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في كلمة ألقاها خالل مهرجان إحياء الذكرى العاشرة الستشهاد الرئيس ياسر عرفات في  عباسوحذر 
مقر المقاطعة برام هللا، اليوم الثالثاء، من قيام حرب دينية مدمرة إذا استمر قادة إسرائيل بانتهاك 

قدساتنا اإلسالمية والمسيحية، مؤكدا على أن القدس ستبقى عاصمتنا األبدية وسنحمي قدسية م
مقدساتها وسنبقى مرابطين فيها، وأنه من حق المرابطين الدفاع عن مقدساتنا ولن نسمح بتدنيسها من 

 قبل المستوطنين وجنود االحتالل.
رة في غزة، متسائال لمصلحة من إن قيادة حماس هي من ارتكب جريمة التفجيرات األخي عباسوقال 

تعطل عملية اإلعمار في غزة؟، ومؤكدا أن معاناة شعبنا في القطاع ال ولن تغيب عنا وسنظل نعمل 
نهاء االنقسام.  حتى إنهاء الحصار وا عادة اإلعمار وا 

ا 'كنت أتمنى أن يكون المهرجان المركزي إلحياء الذكرى العاشرة في غزة، كما كان مقررا وال أدري م
هو المبرر والمسوغات التي يقدمونها ليمنعوا هذه االحتفاالت في هذا اليوم العزيز على شعبنا، ما 

من منازل لرجال فتح الذي ارتكب الجريمة هم قيادة حماس، وهم  21هي المبررات لتفجير 
دقائق  1انفجار في  21المسؤولون عن ذلك، يقولون هذه مجموعة خارجة عن اإلرادة والقانون 

 ماعة منفلتة.ج
ن الذي يقوم بهذه األعمال ترى هل يريد مصالحة أو و  ،'الجماهير تزحف في قطاع غزة رغم أنفهم ا 

 وحدة؟'.
خطفوا ثالثة  3-21اتفقنا أكثر من مرة أننا سائرون في طريق المصالحة، وشكلنا الحكومة، وفي "

فلسطيني وبيوت  1100دوان إسرائيليين في الضفة لتخريب المشروع الوطني، من هم ضحية هذا الع
 ."للمساكين والفقراء لماذا حصل هذا؟ لتدمير أهلنا في غزة وتدمير المشروع الوطني الفلسطينية

ال توحي أنهم يريدون مصالحة ووحدة، نحن حريصون على المصالحة بين من  التصرفاتمثل هذه "
هذه اإلجراءات تعطل إعادة  هم في غزة والضفة، ليبقى شعبنا موحدا وهذا ال أناقش فيه، إن مثل

ألف إنسان من الشوارع قبل الشتاء، لمصلحة من تعطيل هذا واتفقتم سريا مع  200اإلعمار، ونقل 
روبرت سيري مندوب األمم المتحدة لماذا التخريب والتعطيل، الخاسر الوحيد هو الشعب وأنتم 

 جالسون في بيوتكم ومخابئكم ال هم لكم'.
نهاء  'كنا نعتقد أن هناك من تعلم من أخطاء الماضي وتعلموا تغيير نهجهم واستيعاب الوحدة وا 

االنقسام، تصريحاتهم كما تصريحات إسرائيل، الذي يريد إخراجنا من أرضنا ومنازلنا، تجاهلنا أيضا 
التشكيك ونذكركم كانوا يتكلمون عن عرفات ونعتوه بالمستسلم، وفالن وفالن قباضايات ورجال، وين 

 االعتداء، إن حماس تتحمل مسؤولية كاملة عن الجريمة في غزة'.كانوا أيام 
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'همنا األول إعادة اإلعمار وليس لدي أي أجندة أخرى، أريد أن تدخل األموال للتخفيف عن هؤالء 
 الناس إليجاد المأوى والملبس والماء، هذا همنا، أتمنى أن يكون هذا في بالهم ولكن ال أعتقد'.

وتي في قطاع غزة، األخوات واإلخوة االحبة في قطاع غزة الصابر، إنني 'وهنا أوجه كلماتي إلخ
ياكم جسد واحد  معكم بقلبي وعقلي ووجداني، فمعاناتكم ال تغيب عن بالي لحظة واحدة، نحن وا 
وسنظل نعمل دون كلل، ونبذل أقصى الجهود إلخراج قطاع غزة وأهله من هذا الحصار الظالم، 

عادة البناء واإلعمار وق بل وبعد ذلك إنهاء االنقسام، سنستمر في المساعي إلنهاء االنقسام، نحن وا 
قلنا للعالم أجمع عندما كانوا ينتقدوننا لماذا هذا الحوار مع حماس وهم كذا وكذا، كنا نقول لهم هؤالء 

ي جزء من شعبنا وجزء من أهلنا، ال بد أن نكون معا، اختلفنا في السياسية أو اختلفنا في المنهج أو أ
 شيء فهم إخوتنا ولن نتنازل عنهم ولن ننبذهم سيبقون جزءا من الشعب ونقول هللا يهديهم'.

على الذهاب إلى المنظمات الدولية بالرغم من الضغوط التي تحاول ثنينا عن ذلك،  عباسوشدد 
 وقال، 'سنتوجه لكافة المنظمات الدولية لحماية شعبنا'.

 يهودية، في المهرجان.وشارك أفراد من حركة ناطوري كارتا ال
، حركة 'ناطوري كارتا' من اليهود الذين يقفون مع شعبنا، ويؤكدون أن األديان هلل وأننا عباسوقال 

نؤمن باهلل واحد وبالرسل، وال نفرق بين األديان، وهذا دليل على أننا نستطيع أن نعيش أخوة كل 
 يذهب إلى مسجده وكنيسته وكنيسه.

ا' علم فلسطين، والفتات كتب عليها شعارات منها: فلسطين للفلسطينيين، ورفع أفراد 'ناطوري كارت
 وحرروا فلسطين.

أيها اإلخوة واألخوات 'يخطئ قادة إسرائيل خطأ جسيما إذا اعتقدوا أن التاريخ يمكن أن يعود إلى 
ا فعلوا الوراء، وأنهم يستطيعون اليوم فرض األمر الواقع، وتقسيم المسجد األقصى زمنيا ومكانيا، كم

في غفلة من الزمن بالحرم اإلبراهيمي في الخليل، وسيتراجعون عن هذه الخطوة أيضا، ألنهم بأفعالهم 
هذه يقودون المنطقة والعالم إلى حرب دينية مدمرة، فال العالم اإلسالمي وال العالم المسيحي سيقبل 

مسلم كان أم مسيحي أن تكون  في يوم من األيام المزاعم اإلسرائيلية بأن القدس لهم، لن يقبل أحد
القدس إال عاصمة لدولة فلسطين، ولن نقبل بأي ادعاءات مهما كان ذلك القدس هي عاصمتنا، وال 

هي قدسنا عاصمتنا، وسنحافظ عليها ونحمي مقدساتها،  36تنازل عنها، القدس التي احتلت عام 
ين في وجه االقتحامات كلنا مرابطون مع أبناء القدس، أولئك األبطال من مسلمين ومسيحي

واالعتداءات اليومية لغالة المتطرفين وحماتهم من قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي، يقولون من هم 
أولئك المرابطون؟ نقول لهم الذين يجلسون في األقصى وفي كنيسة القيامة، ليصلوا وليحموها فإذا 

وأن يدافعوا عن مقدساتهم، نحن  اعتدى عليهم من أي جهة كانت، من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم
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نطالبكم أن تبعدوا هؤالء المستوطنين والمتطرفين وغيرهم من المسجد األقصى، ومن مقدساتنا لن 
نسمح بأن تلوث مقدساتنا ابعدوهم عنا ونحن بعيدون عنهم وكفى هللا المؤمنين القتال أما أن يدخلوا 

 ويحمون البلد كلها.إلى األقصى فهؤالء سيحمون األقصى ويحمون الكنيسة 
'وها نحن اآلن نعد العدة للحصول على قرار من مجلس األمن، يضع سقفا زمنيا إلنهاء االحتالل، 
كما نعمل لالنضمام لمختلف المنظمات الدولية، وبدأنا التوقيع يمينا وشماال لكن بكل عقالنية بدأنا 

ذا لم يحصل فإن جميع  بالذهاب للجمعية العامة، وهذا الشهر قررنا أن نذهب إلى مجلس األمن، وا 
المنظمات الدولية األممية من معاهدة روما من محكمة الجنايات الدولية إلى أقصى أنواع المنظمات 
سنوقع عليها لنحمي شعبنا ولن نسأل عن الضغوط الكثيرة الهائلة التي خضعنا ونخضع وسنخضع 

 لها وسيبقى القلم مجردا من غمده إن شاء هللا.
 22/22/1124، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 قدس برس: دحالن يشن هجوماا الذعاا على عباس ويحمله المسؤولية عن إلغاء مهرجان عرفات .2

أعرب القائد الفتحاوي محمد دحالن عن أسفه الشديد إللغاء مهرجان تأبين القائد الرمز ياسر  القاهرة:
االستفتاء الشعبي الكبير الذي كانت نتائجه مضمونة والتي عرفات، واعتبر هذه الخطوة تهربًا من 

كانت ستؤكد نهج القائد الرمز عرفات الذي تمسك بالقدس وتمسك بغزة، وأفنى عمره من أجل أبنائه 
 .من حركة "فتح" ومن غيرها من أبناء الشعب الفلسطيني

تح" بزخمها الجماهيري وذكرت مصادر مقربة من دحالن تحدثت لـ "قدس برس" أن دحالن أكد أن "ف
 .كانت ستشكل سياًل أمام أي تجاوز أمني، ولم تكن لها أي حاجة بحماية "حماس" وعناصرها األمنية

وحّمل دحالن الرئيس عباس المسؤولية األولى عن إلغاء المهرجان بعدما أثبت مهرجان العام 
م ويعرفون خيارهم جيدًا، الماضي أن رصيده في غزة ضعيف وأن أبناء "فتح" في غزة يعرفون طريقه

 وال يؤمنون بمن يحاول السطو على تاريخهم وعلى كرامتهم، كما قال المصدر.
 22/22/1124، قدس برس

 
 بالوحدة على حماس أن تثبت بإجراءات تظهر لشعبنا أن هناك أمالا  :ناصر القدوة .3

هاد القائد المؤسس الذكرى العاشرة الستشبكلمته في قال رئيس مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، 
ياسر عرفات، جئنا لنحيي الذكرى تعبيرا عن الوفاء، واستلهاما لتجربة أبو عمار النضالية الفريدة، 
ولتجديد العهد على االستمرار في المسيرة حتى االستقالل والسيادة، واقامة الدولة الفلسطينية 

 وعاصمتها القدس الشريف.
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االسرائيلية علينا شعبا وحكومة، ونرى تعاظم التحديات في  وأضاف إننا نرى اليوم ازدياد الهجمات
ظل استمرار االستيطان، والهجمة على القدس وتدنيس األقصى، والعدوان االجرامي على غزة، 
نكار حقنا في السيادة والدولة، وعلينا الهجوم  مضيفا إن إسرائيل تحاول تحطيم حلم حل الدولتين، وا 

، عبر تعزيز وحدتنا فوق األرض الفلسطينية، ووحدة نظامنا السياسي، لندافع عن حقنا في االستقالل
 حتى نكون قادرين على رد الهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني.

وطالب الشعب الفلسطيني في كامل أماكن تواجده، بااللتفاف خلف القيادة وخلف الرئيس عباس، 
 الم.الذي لم يتنازل عن حقوقنا، وسيدافع عنها في كل الع

'كان من المفترض أن تكون أرض الكتيبة في غزة هذا اليوم مناسبة لنعانق أهلنا هناك، وأضاف: 
 ونسهم قليال في التعبير الجمعي الهائل لهذه الذكرى، ونؤكد وحدة شعبنا، وحب الياسر في غزة'.

اءل هل هذا حزنت غزة عندما ألغي المهرجان بالمتفجرات وبالتهديد من حماس، وأتسالقدوة: "وقال 
موقف ضد عرفات؟ هذا موقف ضد الشعب، ويعبر عن الخشية من الشعب، ورفضه ورفض كلمته، 

 ."وموقفه موقف من ال يريد الوحدة الوطنية، ويضرب مصالح الشعب بعرض الحائط
وأكد أن على حماس أن تثبت بإجراءات تظهر لشعبنا أن هناك أمال بالوحدة، رغم ما حدث من 

 ة فتح ومنصة االحتفال بذكرى عرفات.تفجيرات ضد قاد
 22/22/1124، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "التغيير واإلصالح": عباس يتعمد تعطّيل المجلس التشريعي ولدينا بدائل لتفعيله .4

اتهم نائبان فلسطينيان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة "فتح" بتعمد تعطيل  غزة:
التشريعي الفلسطيني مؤكدين ان لديهم بدائل إلعادة تفعيله إذا لم يتم الدعوة لعقده خالل المجلس 

 ايام.
الدكتور يونس األسطل بأن الرئيس عباس وحركة  أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانيةو 

البوابة التي "فتح" لن ُيقدموا على تفعيل المجلس التشريعي، ويعملون على استمرار تعطيله ألنه 
 دخلت منها حركة "حماس" إلى الشرعية السياسية.

وقال االسطل في تصريح مكتوب له: "إن "فتح" وعباس حريصان على إبطال شرعية "حماس" 
وافشال دورها في خدمة الشعب الفلسطيني والحفاظ على الثوابت والتحرير".  وأضاف: "ال أتوقع أن 

 الذي كان قبل المصالحة".يكون هناك تفعيل يختلف عن التفعيل 
أما الدكتور خليل الحية النائب عن حركة "حماس" فشدد على ضرورة ووجوب انعقاد المجلس 

 التشريعي بموعده قبل الخامس عشر من الشهر الجاري. 
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وقال الحية في تصريح صحفي: "إن المجلس لن يقبل بأن يبقى معطاًل أكثر من ذلك، باعتبار أن 
الشرعيات للحالة الفلسطينية". وطالب الكتل البرلمانية بتحمل مسؤولياتها اتجاه التشريعي أحد أبرز 

هذا األمر والتحرك والضغط بكل قوة لعقد جلسة التشريعي وا عادة الحياة البرلمانية للمجلس، مؤكدا 
وأضاف: "في حال رفض أبو مازن وكتلة  أن هذه مسئولية تاريخية تقع على كاهل الكتل البرلمانية.

 ح البرلمانية عقد الجلسة المقررة قبل الخامس عشر من الشهر الجاري فلدينا بدائل كثيرة".فت
وأوضح الحية أن أبرز هذه البدائل أن يعود التشريعي للممارسة دوره وعقد الجلسات إلى جانب 

 مراقبة ومحاسبة الحكومة الحالية.
ذا لم تستجب للمراقبة  وأشار إلى أن المجلس التشريعي سيراقب ويحاسب حكومة الحمد  هلل، وا 

 والمحاسبة، سيتم دعوة الفصائل والقوى والكل الفلسطيني لسحب الثقة عن هذه الحكومة.
وقال الحية: "نحن في كتلة التغيير واإلصالح سنطالب حركة "حماس" في حينه بنزع وسحب الثقة 

 بيره.عن هذه الحكومة التي توافقت عليها حركتي "فتح" و"حماس"، على حد تع
 22/22/1124، قدس برس

 
 غزة عمار قطاعإعادة إويشيد بالجهود التركية في  "تيكا"الحمد هللا يلتقي رئيس وكالة  .5

ثمن رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا الجهود التي تبذلها تركيا حكومة وشعبًا في دعم  :رام هللا
ع غزة من خالل عملية اعادة وتعزيز صمود المواطن وحكومة التوافق الوطني، وخصوصًا في قطا

 االعمار، مؤكدًا أن هذا الدعم انما هو دليل متين على عمق العالقة الفلسطينية التركية.
، رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية أمسجاء ذلك خالل لقائه في مقر رئاسة الوزراء برام هللا، 

 .سردار شام، وبحضور السفير التركي مصطفى سرناش« تيكا»
 21/22/1124ياة الجديدة، رام هللا، الح

 
 عريقات: الواليات المتحدة ما زالت تعارض تقديم الطلب الفلسطيني إلى مجلس األمن .6

قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات ان االدارة االميركية ما زالت تعارض 
نهاتقديم الطلب الفلسطيني الى مجلس االمن،  ب الفلسطيني العودة الى طلبت من الجان وا 
سرى ما قبل أمن  واألخيرةالدفعة الرابعة  إطالقالمفاوضات من دون وقف االستيطان او حتى 

. وأضاف ان الجانب الفلسطيني سينضم فورًا الى المنظمات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات أوسلو
 ( ضد مشروع القرار.)الفيتو "حق النقض"الدولية، في حال استخدام الواليات المتحدة 

 21/22/11247الحياة، لندن، 
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 المسجد األقصىب: الكنيست يدرس قرارا يسمح لليهود بالصالة "منظمة التعاون" ممثل فلسطين لدى .7

اعتبر مهند العكلوك، ممثل دولة فلسطين لدى منظمة التعاون اإلسالمي، : أسماء الغابري -جدة
قصى المبارك، إهانة بالغة لمأمتين اإلسالمية والعربية، اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد األ

 واستهتارا غير مسبوق بمشاعر المسلمين في كل مكان.
ودعا العكلوك الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى الدفاع عن قبلة المسلمين األولى، 

الوسائل الممكنة، والمتسقة  وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي محمد عليه الصالة والسالم، بكل
 مع القانون الدولي.

وأضاف أن خطر تقسيم المسجد األقصى المبارك، زمانيا ومكانيا، من قبل سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي يدرس منذ مدة « الكنيست»اإلسرائيلي، بات أمرا يجب التعامل معه بكل جدية، خاصة أن 

المسجد األقصى، ويترافق ذلك مع ممارسات واقتحامات  إقرار قوانين باطلة تسمح لليهود بالصالة في
يومية لمأقصى، من قبل مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين تحت حماية مئات من عناصر شرطة 
االحتالل، وصلت ذروتها أمس، حيث اقتحم المستوطنون وشرطة االحتالل، المسجد القبلي 

 ديمة، والمس بالمصاحف الشريفة فيه.المسقوف، وقاموا بتدنيسه، وتحطيم أجزاء من آثاره الق
وأفاد بأن اجتماعا وزاريا سيعقد اليوم في مدينة الرباط المغربية، بهدف إقرار خطة تحرك لحماية 
مدينة القدس ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك. وأمل العكلوك في أن تفلح مثل هذه 

 ه الممارسات اإلجرامية المستفزة.الجهود في لجم االحتالل اإلسرائيلي عن مثل هذ
ولفت العكلوك إلى أن بالده طالبت منظمة التعاون اإلسالمي بسرعة التحرك العملي لحماية المسجد 
األقصى المبارك من المخططات والنيات اإلسرائيلية لتقسيمه زمانيا ومكانيا، حيث جاء ذلك في 

لدى منظمة التعاون اإلسالمي، إلى األمانة  مذكرة عاجلة وجهتها المندوبية الدائمة لدولة فلسطين
العامة للمنظمة، تطالبها فيها بالتحرك العاجل مع الدول األعضاء لعقد االجتماع األول لفريق 
االتصال الوزاري الخاص بحماية مدينة القدس الشريف، الذي تم إطالقه بالمملكة العربية السعودية، 

 المنظمة، التي عقدت بجدة في يونيو )حزيران( الماضي.لمجلس وزراء خارجية  42خالل الدورة الـ
وأشار العكلوك إلى أنه تلقى تعليمات عاجلة من وزير خارجية فلسطين الدكتور رياض المالكي 
بتوجيه مذكرة، والتأكيد على أن أهمية تحرك فريق االتصال الوزاري اآلن تكمن في عدة أسباب ملحة 

مسبوقة من قيام سلطات االحتالل بتقسيم المسجد األقصى وطارئة، من بينها: الخطورة غير ال
اإلسرائيلي، ومن خالل االقتحامات « الكنيست»المبارك زمانيا ومكانيا، وبسن تشريعات باطلة من 

اليومية لساحاته من قبل المستوطنين اإلسرائيليين. وكذلك دعم توجه دولة فلسطين الستصدار قرار 
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، 2336االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين المحتلة عام  أممي يحدد إطارا زمنيا إلنهاء
 اإلسرائيلي. -وعاصمتها القدس الشريف، في نهج جديد لحل الصراع العربي 

 21/22/1124، الشرق األوسط، لندن
 

 دعو العالم إلى االعتراف بدولة فلسطين ودعم التوجه إلى مجلس األمنحكومة الحمد هللا ت .8
سعدى: اتهم مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية في رام هللا، رئيس الوزراء  فادي أبو -رام هللا 

في « الوضع القائم»اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بممارسة التضليل واالحتيال بادعائه عدم نيته تغيير 
 ، وليس2336الحرم القدسي الشريف، مبينًا أن الوضع القائم هو الحفاظ على ما كان متبعا منذ عام 

بالقوة العسكرية، بمنع المصلين  االحتاللبتكريس األمر الواقع الحالي الذي فرضته سلطات 
المسلمين من الوصول إلى المسجد األقصى، وا غالق المسجد األقصى متى شاءت، والسماح 
باالقتحامات اليومية لساحاته تمهيدًا لتنفيذ مخططها الهادف إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وفرض أمر 

 واقع جديد في المدينة المقدسة.
وبحسب رئاسة الوزراء فإن الحملة العدوانية ضد المدينة المقدسة والهجمة االستيطانية المكثفة التي  

كان آخرها قرار سلطات االحتالل باالستيالء على أراض تابعة لقرية بيت إكسا الواقعة شمال غرب 
شروع القانون الخطير القاضي بتطبيق القانون القدس، والتوجه بإقرار الحكومة اإلسرائيلية لم

 .اإلسرائيلي على الضفة الغربية، بهدف ضم المستوطنات بشكل كامل إلى إسرائيل
كما أدان المجلس جريمة التفجيرات التي وقعت في قطاع غزة ضد عدد من مكاتب وبيوت قيادات 

حياء ذكرى استشهاد القائد الرمز من حركة فتح، مؤكدًا أن هذا العمل اإلجرامي الذي استهدف منع إ
ياسر عرفات )ابو عمار( في قطاع غزة، وضرب وحدة شعبنا الفلسطيني العظيم التي عجزت اآللة 
العسكرية اإلسرائيلية عن كسرها بصمود أبناء شعبنا وتضحياته، الذي سطر أروع المالحم البطولية 

ة، لن يثني الحكومة عن مواصلة القيام في وجه العدوان اإلسرائيلي الهمجي المتكرر على قطاع غز 
بدورها بإصرار وثبات بما يكفل التقدم في جهود عملية اعادة االعمار وخدمة أبناء شعبنا العظيم 

نهاء معاناته.  وا 
 21/22/1124القدس العربي، لندن، 

 
 عدوان االحتالل الضفة الغربية انتفضت في مختلف مناطقها ضدّ  :سميرة الحاليقة .9

قالت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" سميرة  :سعد الدين ةنادي-عمان 
 الحاليقة إن "الضفة الغربية انتفضت باألمس في مختلف مناطقها ضد عدوان االحتالل".
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نقطة تماس مع االحتالل اشتعلت بمقاومة  11وأضافت، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "زهاء 
 سفرت عن إصابات في صفوف المستوطنين وجيش االحتالل".فلسطينية عارمة، أ

 21/22/1124الغد، عمان، 
 
 من المصالحة ومواجهة العدو تهرب   لنا: اتهام عباس حماس .01

نــددت حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس"، بتصــريحات الــرئيس محمــود عبــاس، التــي : غــزة –رام هللا 
ات التــي وقعــت أمــام منــازل قــادة حركــة "فــتح" الجمعــة اتهــم فيهــا قــادة الحركــة بالمســؤولية عــن التفجيــر 

الماضية، معتبرة هذا الخطاب بـ"الفئوي وغير مسؤول"، و"تهربا من المسؤولية" تجاه قطاع غـزة وأبنـاء 
 الشعب الفلسطيني.

الثالثــاء، "لمأســف كنــا  ]أمــس  وقــال فــوزي برهــوم، النــاطق باســم الحركــة فــي تصــريح مكتــوب لــه اليــوم
ئيس عبــاس بـدل أن يــوتر األجـواء ويســممها فـي ذكــرى رحيـل الرمــز أبـو عمــار )الــرئيس نتوقـع مــن الـر 

الراحــل ياســر عرفــات(، أن تكــون كلمتــه فــي هــذه الــذكرى وطنيــة ووحدويــة تدشــن لمرحلــة جديــدة فــي 
ذا به يفتح النار على حماس وقياداتها ويضعها في مصاف العدو الصهيوني".  المواجهة مع العدو، وا 

)خطــاب عبــاس( فئــوي، حزبــي، تــوتيري، مقيــت، وغيــر مســؤول، فيــه تهــرب الخطــاب  وأضــاف: "هــذا
 واضح من مسئولياته تجاه غزة وحصارها ومعاناتها". حسب تعبيره.

واعتبر برهوم أن "إفشال الرئيس عبـاس للمصـالحة وتعطيلـه إلعمـار غـزة بفـتح جبهـة مواجهـة وافتعـال 
 أزمة مع حركة حماس، ال تخدم سوى االحتالل".

وصـــف النائـــب مشـــير المصـــري عضـــو المجلـــس التشـــريعي عـــن حركـــة حمـــاس خطـــاب عبـــاس فـــي و 
مهرجــان الــرئيس الراحــل ياســر عرفــات فــي رام هللا بأنــه "خطــاب حزبــي وفئــوي ضــيق ال يليــق بمســتوى 

 رئيس".
(: "إنــه خطــاب ملــيء بالمغالطــات 22-22الثالثــاء ) ]أمــس  وقــال فــي تصــريح صــحفي مكتــوب اليــوم

ها عباس للتغطية على فشله السياسي، كما أنه من غير الالئق تحويل مهرجـان الوفـاء واألكاذيب ساق
 للراحل عرفات إلى مهرجان سّب وشتيمة".

وحــذر المصــري مــن ابتــزاز رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس لغــزة باإلعمــار، وربــط اإلعمــار 
ــالتفجيرات األخيــرة التــي اســتهدفت منــازل قــادة حركــة "فــتح" فــي غــز  ة، عــاد ا ذلــك بأنــه ســابقة خطيــرة ب

 يتحمل عباس مسؤوليتها
وأكــد رفضـــه لتصـــدير رئــيس الســـلطة عبـــاس أزماتــه الداخليـــة إلـــى حركــة "حمـــاس" والمجمـــوع الـــوطني 

 باتهام "حماس" بالوقوف وراء التفجيرات.
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 واستغرب رفض عباس انتظار التحقيقات "بينما انتظر عشر سنوات على تحقيقات سم الراحل عرفات
 ولم يجرؤ على اتهام االحتالل"، وفق قوله.

أكــد صــالح البردويــل القيــادي فــي حركــة حمــاس أن خطــاب رئــيس الســلطة محمــود عبــاس فــي ذكــرى و 
وفـــاة عرفـــات بـــرام هللا انطلـــق مـــن قضـــايا جوهريـــة فـــي فكـــره السياســـي، وأولهـــا التهـــرب مـــن اســـتحقاق 

 اء الشعب الفلسطيني بدم بارد.المواجهة مع العدو وتدنيسه للقدس والمقدسات وقتله أبن
(: "خطـاب عبـاس تهـرب مـن 22-22الثالثـاء )]أمـس  وأضاف البردويـل فـي تصـريح صـحفي، اليـوم 

عــادة إعمــار قطــاع غــزة، ال ســميا بعــد اتفاقــه المشــئوم مــع االحــتالل اإلســرائيلي  اســتحقاق المصــالحة وا 
 واألمم المتحدة الذي يضع العراقيل أمام عملية اإلعمار".

ع: "عباس في خطابة تهرب من االسـتحقاق الفتحـاوي الـداخلي والـوطني باإلجابـة علـى سـؤال مـن وتاب
 الذي قتل عرفات؟ ولماذا تعيش فتح هذا االنقسام الداخلي الكبير؟".

وأوضح القيادي في حماس أن الخطاب بدا متوترا، مجتزًئا للحقائق، متنكـرا لمشـاعر شـعبنا وأهلنـا فـي 
م، الـذين يـذوقون مـرارة اإلجـرام الصـهيوني 44المحتلـة واألراضـي المحتلـة عـام  الضفة الغربية والقدس

 اليومي.
وأشـار إلـى أن الخطــاب استحضـر قاموسـا ســيئًا مـن االتهامــات والسـباب علـى حركــة حمـاس لتصــدير 
أزمات حركة فتح الداخليـة إلـى غيرهـا، مؤكـدًا أن الخطـاب امـتمأ باألكاذيـب ولـم يصـارح جمـوع حركـة 

 ته وبرنامجه الحقيقي لمواجهة المرحلة سياسيا ووطنيا.فتح بخط
وجـــدد البردويـــل التأكيـــد أن عبـــاس هـــو المســـئول عـــن إلغـــاء مهرجـــان عرفـــات فـــي قطـــاع غـــزة، بســـبب 
حسابات فتحاوية ظاهرة للعيان، وهو أحد أركان تعطيـل إعمـار غـزة بـل أحـد أقطـاب الحصـار المشـدد 

قاومــة عـــن المشـــهد السياســـي حتـــى يســـتفرد بالقضـــية علــى القطـــاع رغبـــة منـــه فـــي تغييـــب حمـــاس والم
 الفلسطينية بالطريقة التي يؤمن بها، وفق تعبيره.

وكــان األولــي بــه أن يوحــد ال  عليــه،وخــتم البردويــل حديثــه بــالقول: "خطــاب عبــاس مرفــوض ومــردود 
 بفرق، ويعمر ال يدمر، ويقاوم ال يساوم".

 22/22/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ووقف التنسيق األمني مع االحتاللدعم "المقاومة الشاملة"  إلىالبرغوثي يدعو  مروان .00

دعــا القيــادي فـــي حركــة "فــتح" المعتقـــل لــدى إســرائيل مـــروان البرغــوثي الســلطة الفلســـطينية إلــى دعـــم 
وقــال البرغــوثي فــي رســالة كتبهــا مــن ســجن هــداريم اإلســرائيلي ونشــرتها  "المقاومــة الشــاملة والبندقيــة".

فة القـــدس الفلســطينية أمـــس إن "التمســك بـــإرث عرفــات ومبادئـــه وثوابتــه التـــي استشــهد عشـــرات صــحي
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اآلالف مـــن أجلهـــا يـــأتي مـــن خـــالل مواصـــلة مســـيرة المصـــالحة الوطنيـــة علـــى أســـس صـــحيحة ودعـــم 
ومساندة حكومة الوفاق الوطني والتمسك بخيار المقاومة الشـاملة والبندقيـة التـي استشـهد عرفـات وأبـو 

 أحمد ياسين والشقاقي وأبو علي مصطفى والكرمي والجعبري وهي في أيديهم".جهاد و 
وطالـــب البرغـــوثي بــــ"ضرورة إعـــادة االعتبـــار مجـــددًا لخيـــار المقاومـــة بوصـــفه الطريـــق األقصـــر لـــدحر 

 االحتالل ونيل الحرية".
ات، إلـى "إعـادة ودعا البرغوثي في رسالته التي كتبها بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس ياسر عرفـ

النظــر فــي وظــائف الســلطة ومهماتهــا بحيــث تكــون مهمتهــا األولــى والرئيســية دعــم ومســاندة المقاومــة 
 الشاملة، وهذا يقتضي الوقف الفوري للتنسيق األمني والتعاون األمني الذي يشكل تعزيزًا لالحتالل".

قتــل عرفــات. وذكــر أن "اغتيــال وحّمــل البرغــوثي مجــددًا إســرائيل والواليــات المتحــدة المســؤولية عــن م
أميركيــًا، بعـد حصــار عسـكري وسياســي متواصـل بهــدف إجهــاض  -عرفـات كــان قـرارًا رســميًا إسـرائيلياً 

 وضرب المقاومة". المباركةانتفاضة األقصى 
 21/22/1124الحياة، لندن، 

 
 عنهًا  الّرشق: المسجد اإلبراهيمي وقف إسالميٌّ كاألقصى ندعو الفصائل للتوّحد دفاعاعزت  .02

قـــال عـــّزت الّرشـــق عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس: "إن  إعـــالن االحـــتالل إغالقـــه : الدوحـــة
المســجد اإلبراهيمــي فــي مدينــة الخليــل أمــام المصــلين يــومي الجمعــة والســبت المقبلــين جريمــة وانتهــاك 

 صارخ لحرمته".
(، أن  المسجد اإلبراهيمي في 22/22وأك د الّرشق في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" اليوم الثالثاء )

مدينــة الخليــل وقــف إســالمي  كاألقصــى المبــارك فــي مدينــة القــدس. موضــحًا أن  ومحــاوالت االحــتالل 
الغربية والقدس لـن تمـّر، وسـيواجهها أبنـاء  في الضفةالساعية لفرض السيطرة على المعالم اإلسالمية 

 الشعب الفلسطيني بكل قوة وحزم.
شــد د الّرشــق علــى أن  جمــاهير الشــعب الفلســطيني تقــف كالبنيــان المرصــوص فــي وفــي الســياق ذاتــه، 

القــدس والخليــل وفــي كــل شــبر مــن أرض فلســطين مرابطــة ومدافعــة عــن األقصــى المبــارك والمســجد 
 اإلبراهيمي وكل المعالم والمقدسات.

قــــدس واألقصــــى وبــــّين الّرشــــق أن  أولويــــات حركــــة "حمــــاس" فــــي المرحلــــة الّراهنــــة هــــي الــــدفاع عــــن ال
إن  مواصـلة “وقـال: والمقدسات، من خالل ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز صـمود الشـعب الفلسـطيني، 

الصــهيونية علــى المســجد األقصــى والحــرم اإلبراهيمــي وعلــى مقدســاتنا مــن شــأنها تفجيــر ثــورة  الهجمــة
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تحــت أقــدام  غضــب فلســطيني وانتفاضــة شــعبية شــاملة فــي كــل أرضــنا المحتلــة، تجعــل األرض تغلــي
 ".المحتلين

ودعا الرشق القوى والفصائل الفلسطينية للتوّحد على برنامج نضالي يضع حماية األقصـى علـى رأس 
 أولوياته.

 22/22/1124قدس برس، 
 
 الجبهة الشعبية تدعو لتصعيد المواجهة مع االحتالل وصوالا إلى االنتفاضة الشعبية .03

شــادتها بتصــاعد العمليــات عبــرت الجبهــة الشــعبية : رام هللا )فلســطين( لتحريــر فلســطين عــن اعتزازهــا وا 
البطوليـــة ضـــد جنـــود االحـــتالل ومســـتوطنيه فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة خصوصـــًا فـــي الضـــفة 
والقــدس، وأكــدت أن هــذا رد طبيعــي ومتوقــع علــى جــرائم االحــتالل، وهــو األســلوب األنجــع فــي الــدفاع 

 هيونية الممنهجة ضده.عن أبناء الشعب الفلسطيني ضد الحرب الص
األسـرى  ( تصـّدر22|22ورأت الجبهة في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنـه اليـوم الثالثـاء )

المحررين العمليات البطولية حقيقة أن سجون االحتالل هي الصورة المشرقة والحقيقيـة ألبنـاء الشـعب 
والفــداء والشــهداء، وهــي امتـــداد  الفلســطيني، وهــي كانــت وال زالـــت مــدارس لتخــريج الثــوريين والبطولـــة

 طبيعي ومكون رئيسي لشعبنا الفلسطيني ونضاله ضد االحتالل.
ودعت الجبهة الشعبية جماهير الشعب الفلسطيني في كل بقعة من األراضي الفلسطينية إلى استمرار 

ودعمهـا الحالة الشعبية وتصعيدها وصواًل إلى االنتفاضة الشعبية العارمـة ضـد االحـتالل الصـهيوني، 
 ومساندتها من أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات.

كما طالبـت الجبهـة السـلطة الفلسـطينية وأجهزتهـا األمنيـة إلـى تبنـي قـرارات وطنيـة وحاسـمة فـي خدمـة 
سناد االنتفاضة الشعبية، بوقف التنسيق األمني وأي عالقات مع هذا االحتالل المجـرم، وأن يتّحـول  وا 

نية في حماية أبناء الشعب الفلسـطيني مـن االعتـداءات الصـهيونية، ومواجهـة دور ومهام األجهزة األم
السياســـــة الممارســـــات اإلســـــرائيلية بوحـــــدة موقـــــف يســـــتند إلـــــى إســـــتراتيجية وطنيـــــة شـــــاملة تقطـــــع مـــــع 

 المفاوضات مع دولة االحتالل وبسرعة إنهاء االنقسام.
ي الضــفة والقــدس للتصــدي لجــرائم وجــددت الجبهــة مطالبهــا بضــرورة تشــكيل لجــان الحمايــة الشــعبية فــ

 واعتداءات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
كما دعت الجبهة لسرعة عقد االجتماع القيادي المؤقت لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية لمناقشـة العـدوان 

 الصهيوني المتصاعد
 22/22/1124قدس برس، 
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 اس"أبو أيمن" أحد مؤسسي حركة حمه وفاة القيادي محمد ط .04

توفي الليلة، الشيخ محمد طه "أبو أيمـن" أحـد أبـرز مؤسسـي حركـة حمـاس، بعـد صـراع مـع : الوسطى
 المرض.

عاًما( استدعت نقله من  66وقالت مصادر لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" إن وعكة صحية ألمت به )
 ه قبل قليل.منزله في مخيم البريج لالجئين وسط قطاع غزة إلى المستشفى قبل أن يعلن عن وفات

ونعت حركة حماس فـي بيـان صـحفي وصـل "المركـز الفلسـطيني لإلعـالم" المؤسـس والمربـي الفاضـل 
 أبو أيمن طه، داعيًة للصالة عليه ظهر اليوم األربعاء من مسجد البريج الكبير.

 
 الشيخ أبو أيمن طه في سطور

المية "حمـاس"، وأحـد الـذين تبنـوا محمد صالح طه "أبو أيمن" أحد القادة األوائل لحركـة المقاومـة اإلسـ
م، وكان ممـن رافقـوا الشـيخ أحمـد ياسـين منـذ البـدايات 2396فكرها وهي في طور التأسيس، ولد عام 

 وأخذوا يجوبون فلسطين طواًل وعرضًا إيذانًا بميالد فجر جديد من رحم جماعة اإلخوان المسلمين.
ـرت عائلتـه قسـريًا عـن قريتـه الوادعـة  سكن الشيخ محمد طه مخيم البريج وسط قطـاع غـزة بعـد أن ُهجِّ

، ومــن ثــم عمــل مدرســًا لمــدة اثنــين وثالثــين عامــًا فــي مــدارس 44"يبنــا" وســط فلســطين المحتلــة عــام 
 الالجئين في قطاع غزة.

ســرعان مــا التحــق الشــيخ بالجامعــة اإلســالمية بغــزة ليحــوز منهــا علــى الشــهادة الجامعيــة فــي الشــريعة 
نًا شرعيًا وخطيبًا لمسجد التقـوى فـي مخـيم البـريج، وعـرف عنـه جرأتـه فـي قـول اإلسالمية، وعمل مأذو 

الحــق مهمــا كانــت التبعــات، األمــر الــذي مكنــه مــن ممارســة دوره كأحــد رجــاالت اإلصــالح البـــارزين 
 محكمًا شريعة هللا في اإلصالح بين المتخاصمين.

وتسنى لـه تـولي مهامـه  ،1001إبان العام انتخب الشيخ رئيسًا لبلدية البريج خالل االنتخابات البلدية 
 .1006في أعقاب أحداث حزيران 

أبعـــد مـــع ابنـــه أيمـــن ومـــع المئـــات مـــن أبنـــاء الحركـــة اإلســـالمية إلـــى مـــرج الزهـــور جنـــوب لبنـــان عـــام 
2331. 

ولوحق من أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية الفتحاوية حيث كان نصيبه السجن سبع مرات في 
 .سجون السلطة

قــّدم "أبــو أيمــن طــه" نموذجــًا للقائــد الربــاني الــذي رهــن حياتــه وأبنــاءه لدينــه ووطنــه حيــث هــدم بيتــه فــي 
 على أيدي قوات االحتالل. 1009مطلع شهر مارس 
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واغتالت قوات االحتالل ابنه ياسر أحد أبرز مهندسي العبوات بكتائب الشهيد عز الدين القسام عندما 
 لتنال من زوجته الحامل وطفلتهما الوحيدة "أفنان". 21/3/1009ي استهدفته صواريخ األباتشي ف

شـهور  9عانى من العديد مـن المشـاكل الصـحية اضـطرته للقيـام برحلـة العـالج اسـتغرقت فـي الخـارج 
زار خاللها مصر وقطر وسوريا ولبنان، وصف الشيخ رحلته بالناجحة والموفقة، وشـملت الرحلـة عـدة 

الــذي جمعــه بــرئيس ديــوان األميــر فــي دولــة قطــر، وكــذلك اجتماعــه بقــادة  لقــاءات كــان أبرزهــا اللقــاء
"حمــاس" فــي الخــارج وبأعضــاء مكتبهــا السياســي وعلــى رأســهم خالــد مشــعل، وفــي لبنــان حيــث التقــى 

 بممثل حماس أسامة حمدان، وبنائب رئيس الحركة اإلسالمية.
بــدخول أراضــيها، وحرمانــه مــن وعبــر عــن امتعاضــه الشــديد مــن رفــض الســلطات األردنيــة الســماح لــه 

 فرصة االلتقاء بأخيه عز الدين الذي حرم من رؤيته منذ أمد بعيد.
 21/22/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تحالف القوى الفلسطينية في لبنان يبارك عمليات المقاومة ويدعو لنبذ الخالفات .05

فلســطيني فــي القــدس المحتلــة وكافــة أشــادت قيــادة تحــالف القــوى الفلســطينية بأبنــاء الشــعب ال: بيــروت
ـــــذين يـــــدافعون عـــــن المســـــجد األقصـــــى المبـــــارك والمقدســـــات اإلســـــالمية  ـــــة ال أرجـــــاء فلســـــطين المحتل
والمســيحية، وباركــت عمليــات الطعــن والــدهس التــي يقــوم بهــا مــن وصــفهم التحــالف بـــ "أبطــال الشــعب 

بين، ودعـا لتصـعيد العمليـات الفلسطيني" فـي الـداخل المحتـل ضـد جنـود االحـتالل ومسـتوطنيه الغاصـ
 ضد االحتالل، الذي قال بأنه "ال يفهم إال لغة القوة".

اجتماعها الدوري فـي مكتـب منظمـة  ب( عق22|22وأكدت قيادة التحالف في بيان لها اليوم الثالثاء )
الصـــاعقة فـــي مخـــيم مـــار اليـــاس ـ بيـــروت بحضـــور جميـــع األعضـــاء، علـــى ضـــرورة توحيـــد الجهـــود 

نبــذ الخالفــات الداخليــة ووضــع اســتراتيجية فلســطينية واحــدة تســتند إلــى برنــامج المقاومــة الفلســطينية و 
 الصهيوني. االحتاللواالنتفاضة لمواجهة 

وطالبــــت القيــــادة بكشــــف الجنــــاة المســــؤولين عــــن اغتيــــال الــــرئيس الفلســــطيني الراحــــل ياســــر عرفــــات 
 ومحاسبتهم.

مشـترك فـي لبنـان مـن أجـل تحقيـق مصـالح الشـعب وأكدت القيـادة تمسـكها بتفعيـل العمـل الفلسـطيني ال
الفلســـطيني وحمايتـــه وتحييـــده عـــن الصـــراعات المذهبيـــة والطائفيـــة والعرقيـــة كافـــة ســـواء فـــي لبنـــان أو 
المنطقــة. وجــددت موقفهـــا الموحــد بــدعم وحـــدة لبنــان وأمنـــه واســتقراره وتعزيــز العالقـــات األخويــة بـــين 

 الشعبين اللبناني والفلسطيني.
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ادة الدولة اللبنانية بإقرار الحقوق المدنية واإلنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان بما يحفـظ وطالب القي
ســيادة البلــد وصــون حــق العــودة، كمــا طالبــت الحكومــة اللبنانيــة ووكالــة األونــروا بتــأمين المــال الكــافي 

 إلى فلسطين.إلكمال إعمار مخيم نهر البارد وعودة سكانه إليه باعتباره محطة على طريق العودة 
 22/22/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قيادي في حماس يتهم الطيراوي بالتخطيط مع األمريكان للعودة إلى غزة .06

ـ أشرف الهور: شن النائب عن حركة حماس الدكتور عاطف عـدوان، هجومـا علـى اللـواء توفيـق  غزة
طيط للعودة لحكم غزة بـ "التحـالف مـع الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اتهمه خالله بالتخ

األمريكان أو الجن"، وذلك في رده على تصـريحات للقيـادي الفتحـاوي، أكـد فيهـا أن الوقـت آن للعـودة 
 إلى غزة.

وقال في تصريح صحافي تلقت "القدس العربي" نسخة منه "يبدو أن الطيراوي يخطط للعودة لغزة مـن 
ألن الدبابات اإلسرائيلية لم تفلح سابقا في استعاد غـزة لسـلطة خالل التحالف مع األمريكان أو الجن، 

 رام هللا".
وظهـر الطيــراوي فــي مقطــع مصـور يقــول فيــه "نحــن قصـرنا وأخطأنــا مــع غــزة فـي عــدم اســتعادتها مــن 

 سنوات، وآن األوان لذلك". 6حماس منذ 
 21/22/1124القدس العربي، لندن، 

 
 ة أي قرار معاد لـ"إسرائيل" يطرح على مجلس األمنويجب معارضنتنياهو: عباس يؤجج التوتر  .07

"األيام": عاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس  -عبد الرؤوف أرناؤوط  -القدس 
 لمهاجمة الرئيس محمود عباس بعد خطابه في رام هللا معتبرا أنه يؤجج التوتر.

بشكل غير مسؤول، بدال من تهدئة وقال نتنياهو: "عباس أثبت اليوم مرة أخرى مدى تصرفه 
 األوضاع، إنه يؤجج التوتر".

وأضاف بعد اجتماع المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية: "بدال من قول 
الحقيقة، عباس يروج األكاذيب كأننا ننوي أو نعمل على تغيير مكانة األماكن المقدسة. هذا هو 

 رئيس عباس ليس شريكا في إعادة الهدوء.واعتبر أن ال كذب قبيح".
وتابع نتنياهو: "بدال من تربية شعبه على ثقافة السالم، أبو مازن يربي شعبه على ارتكاب العمليات 

وقال نتنياهو: "إذا تم طرح قرار منحاز ومعاد إلسرائيل أمام مجلس األمن، يجب  اإلرهابية".
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السالم هو المفاوضات المباشرة التي ستبحث جميع  "الطريق الوحيد إلى أنمعارضته بشدة" معتبرا 
 القضايا العالقة".

لن يحل من خالل  اإلسرائيلي-"الصراع الفلسطيني  أن إلىنتنياهو، في بيان مساء أمس،  وأشار
 استغالل األغلبية األوتوماتيكية المعادية إلسرائيل في مؤسسات األمم المتحدة".

فلسطينية من دون المطالبة بوقف التحريض في وسائل اإلعالم  وادعى نتنياهو ان "االعتراف بدولة
الفلسطينية الرسمية وفي المدارس عمل غير مسؤول" وقال: "االعتراف بدولة فلسطينية من دون 

 المطالبة باعتراف فلسطيني بالدولة القومية للشعب اليهودي هو عمل غير عادل".
 مستعد للسالم". وزعم نتنياهو أن "إسرائيل مستعدة للسالم وأنا

واعتبر نتنياهو أن "االعتراف بدولة فلسطينية من دون المطالبة بإنهاء التحالف ما بين السلطة 
الفلسطينية وحماس هو أمر سخيف" وقال: "السلطة الفلسطينية التي كان يتوجب عليها أن تعمل 

 على تهدئة األمور، انضمت لحماس وللمتطرفين اآلخرين في تأجيج التوتر".
ادعى انه "سأواصل بذل أي جهد ممكن من أجل استعادة الهدوء واألمان لكي يتمتع الجميع بحرية و 

 العبادة".
رهاب الموجهة ضد دولة إسرائيل  قالنتنياهو وأضافت أن  "نحن في خضم حملة تحريض وا 

ليوم، ومواطنيها، هذه الحملة متواصلة منذ تأسيس الدولة وحتى قبل ذلك، لقد هزمنا اإلرهاب حتى ا
 وسوف نهزمه في هذا الوقت أيضا".

وقال: "اإلرهاب الموجه ضدنا ال يعرض حدودا، انه يحاول اقتالعنا من كل هذا البلد، ومن وجهة 
نظر اإلرهابيين، لسنا بحاجة إلى أن نكون في القدس، تل أبيب وغوش عتصيون أو في أي مكان. 

تطرفة إشعال األرض، والتسبب بحرب دينية لن إنهم لن ينجحوا. حتى محاولة العناصر اإلسالمية الم
تنجح، ونحن مصممون على اتخاذ جميع اإلجراءات الممكنة ضد التحريض والتصعيد. سنتخذ 

عدم  إلى األخضرودعا المواطنين الفلسطينيين العرب داخل الخط  إجراءات صارمة ضد اإلرهابيين".
 ما سماه التحريض. إلىاالنجرار 

 21/22/1124، األيام، رام هللا
 
 والغرب يفاوضها "إسرائيل"نتنياهو: إيران تدعو إلزالة  .08

تعقيب رئيس الوزراء على "بيانًا تحت عنوان:  نشر مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
 ، وجاء فيه:"خطة الزعيم اإليراني لتدمير دولة إسرائيل
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التوصل إلى صفقة مع إيران حول برنامجها  هناك تقارير تفيد بأن الدول العظمى الست، قريبة من»
النووي. لقد أوعزت لمكتبي بإرسال رسالة خطية إلى وزراء خارجية هذه الدول، وسأقتبس في هذه 
الرسالة أقوال الزعيم اإليراني، آية هللا خامنئي. زعيم هذه الدولة التي يصفها البعض أنها معتدلة، 

 ساعة الماضية، اآلتي: 44ل )خامنئي( خالل الـ وهي الدولة اإلسالمية اإليرانية، إذ قا
 أواًل: يدعو إلى تدمير إسرائيل ـ هذه هي كلماته، وليست كلماتي.

وسائل وأسباب كيف ولماذا يجب تدمير إسرائيل. وهذه أيضًا هي كلماته، وليست  3ثانيًا: حّدد 
  كلماتي.

لست على صفقة نووية. ال يوجد أي إنه يدعو على الممأ لتدمير إسرائيل، وهو يتفاوض مع الدول ا
اعتدال في إيران. إيران غير نادمة وهي لم تجِر أي إصالحات. إنها تدعو إلى تدمير إسرائيل وتدعم 
اإلرهاب الدولي. كما ذكرت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران تواصل تضليل المجتمع 

 الدولي حول برنامجها النووي العسكري.
منع هذا النظام اإلرهابي اإليراني من تحوله إلى دولة حافة نووية. وأناشد قادة الدول الست ـ  ينبغي

 «.ال تهرولوا إلى صفقة ستمّكن إيران من الهرولة إلى امتالك األسلحة النووية

 21/22/1124، األخبار، بيروت
 
 نع تدهور الموقف السلطة الفلسطينية لمونتعاون مع  في أوج تصعيد أمني "إسرائيليعلون: " .09

وزير الدفاع موشيه يعلون قال أمس ، أن أسعد تلحمي عن، 21/22/1124، الحياة، لندن ذكرت
إسرائيل في أوج تصعيد أمني. لكننا لن نسمح بتطوره. وعليه قمنا بتعزيز قوات الجيش في "إن 

بالتأكيد لمواجهة اليومين األخيرين بهدف توفير رد آمن على عمليات الدهس أو الطعن بالسكاكين، و 
وسينتهج القبضة المتشددة بما ". وأضاف أن الجيش شرع في عملية اعتقاالت واسعة "إرهاب منظم

أن يقوم بذلك،  "كل من يرغب في التهدئة". ودعا "في ذلك هدم بيوت مخربين لوقف هذه الموجة
فزازية في جبل ونحن من جهتنا نقوم بمثل هذا النشاط ضد كل من نعتقد أنه يقوم بأعمال است"

مع أولئك من طرفنا الذين يريدون ". وأضاف أنه أجرى محادثات خاصة "الهيكل )المسجد األقصى(
زيارة جبل الهيكل وحاولت إقناعهم باالمتناع عن ذلك في هذا الوقت، لكننا لن نمنع زيارة يهود لجبل 

، لكنه أضاف أن الجيش "مكنيسفر هذا النشاط عن التهدئة بأسرع ما ي". وعبر عن أمله بأن "الهيكل
ألننا خبرنا بأن نجاح عملية ضدنا يجر وراءه عمليات "يأخذ في حساباته أيضًا احتمال التصعيد، 

نجم عن خطاباته. ". وكرر اتهامه للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن التصعيد الحاصل "أخرى
 ."وكلي أمل أن يتعلم الطرف الثاني من ذلك
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يعلون كشف ، أن د ب أ، عن 22/22/1124، خارج السرب، واشنطنموقع وطن يغّرد ونشر 
الموقف تدهورا وهدد بالتعامل  ال يزدادالثالثاء النقاب عن وجود تعاون مع السلطة الفلسطينية حتى 

 بحزم إلنهاء العنف.
حازما لوقف هذه الموجة من العنف بما في ذلك  أجراءفي بؤرة تصعيد وسوف نتخذ  األننحن "وقال 

يديعوت " بحسب صحيفة اإلرهابيين"مما كان في الماضي وهدم منازل  أكثريام بعمليات اعتقال الق
 .اإللكترونيفي موقعها  " اإلسرائيلية”احرونوت
 ."يشهر سكينا أو يستخدم سيارة في عملية دهس إرهابيالموت هو مصير أي "لون عوحذر ي

 الموقف تدهورا. زدادال يوأضاف أن هناك تعاونا مع السلطة الفلسطينية حتى 
لمنع تصعيد الموقف تعقد اجتماعات  األرضالسلطة الفلسطينية والكيانات التي تعمل على "وتابع 

 ."تنسيقية رغم تصريحات قادة السلطة التي تدعو إلى التصعيد
يعلون قال "من الواضح ، أن مصطفى صالح، عن 22/22/1124، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 

كانت ستؤدي الندالع  إذاا" لكن أعمال العنف غير منظمة وليس واضحا ما أن هناك تصعيد
أماكن  في-الشوارع. نرى  إلىوأضاف يعلون للصحفيين "نحن ال نرى حشودا تتدفق  انتفاضة جديدة.

 يقومون بأفعال إرهابية عشوائية ومهاجمين منفردين." شبانا-معينة 
 
 سطينيةليبرمان: منطقة المثلث جزء من الدولة الفل .21

افيغدور ليبرمان  سرائيليةوزير الخارجية في حكومة اإل أن ،22/22/1124، القدس، القدسذكرت 
 جزء من الدولة الفلسطينية". إسرائيلمنطقة المثلث في  أنصّرح "اّنه يرى 

ليبرمان هذه جاءت في مستهل جلسة ألعضاء الكنيست عن  أقوال أن إلىمصادر عبرية  وأشارت
يتنا"، الذي يتزعمه، حيث عّبر عن امله بأن يتم إلغاء بطاقة هوية "ساكن" التي حزب "إسرائيل ب

 يحملها بعض المقدسيين، قائال: "إنهم ليسوا مواطني إسرائيل، ويمكننا إلغاء بطاقة الساكن".
 وأكثرليبرمان: "في هذه األيام بالذات، ونحن نتحدث عن القضية السياسية، من الواضح  وأضاف

حل مستقبلي، نحن هنا وهم  أيتكون جزءا من  أنضى ان منطقة المثلث يجب وقت م أيمن 
هناك، المثلث جزء من الدولة الفلسطينية، ألن المشاكل هناك غير مرتبطة بنا، من يضع العبوات 

 الناسفة تحت سيارات قادة فتح في غزة ليس إسرائيل".
 ".وراء القضبان وأمثالهاعبي "ما يحدث هو نتيجة لعدم جلوس حنين الز  أنواّدعى ليبرمان 

وفي بداية حديثه تناول ليبرمان حادثة اغتيال الشهيد خير الدين حمدان في كفر كنا، حيث قال: 
"بالنسبة للشاب العربي، لقد تحدثت مع وزير الخارجية البريطاني وقلت له، لو قام شاب بمهاجمة 
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ندعم وحدة التحقيق مع رجال  أن شرطي بريطاني بسكين، سينتهي به األمر بنفس الشيء، علينا
الشرطة في وزارة العدل، والذين يقومون بواجبهم بإخالص، لقد كان هناك تهديد وعلينا العمل 

 بصرامة".
يجب دعوة  قالليبرمان ، أن وديع عواودة، عن 21/22/1124، القدس العربي، لندنوأضافت 

هو نتاج »ا حدث في األيام األخيرة كل م أنقادة فلسطينيي الداخل إلى تهدئة التوتر، معتبرا 
التحريض في الجانب الثاني، وهو تحريض يحث على عمليات كما حدث في الطيبة، التي كادت 

 «.تقع فيها عملية تنكيل بيهودي
 
 ألنه يخفي وجهه الحقيقي بصورة أفضل أخطر من عرفات عباسليبرمان:  .20

غدور ليبرمان انه "ال فرق بين )الرئيس محمود "األيام": قال وزير الخارجية اإلسرائيلي افي -القدس 
عباس( أبو مازن و)الرئيس الراحل ياسر(عرفات إذ إن كليهما يكرهان اليهود ويؤمنان باإلرهاب 

وأضاف ليبرمان في تعليق على شبكة )تويتر(: "الفرق الوحيد هو حقيقة أن  ويعمالن على تشجيعه".
 لحقيقي بصورة أفضل".أبو مازن أخطر من عرفات ألنه يخفي وجهه ا

 21/22/1124، األيام، رام هللا
 
 إرهابي داخل بدلة ويجب معاملته بالشكل المناسببينيت: عباس  .22

تدل على  أبيبعملية تل " إنقال زعيم حزبه )البيت اليهودي( نفتالي بينت  وديع عواودة: -الناصرة 
في الشارع، ولكن يجب اعتقال  ال يمكن حماية الناس". وتابع "انهارت اإلسمنتأن نظرية حواجز 

 ."كل المحرضين والمشاغبين وراشقي المفرقعات. هذه هي السياسة األمنية الصحيحة
انه تحول إلى وريث لعرفات ولكن بلباس آخر. انه إرهابي داخل "وهاجم الرئيس الفلسطيني وقال 

 ."بدلة، ويجب معاملته بالشكل المناسب
 21/22/1124، القدس العربي، لندن

 
 بتصريحات مستفز األدالءعن لبيد: يجب على الوزراء والنواب توقف  .23

الوزراء  "يش عتيد"دعا يئير لبيد وزير المالية ورئيس حزب يوجد مستقبل  وديع عواودة: -الناصرة 
بتصريحات مستفز،  األدالءالكنيست للتوقف عن االنفعاالت غير المسؤولة والكف عن  وأعضاء

 على تخفيف اللهيب. "الشاباك"الداخلي  مناألومساعدة الشرطة وجهاز 
 21/22/1124، القدس العربي، لندن
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 "تحطيم رأسهأوري أرئيل: عباس يرأس حكومة قتل ويجب " .24

-وصف وزير اإلسكان أوري أرئيل الرئيس محمود عباس بأنه يرأس حكومة قتل : عبدالقادر فارس
تحطيم "هزة األمن اإلسرائيلية إلى ما أسماه على حد زعمه، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأج

في عملية تحريضية على قتل أبو مازن. وأضاف الوزير اإلسرائيلي المتطرف في تصريحات  "رأسه
صحفية، أن أبو مازن وأعضاء حكومته اإلرهابيين يحرضون الفلسطينيين لقتل اليهود وقوات األمن 

 اإلسرائيلية تعمل على امتصاص الغضب.
 22/22/1124، لقدسالقدس، ا

 
خماد حدة المواجهاتلبمسعى منه بيري يجتمع مع رؤساء السلطات المحلية العربية  .25  لتهدئة وا 

بيري القيادات السياسية وأعضاء الكنيست العرب  تجاوز وزير العلوم اإلسرائيلي يعقوب: محمد ملحم
العربية بمسعى منه "لتهدئة  السلطات المحلية برؤساءوالحركات واألحزاب العربية، واختار االجتماع 

خماد حدة المواجهات التي تشهدها البلدات العربية احتجاجا على جريمة الشرطة  'الخواطر" وا 
 القيادات اإلسرائيلية على المجتمع العربي. األرعن لبعضوالتحريض 

يلية الحكومة اإلسرائ قبل رئيسوأتى اجتماع الوزير بالرؤساء على وقع التصريحات التصعيدية من 
بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء الذين تمادوا في التحريض على المجتمع العربي بالداخل وساندوا 
رجال الشرطة الذين قاموا بقتل الشاب حمدان رميا بالرصاص مثلما وثق تصوير الفيديو الذي يظهر 

 عملية اإلعدام الميدانية لحمدان.
الحديث عن التعايش والمساواة وتحصيل الحقوق واستهل بيري الجلسة التي جمعته بالرؤساء ب

للمواطنين العرب، رافضا اعتبار زيارته للناصرة بأنها تندرج ضمن الدعاية االنتخابية لحزبه، ووعد 
 بأنه سيقوم بنقل رسالة الرؤساء العرب للحكومة ورئيسيها نتنياهو لضرورة التهدئة.

وعملية قتل الشاب خير الدين حمدان، لم وبخصوص ما قامت به قوات الشرطة في بلدة كفركنا 
 بالقول: 'هناك جهات مختصة تقوم في التحقيق في الموضوع'. للموضوع واكتفىيتطرق الوزير كثيرًا 

 21/22/1124، 48عرب 
 
 ت" يقر نشر قوات إضافية بالضفة والقدس وهدم منازل منفذي العملياتي"الكابين .26

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار حكومته تبني عبد الرؤوف أرناؤوط: أعلن رئيس  -القدس 
عقوبات اشد صرامة ضد رشق الحجارة واأللعاب النارية بما فيها فرض غرامات على آباء األطفال 
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حضاروالشباب الذين يلقون الحجارة وهدم المنازل وزيادة قوات االحتالل على األرض  من اسماهم  وا 
 المحرضين.

م اجتماع للمجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية: وقال نتنياهو في ختا
"عقدت الحكومة األمنية قبل فترة وجيزة وأطلعته على القرارات التي اتخذناها بعد مشاورات مع 
عناصر األمن، مع الجيش اإلسرائيلي، جهاز األمن العام وشرطة إسرائيل، وتشمل هذه الخطوات 

األرض في جميع أنحاء البالد من أجل تعزيز أمنكم، مواطني إسرائيل، هدم منازل زيادة القوات على 
اإلرهابيين، عقاب أشد صالبة وقوة ضد الذين يلقون الحجارة والزجاجات واأللعاب النارية والقنابل 
الحارقة. غرامات على آباء األطفال والشباب الذين يلقون الحجارة، حظر تلك العناصر التي تثير 

 طرابات في القدس. وغيرها من التدابير".االض
 21/22/1124، األيام، رام هللا

 
 الحكومة ورئيسها يتحملون مسؤولية التدهور األمنيهرتسوغ:  .27

دعا رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ لعدم التسبب بتأجيج األجواء  وديع عواودة: -الناصرة 
لون مسؤولية التدهور األمني، لكونهم لم بواسطة خطابات متحمسة، وقال ان الحكومة ورئيسها يتحم

اجتثاث  إسرائيلعلى حكومة »األحداث. وتابع  أماميقرأوا الخارطة جيدا، وجلسوا مكتوفي األيدي 
إلى جانب خلق قنال للحوار السياسي فالقتل في الشوارع  امنيهاإلرهاب الجامح في الشوارع بوسائل 

المسؤولية القومية في هذه األيام الصعبة  إظهارى غير محتمل. طالب رئيس الحكومة والوزراء إل
 «.والعمل لتهدئة األجواء

 21/22/1124، القدس العربي، لندن
 
 نواب إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإنزال عقاب عسكري وسياسي بعباس .28

من سلسلة  أطلق رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزرائه: نظير مجلي - تل أبيب
ت، هاجموا فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحملوه فيها مسؤولية عمليات الدهس تصريحا

والطعن التي نفذها فلسطينيون بحق جنود ومستوطنين إسرائيليين، مما جعلها تهديدا صريحا للسلطة 
الفلسطينية وقادتها. كما طالب عدد من نواب أحزاب االئتالف اليميني الحاكم في إسرائيل نتنياهو 

 ."عقاب عسكري وسياسي بأبو مازن"بإنزال 
 21/22/1124، الشرق األوسط، لندن
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 عربية أوقفت التحريض على انتفاضة بالقدس الجنرال عاموس جلعاد: دوالا  .29
كشف الجنرال رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الحرب اإلسرائيلية : صالح النعامي -غزة 

عربية تدخلت لوقف "التحريض" على التظاهر في القدس  عاموس جلعاد، النقاب عن أن دوالً 
 والمسجد األقصى.

وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش اإلسرائيلي، الثالثاء، أوضح جلعاد أن جهود الدول العربية التي 
تدخلت استجابة لتحرك سياسي ودبلوماسي إسرائيلي مكثف "أسفرت عن نتائج إيجابية"، زاعمًا أن 

 حريض" قد تراجع."مستوى الت
وشدد جلعاد على أن جهود الدول العربية "تتكامل" مع العمليات التي أقدمت عليها األجهزة األمنية 

وعندما  اإلسرائيلية، سيما عمليات االعتقال واإلبعاد عن المسجد األقصى وتدمير المنازل، وغيرها.
ل العربية، رد جلعاد بأنه ال طلب الصحافي الذي أجرى المقابلة مع جلعاد الكشف عن هوية الدو 

 يمكن لمسؤول إسرائيلي أن يقدم على أية خطوة تحرج الدول العربية التي تهب لمساعدة إسرائيل.
وشدد على أن دول اإلقليم العربية غير معنية بإشعال األوضاع في المنطقة، وهذا الذي يفسر 

 حماسها لوقف ما يحدث.
ة غير معني أيضًا بانتقال شرارة األحداث في القدس إلى وأوضح جلعاد أن رئيس السلطة الفلسطيني

 الضفة الغربية.

 22/22/1124، "12موقع "عربي 
 
 هالخفض التوتر في في القدس تلجأ إلى وجهاء العشائر "إسرائيل" .31

نير بركات، رئيس بلدية القدس، زار أمس، عددا إن  قالت اإلذاعة اإلسرائيلية: كفاح زبون - رام هللا
ء العربية في القدس، التقى فيها بعدد من الشيوخ والوجهاء لبحث سبل التهدئة، فيما ذهب من األحيا

مسؤولون آخرون إلى محاورة القيادات العربية في كفر كنا، وداخل مناطق أخرى إليجاد صيغة 
اإلذاعة إن بركات واصل أمس لليوم الثاني زياراته لمأحياء العربية في وأضافت  لتجنب العنف.

القدس، والتقى عددا من األعيان والوجهاء بهدف تخفيف حدة التوتر في هذه األحياء. وقال شرقي 
بركات الذي زار أيضا حيي صور باهر وجبل المكبر، إنه حريص على حماية الوضع القائم في 
البلدة القديمة في القدس، ال سيما في الحرم القدسي الشريف، وعدم السماح ألي جهة بتشويش 

سير العبادات ألتباع جميع الديانات. وفي المقابل، طلب وجهاء المناطق في القدس من النظام، و 
 بركات تقليص الوجود األمني في األحياء العربية في خطوة أولى.

 21/22/1124، الشرق األوسط، لندن
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 المضاد للطائرات والصواريخ الروسية  "8باراك منظومة صواريخ " تختبر "إسرائيل" .30

لهور : كشفت إسرائيل عن إجرائها تجربة على منظومة جديدة للصواريخ المضادة أشرف ا -غزة 
 للطائرات والصواريخ، هي األولى من نوعها، خشية من اندالع حرب جديدة.

المضادة  "4باراك "الصناعات الجوية عن إجراء تجربة ناجحة على منظومة صواريخ  تكشفو 
لمنظومة الجديدة على متن سفن حربية. وقال مصدر للطائرات وللصواريخ. ومن المقرر نصب هذه ا

وللطائرات "ياخونت الروسية "كبير أن المنظومة تستطيع التصدي للصواريخ المطورة من طراز  أمنى
وهذه هي التجربة األولى التي تجريها إسرائيل على هذه المنظومة الجديدة، وهي نظام  المعادية.

مختصة أن هذه المنظومة توفر حماية ألسطول من السفن  وتفيد تقارير صاروخي إسرائيلي الصنع.
التي يستخدمها  "1ساعار "التي تبحر معا في مجال معين، ولذلك تم اختيار تركيبها على سفن 

 سالح البحرية كسفن قيادية.
 21/22/1124، القدس العربي، لندن

 
 "ة دينياا أجواء شعبية معبأ"تدعمها  "عمليات أفراد"تقر بصعوبة وقف  "إسرائيل" .32

أوساط عسكرية في إسرائيل أقّرت ، أن أسعد تلحمي عن، 21/22/1124، الحياة، لندن ذكرت
عزز جيش و بصعوبة مواجهة هجمات مسلحة ينفذها فلسطينيون بشكل فردي ال بتعليمات من تنظيم. 

 االحتالل قواته في الضفة الغربية بثالث وحدات عسكرية تضم كل منها عدة سرايا، فيما رفعت
 الشرطة حال التأهب في أنحاء إسرائيل إلى الدرجة )ج( قبل القصوى.

ونقلت اإلذاعة العامة عن أوساط أمنية وصفها التطورات األخيرة ومقتل ستة إسرائيليين في األسابيع 
تضع المؤسسة األمنية أمام  "المنّفذين األفراد"، وأقرت بأن ظاهرة "التصعيد الخطير"الثالثة األخيرة بـ

 ات كبيرة وجديدة ورأت أن هذه العمليات تحظى بدعم شعبي وتعبئة دينية.تحدي
وعززت الشرطة إجراءاتها االحترازية ووضعت مزيدًا من حواجز اإلسمنت أمام محطات الحافالت 

 وفي الشوارع السريعة حيث ينتظر الجنود سيارات تأخذهم إلى قواعدهم أو منازلهم.
عدم قراءة الخريطة بالشكل "كومة وسلوك المؤسسة األمنية على وانتقد قادة المستوطنات رئيس الح

، بداعي أن التصعيد حاصل في الضفة الغربية منذ أشهر لكن الجيش يغض النظر عنها. "الصحيح
وأفادت اإلذاعة العامة أن عشرات حوادث رشق الجنود والمستوطنين بالحجارة تقع يوميًا في أنحاء 

 مختلفة في الضفة الغربية.
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الجيش اإلسرائيلي نقل نحو ، أن نظير مجلي، عن 21/22/1124، الشرق األوسط، لندنشرت ون
من عناصره، المرابطة في هضبة الجوالن السورية المحتلة إلى الضفة الغربية، بدعوى مواجهة  100

 ."خطر انتشار االنتفاضة في القدس إلى مناطق السلطة الفلسطينية"
 
 نسيق األمني مع السلطة الفلسطينية يجريان بشكل جيدالتعاون والتيديعوت أحرونوت:  .33

رغم الهجوم شبه اليومي الذي يشنه رئيس الحكومة اإلسرائيلية على الرئيس الفلسطيني : 44عرب 
محمود عباس، أوضح مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن التعاون والتنسيق األمني مع السلطة 

 الفلسطينية يجريان بشكل جيد.
يديعوت أحرونوت' عن مسؤولين أمنيين قولهم إن التنسيق األمني مع األجهزة األمنية ونقلت صحيفة '

 ."عودة الهدوء هي من مصلحة الفلسطينيين"يسير بشكل جيد. مضيفين أن  الفلسطينية
وقال المسؤولون إنهم ال يرون حراكا جماهيريا واسعا في الضفة الغربية: 'الجمهور الفلسطيني بشكل 

 نرى مظاهرات ضخمة كما رأينا في االنتفاضة األولى والثانية'.عام خامل، ال 
 21/22/1124، 48عرب 

 
 للحرم القدسي اإللكترونيةبصدد وضع بوابات  "إسرائيل" .34

ووزير األمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، إلى تطويق الحرم  ةشرطة اإلسرائيليالتسعى : 44عرب 
تفتيش بالغ الدقة" للداخلين إلى الحرم والمصلين في ، بهدف إجراء "اإللكترونيةالقدسي ببوابات 

أجهزة للكشف عن المعادن  اإللكترونيةوتشمل جميع هذه البوابات  المسجد األقصى وقبة الصخرة.
وأطلقت شرطة  من أجل إجراء تفتيش أمني ومنع إدخال آالت معدنية حادة ومفرقعات إلى الحرم.

عن مصادر رسمية في  اإللكترونييكان"، ونقل موقع "والال" االحتالل على هذا اإلجراء "نموذج الفات
وزارة األمن الداخلي قولها إن "الفكرة هي تحويل جبل الهيكل )الحرم القدسي( إلى منطقة شبيهة 

 بالفاتيكان، كمنطقة مقدسة تخضع لحراسة مشددة من جانب أفضل الحراس".
جل دفع وتم تشكيل طاقم، يعمل بسرية ماليين شيكل من أ 4ورصدت وزارة األمن الداخلي مبلغ 

بسبب الحساسية المتعلقة بإجراء تغييرات في الحرم من جانب سلطات االحتالل. ولذلك فإن شرطة 
 إسرائيل "تنسق مع األوقاف في القدس والنظام األردني". 

 22/22/1124، 48عرب 
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 ت القدس وتل أبيبعقب عمليا األمن الشخصي ونفتقدين واإلسرائيليالصحف اإلسرائيلية:  .35
عكست عناوين وسائل اإلعالم العبرية شعور اإلسرائيليين بافتقاد األمن : أسعد تلحمي -الناصرة 

عمليات ال يمكن إحباطها تدعمها أجواء شعبية أقحمت العامل الديني في "الشخصي في أعقاب 
وت يوسي يهوشواع كتب المعلق في يديعوت أحرون "عمليات ال يمكن وقفها"تحت عنوان و  ."الصراع

. "أمام منحدر زلق من خسارة ثقة الجمهور بها لجهة أمنهم الشخصي"أن الحكومة تجد نفسها 
ليست انتفاضة منظمة ذات بنى تحتية لإلرهاب في الضفة الغربية أو "وأضاف أن العمليات األخيرة 

. "وبات إلحباطهاتتم بتعليمات مباشرة من تنظيم معين، إنما معقدة جدًا تراكم أمام الجيش صع
وال يوجد في "وأضاف أن االستخبارات تواجه صعوبة في رصد فرد يقرر بنفسه تنفيذ هجوم مسلح، 

القديم من عمليات ينفذها أفراد، باستثناء التهدئة لدى  –الواقع حل حقيقي لهذا النوع الجديد 
 ."الجانبين
أجواء تحريضية في وسائل اإلعالم الفلسطينية تدعم إشعال انتفاضة جديدة من نوع آخر، "وزاد أن 

 ."انتفاضة الدهس والطعن
وكتب زميله أليكس فيشمان أن ثمة شعورًا لدى اإلسرائيليين بأن الحكومة والمؤسسة األمنية فقدتا 

ل عدم رهبة الفلسطينيين ثالثة محركات تقود قطار العنف، األو "السيطرة على األوضاع، ورأى أن 
في الضفة الغربية وهنا من السلطة اإلسرائيلية، والثاني التحريض المنفلت للقادة الفلسطينيين على 
جانبي الخط األخضر، والثالث وهو األهم تأييد الشباب لداعش وشعور العرب في إسرائيل بالتمييز 

 ."والغبن ما يغذي العداء المتعاظم تجاه الدولة
عاموس هارئيل موجة عمليات مماثلة وقعت قبل عام لكنه  "هآرتس"المعلق العسكري في واستذكر 

أشار إلى أنها لم تكن تحظى بتأييد شعبي مثلما هو الحال اليوم، وعزا ذلك إلى تعزز المرّكب الديني 
التي تلقى تأييدًا لدى جمهور الشباب. وأضاف أن التحريض حول  "داعش"في الصراع وظهور 

 ."يغذي النار"لمسجد األقصى موضوع ا
 21/22/1124، الحياة، لندن

 
 الحرم المقدسيب تهاير سياسيتغعلى الحكومة من اليهود يعتقدون أنه يجب  %41استطالع:  .36

من اليهود في إسرائيل أنه على الحكومة أن تغير سياستها في الحرم  %40يعتقد : ـرب44عــ
لغاء منع صالة اليهود في الحرم   حتى لو كان الثمن سفك الدماء.المقدسي، وا 
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د اإلسرائيلي للديمقراطية، هجاء ذلك في استطالع "معيار السالم" الذي أجراه معهد "غوتمان" في المع
عاما،  24مستطلعين فوق جيل  309من الشهر الجاري، وشمل عينة مؤلفة من  1-9وأجرى في 
 في االتجاهين. %4بنسبة خطا 

يهود يؤيديون فتوى غالبية الحاخامات، الحريديين والمتدينيين من ال %46وبّين االستطالع أن 
 الوطنيين، والتي بموجبها تمنع الصالة في الحرم إلى حين مجيء "المسيح".

إنه يعتقد أنه يجب  %1446وردا على سؤال بشأن "تغيير الوضع الراهن في الحرم المقدسي"، قال 
إنهم واثقون من أنه يجب  %9241حين قال  عدم تغيير سياسة الحكومة في الحرم المقدسي، في

قالوا إنهم واثقون  %2349أنه يجب تغيير السياسة، مقابل  %1141 يعتقد ماعدم تغيير السياسة، بين
إنهم ال  %141بأنه يجب على الحكومة أن تغير السياسة حتى لو أدى ذلك إلى سفك دماء، وقال 

 يعرفون أو يرفضون اإلجابة.
التقديرات للتوصل إلى اتفاق ما مع األوقاف اإلسالمية بشأن صالة اليهود في  وردا على سؤال بشأن
إنهم يعتقدون أنه يمكن التوصل إلى اتفاق يسمح للجميع بالصالة، بينا  %92الحرم المقدسي، قال 

( أو الجانب %90قالت الغالبية إنه ال أمل في التوصل إلى اتفاق سواء بسبب الجانب اإلسالمي )
 (.%13( أو بسبب الطرفين سوية )%4اليهودي )

إن الحديث عن عمليات  %14وتناول االستطالع موجة العمليات األخيرة والمواجهات، حيث قال 
 إن الحديث عن بداية انتفاضة ثالثة منظمة. %91فردية بمبادرات محلية، بينما قال 

إنه يجب وقف كل  %9942إنه يجب تجديد المفاوضات لوقف هذه العمليات، وقال  %1141وقال 
 استمرار الوضع القائم على ما هو عليه. %1االتصاالت السياسية، في حين أيد 

 22/22/1124، 48عرب 
 
 بالضفة عدة مدنبمخيم العروب برصاص االحتالل وعشرات اإلصابات خالل مواجهات بشهيد  .37

ن الشبان والفتية قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل مواجهات مع مجموعات م مندوبو "األيام":
عاما(، فيما أصابت شابا آخر )وصفت  12في مخيم العروب، أمس، الشاب محمد عماد جوابرة )

حالته بالصعبة( خالل مواجهات عند مفترق قرية خرسا، إضافة إلى إصابتها عددا من المواطنين 
ن زياد بالخليل باألعيرة المعدنية وبحاالت اختناق خالل مواجهات متفرقة في محيط ميدان طارق ب

 وبلدة بيت أمر ومخيم الفوار ومنطقة بيت عينون شمال شرقي المدينة.
وقالت إدارة مستشفى الميزان بالخليل، أمس، إن الشهيد "جوابرة" الذي وصل المستشفى مصابا بدرجة 
خطيرة في الصدر إثر المواجهات في العروب، فارق الحياة متأثرا بنزيف حاد جراء إصابته، فيما 



 
 
 
 

           31ص                                     3393 العدد:    21/22/1124 األربعاء التاريخ:

شارت عائلته إلى أن إصابته نجمت عن إطالق جنود االحتالل النار باتجاهه أثناء تواجده على أ
 سطح المنزل بالتزامن مع مواجهات مع مجموعات من طلبة المخيم.

بالعروب، محمد خميس البدوي،  األحمرمن جهته، قال منسق دائرة المتطوعين في جمعية الهالل 
ن حدة المواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل، ما أدى إلى إن استشهاد الشاب جوابرة زاد م

طالبات، إضافة إلى إصابة العشرات بحاالت  3مواطنا باألعيرة المعدنية، بينهم  21إصابة أكثر من 
 اختناق بفعل القنابل الصوتية والمسيلة للدموع.

فلسطينيا تجمعوا  210نحو " أنلوكالة فرانس برس  اإلسرائيليمن جهتها قالت متحدثة باسم الجيش 
الحجارة والزجاجات الحارقة على السيارات المارة" مشيرة  بإلقاءفي الشارع الرئيس قرب الخليل وقاموا 

 استخدم وسائل مكافحة الشغب لتفريقهم. اإلسرائيليالجيش  أن إلى
 إلى دىأالسفلية للمتظاهرين ما  األطرافالنار على  بإطالقوبحسب المتحدثة فان الجيش قام 

 واحد منهم. إصابة
وكانت المواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات االحتالل وقعت في أماكن متفرقة بالخليل 
والمحافظة، كما أصيب أمس عشرات المواطنين والشباب بالرصاص الحي واألعيرة المطاطية والغاز 

ت الذكرى العاشرة الستشهاد المسيل للدموع في مواجهات مع قوات االحتالل تزامنت مع إحياء فعاليا
 الرئيس عرفات، في محافظات الضفة والقدس.

 21/22/1124األيام، رام هللا، 
 
 القدسببيت حنينا  دونماا من أراضي 33" و الشيخ سعد"دونماا من أراضي  66صادر ي   االحتالل .38

لطات عن مراسلها من القدس المحتلة، كامل إبراهيم، ان س 21/22/1124الرأي، عمان، قالت 
دونمًا من أراضي قرية الشيخ سعد، جنوب  33على « وضع اليد»جددت أوامرها بمصادرة االحتالل 

وأفادت مصادر إسرائيلية أن سلطات االحتالل  «.عسكرية وأمنية»شرق مدينة القدس، ألغراض 
وتحديدا من أجل الطريق العسكري الخاص بجدار  "عسكرية ألهداف" األراضيتسعى لمصادرة 

 والتوسع.الضم 
" 0404الموقع العبري "بترجمة خاصة، أن  رام هللا، من 21/22/1124القدس، القدس، وأوردت 

دونما في منطقة بيت حنينا شمال  91مرًا بـ"وضع اليد" على نحو أجيش االحتالل اصدر  أنذكر 
 القدس.
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طقة سيطرت قوات في المن األحداثوارتفاع وتيرة  األخيرةالمواجهات  أعقابالموقع انه في  وأضاف
 أن" أيضامر وجاء في األ .األمنية األغراضدونما بحجة  9142من جيش االحتالل على مساحة 

 التقدم بطلب تعويضات". األراضي أصحاببإمكان 
 
ن استباح األرض لن يتمكن من استباحة الضمير العربي وأمانة تحرير "األقصى" صالح: .39  االحتالل وا 

حدثون في مهرجان جماهيري لنصرة القدس على ضرورة دعم شدد مت: محمد الكيالي - عمان
الفلسطينيين في المدينة المقدسة بشتى الوسائل لمواجهة العدو الصهيوني، ألن قضية القدس 

 والمسجد األقصى هي قضية األمة وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.
هاتفي معه خالل  الشيخ رائد صالح في اتصال 44وأشاد رئيس الحركة اإلسالمية في أراضي 

المهرجان الذي نظمته النقابات المهنية أول من أمس الثالثاء "بتلويح الحكومة األردنية بإعادة النظر 
 باتفاقية وادي عربة".

 وأكد أن الحكومة األردنية تؤكد بهذا "التلويح" حقها بالقدس ووصايتها على المقدسات اإلسالمية فيها.
التي نفذتها قطعان جيش االحتالل بحق الشهداء المقدسيين في  وأضاف "أن اإلعدامات الميدانية

وأوضح  األيام األخيرة"، تؤكد أن دماء الشهداء تحولت إلى "زيت تضاء به قناديل المسجد األقصى".
ن استباح األرض ودماء الشهداء، إال أنه لن يتمكن من استباحة الضمير الفلسطيني  أن االحتالل وا 

 القدس و"األقصى". والعربي وأمانة تحرير
 21/22/1124الغد، عمان، 

 
 لى موقف للسياراتإبلدية العفولة تحول المقبرة اإلسالمية مؤسسة األقصى:  .41

إن بلدية العفولة ما  22/22/1024قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في بيان لها اليوم الثالثاء 
قامت برفع مستوى األرضية من خالل زالت تستخدم المقبرة اإلسالمية هناك كموقف للسيارات، حيث 

 .باألسفلتكميات من األتربة ومن ثم تزفيتها 
وقال عبد المجيد اغبارية مسؤول ملف المقدسات في مؤسسة األقصى انه وخالل زيارة قام بها للمقبرة 
أمس تأكد أن بلدية العفولة ال زالت مصممة على استخدام المقبرة كموقف للسيارات، حيث قامت 

حتى تستعمل كموقف للسيارات، وأشار  باألسفلتألتربة على ارض المقبرة ومن ثم تزفيتها بوضع ا
أن البلدية ومنذ عشرات السنين كانت تستعمل المقبرة كموقف للسيارات على الرغم من  إلى

 االحتجاجات والمطالب المتكررة.
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مقبرة اإلسالمية، مطالبا وأوضح أن هذه األعمال مهما كانت وبأي طريقة فلن تزيل قدسية وحرمة ال
كل الجهات المعنية بالكف فورا عن استخدام المقبرة ألي غرض كان، مؤكدا أن للمقابر حرمة أبدية 

 قيام الساعة. إلى
 22/22/1124مؤسسة األقصى للوقف والتراث، 

 
 مسجد المغير بالضفةتحرق  يهودية متطرفة قصى: عصاباتمؤسسة األ .40

( قيام مجموعات 21/22) األربعاءلتراث في بيان لها صباح اليوم للوقف وا األقصىمؤسسة  أدانت
يهودية متطرفة بحرق مسجد قرية المغير الغربي شمال رام هللا بالضفة الغربية وكتابة عبارات 

 عنصرية عليه فجر اليوم.
الطابق الثاني غير  إلىوقالت المؤسسة إن النيران اشتعلت في الطابق السفلي للمسجد وكادت تصل 

 .والسيطرة عليه بإخمادهفجر قاموا أن المصلين الذين تفاجأوا بالحريق عند صالة ال
في الداخل  اإلسالميةوحذرت المؤسسة من تزايد جرائم العصابات اليهودية المتطرفة بحق المقدسات 

قد تحمل معها تبعات وتداعيات خطيرة على المنطقة برمتها، وحملت  أنها إلىوالضفة الغربية مشيرة 
المسؤولية كاملة إزاء هذه الجرائم التي ال يقبلها القانون الدولي،  اإلسرائيليةالمؤسسة شرطة المؤسسة 

 وطالبت بلجمها ومحاسبة من يقف وراءها.
 22/22/1124مؤسسة األقصى للوقف والتراث، 

 
 األقصىلمسجد بيان إسالمي مسيحي يؤكد رفض تغيير الوضع التاريخي ل .42

ان لعلماء مسلمين ومسيحيين صدر في أعقاب زيارة لوفد مسيحي رفيع أول من أكد بي :)بترا(-عمان 
أمس ضم بطاركة وأساقفة المدينة المقدسة وممثلين عن كافة الكنائس في القدس لرحاب المسجد 

( في المسجد األقصى المبارك بجميع Status quoاألقصى، عدم جواز تغيير الوضع التاريخي )
 نة القدس عامة.باحاته وأبنيته وفي مدي

وكان في استقبال وفد رجال الدين المسيحي رئيس وأعضاء مجلس األوقاف اإلسالمية وكبار موظفي 
 األوقاف ومحافظ القدس.

وشدد البيان الذي صدر عن الجانبين على جملة من الثوابت، وتم التأكيد على حق المسلمين الكامل 
مبارك، وأنه ملك خالص للمسلمين في كافة أنحاء في العبادة وحرية الوصول إلى المسجد األقصى ال

 المعمورة.
 21/22/1124الغد، عمان، 
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 48"يسرائيل هيوم": حملة لمطاردة العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ  .43
الناصرة: كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب، عن قرار لشرطة االحتالل والجيش لتنظيم حملة 

فلسطينيين، الذين يعتبرون "يتواجدون بشكل غير قانوني في إسرائيل".  مطاردة قطرية كبيرة للعمال ال
(: "إن الشرطة ستعمل خالل األيام 22|22وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة الثالثاء )

القريبة وفقا لحالة تأهب خاصة، وسيواصل آالف أفراد الشرطة العمل بشكل معزز في كل أنحاء 
وزير األمن الداخلي، أوعز خالل جلسة مشاورات عقدها مع قادة الشرطة   لى أنالبالد". وأشارت إ

 بمواصلة حالة التأهب. 
وأفادت الصحيفة أن هذه اإلجراءات، تأتي في أعقاب حوادث الطعن التي اتهم منفذوها بأنهم من 

د الدرجة غير حملة التصاريح. وذكرت أن الشرطة رفعت درجة استعدادها إلى الدرجة "ج" التي تع
 الثانية في سلم االستعدادات.

 22/21/1124قدس برس، 
 
 مركبة فلسطينية في نابلس ثالثينمستوطنون يحطمون أكثر من  .44

ذكرت مصادر فلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة "أن مستوطنين متطرفين 
ل مسيرة لهم انطلقت من حاجز مركبة فلسطينية خال 90أقدموا الليلة الماضية على تحطيم أكثر من 

 زعترة جنوب مدينة نابلس بحماية جيش االحتالل".
وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية إن مسيرة ضخمة للمستوطنين 
انطلقت من حاجز زعترة باتجاه حاجز حوارة مرورا ببلدة حوارة جنوب نابلس، قاموا خاللها برشق 

الفلسطينية المارة على الشاعر الرئيس بين حاجزي حوارة وزعترة جنوب المدينة جميع السيارات 
بالحجارة تحت سمع وبصر جنود االحتالل الذين لم يحركوا ساكنا لمنع عمليات االعتداء على 

 المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم وممتلكاتهم.
 22/22/1124، فلسطين أون الين

 
 مون إدارة السجن برفض إدخال احتياجات الشتاء والمتاجرة بها"هيئة األسرى": أسرى ايشل يته .45

عبد الغني الشامي: اشتكى األسرى في سجن "ايشل" في بئر السبع من حرمان إدارة السجن  -غزة 
جبارهم على شرائها بأسعار مضاعفة من "كنتية" السجن  لهم من المالبس الشتوية واألغطية وا 

 ين من تحرك جدي خالل الشهر المقبل إذا لم تحل مشاكلهم.)البقالة( للمتاجرة والربح، محذر 
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أسيًرا لمحامي هيئة شؤون  144جاء ذلك في إفادة عدد من أسرى سجن "ايشل" البالغ عددهم 
األسرى والمحررين )وزارة األسرى والمحررين سابقا( المحامي رامي العلمي خالل زيارته للسجن في 

 ( الماضي.الثالثين من شهر تشرين أول )أكتوبر
 22/21/1124قدس برس، 

 
 حياءا لذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفاتإمهرجان مركزي في رام هللا  .46

أحيا عشرات اآلالف من الفلسطينيين، من مختلف أنحاء الضفة الغربية، : فادي أبو سعدى -رام هللا 
، «المقاطعة»ة الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات، في مهرجان مركزي أقيم في مقر الرئاس

في مدينة رام هللا ، وألقى فيه الرئيس عباس خطابًا، على وقع الهتافات واألهازيج الوطنية، ورفع 
األعالم الفتحاوية، والفلسطينية، بينما كانت الكوفية الفلسطينية التي كان عرفات يحرص على 

 ارتدائها دوما كانت في كل مكان.
لمهرجان، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد واستبق الرئيس محمود عباس، انطالق ا

عرفات، في مقر الرئاسة في رام هللا، ثم قرأ سورة الفاتحة على روحه، قبل توجهه إلى االحتفال 
 المركزي للمناسبة.

 21/22/1124القدس العربي، لندن، 
 
صابة ثالثة آخرين مقتل فلسطيني .47  بانفجار صهريج عند معبر كرم أبو سالم برفح وا 

تل عامل وأصيب ثالثة آخرون بجروح متفاوتة صباح أمس جراء انفجار بصهريج قُ : أ ف ب -غزة 
عند الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم في رفح جنوب « حادث عرضي»وقود نتج من 

إن انفجارًا وقع في صهريج وقود أثناء ضخ الوقود « الحياة»وقالت مصادر في المعبر لـ  قطاع غزة.
عبر أنابيب في المعبر نجم عن خطأ فني، ما أدى الى اشتعال النار في الصهريج التابع لشركة فيه 

 كما لحقت أضرار بأنابيب الضخ الخاصة بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. بهلول للوقود.
 21/22/1124الحياة، لندن، 

 
 از المصرية على حقول الغ تآمرتاوقبرص  "إسرائيل"السفير إبراهيم يسري:  .48

قال السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير إن إسرائيل وقبرص تآمرا  محمود القيعي: –القاهرة 
حقول غاز تقع في المياه االقتصادية المصرية، مشيرا إلى أن خسائر  9على مصر، وحصال على 

 دوالر.مليار  140مصر جّراء تلك االتفاقية التي وّقعت أخيرا بين مصر وقبرص تصل إلى 
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حقول غاز:  9أن مصر فّرطت في  "رأي اليوم"وأضاف السفير إبراهيم يسري في تصريح خاص لـ
 واحد لقبرص، واثنان إلسرائيل، مشيرا إلى أن الحقول الثالثة تقع في المياه االقتصادية المصرية.

 سنوات، وقد قّدم مع عدد من 20وقال يسري إنه مشغول بهذا الموضوع المصيري منذ نحو 
للمحكمة، تثبت حق مصر في الحقول الثالثة، ” دي في دي“المصريين الوطنيين رسومات على 

تمنع التقسيم الثنائي لهذه  41لسنة  64المادة “مشيرا إلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 
 دول، ويلزم تلك الدول باالتفاق على أمر يرضيها جميعا. 3المنطقة التي تشترك فيها 

سري إلى أن االتفاقية التي وّقعت بين مصر وقبرص باطلة قانونا، وتمت بإيعاز من وخلص ي
 إسرائيل، ومؤكدا أن هذه االتفاقية تظلم مصر ظلما بّينا.

 22/22/1124رأي اليوم، لندن، 
 
 1124في  "إسرائيل"زاروا  مصرياا  سائحاا  4338"يديعوت أحرونوت":  .49

أعداد العرب والمسلمين الذين يزورون إسرائيل بغرض تحدث صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تزايد 
 السياحة، بمعدالت غير مسبوقة ومن بينهم مصريون وأردنيون وخليجيون.

بالعالم اإلسالمي  هسمتأوقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثالثاء:" التقارب بين إسرائيل وما 
 المعتدل يؤتي ثماره في مجال السياحة

أضعاف، فمن  4ن الذين زاروا إسرائيل بغرض السياحة تزايد عددهم أكثر من وأكدت ان المصريي
ألف سائح من إندونيسيا  214 إلى، باإلضافة 1024خالل عام  4934إلى  1003في  2024

من اإلمارات العربية  234من السعودية، و 94ألف من ماليزيا و 19،449ألف من األردن و 42و
 من قطر وعمان. 246و

 22/22/1124، الشعب، مصر
 
 ترتيبات أردنية إلعالن لجنة خاصة بالقدس قريباا  ":الغد" .51

أكد المستشار األردني لشؤون القدس المحتلة عبد الناصر نصار، أّن  :نادية سعد الدين -عمان 
"ترتيبات أردنية لتشكيل لجنة خاصة معنية بشؤون القدس المحتلة سيتم إعالنها قريبًا"، مبينًا أن 

ردنية متواصلة من أجل وقف االقتحامات المتكررة للمستوطنين والمتطرفين اليهود ضّد "الجهود األ
 األقصى المبارك".

21/22/1124، الغد، عّمان  
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 " أحدهم أسير محرراإلخوان"ثالثة من  "اإلرهاب"عّمان تتهم بـ  .50
 أمس تهم األردنوّجه مدعي عام محكمة أمن الدولة العسكرية في : تامر الصمادي -عمان

هم: األسير السابق لدى إسرائيل مازن « اإلخوان المسلمين»لثالثة من عناصر جماعة « اإلرهاب»
ملصة، والباحث في شؤون األسرى الفلسطينيين غسان دوعر، ونجله براء، وجميعهم يعملون لدى 

 نقابة المهندسين األردنيين.
بعدما وجهت لهم تهم »وكليه أمس إنه التقى م« الحياة«وقال محامي المتهمين عبدالقادر الخطيب لـ

خالفًا ألحكام « القيام بأعمال من شأنها اإلخالل بالنظام، وتعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر
 «.وجهت للمهندس دوعر ونجله تهمة تصنيع مواد مفرقعة»انه  وأضافقانون منع اإلرهاب. 

، «على عالقة مع حركة حماسالمتهمين كانوا » إن« الحياة«وفي السياق، قالت مصادر رسمية لـ
لكنها استبعدت أي تصعيد حكومي تجاه الحركة الفلسطينية، واعتبرت أن القضية تتعلق بمواطنين 
أردنيين فقط، فيما نشرت تقارير إعالمية اتهامات للمعتقلين أفادت بأنهم استخدموا ملفي القدس 

 عسكرية لتنظيمات غير أردنية. واألسرى واألنشطة النقابية المهنية غطاء الرتباطاتهم بأنشطة
سياق قلب الحقائق »تأتي في « هذه الحــــملة» أنبيانًا اعتبرت فيه « اإلخوان»وأصدرت جماعة 

الحركة اإلسالمية وعلى مدار الــــتاريخ لم تكـــــن إال في خندق » أن إلى، ولفـــتــــت «وخـــــلط األوراق
بدوره  واالرتقاءتمسكة بالعمل اإلصالحي السلمي ساعية للــرقي الوطن تحافظ على أمنه واستــــقراره م

 «.العربي واإلســــالمي في كل مفصل من مفاصل العمل الـــوطني الممتد على مساحة الوطن
21/22/1124، الحياة، لندن  

 
 أمام القضاء الدولي "إسرائيل""النواب" يدعو الحكومة لمالحقة جرائم  .52

االعتداءات اإلجرامية الصهيونية المتغطرسة بحق المقدسات في الحرم  استنكر مجلس النواب :عمان
واعتبر المجلس في بيان له أمس أن "مسلسل  القدسي الشريف والمسجد األقصى المبارك.

االعتداءات الصهيونية المستمرة الصارخة من قبل قطعان الصهاينة وقوات االحتالل اإلسرائيلي 
رضا وشعبا ومقدسات خاصة المسجد األقصى والحرم القدسي العنصرية الغاشمة على فلسطين أ

الشريف إنما يأتي في إطار استهتار وغطرسة الصهاينة المحتلين بقرارات الشرعية الدولية وحقوق 
 اإلنسان والمواثيق واألعراف الدولية كافة".

عالم، ويشكل تحديا كما اعتبر اعتداءاتهم "إرهابا صهيونيا دائما يهدد األمن والسلم في المنطقة وال
ويشدد  واستفزازا صارخا متعمدا لإلساءة والمساس بمشاعر العرب والمسلمين على امتداد المعمورة".

المجلس مجددا على أن اإلرهاب والعنف والقتل والتدمير الذي تمارسه قوات االحتالل وقطعان 
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القا عن إرهاب داعش الصهاينة العنصرية يوميا بحق فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات، ال يقل إط
 وغيرها من المنظمات اإلرهابية التي ال تستثني شيخا أو امرأة أو طفال.

21/22/1124، الغد، عّمان  
 
 "األقصى"تستنكر االعتداءات الصهيونية على  "اإلخوان المسلمين" .53

جاه دانت جماعة اإلخوان المسلمين االعتداءات الصهيونية المتصاعدة وغير المسبوقة ت: بترا–عمان
 القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك وانتهاك السيادة والوصاية األردنية على المقدسات.

وأضافت الجماعة في بيان لها أمس الثالثاء أنها كانت دائمًا وأبدًا وال تزال متمسكة بدورها األصيل 
من شأنه حماية  بالوقوف مع كل قضايا األمة العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم كل ما

المقدسات وفي قلبها المسجد األقصى المبارك القبلة األولى لمأمة اإلسالمية ولن تتخلى عن واجبها 
 الوطني في حماية الوطن.

21/22/1124، الرأي، عّمان  
 
 لألقصىتنظم مهرجانا نصـرة  المهنية في األردنالنقابات  .54

تخلي بعض األنظمة العربية  أن األقصى مشاركون في مهرجان جماهيري لنصرة المسجد : أكدعمان
عن القدس لن يثني الجماهير العربية عن الوقوف في وجه الغطرسة الصهيونية. وقالوا خالل 

إصرار الكيان الصهيوني على طمس معالم المدينة  إنالمهرجان الذي نظمته النقابات المهنية أمس 
ولهابا في وجه المحتل الغاصب. وطالب إشعال انتفاضة ثانية ستكون نارا  إلىاإلسالمي سيؤدي 

لغاء معاهدة وادي عربة  المشاركون بطرد السفير الصهيوني من عمان وسحب السفير األردني وا 
 ووقف اتفاقية الغاز. 

مدينة القدس تقف على بركان  إنوقال رئيس مجلس النقباء نقيب األطباء الدكتور إبراهيم الطراونة 
على  أنبطولية وصمود أهلها بانطالق انتفاضة جديدة، مشددا على من اللهب، وتبشر المقاومة ال

الكيان  إصرار إنالطراونة  وأضافالعدو الصهيوني سيحصد قريبا ما زرعت يداه غضبا ونارا. 
القدس  أهلوحرمان أهلها من حقوقهم سيجعل  اإلسالميةالصهيوني على طمس معالم مدينة القدس 

 بركانا من غضب.
المهرجان معرض صور لمأقصى يستمر أسبوعا كما اشتمل على فقرات فنية وأقيم على هامش 

نشادية  .وا 
21/22/1124، الدستور، عّمان  
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 : الموقف األردني تجاه القدس المحتلة يحتاج لدعم عربي"الشورى"  .55

لوقف االعتداءات  األردنالجهود التي يقوم بها  األردنيثمن حزب الشورى : محمد قديسات -اربد
التي اتخذتها في اطار الموقف  واإلجراءات، األقصىعلى حرمة المسجد  اإلسرائيليةكات واالنتها
 في القدس وسائر فلسطين. اإلسالميةالرسمي والشعبي المتوحد لحماية المسجد والمقدسات  األردني

كومة القانونية التي نفذتها الح اإلجراءات أنفراس العبادي،  د.العام  أمينهواعتبر الحزب على لسان 
احتفال ذكرى توقيع معاهدة وادي عربة ب، ورفض المشاركة إسرائيللدى  األردنيمن سحب السفير 

سالميةوقفة عربية لالثاني، تحتاج  عبد هللاوالجهود الحثيثة التي يبذلها الملك  لتعزيزها ودعمها  وا 
عا العبادي خالل الجسام. ود األحداثبالمغّيب والساكن عن هذه  واإلسالميواصفا الموقف العربي 

النظر بالمعاهدات واالتفاقيات الموقعة مع الكيان  عادةإل، اربدبفرعه  بإشهاراحتفال الحزب 
حال االستمرار بهذه االنتهاكات الصارخة تحت حماية االحتالل، وطالب بممارسة ب اإلسرائيلي
 .واإلسالميةت العربية على هذا الكيان بدل االكتفاء بالشجب واالستنكار من قبل الحكوما أكبرضغوط 

21/22/1124، الرأي، عّمان  
 
 جعجع يبحث ومنيمنة ملف الالجئين الفلسطينيين .56

-، رئيس لجنة الحوار اللبناني أمسسمير جعجع في معراب  "القوات اللبنانية"استقبل رئيس حزب 
ء في الوزير السابق حسن منيمنة على مدار ساعة ونصف الساعة. ووضع منيمنة اللقا الفلسطيني

الفلسطيني على القيادات  -سلسلة الزيارات التي أقوم بها بصفتي رئيس لجنة الحوار اللبناني»إطار 
السياسية اللبنانية من أجل العمل لكل ما من شأنه أن يؤكد سلطة الدولة على أراضيها والسيما 

الموقتين في لبنان، جانب أن تقوم الدولة بواجباتها لرعاية هؤالء الضيوف  إلىالمخيمات، ولكن هذا 
 ».ولقد لمسُت تفهمًا ودعمًا من قبل الدكتور جعجع في هذا السياق

 إلىونفى منيمنة ردًا على سؤال أن يكون حاماًل أي رسالة سياسية من قبل الرئيس سعد الحريري 
 ، مؤكدًا أن اللقاء اقتصر على ملف الالجئين الفلسطينيين فقط.»القوات»رئيس حزب 

21/22/1124، وتالمستقبل، بير   
 

  شبعا مزارعجديدة في  إسرائيليةأجهزة تجسس  .57
صّعد االحتالل اإلسرائيلي من وتيرة "عدوانه التجسسي" تجاه المناطق اللبنانية، إذ : حمدان أبوطارق 

بتركيب عدة أعمدة حديدية رفعت فوقها عددا من أجهزة المراقبة  إسرائيليةقامت ورشة فنية عسكرية 
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رع شبعا المحتلة عند الطرف الغربي لموقع رويسة العلم وفي الجهة الشرقية من والتجسس في مزا
كما عمل فريق فني آخر على صيانة األجهزة المرّكزة على طول الخط  موقع مرصد جبل الشيخ.

 الحدودي الممتد من محور الغجر وصوال حتى وادي العسل عند األطراف الغربية لمزارع شبعا.
21/22/1124، السفير، بيروت  

 
 عمارجهاض عملية اإلإلى إصبيح: التفجيرات األخيرة في غزة تهدف  .58

قال األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة،  :وفا –القاهرة 
في غزة  "فتح"السفير محمد صبيح، ان التفجيرات األخيرة التي استهدفت منازل قيادات من حركة 

 عادة اعمار غزة.إ وقت قاتل، وهدفت الى اجهاض عملية  جاءت في
، أمسلمناسبة الذكرى العاشرة الستشهاد القائد ياسر عرفات،  أمسواستنكر صبيح في بيان صدر 

 الذكرى العاشرة الستشهاد عرفات الذي تجمع عليه األمة العربية. بإحياءتفجير المنصة الخاصة 
شفاف ودقيق لكشف هوية منفذي هذه الجريمة باألدلة تحقيق موسع  بإجراءوطالب حركة حماس 

والبراهين وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ مواقف، الفتا الى أن الجميع متمسك بالوحدة الفلسطينية، وال 
 يوجد طريق سوى الوحدة الوطنية.

 21/22/1124الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 "خارجي"تساوي ألف  "امالقس"مجاهد من  "خوذة"جبهة النصرة: لشرعي الالمسؤول  .59

وصف المنظر الشرعي في جبهة النصرة أبو مارية القحطاني "خوذة" مجاهد من كتائب  :السبيل
 القسام بأنها تساوي ألف "خارجي" ومنافق، مضيفًا: "رغم خالفنا معهم فهم أسود".

ء مركز المجيد الهتاري رئيس مجلس أمنا وقال القحطاني في مجموعة تغريدات وجهها للشيخ عبد
الدعوة بصنعاء، والذي يعد من أبرز مؤيدي تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام: "تطبل 
للبغدادي وتطعن بالقاعدة، وهل غير عصابة البغدادي هم من أساء لسمعة القاعدة، عجبت ألمرك 

 ولقد بان تخبطك بأحداث غزة االخيرة".
زة األخيرة، معتبرًا اياها حركة "ديمقراطية"، شاركت وكان الهتاري هاجم كتائب القسام أثناء حرب غ

في االنتخابات "الكفرية"، كما أنه يحّرم القتال تحت راية "أنصار الشريعة في اليمن التابعة لتنظيم 
 القاعدة"، بسبب عدم وضوح منهجها وفق قوله.

 21/22/1124السبيل، عمان، 
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 الفلسطينيةآخر المستجدات  وحواتمة يبحثانقرقاش  .61
استقبل الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بمكتبه بديوان : وام –ظبي  أبو

 عام الوزارة نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
وتم خالل اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية بشأن القضية الفلسطينية في ضوء التصعيد 

طير واالنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة بحق المسجد األقصى المبارك. وأكد قرقاش دعم اإلسرائيلي الخ
 دولة اإلمارات التام للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 21/22/1124البيان، دبي، 
 
 يوليو الماضي وزعت في غزة منذ تموز/ألف طرد إغاثي  : مئةالهالل األحمر اإلماراتي .60

نها وزعت أكثر من مئة إقالت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي في بيان صحفي أمس : وام –ظبي  أبو
غاثي على أهالي قطاع غزة المنكوبين منذ بدء األحداث األخيرة في شهر يوليو  ألف طرد غذائي وا 

 الماضي. 
 21/22/1124البيان، دبي، 

 
 قطري مليون لاير 297بني فلسطين" بقيمة قطر الخيرية تطلق حملة "يداا بيد ن .62

أطلقت جمعية قطر الخيرية حملة "نبني فلسطين" من أجل المساهمة في : بوابة الشرق -الدوحة 
تنمية الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، تحت شعار "يدا بيد نبني فلسطين"، وتتضمن هذه 

لاير، وينتظر أن يستفيد  236،314،000تها تبلغ قيم الحملة تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة،
 شخص. 2،246،000من هذه المشاريع 

وتستهدف قطر الخيرية بمشاريعها التي تشمل المأوى والتعليم، ومشاريع صحية وأخرى للتمكين 
االقتصادي وغيرها، كل الفلسطينيين في القدس الشريف وأكناف بيت المقدس، وقطاع غزة، والضفة، 

 الجئين الفلسطينيين المتواجدين في مخيمات اللجوء في لبنان واألردن.باإلضافة إلى ال
 21/22/1124الشرق، الدوحة، 

 
 إسرائيل"دولة "لى جانب إمن أنحن بحاجة لدولة فلسطينية تعيش بسالم و االتحاد األوروبي:  .63

صرحت وزيرة خارجية االتحاد االوروبي على هامش لقاء مع وزير الخارجية : أ ف ب -برلين 
نحن "االلماني فرانك فالتر شتاينماير بعد زيارتها الى اسرائيل واالراضي الفلسطينية االسبوع الماضي 

 .إسرائيل"بحاجة لدولة فلسطينية تعيش بسالم وامن الى جانب دولة 
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حزنها وقلقها "قيام دولة فلسطينية فور تسلمها مهامها، عن  إلىوعبرت موغيريني، التي دعت 
 اثنين طعنا. إسرائيليينمقتل  إلى أدتالساعات الماضية بعد الهجمات التي  في "لتصاعد العنف

 21/22/1124الحياة، لندن، 
 
 كولومبيا تقرر رفع التمثيل الفلسطيني لديها إلى بعثة .64

قررت دولة كولومبيا رفع تمثيل البعثة الدبلوماسية لفلسطين لديها بحيث  :الحياة الجديدة -رام هللا 
 تيازات والحصانات كما هو الحال مع اية سفارة.تحظى بجميع االم

وقال وزير الخارجية د. رياض المالكي إن لقاء جمعه مع وزيرة خارجية كولومبيا في عمان أمس 
االول بعد أن رفضت إسرائيل دخولها عبر الجسر، ألن الوزيرة اصرت على زيارة فلسطين دون زيارة 

وقف إسرائيل بمنع الوزيرة رغم أن بالدها من أكثر الدول إسرائيل أو المرور عبرها. وأشار إلى أن م
 صداقة إلسرائيل ووفاء لها، فرصة للوزيرة لتعرف من هو الصديق الحقيقي.

 21/22/1124الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الدقيقةفي آالف دوالر  3ندعم أمن "إسرائيل" بـ .. و نائب الرئيس األمريكي: أنا صهيوني .65
قال "جو بايدن" نائب الرئيس األمريكي إن بالده تدعم أمن : الفلسطيني لإلعالمالمركز  –واشنطن 

 ماليين دوالر يومي ا. 441للكيان الصهيوني بنحو ستة آالف دوالر في الدقيقة، بما مجموعه 
وأوضح بايدن في حواٍر مع صحفيين حول الملف النووي اإليراني نقلته شبكة "سي إن إن" األمريكية 

(، أن بالده تقدم ذلك الدعم لدولة االحتالل من أجل المحافظة على قوتها 22-22)الثالثاء 
 العسكرية خالل السنوات الست الماضية.

ذا كنت يهودي ا فسأكون صهيوني ا؛ فوالدي قال إنه ال يشترط بي أن  وقال عن نفسه: "أنا صهيوني، وا 
 رية ألمن اليهود حول العالم".أكون يهوديا ألصبح صهيونيا"، مضيفًا: "إسرائيل تعّد ضرو 

وشبه بايدن منطقة الشرق األوسط بـ"الحي الخطير" قائاًل: "صواريخ حزب هللا من الحدود الشمالية 
 إلسرائيل وداعش وجبهة النصرة في الشمال والشرق، إلى جانب البرنامج النووي اإليراني".

 22/22/1124المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
بل تكريس احتالل يمر األ-يسرائيل"المجلس اإل .66  الفلسطينية لألراضي "سرائيل"إكي" يبحث س 

( مؤتمره األول في نهاية IACاألميركي )-عقد المجلس اإلسرائيلي :سعيد عريقات - واشنطن
األسبوع الماضي في مدينة لوس أنجلوس "لتفعيل جهود وطاقات اإلسرائيليين األميركيين وتجاوز 
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من أجل دعم إسرائيل بشكل مطلق، وبحث الوضع الراهن والمستقبلي  الخالفات السياسية لمأعضاء
إلسرائيل في ضوء التحديات الراهنة في إسرائيل والضفة الغربية وحرب الصيف الماضي على غزة 

 والعنف الذي يعصف بالمنطقة" بحسب تصريحات أعضاء مجلس اإلدارة.
اليميني المتطرف شيلدون آديلسون "ملك  وركز المتحدثون الرئيسيون في المؤتمر وهما الملياردير

مليار  40القمار" الذي يملك كازينوهات قمار في مدينة الس فيغاز، والذي تقدر ثروته الشخصية بـ 
دوالر جباها من وراء القمار، والملياردير اإلسرائيلي األميركي الديموقراطي حاييم صبان، وهو من 

ث يملك عددا من استوديوهات صناعة األفالم أصول مصرية ويعتبر من "ملوك هوليوود" حي
سرائيل، ركزا على ضرورة مناقشة  والشركات والبرامج التلفزيونية ودور النشر في الواليات المتحدة وا 
"جدوى الديمقراطية اإلسرائيلية في التعامل مع العدو الفلسطيني" وبحث البدائل لضمان ابقاء سيطرة 

 المحتلة وتحييد النمو الديموغرافي لإلسرائيليين العرب.إسرائيل على األراضي الفلسطينية 
وقال آديلسون وهو من أكبر أنصار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى جانب كونه مموال 
رئيسيا للمرشحين الجمهوريين المتفانيين بدعم إسرائيل: "أواًل إن الفلسطينيين هم أمة مختلقة ومبرر 

 ".وجودهم هو تدمير إسرائيل
 واعتبر أن هناك "رواية فلسطينية تمد نفسها بالوجود ال أكثر".

وقال الملياردير الذي يقدم دعمًا كبيرًا لحركة االستيطان في الضفة الغربية: "إذا فقدت إسرائيل 
صبغتها الديمقراطية من أجل الحفاظ على يهوديتها وأرض الميعاد فلن يكون ذلك كارثة، بل يمكن 

نًا، إن الديمقراطية غير مذكورة في التوراة" ناصحًا إسرائيل ببناء جدار أكبر لحماية أن يكون أمرًا حس
 نفسها.

وهاجر مع  2344من جهته أبدى حاييم صبان الذي ولد ونشأ في مدينة اإلسكندرية المصرية عام 
ضمن ، أبدى تفهمًا أكبر لضرورة التوصل إلى حل مع الفلسطينيين "ي2313عائلته إلى إسرائيل عام 

الحفاظ على يهودية إسرائيل وديمقراطيتها في آن واحد، ويأخذ بعين االعتبار المتغيرات على األرض 
 ".2336التي حدثت منذ عام 

على نفسه بأن مهمته تكمن في "بناء  1006األميركي" الذي أسس عام -ويعرف "المجلس اإلسرائيلي
ياسي" في البلدين "ومن أجل تقوية عالقات جالية إسرائيلية أميركية متحدة ومنخرطة في العمل الس

 األجيال القادمة مع دولة إسرائيل".
إسرائيلي  100،000ويقول المجلس اإلسرائيلي األميركي أنه يوجد في الواليات المتحدة أكثر من 

 من هؤالء يشاركون في أعمال المجلس". 10،000وأن "أكثر من 
 21/22/1124القدس، القدس، 
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 "إسرائيل"أمريكية تعتزم مقاطعة مؤسسة أكاديمية  .67

أعرب رؤساء الجامعات اإلسرائيلية عن قلقهم من مشروع قرار لمقاطعة إسرائيل أكاديميا : 44عرب 
 باحثين في موضوع الشرق األوسط." ميسا"سيطرح األسبوع المقبل على المؤتمر العام لمنظمة 

ألف محاضر في موضوع  90وتضم  وتعتبر المنظمة من أهم االتحادات العالمية في هذا المجال
 الشرق االوسط.
عن رئيس اتحاد رؤساء الجامعات اإلسرائيلية، رئيس الجامعة  "يديعوت أحرنوت"ونقلت صحيفة 

العبرية، مناحيم بن ساسون قوله إن قرار المقاطعة سيكون له انعكاسات خطيرة ويعني أن 
يلية، معربا عن أمله أن يكون دعاة المحاضرين سيقطعون عالقتهم بالمؤسسات البحثية اإلسرائ

 المقاطعة أقلية.
تتميز بنزعات معادية إلسرائيل بشكل  "ميسا"ونقلت الصحيفة عن مسؤلين إسرائيليين أن منظمة 

 صريح. وقالوا إن الحديث يدور بشكل عملي عن منظمة عربية.
ثرين من أجل وأوضحت أن ممثلي الجامعات ووزارة الخارجية يجرون اتصاالت مع محاضرين مؤ 

إحباط قرار المقاطعة، ألن إغالق المنظمة أبوابها أمام المحاضرين اإلسرائيليين سيكون له نتائج 
 سلبية.

 21/22/1124، 48عرب 
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بالسجن قد تواجه مناضلة فلسطينية في محكمة جزئية أمريكية لمنطقة شرق ميشيغان عقوبة : رويترز
تصل إلى عشر سنوات لعدم كشفها للسلطات األمريكية عن نشاطاتها السابقة في مقاومة االحتالل 

 "اإلسرائيلي".
وزعمت المحكمة أن الناشطة الفلسطينية مذنبة بالتزوير في أوراق هجرة ألنها لم تكشف للسلطات 

 قتل فيه شخصان. 2333أنها أسرت في معتقالت االحتالل على خلفية تفجير متجر عام 
وقالت لجنة الدفاع عن رسمية عودة التي دعمتها أثناء المحاكمة في بيان، "بدون شك رسمية 
تعرضت للهجوم من الحكومة األمريكية ألنها فلسطينية وألنها على مدى عشرات السنين عملت من 

حضور أجل تحرير فلسطين وحق تقرير المصير"، وسافر عشرات من مؤيديها إلى ديترويت ل
 محاكمتها واحتشدوا دعمًا لها أمام المحكمة االتحادية.

 21/22/1124الخليج، الشارقة، 
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 مليار دوالر 711تقرير أمريكي: ثروات قادة العراق  .69

أكد نائب عراقي صحة المعلومات الواردة في تقرير السفارة األمريكية والمتعلق بحجم : أحمد عمر
مليار دوالر توزعت بنسب  600 يون في العراق، حيث قدرت بــالثروات التي اكتسبها القادة السياس

 متفاوتة بين األحزاب ونواب البرلمان.
وقال النائب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال اآللوسي إن هيئة النزاهة استلمت من السفارة 

في العراق، مشيرًا األمريكية في بغداد تقريرًا مفصاًل عن ثروة كل واحدة من القوى السياسية الفاعلة 
إلى أن هذه الثروات تشمل مبالغ نقدية وأخرى غير منقولة مثل العقارات والسندات واألسهم، 

 باإلضافة إلى حصص في الشركات.
وأضاف اآللوسي في منشور له على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" أن التحالف الكوردي جاء 

مسؤول كردي، فيما  21مليار دوالر يستحوذ عليه  900بالمرتبة األولى في حجم الثروات وبمبلغ 
 مليارات دوالر. 120جنى ائتالف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مبلغ 

مليار دوالر، في حين كانت  240وتابع اآللوسي أن القائمة العراقية "يتزعمها إياد عالوي" لديها 
مليار  210التابع لمقتدى الصدر حصة المجلس األعلى بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري 

دوالر، الفتًا إلى أن هذه الثروات الضخمة هي السبب في امتناع القوى السياسية عن الموافقة على 
 قانون األحزاب الذي يضم في فقراته مواد تطالب بوضوح تحديد جهة التمويل.
 21/22/1124، 12موقع عربي 

 
 تسعى إلجهاض انتفاضة ثالثة بالقدس األردنو الجنرال عاموس جلعاد: اإلمارات والسعودية  .71

النقاب  -رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الحرب اإلسرائيلية -كشف الجنرال عاموس جلعاد
عن أن دواًلً عربية تدخلت لوقف "التحريض" على التظاهر في القدس والمسجد األقصى، رافًضا 

 ه الدول التي تهب المساعدات إلى إسرائيل.اإلفصاح عن أسماء هذه الدول، لعدم إحراج هذ
وأوضح في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، أن جهود الدول العربية التي 
تدخلت استجابة لتحرك سياسي ودبلوماسي إسرائيلي مكثف "أسفرت عن نتائج إيجابية"، زاعمًا أن 

 "مستوى التحريض" قد تراجع.
على أن جهود الدول العربية "تتكامل" مع العمليات التي أقدمت عليها األجهزة األمنية  وشدد جلعاد

 اإلسرائيلية، السيما عمليات االعتقال واإلبعاد عن المسجد األقصى وتدمير المنازل، وغيرها.
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وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد طلب المساعدة من األنظمة التي تعارض 
، بزعم أن ما يجري في األقصى هو مؤامرة إخوانية ألبو ظبيعة اإلخوان المسلمين، في إشارة جما

 عليه.
التي ترفع راية محاربة  ألبو ظبيوعول نتنياهو كثيًرا، حسب التليفزيون اإلسرائيلي، على دوٍر 

ولية اإلسالم السياسي في وأد أي تحرك عربي لنصرة األقصى، ووقف أي تحرك في المنظمات الد
 وجهودها المستمرة في مواجهة اإلسالميين. أبو ظبي، على اعتبار أن ذلك يهدد إمارة إسرائيلإلدانة 

شقة في القدس  91هي التي اشترت  اإلماراتوكانت مصادر فلسطينية قد كشفت النقاب عن أن 
 عبد هللاالشيخ  الفلسطينيين وباعتها للوكالة اليهودية، وكان وزير الخارجية اإلماراتي، أصحابهامن 

بن زايد آل نهيان، قد أعرب عن خشيته من أن يؤدي الوضع في القدس المحتلة إلى انتفاضة ثالثة، 
األمر الذي أثار موجة من االستياء والسخرية بين الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي، وكأنه 

 .إسرائيليخشى من االنتفاضة فقط دون أن يدين ممارسات 
زيون اإلسرائيلي إلى أن نتانياهو يستغل الحساسية التي تبديها األنظمة العربية تجاه جماعة ونوه التليف

"اإلخوان المسلمين"، بهدف شيطنة المتظاهرين المقدسيين. ونقل التليفزيون عن مصدر في ديوان 
ذه نتنياهو قوله: "نحن على علم أن حركة حماس والحركة اإلسالمية بقيادة رائد صالح تقف خلف ه

المظاهرات، وهؤالء ينتمون لجماعة اإلخوان المسلمين، وهدفهم زعزعة استقرار المنطقة عبر تفجير 
 موضوع القدس".

وأوضح المصدر أن الرسائل التي نقلتها )إسرائيل( للدول العربية بهذا الشأن، تهدف لمنع قيام الدول 
أبو محافل الدولية، وهو ما يبدو أن العربية بأي تحرك دبلوماسي ضد إسرائيل في األمم المتحدة وال

 استجابت له. ظبي
وفي سياق متصل، أقدمت اإلمارات على افتتاح مسجد "الشيخ خليفة بن زايد" فى بلدة العيزرية شرق 
مدينة القدس المحتلة، وهو المسجد األكبر فى فلسطين بعد المسجد األقصى، وهو ما اعتبره مراقبون 

 قصى من حيث المساحة والفخامة.بأنه يأتي فى إطار منافسة األ
وكان بناء المسجد اإلماراتي أحد أهم الشكوك التي تدور حول الدور اإلماراتي المشبوه في تهويد 

بتمويل بناء المسجد بأموال ضخمة، متناسية حاجة المسجد األقصى إلى  اإلماراتالقدس، فقد قامت 
تهدف لجعل المسجد اإلماراتي الجديد وجهة التجديد والتمويل، وهو ما فسره مراقبون بأنها خطوة 

الفلسطينيين بدل األقصى، الذي يواصل فيه المستوطنون اقتحاماتهم شبه اليومية، حتى بلغ األمر 
، ضمن سعي دؤوب 2336بهم إلى اقتحامه باألحذية وصواًلً للمنبر، في خطوة لم تحدث منذ عام 
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، والذي يسعى إلقرار «لزماني والمكاني لمأقصىالتقسيم ا»من حكومة االحتالل إلقرار ما يعرف بـ
 صلوات خاصة لليهود في أوقات وأماكن محددة.

ويرى محللون أن اإلمارات تهدف من خالل بناء المسجد إلى تقديم خدمة مميزة لالحتالل بسحب 
البساط من األقصى تدريجًيا، ليكون المسجد الجديد وجهة الفلسطينيين، خاصة بعدما كشفت 

أن اإلمارات دفعت ماليين الدوالرات إلنجاز المشروع، كما أفادت معلومات أن االحتالل  معلومات
تنازل عن األرض التي صادرها في وقت سابق لإلمارات ليتم بناء هذا المسجد، وهو ما يؤكد وجود 

 إماراتي حول إتمام عملية البناء.-اتفاق إسرائيلي
قطاع غزة قد أثار استياًء واسًعا لدى الفلسطينيين، وكان موقف اإلمارات من العدوان األخير على 

 بعدما كشفت صحافة االحتالل عن علم اإلمارات بالعدوان العسكري من بدايته.
وفيما يتعلق بالحرب اإلسرائيلية على غزة، فضح كاتب بريطاني متخصص في قضايا الشرق 

البريطانية، حيث خلص بعد األوسط منذ عقود، السعودية علنًا في مقال هو األجرأ بالصحافة 
نتيجة مفادها أنه: "لوال الدعم السعودي إلسرائيل لما استمرت الحرب الوحشية  إلىاستعراض طويل 

 على غزة".
وقال الكاتب بجريدة الجارديان، ورئيس تحرير موقع "ميدل ايست آي" البريطاني، في مقال له: إن 

بادرة وزير الخارجية األمريكية جون كيري بطلب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض م
السعودية، وتحديًدا بطلب من العاهل السعودي الملك عبد هللا بن عبد العزيز، مشيًرا إلى أنه تلقى 

 هذه المعلومات من مصادره الخاصة.
 وجاء مقال الكاتب تحت عنوان: "دموع التماسيح التي تذرفها السعودية على غزة"، حيث يرد فيه
الكاتب على السفير السعودي في لندن األمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، الذي سبق أن أرسل 
له برد ينفي فيه صحة ما جاء في مقال سابق تحدث فيه هيرست عن أن المملكة هي التي تمول 

 العربية المتحدة. اإلماراتالحرب على غزة بالتعاون مع دولة 
على غزة تدفعها كل من السعودية واإلمارات،  اإلسرائيلية ويصر هيرست على أن تكاليف الحرب

أن ما يسمى "دول االعتدال" في العالم العربي، وهي السعودية ومصر واإلمارات واألردن  إلىمشيًرا 
هي األكثر تطرًفا وعنًفا في المنطقة، حيث دعمت انقالًبا دموًيا في مصر، واالن تدعم حرًبا وحشية 

 ضد غزة.
 22بعض وسائل اإلعالم تقريًرا يفيد بأن اجتماًعا أردنًيا إسرائيلًيا "سرًيا" انعقد يوم  فيما تناولت
الماضي، تنازل األردن خالله عن جزًءا مهًما وكبيًرا من سيادته في القدس المحتلة، حيث  أغسطس،
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يليين، في تم فيه االتفاق سًرا على مبدأ "التقسيم الزماني" في المسجد األقصى بين العرب واإلسرائ
 الشريف. اإلبراهيميتطور بالغ الخطورة يجعل المسجد األقصى مقسًما كما هو الحال في الحرم 

وضم المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى الدكتور وصفي الكيالني، وهو 
حضر الشخص المكلف من الملك عبد هللا الثاني بتولي ملف القدس عن الجانب األردني، كما 

االجتماع ضابط مخابرات أردني كبير، أما الطرف اإلسرائيلي فكان وفًدا أمنًيا يمثل جهازي الشاباك 
 والموساد اإلسرائيليين.

جدير بالذكر أن هناك دعوات من شخصيات وفصائل فلسطينية النتفاضة ثالثة، رًدا على اعتداءات 
، في الوقت الذي ترفض فيه السلطة االحتالل الصهيوني المستمرة على القدس والمسجد األقصى

الفلسطينية ورئيسها محمود عباس أي محاولة لتحويل االحتجاجات الفلسطينية إلى هبة شاملة في 
 الضفة الغربية.

22/22/1124، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن  
 
 أنقذوا قطاع غزة من المؤامرات .70

 محمد صالح المسفر
تفجيرًا حول  21ائل إعالم السلطة الفلسطينية في رام هللا بوقوع فاجأتنا، يوم الجمعة الماضي، وس

مقار قيادات فتحاوية في غزة، ومنصة إحياء الذكرى العاشرة الغتيال الشهيد ياسر عرفات، المقرر 
انعقاد مهرجانها اليوم الثالثاء،. وألقت قيادة حركة فتح بالمسؤولية عن هذه التفجيرات على حركة 

ودانت بشدة هذه العمليات اإلجرامية، وطالبت بعدم التعجل في إصدار قادة  حماس التي أنكرت
حركة فتح االتهامات. بسرعة البرق، عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعًا طارئا برئاسة السيد 
محمود عباس، وتدارسوا ما حدث، وتناوب أعضاء االجتماع في رام هللا على الميكرفونات وشاشات 

 حملة منظمة الستثارة الرأي العام الفلسطيني ضد "حماس" المتهمة.التلفزة ب
(1) 

يعلم عزام األحمد، والذي بح صوته، وهو يردد عبارات االتهام لحماس والتحدي بإقامة المهرجان 
"رغم كل الظروف"، اليوم الثالثاء، بمناسبة ذكرى استشهاد ياسر عرفات، يعلم أن مهرجان فتح 

ى ينعقد في غزة كل عام، وبمشاركة حماس، ألن عرفات من رموز الثورة السنوي في هذه الذكر 
الفلسطينية، وليس بصفته فتحاويًا، فلماذا التحدي؟ أال يشكل ذلك استفزازًا ال حاجة له؟ يقول األحمد، 
في بيانه المتلفز، إن لديه معلومات من مصادر حمساوية مسلحة تفيد بأن حركة حماس تقف خلف 

، وعليها أن تكشفها طواعية. وأكد ذلك القول محمود عباس في بيانه تاليًا. والسؤال: تلك التفجيرات
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لماذا لم ينشر األحمد تلك المعلومات التي في حوزته كما قال؟ كانت نتيجة اجتماع اللجنة المركزية 
بة، لفتح إلغاء زيارة وفد من قياداتها لقطاع غزة، وكأن غزة ليست جزءًا من فلسطين. األكثر غرا

وبعكس كل األعراف، يلغي رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمد هللا، وهو أيضا وزير 
للداخلية، زيارته المقررة إلى غزة "نتيجة الظروف األمنية"، كما قال بيان رسمي للحكومة. والمعروف 

حافظة، أو ناحية أنه، في كل الدول، إذا وقعت كارثة طبيعية أو أحداث سياسية في أي والية، أو م
في الدولة، فإن أول الواصلين إلى مقر األحداث هو رئيس الدولة أو رئيس الوزراء ومعه القيادات 
األمنية، بما في ذلك وزير الداخلية. والسؤال الموجه للحمد هللا، رئيس الوزراء وزير الداخلية 

ايدين، للتحقيق في تلك الفلسطيني: من منعه من االنتقال إلى غزة، وتشكيل لجنة من قضاة مح
األحداث وتحت إشرافه، وضبط األمن بصفته وزيرًا للداخلية؟ وحتمًا، سيكشف التحقيق النزيه بواطن 

 األمور.
ال يخدم االكتفاء باالتهامات ألي جهة القضية الفلسطينية. ومن حقنا كمراقبين ومتابعين للشأن 

ن هناك مؤامرة على غزة، تبدأ بالعمل على الفلسطيني، أن نبني على تسلسل األحداث في فلسطين أ
نزع سالحها، وتدمير مالجئها "األنفاق"، وعدم إشراكها في اإلشراف على إعادة إعمار غزة، وأن كل 
المساعدات المالية يجب أن تدخل في حسابات السلطة، وال تذهب إلى غزة، إال عن طرقها. أذّكر 

بعد العدوان اإلسرائيلي لم  1003ت به دولة قطر عام بأن أموال إعادة إعمار جنوب لبنان الذي قام
نما أشرف على تلك األموال وأدارها قطريون، ومن الجهات  تدخل في حسابات الحكومة اللبنانية، وا 
المستحقة إلعادة إعمار ما تهدم من ممتلكاتهم. إيران فعلت الشيء نفسه في إعادة إعمار الضاحية 

نما ذهبت الجنوبية لبيروت، أشرفت على أمو  ال اإلعمار، ولم تدخل خزائن الدولة اللبنانية، وا 
للمتضررين وليس غيرهم. فلماذا تصر السلطة في رام هللا على أن تدخل كل أموال إعادة اإلعمار 

 إلى حساباتها؟
(9) 

دولة قطر تقدمت بمشاريع إلعمار غزة، منها تعبيد الطرق المتهالكة في القطاع، منها شارع صالح 
والطريق الساحلي، وبناء مدينة الشيخ حمد السكنية والمهداة إلى من يستحق على عجل من الدين، 

نشاء مدارس ومراكز صحية، وغير ذلك من المشاريع الحيوية. تواجه تلك المشارع  أهل غزة، وا 
صعوبات جمة إلنجازها. وقد أعلنت الجهات المختصة القطرية في قطاع غزة أن تلك المشاريع 

تتوقف كليًا في األسبوع المقبل، وسيتعطل عن العمل مئات العمال الفلسطينيين، ألن اإلنشائية س
السلطات المصرية، حتمًا، وبمعرفة السلطة الفلسطينية، لم تسمح بدخول المواد اإلنشائية، على الرغم 

، بهدف من تعهد دولة قطر بتسديد تكلفة المراقبين الدوليين المكلفين بمراقبة مواد البناء واإلعمار
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سرعة اإلنجاز. لكن السلطة لم تحرك ساكنًا، على الرغم من عالقتها الحميمة بالنظام القائم في 
القاهرة. إن الحاكمين في رام هللا يتعاملون مع قطاع غزة كأنه عدو مبين، بينما يتوسلون للتفاوض 

 ، ولم تجِد تلك المفاوضات نفعًا.2339مع إسرائيل منذ عام 
(4) 

وبر/تشرين األول من العام الجاري ومدينة القدس لم تهدأ من اعتداءات إسرائيل على منذ شهر أكت
المصلين، ومنعهم من الصالة، واقتحامات قيادات إسرائيلية ومتطرفين يهود باحات المسجد األقصى. 
وتقوم السلطات اإلسرائيلية بهدم منازل مواطنين فلسطينيين من سكان القدس، ومصادرة أمالك 

وجديد المصادرات أراضي قرية إكسا، ولم تحرك تلك األعمال اإلرهابية اإلسرائيلية ضد  بعضهم،
الفلسطينيين شعرة في جفن قيادات اللجنة المركزية لفتح التي لم تدع لتدارس االعتداءات على 
المسجد األقصى، واكتفت بإصدار بياناٍت ال قيمة لها. أما محاولة التفجيرات في قطاع غزة فقد 

فزت اللجنة المركزية لفتح، وُعقد اجتماع طارئ، ذكر أعاله، بهدف إصدار بيان اتهام حماس في است
 تلك التفجيرات.

من حقنا أن نقول إن تلك االتهامات والممارسات العملية من القيادات في رام هللا ما هي إال مبرر 
الوفاق الوطني الفلسطيني،  لفك االرتباط بغزة، والقضاء على المصالحة التي أدت إلى تشكيل حكومة

شارة إلى استعداء إسرائيل ومصر السيسي للقيام بعدوان  وذلك يتماشى مع المطالب اإلسرائيلية، وا 
 على قطاع غزة.

آخر القول: يدين أصحاب الرأي الحر في الوطن العربي، ويستنكرون تلك التفجيرات ضد قيادات 
ب رقاب فاعليه، بعد التحقيق النزيه والعادل، فتحاوية في غزة. إنه عمل إجرامي شنيع، يجب ضر 

كما يدينون ويشجبون ويجّرمون أي اتهام ألي طرف من أطراف المشتغلين بالشأن الفلسطيني فيما 
 حدث في غزة، من دون إثبات مادي، وبعد تحقيق عادل وشفاف من جهات قضائية نزيهة.

22/22/1124، العربي الجديد، لندن  
 
 اضة: المقاومة والمجتمعأسئلة الحرب واالنتف .72

 ساري عرابي
تتصاعد عمليات الفلسطينيين التي تهدف إلى قتل جنود ومستوطنين صهاينة؛ مع تصاعد 
المواجهات التي تجري في القدس المحتلة وأحيائها؛ فقد أعلنت قوات االحتالل مساء يوم اإلثنين 

عس وطعن مزدوجة نفذها الموافق للعاشر من شهر تشرين الثاني الجاري، عن وقوع عملية د
فلسطيني قرب مستوطنة "غوش عتصيون" الواقعة في جنوب الضفة الغربية، وقد اعتقل منفذها بعد 
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إصابته بجراح خطيرة، وذلك بعد عملية طعن أخرى سبقتها في نفس اليوم، واستهدفت جندًيا 
، اعتقل إثر العملية، " المحتلة، نفذها شاب فلسطينيأبيبصهيونًيا في محطة القطارات بمدينة "تل 

 .2344تسلل من مدينة نابلس في الضفة الغربية إلى أرضنا المحتلة عام 
يوًما(؛ منذ عملية الدعس التي  23وهذه هي العملية السادسة من هذا النمط في أقل من شهر )

نفذها الشهيد المقدسي عبد الرحمن الشلودي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتلتها عملية 
إطالق النار التي نفذها الشهيد معتز حجازي وحاول فيها اغتيال الحاخام الصهيوني "يهودا غليك"، 

 ثم عملية الدعس التي نفذها الشهيد المقدسي إبراهيم عكاري في حي الشيخ جراح أيًضا.
أما العملية الرابعة، والتي تضاربت بشأنها المعلومات إن كانت حادثًا عرضًيا أو عملية دعس 

تعمدة، فقد وقعت على مدخل مخيم العروب بمدينة الخليل المحتلة، واعتقل منفذها الحًقا والذي م
 اتضح أنه من إحدى بلدات محافظة الخليل.

ثمة مجموعة من المالحظات حول هذه العمليات، نحاول أن ندرجها في سياق عالقة المجتمع 
 الفلسطيني بالمقاومة المسلحة:

منفذي هذه العمليات إلى الفصائل الفلسطينية، كما في حالة الشهيدين عبد رغم انتماء بعض  -أوالً 
براهيم عكاري، اللذين ينتميان لحركة حماس، والشهيد معتز حجازي الذي تبنته  الرحمن الشلودي، وا 
حركة الجهاد اإلسالمي، في حين ادعى االحتالل أن منفذ عملية الطعن في تل أبيب مؤيد لحركة 

"غوش عتصيون" ينتمي  مستوطنةير المعلومات إلى أن منفذ العملية المزدوجة قرب حماس، بينما تش
إلى حركة الجهاد اإلسالمي، فإن الظاهر من استقراء هذا النمط من العمليات، أن تكون بمبادرات 

 فردية، ال بتعليمات تنظيمية.
لجأ إلى األساليب النضالية ورغم حالة النضال الشعبي المتواصلة في القدس المحتلة، والتي ت -ثانًيا

البسيطة المستدعاة من زمن االنتفاضة األولى، فإن تطور المواجهات من رمي الحجارة إلى محاولة 
إيقاع خسائر أكبر في جنود ومستوطني العدو بالوسائل المتاحة، يعني أن السعي إلى المقاومة 

نما هو خيار شعبي يبحث في المسلحة لم يكن خياًرا حزبًيا مفروًضا على المجتمع الفلسطين ي، وا 
 تطوير ممكناته.

من الواضح مستوى التداخل بين المقاومة الشعبية العفوية، وتلك المنظمة، ما يثبت خطأ  -ثالثًا
فرضية )ثنائية المجتمع والمقاومة( التبسيطية والمخلة والتي تفضي إلى جملة من النتائج الخاطئة، 

خيارات المقاومة المسلحة، أو تصور إمكان اجتراح انتفاضة  من قبيل افتراق خيارات المجتمع عن
شعبية وضبطها في إطار المقاومة المدنية العزالء، ففي هذه العمليات األخيرة التي نرصدها، يتضح 
أن العمليات ذات الطابع العنيف/ المسلح )دعس، إطالق نار، طعن( تأتي بمبادرات فردية ال 
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يعني أن الفصائل ليست قادرة بالضرورة على حصر النضال بخيارات حزبية فوقية، وهو ما 
الفلسطيني في إطار محدد، فاألمر ال يتعلق بإرادة الفصائل، بل بصيرورة طبيعية تتداخل فيها 

 العفوية الجماهيرية بالمبادرة الفردية بالجهود التنظيمية بالظروف الموضوعية واإلمكانات المتاحة.
اعدة في القدس أقرب إلى الفعل المجتمعي الواسع الذي يتميز بالتنظيم تبدو األحداث المتص -رابًعا

الذاتي، والعفوية الجماهيرية، التي تنتج بدورها المبادرات الفردية العنفية/ المسلحة، والمؤهلة إلفراز 
هة، بينما ال تزال الضفة الغربية بواسطة بعض األوساط التنظيمية، وبالتحديد  حالة تنظيمية موجِّ

ة حماس، تحاول مد  المواجهة مع االحتالل إليها دون القدرة على الوصول إلى مستوى األحداث حرك
في القدس، لفارق موضوعي جوهري، وهو وجود السلطة الفلسطينية التي تمنع تمدد األحداث من 
القدس إلى الضفة، أما في القدس فإن الشعب الفلسطيني في مواجهة مباشرة مع االحتالل النعدام 
دراك هذا الفارق الموضوعي يفرض على كل من يدعو إلى اعتماد خيار  العازل الفلسطيني. وا 
المواجهة الشعبية العزالء مع العدو أن يأخذ بعين االعتبار التطورات التي أمالها وجود السلطة 

 الفلسطينية على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
القدس ال تزال متخلفة عن الوصول إلى مستوى األحداث ومع أن الضفة الغربية األلصق ب -خامًسا

في القدس، للسبب المذكور في المالحظة الرابعة، فإنها لم تتخلف عن محاولة النكاية باالحتالل بما 
هو متاح، كما حصل في عملية "تل أبيب" التي نفذها شاب من نابلس، وعملية "غوش عتصيون" 

 التي نفذها شاب من الخليل.
حظات المنبثقة عن هذه العمليات تجيب على الكثير من االدعاءات التي ظهرت أثناء هذه المال

حرب )العصف المأكول( عن خضوع المجتمع الفلسطيني لخيارات المقاومة المسلحة بإرادة فصائلية 
فوقية، ال باختيار مجتمعي طبيعي، دون أن تأخذ تلك االدعاءات هذه المقاومة الموجودة في قطاع 

سياق تطور النضال الفلسطيني منذ انتفاضة األقصى تحديًدا، والتي بدأت بمواجهات شعبية  غزة في
اختلط فيها العفوي بالتنظيمي، حينما كانت تنطلق المواجهات في األساس من الجامعات بتنظيم 
الكتل الطالبية، أو من المساجد بتنظيم الفصائل، ثم تطورت بمبادرات فردية، وتنظيمية، وضغط 

ي، إلى حالة مقاومة مسلحة، انتهت من الضفة بعد حملها السور الواقي، واستمرت في غزة إلى شعب
اليوم، تماًما كما أنتجت االنتفاضة الشعبية األولى عماًل مسلًحا دون أن يكون على حساب البعد 

االنتفاضة الشعبي والجماهيري، إال أن الفارق بين االنتفاضتين يتمثل في وجود احتاللي مباشر أثناء 
األولى سهل االصطدام الشعبي به ووفر له إمكانات استمراره، بينما وجود السلطة الفلسطينية أثناء 
االنتفاضة الثانية بعد انسحاب االحتالل وفًقا التفاق أوسلو من المناطق )أ( جعل فرص االصطدام 
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عنفه في مواجهة  الشعبي باالحتالل أضعف، إضافة إلى تذرع االحتالل بوجود السلطة لتسويغ
 الفعاليات الشعبية المنطلقة من أراضي السلطة.

من ناحية أخرى، فإن هذه األحداث التي تنتظم فيها المواجهات الشعبية بالعمليات النوعية ذات 
الطابع الهجين )عمليات فردية يقوم بها منتمون للفصائل(، تبين عمق التداخل في العوامل التي تؤثر 

ال الفلسطيني، فإن عملية فردية واحدة، من شأنها أن تغير في مجرى األحداث في مسار حركة النض
 بصورة كبيرة، دون أن يكون األمر متعلًقا بإرادة الفصائل.

وقبل ذلك وبعده؛ فإن الفصل بين المقاومة المسلحة والمجتمع، بما يفترض أن المجتمع وحده هو 
ية تبسيطية اختزالية ال تتوفر على تصور صحيح، الذي يدفع أثمان المقاومة المسلحة، يقوم على رؤ 

ذلك ألن المقاومة في األساس حالة انبثاق مجتمعي، فرضتها طبيعة الصراع مع االحتالل، وخضعت 
لصيرورة تطور حكمتها مجموعة متداخلة من العوامل، وهذه المقاومة سابقة على قيام السلطة 

وغزة، ما يعني أنها األصل المستمر الذي طرأ الفلسطينية وعلى وجود حكومات في كل من الضفة 
عليه طارئ وهو قيام السلطة الفلسطينية، وما سوى هذه القراءة يسقط في فخ اللحظة وكأن السلطة 

 هي األصل والمقاومة هي الطارئ.
وما دامت المقاومة سابقة على وجود السلطة، فهذا يعني أنها حالة مجتمعية بامتياز، وليست حالة 

 وال سلطوية وال حكومية. دوالتية
وهذا يعني من الناحية النظرية؛ أن الثمن يدفعه الجميع، وليس طرًفا دون آخر، ما دامت المقاومة 
ابنة المجتمع، ألن هذه الثنائية متوهمة أكثر مما هي حقيقة، وهذا بصرف النظر عن نقاش الثمن 

إال أن الناحية الفعلية تدحض تصورات  والكلفة، والدور الذي ينبغي أن يتحمله المجتمع في النضال،
هذه الثنائية، فالمقاتلون في غزة والمنتمون إلى الفصائل المقاومة يدفعون ثمن مقاومتهم من أعمارهم 
وأسرهم وبيوتهم ومصالحهم، وليس مفهوًما استهجان أن يشاركهم بقية الناس في تحمل تبعات 

االعتقال والمنع من السفر على المنتمين  إجراءاتالمقاومة، بينما في الضفة الغربية تكاد تقتصر 
 لفصائل المقاومة تحديًدا.

* مالحظة: لفظ "دعس" للداللة على وطأ جنود ومستوطني االحتالل بالسيارات، هو لفظ فصيح، 
 ويناسب هذا المقام.

22/22/1124، "12موقع "عربي   
 
 
 



 
 
 
 

           13ص                                     3393 العدد:    21/22/1124 األربعاء التاريخ:

 تصعيد في عيون المشاِهد .73
 عميرة هاس

تصعيدا وموجة عمليات فردية، يعتبر في المجتمع الفلسطيني االستثناء الذي ما يعتبر في إسرائيل 
القاعدة. والقاعدة هي أنه رغم أن السلطة اإلسرائيلية الغريبة والمتطرفة تعطي جميع  إلىيشير 

الساحقة من الفلسطينيين في الضفة ما زالت  األغلبيةالموضوعية الندالع المواجهات، فان  األسباب
انتفاضة ثالثة. الجمهور  إلىعمليات قد تتحول  إلىلذلك وهي ليست معنية باالنضمام  غير جاهزة

الفلسطيني من جهته، الذي يستحق التقدير برغم أنه يعيش حالة من اليأس، إال أن العمليات تمت 
 من قبل أفراد فيه وليس من قبل المجموع.

من  أسبوعنح جائزة عرفات ضمن أمس )األول( أقيم احتفال في قصر الثقافة في رام هللا لم
االحتفاالت على مرور عشر سنوات على موته. في القصر المريح والواسع في حي برجوازي ليس 

الجائزة لمستشفى الشفاء في غزة  إعطاءالفلسطينية تم  األمن وأجهزةالمتحدة  األممبعيدا عن مباني 
هذا االختيار على ما يبدو في ظل ولوزير الصحة في حكومة التوافق الذي يمثل المستشفى. وتم 

التصعيد في العالقات بين فتح وحماس بسبب التفجيرات بالقرب من منازل شخصيات من فتح في 
 لغاء هذا االحتفال.إغزة وتفجير المنصة التي كان يفترض أن يتم عليها االحتفال، حيث تم 

الحرب في  أثناءج آالف المصابين يمكن اعتبار أن الجائزة هي تقدير للطواقم الطبية التي قامت بعال
حماس. ويمكن اعتبار هذه الجائزة طريقة تسعى السلطة  إلىأو جميعهم ينتمون  أغلبيتهمالصيف، 

 إعطاءتخليد صمود الجمهور الفلسطيني في غزة تحت الضربات اإلسرائيلية، دون  إلىمن خاللها 
ة. هذا االحتفال هو جزء من حياة موقف واضح حول مسؤولية حماس عن اندالع المواجهة العسكري

القيادة والشرائح المركزية في المجتمع التي تتبنى كذبة السلطة والسيادة، والتي اختارت المسار 
السياسي الدبلوماسي. وتحدث في االحتفال رئيس الحكومة رامي الحمد هللا عن المقاومة الشعبية 

 الشعبي لكنها تخشى التصعيد العسكري.بطرق سلمية، والسلطة ال تقوم بتطوير تكتيك التمرد 
وسواء كان السبب هو نشوء شرائح اقتصادية حول مراكز السلطة الفلسطينية التي تثرى بسرعة، 
والراحة النسبية في الوضع الحالي، أو أن السبب هو عدم وجود قيادة جديرة تستطيع قيادة االنتفاضة 

تتخوف من الصدام المباشر مع السلطة اإلسرائيلية فالنتيجة هي واحدة. قوى اجتماعية أكثر فأكثر  –
 اليمينية. وهي غير قادرة على دفع ثمن ذلك في الوقت الحالي.

هل هذا هو ما كان يدور في ذهن من نفذوا عمليات الدهس والطعن؟ هل أملوا أن يطال هذا 
مهور في موقع . استطالع رأي الجاإلجابةاآلخرين، وأن يشجعوهم على تقليدهم؟ من الصعب معرفة 

التي وضعها موقع  األسئلةموجه ال يمكن له أن يكون علميا، لكن الشيء المثير هو أن  إخباري



 
 
 
 

           14ص                                     3393 العدد:    21/22/1124 األربعاء التاريخ:

"معًا" لقرائه: هل تعكس عمليات الدهس الغضب الشعبي ضد عنصرية االحتالل أم هي عمليات 
من المشاركين في  94662شعبية تأتي كرد على صمت المنظمات. حتى أمس )األول( فان 

بالمئة( أجابوا  2943) 316. األولعلى السؤال  باإليجاببالمئة( أجابوا  4944ستطالع )اال
ال يجدون أن هناك لعمليات الدهس بعدا داخليا  األغلبيةعلى السؤال الثاني، أي أن  باإليجاب

فلسطينيا وانتقادا داخليا فلسطينيا. هم يتحدثون عن الغضب الذي يشعر به المجموع، لذلك فان 
ن لم يتطلب ذلك عمل نفس الشيء. –اهسين والطاعنين يمثلون المجموع الد  حتى وا 

إسرائيل تعتقد أن القمع والعقاب لعائالت منفذي العمليات سيردع اآلخرين. ولكن االنتفاضتين 
 األشخاصالسابقتين أظهرتا أنه كلما اختارت إسرائيل قمع ومعاقبة المحيطين كلما ازداد عدد 

ذاتية لعدم مواجهة االحتالل اإلسرائيلي  أسبابواجهة. الخط الفاصل هنا يمر بين المشاركين في الم
 .موضوعية متوفرة عند الجميع من اجل مواجهة االحتالل، وهذا الخط الفاصل دقيق جدا أسبابوبين 

 هآرتس
21/22/1124، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 موشيه آرنس
ألف  200لنصر هللا. ال يوجد شيء جديد فيما قاله لنا. نحن نعرف أنه يملك أكثر من  استمعوا

 أخرىالمطارات وأهداف  إصابة، وبعضها قادر على إسرائيلأي مكان في  إلىصاروخ يصل مداها 
بأننا استطعنا ردع  نسيانه أو خداع النفس إلىله. الكثير منا يميلون  استمعوابدقة. ومع ذلك أقول 

 فحص من جديد. إلى. هذه الفرضية تحتاج أخرىحزب هللا ومنعه من مواجهتنا مرة 
من الصعب ردع منظمات إرهابية. فأفق التخطيط لديها بعيد، وهي مستعدة لتقديم الضحايا انطالقا 

 من القناعة بأنهم سينتصرون في الحرب.
متكررة بدأت تفهم أن الردع ال يتم من خالل منع إن إسرائيل بعد أن عانت من عمليات إرهابية 

. بعد كل عملية ضد حماس في وأخرىتهديد اإلرهاب بل من خالل زيادة السنين بين موجة إرهابية 
آمنا أن حماس في غزة سترتدع عن إطالق  – "عمود السحاب"و« الرصاص المصبوب» –غزة 

. واآلن للمرة الثالثة، في عملية الجرف أخطأناالصواريخ على إسرائيل، وفي كل مرة اتضح أننا 
 الصامد، فان الهدف هو تحقيق بضع سنوات من الهدوء قبل الهجوم التالي لحماس.

آالف  4أكثر من  اإلسالميفي هذه الحرب التي استمرت خمسين يوما، أطلقت حماس والجهاد 
وريون أغلق ليوم. هجوم صاروخ على إسرائيل، ماليين اإلسرائيليين اضطروا لالختباء، ومطار بن غ



 
 
 
 

           11ص                                     3393 العدد:    21/22/1124 األربعاء التاريخ:

ذا قرر حزب هللا الهجوم على إقد يشكل صورة مصغرة لما قد يحدث  اإلسالميحماس والجهاد 
 إسرائيل بالصواريخ.

الفكرة أن منظمات اإلرهاب التي حصلت على الصواريخ لن تقوم باستعمالها وستتركها تصدأ، ال 
ضاحية في بيروت من قبل سالح الجو قد نقل يمكن تقبلها، والفكرة أن حرب لبنان الثانية وقصف ال

لغائها. االستفزاز الذي يقوم به إلحزب هللا رسالة تردعه عن الهجوم على إسرائيل، من الضروري 
 حزب هللا على الحدود الشمالية مؤخرا هو نداء للتأهب.

اريخ. فهو في سوريا إال أنه لم يستخدم حتى اآلن الصو  األهليةرغم أن حزب هللا غارق في الحرب 
ذافي إسرائيل.  ألهدافيحتفظ بها  ليه. إقرر هذا التنظيم أن يهاجمنا فمن المتوقع انضمام حماس  وا 

التي لم تكتمل عندما وافقنا على وقف إطالق النار مع حماس. فلم يفكك  األمورتركنا وراءنا بعض 
الدخول  إلىد نضطر . وقاألثناءسالح حماس. ويمكن االفتراض أن حماس تتسلح من جديد في هذه 

 في حرب في جبهتين.
القبة الحديدية ال تشكل ردا كامال لهجوم واسع من الصواريخ. هي تستطيع الدفاع عن عدة أهداف 

 ذات قيمة، لكن ليس الدفاع عن جميع المواطنين.
تهديد اإلرهاب من الشمال ومن الجنوب على كل المواطنين في الدولة، هذه مشكلة خاصة إلسرائيل 

الشديد فان فرصة القضاء على الخطر من  لمأسفحظور أن تبقى بدون حل لفترة من الوقت. وم
قطاع غزة تم تفويتها في العملية األخيرة. معالجة الصواريخ كان يجب أن تكون أهم من معالجة 

 ، وقد بقينا اآلن مع تحديات في الجبهتين.األنفاق
داعش، والخطر الذي يمثله للدول المحيطة، فقد األخيرة ل األشهرمع كل االهتمام الذي أعطي في 

في المنطقة وهو يشكل الخطر  األقوىنسيان حزب هللا الذي هو المنظمة اإلرهابية  إلىازداد الميل 
الفوري إلسرائيل، سوريا ولبنان ما بقي يملك الصواريخ ولم يتم تفكيكها، وال يمكن استمرار االستقرار 

 .لنصر هللا استمعوافي المنطقة. 
22/22/1124هآرتس   
21/22/1124، القدس العربي، لندن  
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