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*** 
 
بعـد دعوتـه لـدعم المقاومـة والوحـدة الوطنيـة  االحتالل ينقل مـروان البرغـوثي إلـى العـزل االنفـرادي .0

 ووقف التنسيق األمني
نقلتت ددار  الجتجون ارجتراييلية  ،وفا، وعن وكالة رام هللا، من 21/22/1124، األيام، رام هللاذكرت 

قجتم الزتت ل الجمتتاعي فتي جتتجن  هتتداريم  متروان البروتتوعي عاتتو اللجنتة المرك يتتة فتتي نركتة فتتت  متتن 
 ارجراييلي دلى الز ل االنفرادي، كما أفاد مناميه.

وذكتترت  النملتتة الشتتزبية راتتاق جتترال القايتتد المنااتتل متتروان البروتتوعي وكافتتة ا جتتر   أن  الزتت ل 
يد الخالتد ا خير يأتي في اليوم التالي رصدار البرووعي بيانا في الذكر  الزاشر  لرنيتل الترييس الشت 

نجتا  الونتد  الوانيتة ومجتاند  ودعتم  ياجر عرفتات والتذي أكتد فيته اترور  دعتاد  االعتبتار للمقاومتة واو
 أبناء الشزب الفلجايني في القدس ووقف التنجيق ا مني .

وأاتتافت، دن  البروتتوعي يزتت ل للمتتر  العالعتتة والزشتترين منتتذ خروجتته متتن قجتتم الزتت ل الجمتتاعي  مدينتتة 
ي الجديتتد وقالتت،  هتتدف الزت ل هتتو منتي البروتتوعي متن التواصتتل متي شتتزبه فتي التتوان القترار ارجتراييل

 والشتات ومي المناالين ا جر  في الججون، وهو ما فشلت فيه ددار  الججون روم الز ل المتكرر .
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وأشادت النملة  بموقتف دخوتته ا جتر  فتي جتجن  هتداريم  نيت  قتاموا بتنواق الجتجن نتتى الجتاعة 
 على الز ل وال ي الون في نوار مي ددار  الججن رلغاء الز ل .الجابزة ردا 
نتتتادي ا جتتتير الفلجتتتايني ، عتتتن أ ف ب متتتن رام هللا، أن 21/22/1124الحيـــاة، لنـــدن، وأاتتتافت 

مصتلنة جتجون االنتتال علتى نقتل القايتد متروان البروتوعي القتابي فتي  أقتدمت»أمتس فتي بيتان: أعلن 
علتتتى رجتتتالته التتتتي نشتتترت « عقابتتتا  »ذلتتتا جتتتاء  أن دلتتتىمشتتتير   ،«الزتتت ل االنفتتترادي دلتتتىجتتتجن هتتتداريم 

 لمناجبة ذكر  وفا  الرييس الرانل ياجر عرفات. ءالعاعا
ذلتا جتاء بجتبب  دنوأكد نااق باجم مصلنة الججون واي البرووعي في الز ل االنفرادي، لكنه قال 

متتن  أيتتام( بجتتبزة ءعتتاالعانكتتم علتتى البروتتوعي أمتتس  ». وأاتتاف: ارعتتاممقتتابات لوجتتايل  دعاايتته
 «.ال يجم  له بالقيام به أمر، وهو ارعاممقابات لوجايل  رعاايهالز ل وورم 

 
 غزةقطاع على  اإلسرائيلي األخيريتناول العدوان  معلومات صدر ملفالزيتونة ي  مركز  .2

ن أصدر مرك  ال يتونة للدراجات واالجتشارات في بيروت ملَف مزلومات يتناول الزدوا: بيروت
 (. 12/8/1034 –(3/3/1034الص يوني على قااع و  ، خال الفتر  ما بين  

وفي مقدمة الملف، قال المرك ، دن الكيان الص يوني شن أند أشرس اعتداءاته على الشزب 
؛ بينما قدمت المقاومة الفلجاينية في و  ، أند أبر  وأرقى نماذج 3348الفلجايني منذ نرب 

 ة القوات الص يونية، فأفشلت هجوم ا وكجرت هيبت ا، ورفزت مي ان الصمود والباولة في مواج
 الردع، وعّرات المجتمي الص يوني في كّل فلجاين المنتلة لاربات صواريخ المقاومة.

ويتناول الملف أندا  ومجريات الزدوان الص يوني، والخجاير المادية والبشرية التي نتجت عنه، 
ايل الفلجاينية، والمواقف الرجمية والشزبية خاله، كما يزرض ويجلا الاوء على موقف وأداء الفص

المواقف الجياجية، والزجكرية، وا منية، والتنركات الشزبية  ارجراييلية ، وال يغفل الندي  عن 
المواقف الزربية وارجامية والدولية، أما الفصل الجابي وا خير فقد ُخصص للتقارير، وتقديرات 

 التي تتزلق بالزدوان. الموقف، والمقاالت
وتبر  أهمية الملف، الذي يتألف من جبزة فصول، في كونه ماد   علمية  مفصلة ، تايف للبان  
والم تم بالشأن الفلجايني والزربي والص يوني، على نّد جواء، كّما  خصبا  من المزلومات الواانة 

صناع القرار في تزامل م مي  دجراييل ، والدقيقة نول الزدوان على و   في الفتر  المذكور ، كما يفيد 
 وف م جياجت ا بشكل أفال.

21/22/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 األردن شريك أساسي في قضية القدسعباس:  .3
الرييس ، أن الصمادي نقا  عن مراجل ا تامرعمان  من 21/22/1124، الحياة، لندن ذكرت

ي ووكالة ا نباء ا ردنية  بترا( عقب لقاء، الزاهل منمود عباس قال في تصري  للتلف يون ا ردن
ا ردن شريا أجاجي في قاية القدس  ن الوصاية لألردن، وهذا  دن  ،ا ردني الملا عبد هللا العاني

متفق عليه، وا ردن أوال  وأخيرا  له مجؤولية كبير ، ويمارس هذه المجؤولية، ويمارج ا جالة الملا 
 . جل نماية القدس والمقدجات، وهذا ال نقاش فيهالعاني من أ عبد هللا

لى يومنا هذا، هو مشغول  وأااف:  جالة الملا، ومنذ أن نصلت ا ندا ، وما قبل ذلا، واو
باالتصاالت الرجمية مي جميي ا اراف، بما في ا الارف ارجراييلي من أجل ديقاف ارجراءات 

ة والمجينية، يااف دلى ذلا اتصاالته مي واالعتداءات ارجراييلية على المقدجات ارجامي
 . ا اراف المزنية ارقليمية والدولية وويرها

عبد الرؤوف أرناؤوا، من رام هللا نقا  عن مراجل ا  21/22/1124األيام، رام هللا، وأاافت 
رييس أن لقاء القال لت ا يام ،   ،الفلجاينية نبيل أبو ردينة، النااق باجم الرياجة، أن وكاالتوال

 -هو ج ء من اجتمرار االتصاالت الفلجاينية  عباس مي و ير الخارجية ا مريكي جون كيري
جيؤكد  عباسا ميركية والرييس عباس جيجتمي من الو ير ا ميركي نول عد  قاايا  وأااف، 

للو ير ا ميركي أن القدس والمقدجات هي خا انمر وان التصزيد ارجراييلي يجب وقفه وال يجو  
  لجمال رجراييل باجتمرار هذا التصزيد.ا

وتابي أبو ردينة، الموقف الفلجايني وقرار القياد  الفلجاينية هو الذهاب دلى مجلس ا من ما دامت 
 ا مور عالقة وما دامت ا مور ال تجير في االتجاه الصني  بجبب الجياجة ارجراييلية.

 
 بعد انتقاده الحمد هللا جلس التشريعيمذكرة قضائية باعتقال أمين عام الم: "12"عربي  .4

كشفت مصادر فلجاينية متاابقة عن صدور مذكر  قاايية تدعو العتقال أمين : وكاالت –رام هللا 
عام المجلس التشريزي الفلجايني، وعاو المجلس العوري لنركة فت  دبراهيم خريشة، وأن الزمل 

ق رامي النمد هللا، أعناء عقد مؤتمر صنفي جار العتقاله، بت مة التااول على رييس نكومة التواف
 للكتل البرلمانية في المجلس التشريزي ظ ر ا ربزاء.

وأعلنت الكتل البرلمانية أن ا في نالة انزقاد دايم في المجلس التشريزي، وكلفت أمين عام ن ب 
 الشزب بالتند  مي رييس الجلاة الفلجاينية منمود عباس.

 قيادات نركة فت  في المجلس التشريزي، وتجود أجواء من التوتر.بينما يتواجد ناليا عدد من 
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ويرج  أجباب تداعيات هذا الند ، هو تنميل موظفي ا مانة الزامة للمجلس التشريزي النمد هلل، 
 المجؤولية الكاملة عن نيا  نقيب الموظفين بجام  كارنة ونايبه مزين عنجاوي.

خريشة في مؤتمر صنفي مجاء ا ربزاء:  دننا ننمل رامي  وقال أمين عام المجلس التشريزي دبراهيم
 النمد هلل شخصيا المجؤولية عما آلت دليه ا مور بنق النقابيين .

ويزتقل ناليا  رييس نقابة الوظيفة الزمومية ونايبه وأند أعااء النقابة، كما اعتقلت الشراة نقيب 
 الاب المخبري قبل أن تفرج عنه النقا .

مانة الزامة للتشريزي في بيان ل م على ارور  انترام النكومة لنرية الزمل النقابي وأكد موظفو ا 
والدعو  لتوجيه ا نظار والج ود دلى مواج ة اعتداءات االنتال ومجتوانيه على القدس ومقدجات ا، 

 وتونيد الج ود خلف القياد  الجياجية في توج  ا لمجلس ا من ومختلف المنظمات الدولية.
خريشة أعلن عصر ا ربزاء عن بدء موظفي المجلس دارابا واعتصاما مفتونين في جانة  وكان

المجلس بمدينة رام هللا، رفاا  لجياجة االعتقال واالجتدعاء والمانقة  عااء وقيادات الزمل 
 النقابي.

 21/22/1124، "12موقع "عربي 
 
 االنفرادي مروان البرغوثي إلى زنازين العزلاألسير نقل السلطة تدين  .5

أدانت الرياجة، ما أقدمت عليه مصلنة ججون االنتال من نقل مروان البرووعي  وفا :”-هللارام 
عاو اللجنة المرك ية في نركة فت  من قجم الز ل الجماعي في ججن  هداريم  ارجراييلي دلى 

 الز ل االنفرادي، كما أفاد مناميه.
دن على جلاات االنتال التوقف عن كل هذه ارجراءات  وقال النااق باجم الرياجة نبيل أبو ردينة،

الزقابية بنق كل ا جر  الفلجاينيين، مشيرا دلى أن هذه ارجراءات مخالفة لكل مواعيق جنيف التي 
 تزتبرهم أجر  نرب.

 وأكد أن الرييس يتابي بشكل مباشر قاايا ا جر  نتى دااق جران م جميزا.
 21/22/1124األيام، رام هللا، 

 
 معنية بضبط األحداث هابأن" إسرائيل"السلطة الفلسطينية تطمئن : إذاعة الجيش اإلسرائيلي .6

امأن أشرف الزجرمي، و ير شؤون ا جر  الجابق والمقرب من رييس : صال  النزامي -و   
ارجراييليين، بأن الجلاة الفلجاينية مزنية بابا ا ندا ، مشيرا  دلى أن  ،الجلاة منمود عباس

 ج    ا منية التابزة للجلاة تقوم بتزقب خايا المقاومة التي ت دف للمس بالواي القايم.ا 
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وفي مقابلة أجرت ا مزه دذاعة الجيش ارجراييلي ا ربزاء، اجتند الزجرمي دلى الش ادات التي يدلي 
 ب ا المجؤولون الزجكريون الص اينة في تأكيدهم على تزاون الجلاة.

جالة التي بز  ب ا عباس لزايلة الش يد مزت  نجا ي، الذي نفذ مناولة وعلق عجرمي على الر 
اوتيال الناخام وليا، أبر  الداعين لتدمير المججد ا قصى ووصفه بت  المدافي عن الشزب 
الفلجايني ، قايا دن  عباس لم يقصد ارشاد  بفزله، بل كان يقصد مواجا  الزايلة  ن الجيش كان 

 ومناكمته لكنه فال قتله . قادرا  على اعتقاله
وأااف:  ما ورد في رجالة عباس هذه مجرد كلمات تقال بشكل اعتيادي في معل هذا الموقف، أبو 

 ما ن يرفض نتى دلقاء النجار ، وأفزال الجلاة وأج  ت ا تش د على ذلا .
 21/22/1124، "12موقع "عربي 

 
 بوقف انتهاكاتها "إسرائيل"ل الدولية إللزام لمحافلالحمد هللا: سنعيد ترميم مسجد المغير وسنتوجه  .7

جدد رييس الو راء رامي النمد هللا تأكيده دعم الرييس منمود عباس والنكومة لصمود : رام هللا
 المواانين في قرية المغير، وكافة أرااي الوان، والدفاع عن ا رض وكافة المقدجات.

مان بن عفان في قرية المغير شمال شرق في تصري  صنفي خال تفقده مججد عع النمد هللاوقال 
رام هللا، اليوم الخميس، 'جيتم التوجه دلى كافة المنافل الدولية، وكل قو  المجتمي الدولي، رل ام 
دجراييل بواي ند ل ذه االعتداءات، وتوفير النماية لشزبنا ومني اجت داف مقدجاته، ولن يتنا ل 

 عن النق التاريخي في فلجاين ومقدجات ا'.
وقال رييس الو راء، 'دنه وبتوجي ات من الرييس منمود عباس ومتابزة من النكومة جنزيد ترميم 

دوالر دعم من النكومة من  ألف 100مججد القرية، وأي ج ء يجت دف من أرانا، وجنقدم مبلغ 
 اجل تزبيد الشوارع الداخلية، وانه جيتم االيزا  لجلاة الااقة من اجل تج ي  القرية من نانية

 االنار ، باراافة الى دراجة دقامة مرك  دفاع مدني يخدم القرية والقر  المجاور '.
21/22/1124، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(  

 
 ستنكر إحراق المستوطنين مسجد في رام هللايوزير األوقاف  .8

اق أج اء كبير  من المججد، اجتنكرت الجلاة الفلجاينية قيام المجتوانين بننر : كفال  بون -رام هللا
  دجراييل ونذرت من أن تؤدي معل هذه الممارجات اد المقدجات ارجامية دلى تنويل الصراع مي 

 دلى صراع ديني.
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الجريمة النكراء تدل بشكل واا  على المد  »قال يوجف ادعيس، و ير ا وقاف الفلجايني: و 
ة تجاه المقدجات ارجامية والمجينية في الذي وصلت دليه آلة التنريض ارجراييلية الزنصري

فلجاين. وهذه الجريمة اعتداء صارخ على المجلمين ومشاعرهم من خال االنت اا المتواصل 
 «.ل ويت م الناارية والعقافية

 21/22/1124الشرق األوسط، لندن، 
 

 "لتهدئة األجواء" ضباط إسرائيليون وفلسطينيون التقوا سرا   :موقع "والال" .9
النقاب مجاء اليوم، ا ربزاء، عن أن ابااا دجراييليين كبار التقوا قاد  ا ج    ا منية في ُكشف 

 الجلاة الفلجاينية، أمس العاعاء، في مناولة لت دية الواي ا مني في الافة الغربية.
ج ا  وذكر موقي  والا  االلكتروني أن الاباا ارجراييليين أوصلوا رجالة خال اللقاء مفادها أن 

ا من ارجراييلي يزت م تنفيذ خاوات من أجل ت دية ا جواء ا منية المتوتر  في الافة الغربية، كما 
 شدد المجؤولون ا منيون الفلجاينيون على روبت م بالت دية.

وأااف الموقي االلكتروني أن الاباا الفلجاينيين نذروا أمام الاباا ارجراييليين من أن الجلاة 
جتواجه صزوبة في التزامل مي تصزيد أمني من جانب دجراييل وخاصة بكل ما يتزلق  الفلجاينية

باالعتداءات على المججد ا قصى ومصادر  ا رااي في الافة الغربية والجرايم التي ينفذها 
 المجتوانون اد الفلجاينيين، وكان آخرها دنراق مججد اليوم.  

قايد الجب ة الوجاى للجيش، نيتجان ألون، ورييس  وشارا عن الجانب ارجراييلي في هذا اللقاء
 اردار  المدنية، دافيد منانيم، وعن الجانب الفلجايني قايد ا من الوقايي،  ياد هب الري ، وقايد 

 المخابرات الزامة، ماجد فراج، وقايد الشراة، نا م عاا هللا، وآخرون.
نوي تنفيذ خاوات عجكرية صارمة  وأن ال دف وقال الاباا ارجراييليون دن الجيش ارجراييلي  ال ي

هو النفاظ على ال دوء، ومرروا رجالة من القياد  الجياجية ارجراييلية مفادها أنه ال توجد نية بتغيير 
الواي القايم في النرم القدجي، روم اجتمرار الجمال للمجموعات الي ودية المتارفة باقتنام النرم 

 القدجي.
منادعة هاتفية بين ما يجمى  منجق أعمال النكومة في المنااق ، يوءاف  وفي أعقاب اللقاء جرت

 مردخاي، وبين و ير الشؤون المدنية الفلجايني، نجين الشيخ.
 21/22/1124، 48عرب 
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نجاح المصالحةلوكالة صفاهنية  .01  الفلسطينية : حريصون على إتمام وا 
اس دجتماعيل هنيتة نترص نركتته أكتد نايتب ريتيس المكتتب الجياجتي لنركتة نمت: ختاص صتفا -و   

نجالعلى دتمام  المصالنة مي نركة فت ، مزرب ا عن أمله في دتمام باقي الملفات التي اتفتق علي تا  واو
 في اتفاق المصالنة بالزاصمة المصرية القاهر .

وقتتتال هنيتتتة فتتتي تصتتتري  مقتاتتتب لتتتت صفا  علتتتى هتتتامش مشتتتاركته فتتتي نفتتتل تختتتري   متصتتتات الجتتتند 
علتتى المصتتالنة ولتتن نتتدع شتتييا يزيتتق اريق تتا ونتمنتتى تابيتتق كافتتة ملفات تتا فتتي  بالرجتتول :  نريصتتون
 أقرب وقت ممكن .

وفي جياق آخر أوا  هنية أن نركة نماس تجير بالقرآن نيعما تكون جتواء كانتت فتي النكومتة أو 
رآن الجياجة وفتي الج تاد والنترب والجتلم، وفتي بنتاء عاقات تا الخارجيتة والداخليتة، مشتددا علتى أن القت

 دجتور خالد ال تفريا فيه.
ا ربزتاء  متا شتزرت  ]أمتس  وأااف خال النفتل التذي نظمتته جمزيتة الشتابات المجتلمات بغت   اليتوم

بجزاد  وجرور معلما شزرت نينما أعايت ش اد  الجند فتي القترآن الكتريم المتصتل برجتول هللا وكنتت 
 يوم ا في النكومة .

نجير جنبا دلى جنتب نيعمتا نكتون جتواء فتي النكومتة أو خارج تا وتابي هنية  ننن مي الدعو  والقرآن 
 أو في النرب والجلم، وفي كافة مجارات نياتنا ف و دجتورنا الخالد .

 21/22/1124، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 ورؤيته لتحرير فلسطينبمناقبه يشيد يشارك في تشييع القيادي في حماس محمد طه و  هنية .00

 أنتتتدالفلجتتتاينيين تقتتتدم م قتتتاد  نركتتتة نمتتتاس ظ تتتر اليتتتوم ا ربزتتتاء، فتتتي تشتتتييي  شتتتارا ا الف متتتن
مؤججي النركة الشيخ منمد اه الذي وفاته المنية الليلة المااية عن عمر يناه  الجابزة والجبزين 

 عاما.
وتقتتدم دجتتماعيل هنيتتة نايتتب ريتتيس المكتتتب الجياجتتي لنركتتة  نمتتاس  وعتتدد متتن قتتاد  النركتتة ونتتواب 

تشريزي والوج اء والشخصيات الفلجاينية موكب تشييي اه الذي انالق بزد الصا  علتى المجلس ال
 جعمانه في المججد الكبير في مخيم البري  وجا قااع و  .

وأكتتتتد هنيتتتتة فتتتتي كلمتتتتة تأبينيتتتتة قبيتتتتل تشتتتتييي اتتتته أن الفقيتتتتد كتتتتان متتتتن أعتتتتام فلجتتتتاين وا متتتتة الزربيتتتتة 
 مؤججي نركة  نماس . أندوارجامية وهو 
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اد هنيتتة بمناقتب الفقيتتد ووصتتفه بأنته رجتتل شتتارا فتي كتتل المرانتل وكتتان همتت   وصتل بتتين ا جيتتال وأشت
والتتتدعو  والج تتتاد واعتقتتتل فتتتي جتتتجون االنتتتتال وابزتتتد دلتتتى متتترج ال هتتتور، مشتتتدد ا علتتتى انتتته كتتتان ي تتتتم 

 بالتربية كعير ا، وان عددا كبير من قاد  نركة  نماس  قد تربوا على يديه.
  علتى تربيتة ا جيتال وكتان ال يقبتل بتأي خلتل فتي هتذا الجانتب، وقتال:  دن اته وأكد أن اه كان يرك

 كان يدرا النقايق أن تنرير ا واان ال يمكن أن يتم دال ببناء ارنجان .
وأاتتاف:  كتتان  اتته( متتن رجتتال التتدعو  والتربيتتة تربتتى علتتى يتتده ا الف متتن أبنتتاء هتتذا الجيتتل وأبنتتاء 

زتتاد وفتتي كتتل المتتواان التتتي كتتان ينتتل ب تتا، كتتان قتتدو  فتتي الخيتتر المرنلتتة هنتتا وفتتي الجتتجون وفتتي ارب
 والدعو  والتربية، وكان من أهل الج اد، وكان مجاهد ومنراا على الج اد .

وتتتابي هنية: أجتت م وشتتارا  اتته( فتتي واتتي اللبنتتات ا ولتتى متتي الرعيتتل ا ول وجيتتل التأجتتيس ورجتتخ 
لتتة الج تتاد بقتتو  وكتان متتن أهتتل التتدعو  وارصتتال عقافتة المقاومتتة واالنتقتتال متتن مرنلتتة التدعو  دلتتى مرن

 بين الناس .
وأشتتتتار دلتتتتى أن كتتتتل الكلمتتتتات ال يمكتتتتن أن تنصتتتتي وان تختتتتت ل هتتتتذه المجتتتتير  والتتتتتاريخ الاويتتتتل منتتتتذ 
الخمجينات ونتى ا ن، منوها دلى انه وصل دلى أعلى درجة في جتلم القيتاد  والشتور  فتي مرجزيتات 

 نركة  نماس  على مجتو  فلجاين.
شتتف هنيتتة أن اتته كتتان لتته رأي فتتي عتتدم المشتتاركة نركتتة  نمتتاس  فتتي االنتخابتتات التشتتريزية عتتام وك

م والتي فا ت ب ا النركة، ولكن عندما رأت النركة أن تشارا في االنتخابات تبنى هتذا القترار 1002
 وأصب  ينظر له في كل مكان.

بأنتته كتتان الجنتتدي والقايتتد  وأشتتار دلتتى أن ذلتتا يزكتتس متتد  االناتتباا النركتتي والتتدعوي لتته، ووصتتفه
 المايي في كل المرانل، وكان نركة الوصل بين المرانل وا جيال وبين الدعو  والج اد.

وأكتتد هنيتتة أن اتته قتتدم واتتنى بكتتل شتتيء بمالتته وبيتتته وأوالده نيتت  أن لتته اعنتتين متتن ا والد شتت داء 
لنركة  نماس  والذي اوتالته صانزي القنابل في  كتايب القجام  الذراع الزجكري  أندوهما ياجر وهو 

النتااق الجتابق باجتم نركتة  وأيمتن، 1001اايرات االنتال و وجته النامل وافلته في صيف عتام 
  نماس  الذي اجتش د في النرب ا خير  على و   قبل أكعر من ش رين.

وكتتان الشتتيخ اتته والمزتتروف باجتتم  أبتتو أيمتتن اتته ، أنتتد قتتاد  ومؤججتتي نركتتة  نمتتاس  قتتد تتتوفي فتتي 
ا. المااية،جاعة متأخر  من الليلة   وذلا عن عمر يناه  الجابزة والجبزين عام 

 21/22/1124، فلسطين أون الين
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 بعد إلغاء مهرجان عرفات الشيخ: فتح بصدد إعادة تقييم العالقة مع حماسحسين  .02
وتتت   ت أشتتترف ال تتتور: ال تتتت ال أجتتتواء الختتتاف النتتتاد بتتتين نركتتتتي فتتتت  ونمتتتاس ت تتتيمن علتتتى الملتتتف 

بين ع ام ا نمتد ريتيس  أمسمن  أولالجياجي الفلجايني، لكن روم ذلا أجري اتصال هاتفي مجاء 
وفد نركة فت  للمصتالنة، وموجتى أبتو متر وق ريتيس وفتد نمتاس، اتمن مجتاعي تخفيتف االنتقتان 
وت دية ا وااع المتوتر ، وير أن الرجلين لم ينجنا في التوصل دلتى نتل   متة فقتدان العقتة القايمتة 

 بين فت  ونماس.
روم انقااع الزاقة بين الارفين « القدس الزربي»وجاء االتصال الذي أكده مجؤول في نركة فت  لت 

لغتتتاء م رجتتتان دنيتتتاء ذكتتتر  اجتشتتت اد التتترييس ياجتتتر  علتتتى خلفيتتتة التفجيتتترات أمتتتام منتتتا ل قتتتاد  فتتتت ، واو
 عرفات في و  .

، دن الزاقتة متي «القتدس الزربتي»فتت  لتت  وفي هذا الجباق قتال التدكتور فيصتل أبتو شت ا القيتادي فتي
فتي نمايتة هتذا « قصتور أمنتي»نماس ظلت قايمة نتى الب من فت  دلغاء الم رجان، بدعو  وجتود 

 الم رجان من قبل ا من في و  .
وأشار أبو ش ا المجؤول عن ملف الزاقات الوانية لنركتة فتت  فتي وت  ، أن نركتته مصتممة علتى 

أعتقتتتد أن عتتتود  »فتتتي نادعتتتة التفجيتتترات أمتتتام منتتتا ل قادت تتتا فتتتي وتتت  . وقتتتال مزرفتتتة نتتتتاي  التنقيقتتتات 
 «.االتصاالت مرتبا بأن تبلغنا نماس بنتاي  التنقيق، ورفي الغااء وكشف المتوراين

وأشتتار القيتتادي فتتي نركتتة فتتت  دلتتى أن هنتتاا لجنتتة متتن الفصتتايل والقتتو  الفلجتتاينية شتتكلت لمتابزتتة 
 ن في و   نول االنفجاراتالتنقيق الذي تجريه أج    ا م

وفي جياق الندي  عن الزاقة بين الارفين، أعلتن نجتين الشتيخ عاتو اللجنتة المرك يتة لنركتة فتت  
عاقت تتا متتي نمتتاس، علتتى خلفيتتة تصتترينات قتتاد  النركتتة ا خيتتر . « دعتتاد  تقيتتيم»أن نركتتته بصتتدد 

ي نمتاس، هتذه المتر  دمتا اتفتاق لن نقبل بزد اليتوم باتفتاق بالقاتاعي مت»وقال في تصرينات تلف يونية 
 «.شامل ين ي نالة االنقجام أو لن نقبل ب ذا النل

، مشتيرا دلتى «متذل»واجتنكر ات ام نمتاس لنركتة فتت  والترييس عبتاس بالتوصتل التفتاق دعتاد  دعمتار 
 «.تم بين موجى وأبو مر وق وروبرت جيري»أن اتفاق ارعمار و   

 21/22/1124، القدس العربي، لندن
 
 زهري ينفي مطالبة حماس بجزء من أموال إعمار غزةأبو  .03

 نفت نركة نماس، ماالبت ا بأي أموال مخصصة رعاد  دعمار قااع و  .: و  
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وقتتتتال جتتتتامي أبتتتتو  هتتتتري المتنتتتتد  الرجتتتتمي باجتتتتم النركتتتتة، فتتتتي بيتتتتان صتتتتنفي اليتتتتوم ا ربزتتتتاء، دّن 
 متتوال المخصصتتة  % متتن ا10تصتترينات بزتتض قيتتادات نركتتة فتتت ، بتتأّن نركتتة نمتتاس االبتتت بتتت 

 رعاد  دعمار قااع و  ،  مجرد ادعاءات كاذبة، وال أجاس ل ا من الصنة.  
وأاتاف أبتتو  هتري، أّن معتتل هتتذه التصترينات تزكتتس  ا جتلوب التتذي وصتتلت دليته الجتتلاة، وقيتتادات 

 فت ، في تأليف ا كاذيب ، وفق قوله.
ب الفلجتتايني أوعتتى متتن أن ُيصتتدق وتتتابي:  هتتذه ادعتتاءات كاذبتتة، ال أجتتاس ل تتا متتن الصتتنة، والشتتز

 ذلا .
وكان بركات الفرا، الجفير الفلجايني الجابق بالقاهر ، والقيادي في نركة فتت ، قتال دّن نركتة نمتاس 

متتتن ا متتتوال المخصصتتتة رعمتتتار القاتتتاع، وأن النركتتتة هتتتي متتتن يزاتتتل عمليتتتة  % 10البتتتت نجتتتبة 
 ارعمار.

 21/22/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عزل القائد البرغوثي انتهاك للقانون الدوليفتح:  .04

اعتبتتترت نركتتتة فتتتت ، متتتن   عتتت ل المنااتتتلين المزتقلتتتين، وعلتتتى رأجتتت م عاتتتو اللجنتتتة  :وفتتتا–رام هللا 
جتتتتراءات جتتتلاات االنتتتتتال القمزيتتتة بنق تتتتم، انت اكتتتتا  المرك يتتتة للنركتتتتة، النايتتتب متتتتروان البروتتتوعي، واو

لمتتتا يجتتتمى ديمقراايتتتة  درهتتتابعلتتتى كونتتته دمغتتتة لنصتتتوص القتتتانون التتتدولي، واتفاقيتتتة جنيتتتف، عتتتاو  
 'دجراييل'.

والعقافة، اليوم ا ربزاء، دن ع ل جلاات االنتتال  ارعاموقالت 'فت ' في بيان صدر عن مفواية 
 وأهتدافارجراييلي، للمناالين والقاد  في مزتتقات دولتة االنتتال، لتن ي يتدهم دال عباتتا علتى مبتاد  

 أجر  من أجل النرية واالجتقال.شزب م، وتمجكا بنقوق م ك
وأاتتافت أن عتت ل جتتلاات االنتتتال، للقايتتد البروتتوعي، جتتيكون عتتاما داتتافيا فتتي صتتموده وصتتبره، 

فتي الجتلاة التشتريزية، كمتا يعبتته علتى  درادتتهوجي يده تمجكا بقاية شزبنا، التذي ينتمتي وكتان يمعتل 
 ل.التمجا بنقوق ا جر  المناالين من اجل النرية واالجتقا

ا نتتترار فتتتي مزتقات تتتا دال  ا جتتتر وأشتتتارت دلتتتى أن دولتتتة االنتتتتال لتتتم تتتتترا جتتتبيا لتناتتتيم ع يمتتتة 
صترارهم علتى التالتي للنريتة والتواصتل متي  واتبزت ا، لكن ا لم تفل  في النيل من صمودهم وصبرهم واو

 وفاء لتانيات م.شزب م بشتى الوجايل، وأكدت أولوية تنريرهم، الت اما بالمباد  وا هداف الوانية و 
 21/22/1124، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "مركزية فتح"عباس يسعى الستئصال منافسيه من "الرسالة نت":  .05
كشف مصدر قيتادي فتي نركتة فتت  عتن وجتود خاتة لتد  ريتيس الجتلاة : منمود هنية -الرجالة نت

ن أعاتتاء اللجنتتة المرك يتتة لنركتتة فتتت  منمتتود عبتتاس وأمتتين عتتام نركتتة فتتت ، الجتيصتتال مناوييتته متت
 خال المؤتمر الجابي للنركة؛ المتوقي أن يزقد ن اية الزام النالي كما أقّر عباس ذلا.

فتي تصتري  ختاص  -الذي فّال عدم الكشف عن اجمه لتجنتب المشتاكل متي عبتاس–وقال المصدر 
قتتاليم فتتتي متتدينتي القتتتدس بتتت الرجالة نتتت ، ، دّن ا خيتتتر شتترع بخاتتتة بالتنجتتيق متتتي بزتتض مجتتتيولي ا 

والافة المنتلة من أجل تغييب أعااء من اللجنة المرك ية ممن يناويوه وينجب م على ختا القيتادي 
 المفصول من نركة فت  منمد دنان.

وبنجتتب المصتتدر، فتتنن عبتتاس تزمتتد تتتأخير عقتتد متتؤتمر فتتت  الجتتابي، كتتي يتجتتنى لتته ترتيتتب اجتتتبزاد 
ختا دنتان، عبتتر لجنتة شتتكل ا متن عتد  أعاتتاء أولتب م متتن خصتومه الجياجتيين ممتتن ينجتب م علتتى 

عناصتر مفواتتيات التنظتتيم بالاتتفة والقتدس، ومتتن بتتين أعاتتاء اللجنتة المرك يتتة المشتترفين علتتى ذلتتا 
 مجؤول أمن ومرافقي رييس الجلاة دجماعيلجمال منيجن ومنمد المدني؛ باراافة للواء شناد  

وي، ال جيما بزد اشتباكه اللفظي المتكرر مي أعااء وأشار دلى أن عباس يجزى لفصل توفيق الايرا
باللجنتتة المرك يتتة وخاصتتة فيمتتا يتزلتتق بفصتتل القيتتادي الجتتابق منمتتد دنتتان دونمتتا عتترض ذلتتا علتتى 

 المنكمة النركية في فت  والمجلس العوري، ما اعتبره الايراوي مخالف ا لقوانين التنظيم.
م بالتججتتتس والتنصتتت علتتتى أعاتتتاء متتتن اللجنتتتة يتتذكر أن منمتتتود عبتتتاس كتتتان قتتد أوعتتت  للنايتتتب الزتتتا

 المرك ية لنركة فت ، من بين م الايراوي وعريقات والشكزة وويرهم من قيادات بنركة فت .
 21/22/1124، الرسالة، فلسطين

 
 إلى مشروع وطني جامع الفلسطينية يدعو الفصائليهاجم "اإلخوان المسلمين" و حواتمة  .06

ارمتتتارات للدراجتتتات والبنتتتتو  االجتتتتراتيجية، نتتتايف نواتمتتتتة،  اجتاتتتاف مركتتتت   الخلتتتي  : -أبتتتوظبي 
ا متتين الزتتام للجب تتة الديمقراايتتة لتنريتتر فلجتتاين، رلقتتاء منااتتر  بزنتتوان  القاتتية الفلجتتاينية فتتي 
اتتتتوء التاتتتتورات ارقليميتتتتة ، وجتتتتا نشتتتتد كبيتتتتر متتتتن أعاتتتتاء الجتتتتلا الدبلوماجتتتتي والم تمتتتتين بالشتتتتأن 

   في أبوظبي.الفلجايني واوعاميين، بمقر المرك
وعتت ا نواتمتتة أجتتباب االاتتارابات الزربيتتة وموجتتات الزنتتف واررهتتاب والختتراب التتتي تزتتم الزديتتد متتن 
بلتتدان المناقتتة دلتتى ظتتاهر   تجتتييس التتدين  و تتتديين الجياجتتة ، متتن قبتتل ا نتت اب ارجتتامية أيتتا  كانتتت 

ديتد َمتن همتا الزتدو القريتب ابيزت ا. وقال لقد بن   ارخوان المجلمون  قبل عقود عد  من ال من لتن
والزتتدو البزيتتد، فوجتتدوا أن القتتتال فُتتروض اتتد الزتتدو البزيتتد، وال ناجتتة ل تتم بالزتتدو القريتتب التتذي ينتتتل 
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ا رض ويجتتتبي  المجتتجد ا قصتتى، وبزتتد ذلتتا بتتدأوا يزيتتدون تتتاريخ الزصتتور الوجتتاى، ويتنتتدون متتي 
م يتتتق ونتتتد  ا متتتة دينيتتتا  ومتتتذهبيا ،  داعتتتش  وأخوات تتتا، التتتتي هم تتتا ا ول وا خيتتتر اتتترب التنميتتتة، وت

شاعة التنانر بين الاوايتف ليكتون االنتتال  ارجتراييلي  متن البدايتة دلتى الن ايتة هتو التراب  ا كبتر  واو
 من جميي ما تمارجه أن اب ارجام الجياجي المتارفة في المناقة والزالم .

ي وانتد جتامي مشتترا، ونتل وشدد علتى اترور  اتفتاق جميتي الفصتايل الفلجتاينية علتى مشتروع وانت
 الزربية.ومبادر  الجام  3348لزام ، 334قاية الاجيين وفق قرار ا مم المتند  رقم 

 21/22/1124، الخليج، الشارقة
 
 عساف يطالب قيادة حماس برفع الغطاء عن فتحي حمادأحمد  .07

لقيتتادي فتتي أن ا، أمتتسقتتال المتنتتد  باجتتم نركتتة فتتت  أنمتتد عجتتاف فتتي تصتترينات صتتنفية : رام هللا
هي المجؤولة عن التفجيرات التي اجتت دفت منتا ل وممتلكتات قيتادات   عصابته نماد و نماس فتني

 نركة فت  في القااع، واجت دفت منصة م رجان الذكر  الزاشر  الجتش اد ياجر عرفات.
قياد  نماس تتنمتل المجتؤولية مجتمزتة عتن هتذه الجترايم دن هتي لتم ترفتي الغاتاء  أنوأوا  عجاف 

 هلنتتا فتتي قاتتاع وتت  ، مشتتيرا  دلتتى   درهتتاب عتتن نمتتاد وجلجتتلة الجتترايم التتتي ارتكب تتا ومتتا يقتتوم بتته متتن 
العترو  التتي جمز تا نمتتاد والكتم ال ايتل متن المشتتاريي الخاصتة التتي يجتزى للنفتتاظ علي تا مجتتفيدا  متتن 

 نالة االنقجام وعلى نجاب مزانا  جماهير شزبنا في القااع.
لنقيقي والجدي لتنقيتق مصتالنة وانيتة، جديتة وعلتى أجتس وانيتة صتلبة، وأكد عجاف أن المدخل ا

نمتاس علتى الشترعية   انقتاب يتم عبر مناجتبة كافتة متن تجترأ علتى جتفا التدم الفلجتايني بتدءا  متن 
، التذي قامتت خالته مليشتيات ا بقتتل وجترل آالف المنااتلين، ومترورا 1003الوانية الفلجتاينية عتام 

ااقالجكنية  ا نياءبقصف  نركتة فتت  وانت تاء بجريمتة نمتاد وعصتابته الجمزتة  أبنتاءالنار على  واو
 المااية.
شتتزبنا لتتم يزتتد يقبتتل جياجتتة االبتتت ا  والتكفيتتر والتختتوين وهيمنتتة واجتتتقواء القتتو  الظاميتتة  أن وأاتتاف

 ال ي م ا جو  مصالن ا. دقليميةعليه واجتخدام ا القاية الفلجاينية لصال  قو  
  21/22/1124رام هللا،  الحياة الجديدة،

 

 في الذكرى العاشرة لرحيل عرفات "فتح" مسيرات لـلبنان:  .08
دنيتتاء التتذكر  الزاشتتر  لرنيتتل التترييس الفلجتتايني ياجتتر عرفتتات. ونظمتتت فتتي » فتتت »واصتتلت نركتتة 

، مجتير  جابتت شتوارع المختيم. وقبتل االناتاق ألقتى الافتان أنمتد »(المجتتقبل»مخيم البص  صتور 
 لننفي قصايد من وني المناجبة.بشكار وجنى ا
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عشتر جتنوات ماتت علتى رنيتل »وقال عاو قياد  دقليم نركتة فتت  فتي لبنتان اللتواء منمتد  يتداني: 
الفتتتارس، لكتتتن قايتتتد النركتتتة التتتتي لتتتم تجتتتتأذن أنتتتدا  فتتتي القت تتتا ا ولتتتى، جتتتتبقى عصتتتية علتتتى الكجتتتر 

 «.ينيةوالتاويي  جندات خارج النص الفلجايني والمصلنة الوانية الفلجا
من منبر ياجر عرفات الذي تفجترت منصتته فتي جتانة الكتيبتة فتي وت   البالتة ومتا »وتجاءل  يداني 

رافق ا من تفجيرات لبيوت قاد  النركة في ا، لمصلنة متن متا يجتري فتي وت  ، وخدمتة لمتن فتي لنظتة 
يتتار بنزتتال الصتت اينة، ويتتدفي المقدجتتي دمتته عربتتون وفتتاء عتتن مليتتار ونصتتف مل ا قصتتىيتتداس في تتا 

 «.مجلم
مناقتتة صتتور، نّظمتتت نركتة فتتت  مجتتير ، اجتتتبقت بواتتي قيتتاد  الفصتتايل  -وفتي مختتيم البتترج الشتتمالي

جبتتل  دقلتتيمأكاليتتل متتن ال هتتور علتتى اتتري  الجنتتدي المج تتول، وكتتذلا واتتزت قيتتاد  نركتتة أمتتل فتتي 
 عامل دكليا  باجم رييس مجلس النواب نبيه بري.

كلمتتة توجتته في تتا دلتتى المتتراباين فتتي المجتتجد  عبتتد هللافيتتق وألقتتى قايتتد نركتتة فتتت  فتتي صتتور الزميتتد تو 
، كمتا وجته التنيتة «ننن مزكم ولن نتخلى عنكم وال عن ذر  تراب من الوان الغالي»قايا :  ا قصى

 التي تاال لبنان وشزبه وجيشه. اررهابية ا عمالدلى ش داء الجيش اللبناني، مجتنكرا  
في بيروت جمير أبو عفتش، « فت »وألقى أمين جر «. ووفاء مجير  تكريم»وفي مخيم شاتيا، جرت 

ان »وشدد علتى «. كلمة نّيا في ا المجاهدين والمراباين الذين يدافزون عن القدس والمقدجات الدينية
 «.نركة فت  متمجكة بالوند  واللنمة الوانية،  ن هذه الوند  أوصى ب ا الرانل الكبير ابو عمار

مجلتتتس ا متتتن للماالبتتتة باعتبتتتار  دلتتتىا ن جتتتيتوجه ن ايتتتة الشتتت ر النتتتالي متتت أبتتتوالتتترييس  أن»وأعلتتتن 
ندود ما قبل الرابي متن  دلى ارجراييليفلجاين دولة تنت االنتال، وبواي خاة  منية لانجناب 

ذا قوبل القرار بالرفض، فنن أبو متا ن جتيزمل لاناتمام 3323ن يران  المواعيتق والمنظمتات  دلتى. واو
 «.وما ومنكمة الجنايات الدولية والمناكم ا خر الدولية ومزاهد  ر 

أبتتو »مقبتتر  الشتت داء نيتت  تتتم واتتي ا كاليتتل. وألقتتى  دلتتىمجتتير  وصتتوال  « فتتت »وفتتي البتتداوي، أقامتتت 
أن الشتتت يد الرمتتت  ياجتتتر عرفتتتات خّيتتتر بتتتين التنتتتا ل »فأكتتتد « الج تتتاد ارجتتتامي»كلمتتتة نركتتتة » اللتتتواء

 ».فخروالقتل، فاختار الش اد  بصدق فنال ا ب
بأختذ قترار ُيلت م االنتتال »في الشمال أبو ج اد فياض مجلس ا من « فت »واالب أمين جر نركة 

موقتتف نقيقتتتي »الزتترب بتتت ا ختتو الصتت يوني، بوقتتف جياجتتته ارجراميتتة اتتد شتتزبنا الفلجتتتايني، كمتتا 
قمتتتة مجتتاند للشتتتزب الفلجتتايني، واتتترد الجتتفراء الصتتت اينة، متتن الزواصتتتم الزربيتتة، وهتتتذا يتالتتب عقتتتد 

 عاجلة.
 21/22/1124، المستقبل، بيروت
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 مقتنعون بأن ال مصلحة لهم في أية حروب عبثية "عين الحلوة" : جميع القوى في"عصبة األنصار" .09

الشتتيخ »الشتتيخ أبتتو الشتتريف عقتتل أن » عصتتبة ا نصتتار»كشتتف النتتااق ارعامتتي باجتتم  رأفتتت نزتتيم
جاجا ، وأن ا ج    ا منية اللبنانية نفج ا تزلم أنمد ا جير خارج لبنان ولم يدخل مخيم عين النلو  أ

 «.المخيم، وتزرف أين كانت وج ته كما تزرف أين هو ا ن دلىأنه لم يدخل 
هنتتتتاا مجتتتتاعي متتتتن أجتتتتل نتتتتل قاتتتتية فاتتتتل شتتتتاكر، »أن « المجتتتتتقبل» دلتتتتىوأكتتتتد عقتتتتل فتتتتي نتتتتدي  

وأعتترب عتتن «. ةواتصتتاالت تجتتري ب تتذا الخصتتوص عبتتر وجتتااء يتواصتتلون مزتته ومتتي الدولتتة اللبنانيتت
أن جميتي القتو  فيته بمتن فتي م الشتباب المجتلم  دلتىارتيانه دلى الواي في مخيم عتين النلتو ، مشتيرا  

مقتنزتتون بتتأن ال مصتتلنة ل تتم فتتي أيتتة نتتروب عبعيتتة، وأن مصتتلنت م هتتي فتتي تونيتتد ج تتدهم باتجتتاه 
 القاية الفلجاينية.

أال يتخذ من الجيش اللبناني هدفا   نته متن كل الشباب المجلم الملت م، الشباب المجاهد ب» دلىوتوجه 
الجيتتوش التتتي متتا  التتت تقتتول دن الي تتود هتتم أعتتداء، و ن الجتتيش اللبنتتاني صتتانب عقيتتد  قتاليتتة فتتي 

النروب الداخلية التي تنصل بين الفينة وا خر  هي نروب  ، مزتبرا  أن «مواج ة الزدو الص يوني
، لتذلا يجتب أن نتنتد جميزتا  فتي مواج تة دجتراييلنيد من ا هو عبعية ال فايد  من ا أبدا ، والمجتفيد الو 

 . هذا الزدو
ن كان بشكل متباعد، الفتا  الى   ن ب هللا و» عصبة ا نصار»وكشف عقل أن هناا تواصا  بين  واو

لدينا كعيرا  متن التتنفظ عتن كعيتر متن ا عمتال التتي شتارا في تا النت ب. أمتا فتي قاتية فلجتاين »أن 
ونفى أن تكون الزصبة تتلّقى أي دعتم متادي متن ». دننا أمامكم  ننا ننن أهل القايةفننن قلنا ل م 

لتدي ا بزتض المصتادر الفلجتاينية الداخليتة متن  كتا  متال »أو ويره ، مؤكتدا  أن الزصتبة » ن ب هللا»
ومن رجال أعمال ومن منجنين، وهي بالتالي ال تتلّقى مجاعدات من أي ارف، ال من ن ب هللا وال 

 ».ويرهمن 
 21/22/1124المستقبل، بيروت، 

 
 ألوية الناصر صالح الدين: ثورة شعبنا في القدس لن تهدأ  .21

أكتتد النتتااق الرجتتمي باجتتم ألويتتة الناصتتر صتتال التتدين أن عمليتتات أباتتال الاتتفة : وتت    فلجتتاين(
 الغربيتتة والقتتدس رد ابيزتتي علتتى تجتتاو  الزتتدو الصتت يوني المجتترم لكتتل الخاتتوا النمتتراء فتتي القتتدس
والمجتتتجد ا قصتتتى المبتتتارا، وأشتتتار دلتتتى أن هتتتذه العتتتور  تتتتأتي انتصتتتارا لألقصتتتى المبتتتارا وأكتتتد أن تتتا 
 جتتصاعد وصوال لتا ير أرض فلجاين المباركة ممن وصف م بت  شذاذ ا فاق الص اينة المجرمين .
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وبتتارا المتنتتد  باجتتم ألويتتة الناصتتر صتتال التتدين فتتي بيتتان صتتنفي تلقتتت  قتتدس بتترس  نجتتخة عنتته 
(، الزمليتات التتتي نفتذها فلجتاينيون فتي الاتتفة العتاير  والقتدس المباركتة والتتتي 33|31يتوم ا ربزتاء  ال

تجتتتت دف الجنتتتود والمغتصتتتبين الصتتت اينة واعتبرهتتتا نتيجتتتة ابيزيتتتة للجتتترايم واالنت اكتتتات واالقتنامتتتات 
 المقدجيين.الص يونية المتواصلة لألقصى والمقدجات الفلجاينية واالعتداء على المصلين وت جير 

 21/22/1124قدس برس، 
 
 الرهان على التنسيق األمني انهار أمام إرادة الشعب الفلسطيني: حماس .20

أكتد القيتادي فتي نركتة  نمتاس ، نجتين أبتو كويتا، أن ممارجتات قتوات االنتتتال : رام هللا  فلجتاين(
نتلتتة نتتت  عن تتا ردات ارجتتراييلي المتواصتتلة بنتتق المتتواانين الفلجتتاينيين بالاتتفة الغربيتتة والقتتدس الم

 فزل ابيزية للشزب الفلجايني.
(، دلتى أن  المزايتات 33|31وأشار أبو كويا في تصرينات خاصة لت  قدس برس ، اليوم ا ربزتاء  

على ا رض تفيد بتصاعد المقاومة في الافة الغربية المنتلة، ما يزني ان يار الرهتان علتى التنجتيق 
 ال ومجتوانيه، وتأكيد على فشل جياجات القمي الص يونية .ا مني المخ ي في نماية أمن االنت

ووصتتف أبتتو كويتتا اعتتتداءات وانت اكتتات االنتتتال وقازتتان مجتتتوانيه بنتتق الفلجتتاينيين وممتلكتتات م 
ومقدجتتات م بتتت اررهابية . وبتتّين أن اعتتتداءات االنتتتال فتتي الاتتفة والقتتدس تتمنتتور نتتول  االعتقتتاالت 

اتتي وبنتتاء مجتتتوانات، دلتتى جانتتب االعتتتداءات علتتى المجتتجد ا قصتتى والقتتتل اليتتومي ومصتتادر  أرا
 وتدنيجه .

 21/22/1124قدس برس، 
 
 من الدعوة والجهاد عاما   77الشيخ أبو أيمن طه في ذمة هللا.. بعد  .22

بزد رنلة نافلة بالدعو  والج اد والتانيات، رنل القايد المؤجس الشيخ منمد صال  اته  أبتو : و  
ففتتي وقتتت متتتأخر متتن  جتتبق متتن شت داء وقتتاد  نركتتة المقاومتتة ارجتتامية  نمتاس .أيمتن  ليلنتتق بمتتن 
( صزدت رول القايد دلى باري ا، بزتد رنلتة عمتر نافلتة بالزاتاء والتاتنيات 33-33مجاء العاعاء  

 عاما . 33دامت 
 

 النشأة في ظالل الهجرة
وهنتتاا تلقتتى  3348عتتام  فتتي قريتتة  يبنتتا  داختتل ا رااتتي المنتلتتة 3313ولتتد الشتتيخ أبتتو أيمتتن عتتام 

تزليمتته االبتتتدايي، قبتتل أن يجتتد نفجتته ماتتارا  وهتتو افتتل لل جتتر  متتي أفتتراد أجتترته بفزتتل اررهتتاب التتذي 
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مارجتته الزصتتابات الصت يونية، نيتت  وصتل دلتتى قاتتاع وت  ، واجتتتقر المقتام بأجتترته فتي مختتيم البتتري  
 وجا القااع.

بتات مزلمتا   الغتو ، نتتىمخيم في مدارس وكالة ونشأ الافل أبو أيمن وجا أقرانه وأتم تزليمه، في ال
 عام ا. 11في مدارس الوكالة ليجتمر في تربية ا جيال على مدار 

البيية ارجامية التي نشأ في ا، دفزته لانامام مبكرا  دلى صتفوف جماعتة ارختوان المجتلمين، فكتان 
نركتتة  نمتتاس ، والشتتيخ متتن الرعيتتل ا ول للجماعتتة فتتي فلجتتاين برفقتتة الشتتيخ أنمتتد ياجتتين مؤجتتس 

نماد النجنات، والشيخ عبد الفتال دخان والناج منمتد النجتار، والتدكتور دبتراهيم المقادمتة، والتدكتور 
 عبد الز ي  الرنتيجي، وويرهم من قاد  ارخوان المجلمين.

 لم يكتفو الشيخ اه بالشت اد  ا جاجتية التتي نصتل علي تا وأهلتته للتتدريس، وال بالزمتل الشترعي التذي
ارجامية بغ   لينو  من تا علتى الشت اد  الجامزيتة  فالتنق بالجامزةنا ه من تجربته كداعية ومربي، 

في الشريزة ارجتامية، وعمتل الشتيخ مأذونتا  شترعيا  وخايبتا  لمجتجد التقتو  فتي مختيم البتري ، وعترف 
أنتتد رجتتاالت عنتته جرأتتته فتتي قتتول النتتق م متتا كانتتت التبزتتات، ا متتر التتذي مكنتته متتن ممارجتتة دوره ك

 ارصال البار ين منكما  شريزة هللا في ارصال بين المتخاصمين.
 

 تأسيس حماس
ويزتتّد الشتتيخ اتته أنتتد القتتاد  الجتتتة التتذين أججتتوا نركتتة  نمتتاس  بقيتتاد  الشتتيخ ارمتتام أنمتتد ياجتتين فتتي 

 ، كذراع اارب لجماعة ارخوان المجلمين.3383كانون أول/ ديجمبر من عام 
ه فتتي قيتتاد  الزمتتل التتدعوي والتنظيمتتي، جزلتته عراتتة لاعتقتتال المتكتترر لمتتد  عمتتاني انختتراا الشتتيخ اتت

متترات فتتي جتتجون االنتتتال، وصتتوال  دلتتى دبزتتاده متتي القيتتادات دلتتى متترج ال هتتور فتتي جنتتوب لبنتتان عتتام 
 .3334قبل أن يزودوا عام  ،3331

 
 مالحقة السلطة

لجتتاينية بزتد تأجيجتت ا؛ فتزترض لاعتقتتال ولتم يجتتلم اته متتن االعتقتال والتنكيتتل علتى أيتتدي الجتلاة الف
 جبي مرات متفرقة، تزرض خال ا للتزذيب روم كبر جنه، ومكانته كقايد ومربي أجيال.

وعندما اندلزت انتفااة ا قصى، كان القايد أبو أيمن نااترا  فتي القيتاد  والمتابزتة، فاتا  عتن تترا 
القجتام، فكتان أن اقتنمتت قتوات االنتتال  المجال  بنايته ليكونتوا فتي اليزتة المقتاومين اتمن كتايتب

، وهدمته، ومن عم اعتقلته مي عاعة من أبنايه 1001من له في مخيم البري  في آذار/ مارس من عام 



 
 
 
 

           11ص                                     1193 العدد:    21/22/1124 الخميس التاريخ:

اجتشتتت د نجلتتته ياجتتتر و وجتتتته النامتتتل وافلتتتته فتتتي قصتتتف جتتتيارته فتتتي  لإلصتتتابة، فيمتتتابزتتتد تزراتتته 
 ن يران/ يونيو من نفس الزام.

والتتي اكتجتنت نركتة  1002بلدية البري  خال االنتخابات البلدية مالتي عتام وانتخب الشيخ رييجا  ل
 نمتتتاس  الجولتتتة ا ولتتتى من تتتا والتتتتي لتتتم تجتتتتكمل ا الجتتتلاة الفلجتتتاينية، نيتتت  جتتتر  تزايتتتل اجتتتتامه 

 .1003للبلدية نتى اجتمل ا عام 
ا نظتتم الميتتات متتن وللفقيتتد الزديتتد متتن المؤلفتتات نتتول تجربتتته ورؤيتتته لزمتتل النركتتة ارجتتامية، وكتتذل

 أبيات الش ر وكان خايبا  مفوها .
 

 تربية األجيال
وختال فتترات االعتقتال، كتتان الشتيخ اته، يزمتل علتتى دعتداد الجيتل وتزلتيم م القتترآن، وفتي هتذا الشتتأن 
يقول  ميله في ا جر الكاتب مصافى الصواف  كان مزلمي ا ول وعلى يديه بدأت في قراء  القرآن 

 النقب، وعجل هللا بالفرج قبل أن نكمل التزلم .بشكل صني  في ججن 
 وأااف دن الشيخ أبو أيمن كان القدو  في الججن ورجل ال مة والتندي وارصرار.

وألم المرض بالشيخ أبو أيمن في الجنوات ا خير ؛ ني  تدهورت نالتته الصتنية، وقتدم اجتتقالته متن 
ال ا مصر وقار وجوريا ولبنان، نتتى تزترض للزاج في الخارج،  ار خ البري ، وجافررياجة بلدية 

فتي وقتت متتتأخر متن مجتتاء العاعتاء، لوعكتتة صتنية شتديد  اجتتتدعت نقلته متتن من لته فتتي مختيم البتتري  
 لاجيين وجا قااع و   دلى مجتشفى  ش داء ا قصى  في دير البل ، ليفارق النيا  هناا.

 
 من أعالم فلسطين

اجتي لنركتة  نمتاس  دجتماعيل هنيتة دن الفقيتد الشتيخ منمتد وفي وداعه قال نايب ريتيس المكتتب الجي
 اه كان من أعام فلجاين وا مة الزربية وارجامية، وهو أند مؤججي نركة  نماس .

وأشاد هنية في كلمة تأبينية قبيل تشييي اه، بمناقب الفقيد ووصفه بأنه رجل شارا في كل المرانتل، 
 ج اد، واعتقل في ججون االنتال وأبزد دلى مرج ال هور.وكان هم   وصل بين ا جيال والدعو  وال

 وشدد على أنه كان ي تم بالتربية كعير ا، وأن عددا كبير من قاد  نركة  نماس  قد تربوا على يديه.
 21/22/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 متضرري غزةمليون دوالر مساعدات تركية ل 2"اليوم السابع" المصرية تزعم: حماس تستولى على  .23
مليتتون دوالر لألجتتر الفلجتتاينية  1أنمتتد جمزتتة: قالتتت مصتتادر فلجتتاينية مالزتتة، دن تركيتتا قتتدمت  

 1المتارر  من النرب ا خيتر  علتى قاتاع وت  ، مشتير  دلتى أن المبلتغ تتم تجتليمه منتذ متا يقترب متن 
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ة دجتتتماعيل أجتتابيي دلتتتى المجتتيول المتتتالي عصتتام التتتدعاليس مجتشتتار ريتتتيس و راء نكومتتة وتتت   المقالتت
ين، أن نركتتة نمتتاس لتتم اهنيتتة. وأكتتدت المصتتادر فتتي تصتترينات خاصتتة لتتت اليوم الجتتابي ، متتن فلجتت

تصرف أي تزوياات لمتارري النرب ا خير  علتى وت  ، مشتير  دلتى أن هتذه ا متوال قجتمت علتى 
 دوالر لكل شخص. 200الزايات التي تنتمى للنركة بواقي 

21/22/1124اليوم السابع، مصر،   
 
 المدينةوحدة استيطانية في  200صادق على بناء لبلدية القدس تلسلطات اإلسرائيلية ا .24

وند  جكنية جديد  في مجتوانة  100وافقت الجلاات ارجراييلية بصفة مبديية، أمس، على بناء 
 في القدس، في خاو  قد ت يد من ند  التوتر مي الفلجاينيين، بينما تناول واشنان ت ديته.

ي جبرانغ، المتندعة باجم بلدية القدس، دن لجنة التخايا التابزة للبلدية أعات الموافقة وقالت براتش
وند  جكنية على أرض اشتراها في راموت، مايفة أن المشروع  100المبديية لمقاول خاص لبناء 

 يجب أن يمر بزد  مرانل أخر  قبل الشروع في البناء.
 21/22/1124، الشرق األوسط، لندن 

 
 : ملتزمون بالمحافظة على مكانة األردن بالقدسيةسرائيلاإلة خارجيال .25

قال نايب و ير الخارجية ارجراييلي تجاني هنيغبي دن الدولة الزبرية ملت مة بالمنافظة على  :الغد
 المكانة الخاصة التي يتمتي ب ا ا ردن في القدس والنرم القدجي الشريف.

ذاعة الزبرية مجاء ا ربزاء، أن دجراييل تنافظ على وأااف في تصرينات لجفراء أجانب نقلت ا ار
ما اجماه  نرية الزباد  لجميي الديانات في القدس  والنفاظ على الواي القايم في النرم القدجي 

 وعلى المكانة الخاصة التي يتمتي ب ا ا ردن كونه نارس المقدجات ارجامية هناا.
 21/22/1124، الغد، عم ان

 
 لجنة التحقيق الدولية من الدخول عبر األردن تمنع  "إسرائيل" .26

لن  دجراييلامس ان  ارجراييليةاعلن المتند  باجم الخارجية  :النيا  الجديد  -القدس المنتلة
الدولية  ارنجانيةالمتند  للتنقيق في انت اكات للقوانين  ا ممتشارا في لجنة التنقيق التي شكلت ا 

 لزدوان على قااع و   الصيف المااي.ا أعناءالمرتكبة  ارنجانونقوق 
ان لجنة  رييس لجنة التنقيق الدولية وليام(  دلىوقال المتند  ايمانويل ن شون في بيان  بالنظر 

لن تتزاون مي لجنة مجلس  دجراييلشاباس ليجت لجنة تنقيق بل لجنة قدمت جلفا خاصات ا، فان 
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المتند  ان هذا القرار  وأاافمي نماس .  خيرا المتند  نول الن اع  لألممالتابي  ارنجاننقوق 
وذكرت  وتصرينات رييج ا ومجؤولي ا ، نجب تزبيره. دجراييلاتخذ بجبب  عدوانية هذه اللجنة اد 

و    دلىمنزت عاعة من أعااء اللجنة من الدخول  دجراييلان  ارجراييليالقنا  العانية في التلف يون 
 .ا ردن الوا في ، وأاافت ان م ما أمس ا ردنعبر 

 21/22/1124، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 عن غزة مشروع قانون إلعادة إقامة مستوطنتين أخليتا بخطة االنفصال .27

يدفي مجتوانون، كانوا يقانون في مجتوانتي  نومش  وجانور  في شمال الافة : 48عرب 
، بالتزاون مي 1002زام الغربية واللتين تم دخاؤهما في داار خاة االنفصال عن و   في ال

أعااء كنيجت من ن بي الليكود و البيت الي ودي ، مشروع قانون ي دف دلى دقامة المجتوانتين 
 مجددا وعود  المجتوانين دلي ما.

وذكرت وجايل دعام دجراييلية، اليوم ا ربزاء، أن مشروع القانون ي دف دلى دلغاء البنود في  قانون 
لغاء خاة االنفصال  التي تقاي  بنظر الدخول دلى المنااق التي تم دخاؤها والمكو  في ا  واو

 نقوق من جكنوا في ا .
وبادر دلى مشروع القانون هذا عاو الكنيجت  ييف دلكين من ن ب الليكود وعاو الكنيجت أوريت 

 جتروا من ن ب  البيت الي ودي .  
 21/22/1124، 48عرب 

 
 حموم على الدم الفلسطينيتنافس انتخابي إسرائيلي مأحمد الطيبي:  .28

دن دجراييل هي الارف الذي   الجفير النايب الزربي في الكنيجت أنمد الايبي، لت: قال أمجد جمنان
ا جواء في دجراييل هي  يروب في التصزيد مي قرب انتمال دجراء انتخابات مبّكر  في ا. ويايف 

ر ليبرمان ونفتالي بينت يتنافجون نول َمن أجواء تنافس انتخابية، وعليه فنن بنيامين نتنياهو وافيغدو 
 . يصّزد أكعر، وَمن يالق تصرينات متارفة أكعر، وَمن يقتنم ا قصى أكعر

وير  الايبي أن رييس الو راء ارجراييلي بنيامين نتنياهو هو الشخص المزني أكعر بالتصزيد من 
ر داخل ايتافه ونتى داخل بجبب موقفه المتدهو  خال ممارجة التنريض اد الفلجاينيين. وقال 

ن به الليكود، فننه ينّرض اد  رييس الجلاة الفلجاينية منمود عباس( أبو ما ن من ج ة واد 
 . من ج ة أخر  بشكل وير مجبوق 48فلجاينيي الت
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وعما دذا كان هذا التصزيد، وفي ظل ا جواء المتوتر  الجايد  ناليا ، يمّ د النتفااة عالعة، قال 
التزبير والوصف ليس ا هم. هناا واب شزبي عارم يزّم كل شراي  المجتمي  الايبي دن 

 . الفلجايني، وفي المقابل هناا صلف دجراييلي يذكر بمرانل جابقة مرت ب ا فلجاين
 21/22/1124، السفير، بيروت

 
 ؟أم سقوطك فلسطينيا   طردك مواطنا   أوال   ما سيكونالطيبي لنتنياهو: لنرى أحمد  .29

ديي عواود : عقب رييس النركة الزربية للتغيير النايب أنمد الايبي على ت ديدات و  -الناصر  
رييس الو راء ارجراييلي بنيامين نتنياهو بجنب المواانة من المتظاهرين الزرب بارل تند أمامه. 

من  %10وقال الايبي في خاابه: رييس النكومة نتنياهو لم يصدر أي مقولة في ا تزااف تجاه 
 ن  فلجاينيو الداخل( بزد قتل الشاب خير الدين نمدان.الموااني
بزاد مون قبل َمن يزتقد نتصري  نت»وتابي  المواانة هي هدية ف ذه وعيقة  أنياهو مقولة في ا دقصاء واو

مشاركة نتنياهو في المظاهرات اد  دلىنق أجاجي. عم تارق  دلىبين المواان والدولة تجتند 
فقال: رييس النكومة الذي شارا في مظاهر   3332ل اوتياله عام رابين قبي دجناقرييس النكومة 

يقدم لنا الزظات كيف يجب  أنُرفزت في ا صور رابين بمابس مي شزار النا ية هو آخر من يمكن 
بولندا بجبب تلا المظاهر ..  دلىيرنل  أننتظاهر، وعندها لم يقترل أند على رييس النكومة  أن
ياجة النكومة جُتجنب من رييس النكومة نتنياهو قبل أن يجنب ر  أنالكنيجت  أعااءأعدكم  

مواانة أي مواان عربي في هذه الباد وا يام بيننا ننن لجنا مواانين مي وقف التنفيذ .. نتنياهو 
 . هو رييس نكومة مي وقف التنفيذ

 21/22/1124، القدس العربي، لندن
 
 ترعى عصابات "تدفيع الثمن": حكومة نتنياهو الوطني الديمقراطي كتلة التجمع .31

أكد نواب كتلة التجمي الواني الديمقرااي البرلمانية، د. جمال  نالقة وننين  عبي ود. : ترب48عتت
ا، بل عما يجتمد شرعيته من  باجل وااس، على أن جرايم عصابة  تدفيي العمن  ليجت عما  اايش 

وو راؤه، وهو يتنمل مجؤولية تنفيذ  تنريض وعنصرية وقمي مدروجة، يرعاها نتنياهو اجتراتيجية
 رعاع اليمين المتارف عمليات درهابية بنق الفلجاينيين.

جاءت أقوال نواب الكتلة في أعقاب جريمة االعتداء التي تزرض ل ا مججد في قرية المغير في 
منافظة رام هللا، فجر ا ربزاء، ني  أقدمت عصابات المجتوانين على نرق الاابق الجفلي 

 د وخا عبارات عنصرية وفاشية على جدرانه الخارجية.للمجج
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وشدد نواب الكتلة في بيان ُعمم على وجايل ارعام أن لنتنياهو ونكومته باع اويل في جرايم 
اررهاب، خاصة وأن ا ليجت المر  ا ولى التي تاال يده ب ا مججد ا. وأن أعااء المنظمات 

ي م تصرينات الكراهية والزنصرية الصادر  عن آباي م اررهابية هذه ال يزملون في فراغ، بل تغذ
الرونيين الجالجين في الكنيجت والنكومة، مشيرين دلى أن عمليات  تدفيي العمن  تنججم انججام ا 
تام ا مي جياجات النكومة، ني  تشكل جرايم ا التي رال انيت ا آالف المواانين الفلجاينيين في 

ا للزنصريين الصغار.  و  ، دل ام 
 21/22/1124، 48عرب 

 
 فلسطينيةالكوفية ال باسل غطاس يدخل الكنيست معتمرا  النائب  .30

وديي عواود : بادر عاو الكنيجت باجل وااس  التجمي الواني الديمقرااي( العتمار  -الناصر  
الكوفية وهو يخاب داخل الكنيجت. وأعارت الكوفية خواار رييجة لجنة الداخلية في الكنيجت ميري 

التي جارعت لدعو  رييس الكنيجت لفنص ما دذا كان اعتمار الكوفية في الكنيجت قانونيا.  ريغيف
 ؟.يأليجت مناجبة ل الكوفية؟لم تزجبا  جاخرا:ولاجتخفاف بميري ريغيف تجاءل وااس 

وبشكل مفاجئ أعرب رييس الكنيجت يولي ددلشااين عن دعمه لغااس وقال دن ذلا من نقه تماما 
 اب الي ود القبزة الدينية.كما يزتمر النو 

 21/22/1124، القدس العربي، لندن
 
 رئيس بلدية سخنين: ليفني والمدعي العام وعدا بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام حمدان .32

عقدت و ير  القااء ارجراييلية تجيبي ليفني، اليوم ا ربزاء، اجتماعا  مغلقا  مي : را ي النابلجي
بن  التاّورات ا خير  وموجة االنتجاجات والمواج ات التي رؤجاء الجلاات المنلية الزرب ل

نمدان من كفر كنا على يد  الدين اجتانت القر  والمدن الزربية في أعقاب دعدام الشاب خير
  48عرب  وفي أعقاب هذا االجتماع الذي تقّرر أن يكون مغلقا  أمام ارعام، توّجه موقي  الشراة.

ورييس لجنة رؤجاء الجلاات المنلية الزربية ورييس بلدية جخنين ما ن دلى قيادات ا ن اب الزربية 
 ونايم، الجتبيان مواقف م من معل هذا االجتماع.

قال القايم بأعمال رييس لجنة المتابزة، ورييس اللجنة القارية لرؤجاء الجلاات المنلية ما ن ونايم، 
لية كون م موجودون في الخا ا مامي الدعو  كانت على أجاس االلتقاء برؤجاء الجلاات المن دن 

 . خال االشتباا واالنتجاج في القر  والمدن الزربية
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الذريزة وراء عدم دعو  النواب الزرب هي أن م موجودون داخل الكنيجت ويجتايزون  وتابي أن 
االلتقاء ب م متى يشاؤون. وكان ال دف من االجتماع هو جماع مشاكل البلدات الزربية وأجباب 

نتجاج وننن بدورنا عرانا المشاكل الموجود  في المجتمي الزربي، من جال وير مرخص اال
 . وتميي  وتنريض واا  اد المواانين الزرب

بااللتفاف على لجنة  دنجانلن نجم   ي  وعن تنييد لجنة المتابزة والقيادات الزربية، قال: 
يد القياد  الزربية ولجنة المتابزة التي المتابزة، وجننجنب من أي اجتماع نشزر بأن ال دف منه تني

ما بنعناه في االجتماع كان ا وااع الصزبة  وعن االجتماع قال ونايم دن  . ننشا تنت جقف ا
نمدان. وأخذنا وعدا  من و ير  القااء  الدين للبلدات الزربية، وخاصة قاية دعدام الشاب خير
تبن  في مواوع دعدام الشاب، باراافة دلى والمدعي الزام بأن يتم تشكيل لجنة تنقيق منايد  

 . وعد باجتماع قادم مي رييس الدولة
 21/22/1124، 48عرب 

 
 "دولة إسرائيل" نتنياهو يعمل ضد  هآرتس:  .33

رييس الو راء وديي عواود : نملت صنيفة هآرتس في افتتانيت ا الرييجية، على  -الناصر  
اد دولة دجراييل، ودللت على ذلا بارشار  لجلجلة نتنياهو وقالت دنه يزمل ارجراييلي بنيامين 
أنه يبدو قد قرر التنرر من القناع الرجمي الذي  دلىالمنصرم مشير   ا جبوعتصريناته خال 

 الجم ور ا ن وج ه المتارف. أماموازه خال الجنوات ا خير ، ويكشف 
ي لمني أي اتفاق ممكن مي اابي نتنياهو لم يتغير ف و يبذل كل ما يجتاي أنوتوا  الصنيفة 

انه  الذي يولده رفاه لتأجي  ا جواء. وتماي في هجوم ا  ارنبااالفلجاينيين، وبزد ذلا يجتغل 
بدال من أن يكون رييس نكومة لكل جكان  يخترع شرواا مبالغ في ا لبدء المفاواات. وتتابي 

مختلفا في جوهره: تابيق نلم  ، يقصد نتنياهو هدفا%10الدولة، بما في ذلا الزرب الذين يشكلون 
وبخاف  . بالنجبة له: الوقت أهمية ا كعرالكاملة. ولذلا فننه يجتعمر كعيرا المورد  دجراييلأرض 

ات امات خاير  لنتنياهو وتقول انه يزرف بأنه   هارتس مزظم ا وجاا ارعامية ارجراييلية توجه 
 أكبرفانه يتجبب بذلا بارر  .والزالم  مريكيينوامن الفلجاينيين  .كلما اشتر  الم يد من الوقت

وفي  البنر. دلىلفرص االتفاق، ويقرب واقزا يجتوان فيه الي ود على كل ا رض، من الن ر 
اليوم أجوأ مما كان عليه في واليته ا ولى. وتتجاءل عما دذا كان  نتنياهواجتزادت ا لمجيرته تقول دن 

يت الي ودي و ير االقتصاد وافيغدور ليبرمان و ير الخارجية  عيم يناول اجتباق نفتالي بينت  عيم الب
 في اليمين، خشية تبكير موعد االنتخابات.« بيتنا دجراييل»ن ب 
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خرافتين  دنوقال  نتنياهو،، جياجة «يديزوت انرونوت»كما هاجم المزلق البار  ابيزاد كاينبرغ في 
شخص واقزي وليس متارفا وصانب توج ات  نتنياهو هو دنتقول  ا ولى، دجراييلتجياران في 

الخرافة العانية ف ي، ومي كل جلبيات ا، انه ال يوجد بديل لنتنياهو الفتا ان المرشنين  أماويبية. 
القدرات القيادية التي نبن  عن ا لد  رييس النكومة.  دلىالجتبداله من المرك  واليجار يفتقدون 

 نكومتنا.رؤجاء  أجوأ أندهذه الخرافة هي جر قو  
 21/22/1124، القدس العربي، لندن

 
 معنية بدور أكبر للشاباك في القدس سرائيليةشرطة اإلهآرتس: ال .34

على خلفية ا  مة بين رييس أركان الجيش ارجراييلي وبين رييس الشاباا، يقول : ترب48عتت
نتلة دنه يالب مجؤولون في و ار  ا من الداخلي والشراة أنه منذ بدء المواج ات في القدس الم
 من م ممارجة اغوا شديد  على الشاباا لتخصيص موارد لمزالجة التوتر الناصل.

وقالت صنيفة  هآرتس  دنه في ا يام ا خير ، وبزد تدخل و ير ا من الداخلي ورييس النكومة، بدأ 
زنى ب ا الشاباا باالجتجابة بشكل ج يي للماالب، وخاصة في مجال المزلومات االجتخبارية التي ت

ونقل عن مجؤول في الشراة قوله  المواج ات مي الشبان المقدجيين. شراة االنتال في القدس في
دنه مزني بالنصول على صور  اجتخبارية جيد  بشأن ما ينصل في النرم المقدجي، وخاصة بشأن 

 ما أجماه  الشخصيات التي تقوم بنشزال المواج ات .

 21/22/1124، 48عرب 
 
 نديم نوارة فلسطينيالفتى البشأن قتل  اإلسرائيليةأفراد شرطة الحدود اعتقال أحد  .35

اعتقلت أند أفراد قوات أمن  ارجراييليةالشراة  دن ا ربزاءقال متند  يوم : أمير  ف مي -القدس 
 .أيارالندود فيما يتزلق بناد  اااق النار وقتل فتى فلجايني في الافة الغربية المنتلة في مايو 

القى  أيارمايو  32عاما( أعناء مظاهر  يوم  32عاما( ومنمد أبو ااهر   33يم نوار   وقتل ند
 ا من. وأوانت لقاات فيديو من كاميرات ارجراييليةخال ا فلجاينيون نجار  على القوات 

وقال المتند  باجم الشراة ميكي  يمعا ت ديدا فوريا على القوات. النار علي ما روم ان ما لم دااق
و ينفيلد ان الشراي اعتقل فيما يتزلق بمقتل نوار  وليس أبو ااهر الن التشري  أجري فقا على ر 

 جميي تفاصيل التنقيق تخاي لنظر نشر. دنوقال  جعة نوار .
 21/22/1124، وكالة رويترز لألنباء
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 48الـ الصحف الصهيونية والهلع من ثورة أبناء الضفة وعرب  .36
بر  المجتكبر  المتزالية التي كانت تتزامل ب ا صنافة الكيان الص يوني اختلفت الن: وكاالت –المجد 
اتجاع المواج ات الزربية للنظام القمزي لجيش االنتال في فلجاين، فمي ت ايد المواج ات في  دعر

الشارع الفلجايني وارتفاع ند  الغاب الشزبي عند الفلجاينيين اتج ت الصنافة الص يونية دلى 
ية، ومناوالت الندي  عن الدولة والمخاار التي تواج  ا، وخاصة مي وجود نالة مناوالت الت د

جديد  من الغليان الشزبي الذي ينذرهم بخار كبير على أمن م وعلى أصل بقاي م في هذه الباد 
 التي انتلوها وجلبوها كل شيء.

ا الن   دال أن م توقزوا وروم دعو  الصنف الص يونية دلى الت دية وبالروم من اتفاق م جميزا على هذ
اتجاع رقزة المواج ات، لدرجة أن م ا ن يتجاءلون عن نقاة االشتزال القادمة، بل وأظ رت 

نول االقتنامات للمججد  –كانت تظ ر رأيا واندا  أنبزد  –الصنافة اختافات ا راء الدينية 
 ا قصى الذي ينزتونه عندهم بالن .
عنوان  شوارع واابة  كتبت عن المواج ات التي ش دت ا عد   ففي افتتانية صنيفة يديزوت وتنت

مدن وبلدات عربية في أعقاب اجتش اد فلجايني برصاص الشراة الص يونية في بلد  كفر كنا، عم 
عقبت بقول الصنفي شمزون شيفر   أنه بدون مبادر  وبدون جزي دلى تجوية، فنن مواج ة عنيفة 

 منملة بالمصايب .أخر  قادمة جتكون نتايج ا قاجية و 
ونقل كاتب افتتانيت ا دعو  رييس الكيان الص يوني روبي ريفلين للي ود والزرب دلى  تنمل 
المجؤولية وتزلم كيفية الزيش المشترا بمجؤولية وبجام. واعتبر أنه لم يجبق أن كانت الدعو  

 للمجؤولية بين موااني دولة الكيان ذات أهمية كما هي ا ن .
 

 يزإنهاء التمي
ن اء التميي   أما على صنيفة  دجراييل  اليوم جاءت دعو  الصنفي ألكجندر باي دلى  دصال واو

القايم، توا يا مي النجم في مواوع المواانة والوالء للدولة بغض النظر عن ا صل ، واجتشزر 
ي الكاتب الخار على كيان م الغاصب من هذه ا ندا  فقال  ان أندا  كفر كنا واراراب الذ

تاها يارل من جديد على جدول االهتمام الجماهيري الزاقات بين ا ولبية الي ودية وا قلية الزربية 
 ارجامية .

وأرجزت صنيفة هآرتس هذا التوتر دلى الجياجيين مبرية الشراة الص يونية، وات مت بالخصوص 
يتخذان وجايل هدف ا  الجياجيين من ممعلي الوجا الزربي فقالت  دن الشراة والجيش الص يوني
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التنكم والرقابة على الزمليات الزجكرية في الميدان، منزا لم يد من القتل، لكن من ال يجاهم على 
 ارااق في ت دية الخواار هم الو راء والنواب الذين يؤيدون القتل .

النيران، عاموس هرييل أنه  في الوقت الذي تناول فيه أج    ا من دافاء  هآرتسوأكد الصنفي في 
وكما تغيرت النبر  بخصوص الت دية، فافت على الجا  أفكار عدد من  فنن الجياجيين يشزلون ا .

الناخامات الذين ي اجمون الي ود الذين يذهبون لألقصى، فذكرت هآرتس أن الناخام دافيد يوجف 
ونقلت  رفة .ي  أ من الي ود الذين يذهبون لألقصى، ويجمي م  أقلية صغير  وريبة ا اوار ومتا

ماالبته لرييس الو راء  -عاو مجلس نكماء التورا  في ن ب شاس-الصنيفة عن الناخام يوجف 
 الص يوني بنيامين نتنياهو بنظر دخول الي ود دليه.

ومن الزجيب أن الصنيفة ذكرت أن   الغالبية المالقة من المفتين ينظرون نجي  الي ود دلى 
الناخامية الرييجة لدولة الكيان !!، روم تبني الصنافة  النرم ، وقالت عنه أنه أياا موقف

المبينين وهم مجموعة كبير  من بين ناخامي اليمين في فتاواهم التي تشجي   راءالص يونية الدايم 
 وتدعو دلى  النجي  دلى النرم .

 
 تهدئة الخواطر

قادم، فقالت:  على ويلخص هذه النالة التنذير ا هم من صنيفة يديزوت التي نذرت من انفجار 
النواب أن يف موا بأننا على شفا انفجار في النرم، وينبغي ل م أن يبدو المجؤولية. يجدر ب م أال 

مي تغير النبر  الص يونية في الصنف ونديع ا  ينجوا دلى هناا في ا جابيي القريبة القادمة .
من أجاجه بات يخشى وابة  المجتمر عن ارور  الت دية، ندرا يقينا أن الكيان الص يوني ال ش

الزرب المجلمين، ويزلم انه لو قامت وابت م واشتزلت لن تقوم له قايمة، وان االعتداء على 
المججد ا قصى المبارا لن يكون ج ا يجيرا كما كان يتوقي من موت القاية في نفوس 

 الفلجاينيين.

 21/22/1124األمني، المجد 
 
 هبوابات قربمتاريس حديدية واالحتالل ينصب  ألقصىا المسجد اقتحاميواصلون  المستوطنون .37

: جّدد المجتوانون الي ود، امس، اقتنام م للمججد ا قصى، من باب المغاربة، (.ف.ب أ –القدس 
 بنراجات مز    ومشدد  من عناصر الوندات الخاصة بشراة االنتال.
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الخارجية' منز ا للنجاء والاالبات وواصلت شراة االنتال المتمرك   على بوابات المججد الرييجية '
من كافة ا عمار من دخول المججد، ومن كافة البوابات، في نين انتج ت بااقات المصلين على 

 البوابات الى نين خروج أصناب ا من المججد.
ونصبت قوات االنتال متاريس نديدية على مقربة من بوابات المججد الرييجية للتدقيق ببااقات 

 ي النجاء من االقتراب من بوابات المججد.المصلين ولمن
ونظمت النجاء اعتصاما  قرب بوابات الناظر وناة وا جباا  من بوابات ا قصى( وهتفن بشزارات 

 اد االنتال، واالقن هتافات التكبير والت ليل للاغا على االنتال لفت  المججد.
  21/22/1124األيام، رام هللا، 

 
 2004مقدسي فقدوا منازلهم شرقي القدس منذ  2028ية: الهيئة اإلسالمية المسيح .38

القدس المنتلة: أعتبر ا مين الزام لل يية ارجامية المجينية لنصر  القدس والمقدجات، د. ننا 
عيجى، جياجة كيان االنتال ب دم منا ل الفلجاينيين تا ير عرقي ونما من أنماا الزقوبات 

لرجمية نول هدم البيوت تكشف أن كيان االنتال عمل على أن المزايات ا  الجماعية، مشيرا دلى
امن ا هدم   ، من1034ولغاية تمو   1004من ال  في القدس الشرقية المنتلة منذ عام  233هدم 
 وند  جكنية هدمت بأيدي مالكي ا.  23

(:  دن جياجة 33|31وقال عيجى في تقرير صنفي تلقت  قدس برس  نجخة عنه اليوم ا ربزاء  
 دم التي تنت ج ا  دجراييل  في المنااق الخاازة لجيارت ا اد المدنيين الفلجاينيين مجتمر  في ال

داار خاة دجتراتيجية تجزى خال ا للجيار  على ا رااي في هذه المنااق لمني نقل هذه 
ني ، ا رااي دلى الفلجاينيين والنفاظ علي ا من أي اتفاق ن ايي بين الارفين ارجراييلي والفلجاي

وأشار دلى أن عدد ا شخاص الذين فقدوا منا ل م بالقدس الشرقية المنتلة في الفتر  ا نفة الذكر هم 
 مواان مقدجي وفقا لإلنصاييات. 1018

ونذر ا مين الزام لل يية المقدجية للدفاع عن المقدجات ارجامية والمجينية في القدس المنتلة، 
كنما  3323من جياجة ال دم التي بدأت فصول ا منذ أن انتلت دجراييل ا رااي الفلجاينية جنة 

 - 3333من أنماا الزقوبات الجماعية، موانا انه نجب المزايات الرجمية الموعقة بين عام 
على يد بلدية  834القدس الشرقية المنتلة، من ا بمن ل بشكل ج يي وشامل  388، تم هدم 1034

على يد و ار  داخلية االنتال  مرك  القدس للنقوق  334االنتال في المدنية المقدجة  بتجيلم(، و
 ية.القدس الشرقبمن ل  338نظي بأعلى نجبة هدم وكانت  1004االجتماعية(، علما أن الزام 

21/22/1124، الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس، رام هللا  
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 تبحثان واقع المقدسات في النقب "النقب"و "األقصى"مؤسستي  .39

التقى الم ندس أمير خايب مدير مؤججة االقصى للوقف والترا  واالجتاذ عبد المجيد اوبارية 
نقب لألرض وارنجان في قرية نوره، مجؤول ملف المقدجات في ا، بأعااء ومجؤولين في مؤججة ال

وذلا ب دف بن  واقي المقدجات ارجامية في النقب واوعداد خاة عمل من اجل صيانة الا م من ا 
والمنافظة عليه، كما ونار اللقاء مجؤول النركة ارجامية في النقب الشيخ أجامة الزقبي والشيخ 

أبو عبيد باالاافة الى يوجف ابو عرار  يوجف ابو جامي مجؤول الدعو  في رها والشيخ جلمان
 ومندوب مؤججة ا قصى في النقب فرهود الجّيد.

وخال اللقاء عرض المجؤولين في النقب نال المقدجات هناا، جواء كان ذلا على صزيد المقابر 
أو المجاجد، وبينوا أهمية النفاظ علي ا وتعبيت ا، مشيرين الى أن بزا ا يتزرض العتداءات متكرر  

 تنت ا نرمت ا وقدجيت ا.
22/21/1124مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 األقصى ببوابات إلكترونيةالمسجد تطويق  "إسرائيل""اإلسالمية العليا" تدين محاوالت  .41

أدانت ال يية ارجامية الزليا ومجلس ا وقاف والشؤون ارجامية في القدس  : بترا(-القدس المنتلة 
 لاات االنتال ارجراييلية تاويق المججد ببوابات دلكترونية.مناوالت ج

وقالت ال يية في بيان امس، ان االجراءات ارجراييلية هذه، تزتبر اعتداء صارخا على نرمة المججد 
ا قصى المبارا، وتقييدا لنرية الزباد ، وتدخا جافرا بصانيات داير  ا وقاف ارجامية التي 

 مة ارجامية في الزالم كله.تمعل وتنوب عن ا 
بأن ما يجمى بو ير ا من الداخلي ارجراييلي مي الشراة ارجراييلية تناقلت وجايل ارعام  وكانت

ارجراييلية، يناولون تاويق المججد ا قصى المبارا بتركيب بوابات  دلكترونية   على المداخل 
 الخارجية للمججد المبارا.

21/22/1124الغد، عمان،   
 
 إلى غزة "كرم أبو سالم"شاحنة عبر معبر  390إدخال  .40

قال رييس لجنة تنجيق ددخال الباايي لقااع و   رايد فتول دن االنتال  ارجراييلي  أدخل :  قنا(
شاننة، وأوا  فتول أن الشاننات المقرر ددخال ا جتكون منملة  130عبر مزبر  كرم أبو جالم  
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 83ي والمجاعدات والمواصات، وأااف أن من بين الشاننات بباايي للقااعين التجاري وال راع
 شاننة منملة با جمنت والنصمة للمشاريي الدولية.

21/22/1124الخليج، الشارقة،   
 

 شهرأكثر من ثالثة أمنذ تظاهرة في بلدة العيسوية احتجاجا  على اغالقها من قبل االحتالل  .42
ماالبين شراة االنتال بفت  مداخل البلد  بالقدس، ية تظاهر الميات في بلد  الزيجو  ا:وف –رام هللا 

التي اولقت ا كزقوبة على المواج ات التي تجري بين الشبان في البلد  وقوات الشراة منذ اكعر من 
عاعة اش ر. ورفي المتظاهرون الفتات كتب علي ا  الزيجوية قرية هادية وآمنة  و الغا ات والمواد 

ا تلو  البيية وتقتل الناس  و ال لجياجة الزقاب الجماعي  و ال للتميي  الكيماوية التي تجتزملون 
 الزنصري .

وفي ناد  منفصل، قالت الشراة ارجراييلية دن م اجمين ألقوا قنبلة نارقة خال الليل على مزبد 
فلجاين قديم في شفا عمرو، وهي مدينة يغلب على جكان ا المجلمون والمجينيون الزرب في شمال 

 . وقد وقزت بزض االارار وتنقق الشراة ارجراييلية في مابجات الواقزة.تلةالمن
21/22/1124الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 زوارق االحتالل تدمر قارب صيد قبالة سواحل رفح .43

منمد الجمل: هاجمت  وارق نربية دجراييلية، كانت منتشر  في مياه البنر قبالة شواائ  -رف  
قااع و  ، قارب صيد فلجاينيا ليلة أمس، وأمارته بوابل من النيران منافظة رف ، جنوب 

 والقذايف، ما تجبب في دنراقه وتدميره.
وقال ش ود عيان، دن قارب صيد صغيرا كان يقوم بأعمال صيد اعتيادية، نين تقدمت  وارق 

نوا على متنه دجراييلية تجاهه، وفتنت النيران بصور  مباشر  صوبه، ولوال تمكن الصيادين ممن كا
وأكد الش ود أن ألجنة النيران اندلزت  من القف  في المياه، والزود  للشاائ جبانة،  صاب م ا ذ .
 في القارب، الذي شوهد النقا  يغرق في المياه بفزل القذايف.

21/22/1124األيام، رام هللا،   
 
 تهم معرضة للخطرحياو في سجون االحتالل يعانون من مشاكل في القلب  أسيرا   27تقرير:  .44

أكدت وند  الدراجات بمرك  أجر  فلجاين بان الميات من ا جر  يزانون من أمراض  :الخليل
مختلفة فى ججون االنتال، وأن نالة الزشرات من م صزبة نتيجة دصابت م بأمراض خاير  تتفاقم 

 الججون.باجتمرار نتيجة ارهمال الابي المتزمد الذي يقابلون به من قبل ددار  مصلنة 
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(، ان من بين 33|31يوم االربزاء   وذكر بيان صادر عن المرك  أرجل نجخة منه لت  قدس برس 
( اجيرا  يزانون من أمراض ومشاكل واانة في القلب، تشكل 13هؤالء ا جر  المراى يوجد  

القلب،  خاور  على نيات م، وتتراول هذه ا مراض ما بين الجلاة القلبية، وانجداد أو تصلب شرايين
وعدم انتظام دقات القلب، وازف أو ارتخاء عالة القلب، باراافة دلى وجود عقب في القلب، 

 والبزض أجريت له عملية قلب مفتول بزد أن وصلت نالته الصنية دلى ند الخاور  القصو .
ية وأشار دلى أن هؤالء ا جر  وعلى الروم من خاور  نالت م، وارتفاع انتمالية ندو  جلاات قلب

مميتة مز م في ا  لنظة، دال أن جلاات االنتال تجت تر بنيات م، وال تقدم ل م الزاج الا م 
 مراا م، فا ي ال بزا م ينتظر عمليات قجار  أو قلب مفتول أو تركيب ج ا  منظم لدقات 

ات القلب لكي يزمل بشكل ابيزي، منذ جنوات اويلة، وتماال ددار  الججون في دجراء تلا الزملي
 الارورية ل م.

21/22/1124قدس برس،   
 
 هيئة حقوقية: االحتالل يساوم أسيرا  مريضا  بين الزيارة أو أخذ العالج .45

عام ا(، من بلد  صيدا شمال  13كشفت والد  ا جير الفلجايني المريض مزتصم رداد   اولكرم:
عن أن اباا الججن اولكرم شمال الافة الغربية المنتلة، والمصاب بجراان ا مزاء، النقاب 

 يجاومونه يوم ال يار  بين أخذه للنقنة الابية أو الذهاب لمقابلة عايلته.
وقالت رداد:  دن اباا االنتال في الججن يتزمدون دعااء ابني دبر  ابية لمراه يوم ال يار ، 

النقنة الابية وعندما يقرر الذهاب لل يار  تبدأ مجاومته من خال دخباره أنه دذا ذهب دلي ا فلن يأخذ 
 دال بزد فتر  بزيد ، وهذا يؤعر على وازه الصني .

وأاافت أم رداد في تصرينات نقل ا مرك   أنرار ولدنا  المختص بقاايا ا جر  الفلجاينيين في 
ججون االنتال، أنه عندما ال يأخذ  النقنة  يصاب بآالم شديد  وتدهور في صنته، لذا يفال أن 

 هاب دلى المجتشفى.يتخلى عن ال يار  بالذ
21/22/1124قدس برس،   

 
 شيكل 2000شهرا  على أسيرة من الخليل ويفرض عليها غرامة قدرها  33االحتالل يحكم بالسجن  .46

أكد نادي ا جير الفلجايني أن المنكمة الزجكرية لانتال في  عوفر  أصدرت اليوم  الخليل:
ش را ،  11( عاما  من الخليل بالججن 11  ُنكما على ا جير  ن يل ابو عيشة (33|31االربزاء  

 شيكل. 1000داافة دلى فرض ورامة مالية قدرها 
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آذار  مارس( من الزام المااي،  34وكانت جلاات االنتال اعتقلت ا جير  ابو عيشة في تاريخ 
وتنتج ها اليوم في ججن  هشارون ، علما أن ا تزاني من عد  مشاكل صنية أبر ها آالم ناد  في 

 مفاصل.ال
21/22/1124قدس برس،   

 
 طالبالتقييمات الدولية ويتفوقون على بيحققون نتائج أعلى من "المتوسط" تقرير: طالب األونروا  .47

 المدارس الحكومية
كشف تقرير جديد لمجموعة البنا الدولي أن التاميذ الفلجاينيين الملتنقين : آالء مظ ر -عمان 

لفلجاينيين  ا ونروا  في ا ردن والافة الغربية وو   بمدارس وكالة وو  وتشغيل الاجيين ا
 ينققون نتاي  أعلى من  المتوجا  في التقييمات الدولية، ويتفوقون على أقران م في المدارس 
النكومية في مزدالت التنصيل الزلمي، وذلا على الروم من الظروف الصزبة والخار  التي 

 يزيشون في ا .
ات التي اعتمدها في هذا الشأن هي: االتجاهات في الدراجة الزالمية وأوا  التقرير أن التقييم

 (.pisa(، والبرنام  الدولي لتقييم الالبة  timssللرياايات والزلوم  
جاء ذلا خال مؤتمر صنفي عقدته مجموعة البنا الدولي أمس في فندق نيا  عمان رااق 

  ا ونروا  لتزليم الاجيين الفلجاينيين .تقرير بزنوان  التزلم في مواج ة المزوقات: برنام  
وأشار دلى ارتفاع مزدالت الراا الوظيفي بين المزلمين، باعتباره عاما قويا يرتبا بأداء الااب، 
ني  أظ ر اجتقصاء قام بتنظيمه فريق ا بنا  بقياد  اختصاصي أول تزليم في مجموعة البنا 

من المزلمين  يشزرون  % 32جين عبدالنميد، أن الدولي وأند المشاركين في دعداد الدراجة ن
 بالراا الشديد في وظايف م في مدارس ا ونروا .

وأوا  التقرير أن ارتفاع مقدار ما يقايه المزلم من وقت في الزمل في مدارس  ا ونروا  يل مه 
قااؤه من باالجتفاد  من هذا الوقت بشكل أكعر كفاء ، بني  ال تظ ر فروق كعير  في نجبة ما يتم 

وقت على أنشاة التدريس في الوكالة عن ا في ا نظمة الناجنة في البلدان المتقدمة، دذ تجتفيد 
مدارس  ا ونروا  من هذا الوقت في دشراا التاميذ بأنشاة جماعية خاازة لقياد  موعوق ب ا، 

 ونقاشات، وواجبات وم ام تشجي كل ا على تنفي  المشاركة.
يمي في مدارس  ا ونروا  يتجم بقلة ابقاته اردارية، مي وجود نظام عالمي وقال دن النظام التزل

للتقييم والمجاءلة، بني  تشتمل أنظمة التقييم على مانظات عن جير الزمل داخل الفصول، 
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ومزايير أخر  صارمة، فيما يزد التاور الم ني وتقييمات ا داء من المتالبات الا مة لاجتمرار 
 م في نظام الوكالة، مي وجود نواف  وعقوبات على ا داء.في م نة التزلي

من جانب ا، أكدت مدير  التزليم في  ا ونروا  كارولين بونتيراكت، أن الاجيين الفلجاينيين أنفج م، 
بدءا من الاالب الى مدير التزليم في كل المجاالت، هم نقاا القو  لد  الوكالة وعوامل المرونة 

 رصاني الجاري ينصب على دااق ااقات م الكامنة.لدي ا، وأن النشاا ا
يذكر أن النظام التزليمي لألونروا يزد أكبر ا نظمة وير النكومية في الشرق ا وجا، ني  يجتقبل 

ألف تلميذ من الاجيين جنويا، ويزتمد على الشراكة  بين المدرجة وا جر  والمجتمي لخلق  200
لبيية ال شة التي يزيش في ا ا افال، وتشجي التزاون وتاافر عقافة تزلم تأخذ بزين االعتبار ا

الج ود بين المدرجة والمزلم وأولياء ا مور والمجتمي المنلي، بني  يرك  الجميي على التنصيل 
ألف  33مدرجة، ويبلغ عدد الزاملين في ا  300الزلمي للتلميذ ورفاهه، فيما تدير الوكالة قرابة 

 شخص.
21/22/1124الغد، عمان،   

 
 مطالبهم "األونروا"الرشيدية لتجاهل  مخيم إغالق مدارس فيلبنان:  .48

قام عدد من اعااء اللجان الشزبية وا هلية في مخيم الرشيدية بنواق عدد من المراك  التربوية 
التابزة لألونروا في المخيم انتجاجا على عدم تلبية ا ونروا ماالب م في اجتندا  ُشزب جديد  في 

 ين الزجل لزدد من الصفوف التي تجاو  عدد الااب في ا الزدد المالوب.مدرجة ع
وعاد الااب ادراج م الى منا ل م، فيما اكد اعااء اللجان اجتمرار تنرك م نتى ايجاد نل 

 بتشزيب الصفوف.
21/22/1124المستقبل، بيروت،   

 
 ى تقو ض مساعي السالمعبد هللا الثاني خالل استقباله عباس: االعتداءات على المسجد األقص .49

نذر الزاهل ا ردني الملا عبد هللا العاني من أن تكرار دجراييل اعتداءات ا : تامر الصمادي -عمان 
جراءات ا االجتف ا ية في القدس واجت داف المقدجات في ا، خصوصا  المججد ا قصى المبارا  واو

 والنرم القدجي، جيقوض جميي مجاعي الجام.
ا ردني خال لقايه في قصر النجينية ورب عمان أمس الرييس منمود عباس  جاءت أقوال الزاهل

 أبو ما ن( الذي من المقرر أن يلتقي اليوم في عمان و ير الخارجية ا ميركي جون كيري الذي 
العاني في شأن التوترات في القدس،  عبد هللاوصل أمس دلى ا ردن رجراء منادعات مي الملا 
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العاني دن  عبد هللاوقال الملا  ولة ارجامية  داعش(، كما يلتقي عباس اليوم.والتصدي لتنظيم الد
على المجتمي الدولي أن يكعف ج وده لدعم ج ود الجام ونل القاية الفلجاينية التي تشكل »

ا ردن يدعم تنقيق الجام ونل »وأااف: «. جوهر الن اع في المناقة، نا  عادال  ودايما  وشاما
وصوال  دلى دقامة الدولة الفلجاينية المجتقلة على خاوا الرابي من  ارجراييلي-فلجايني الصراع ال

وعاصمت ا القدس الشرقية، اجتنادا  دلى نل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية  3323ن يران عام 
 «.ذات الزاقة ومبادر  الجام الزربية

االعتداء على المججد ا قصى »قوله دن  ونقل بيان أصدره الديوان الملكي ا ردني عن الملا
 «.واجتمرار جياجة االجتياان، جيقوض جميي مجاعي دنياء ج ود الجام

21/22/1124، الحياة، لندن  
 
 تعاظم "إسرائيل"اإلذاعة العبرية: تعاون األردن األمني مع  .51

ة ا مريكي جون ذكرت دذاعة الجيش ارجراييلي، ا ربزاء، أن و ير الخارجي: صال  النزامي -و   
كيري الذي جي ور ا ردن اليوم، جيالب من الملا عبد هللا التدخل لواي ند لألندا  في القدس 

وفي ذات الجياق، اجتخف جاكي نوكي، مراجل ارذاعة للشؤون الزربية  والمججد ا قصى.
في القدس ال  تقدم عليه دجراييل دن مابالتصرينات الصادر  عن رييس البرلمان ا ردني، الذي قال 

وأااف نوكي، الذي يزلق على موقف المملكة من  . تنظيم الدولة يقل خاور  عما يقوم به 
ا ندا :  بالنجبة لألردن والجلاة الفلجاينية هناا دوما  فرق بين ا قوال وا فزال، والمجؤولون 

دني رجراييل، دال أن هناا يدفزون اريبة كامية فقا، فزلى الروم من انتقادات رييس البرلمان ا ر 
تبادل المزلومات االجتخبارية والتزاون ا مني والتنجيق االجتراتيجي بين تل أبيب وعمان يتزاظم هذه 

أشار نوكي دلى أنه في الوقت الذي ينتقد فيه رييس الجلاة منمود  ا يام، وبشكل وير مجبوق .
شيرا  دلى أن قاد  الجيش ارجراييلي عباس دجراييل بشد  دال أنه يجم  بتواصل التزاون ا مني، م

 يكيلون المدي   ج    الجلاة ا منية.
21/22/1124، "12موقع "عربي   

 
 : األردن مستمر في مواجهة االنتهاكات اإلسرائيليةةجود .50

 أكد االردن انه عا م على االجتمرار في مواج ة االنت اكات ارجراييلية كلما نصلت. :الرباا
ته الدبلوماجية والقانونية متانة لنماية النرم القدجي الشريف تابيقا  للدور واكد ان جميي خيارا

 .ارجراييليةالتاريخي للمملكة ا ردنية ال اشمية في القدس الشريف وفقا لمزاهد  الجام ا ردنية 
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مشاركته في االجتماع  أعناءجاء ذلا على لجان و ير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده 
فريق االتصال الو اري المزني بالدفاع عن قاية فلجاين والقدس الشريف الذي انزقد في ا ول ل

 .ا ربزاءالزاصمة المغربية الرباا اليوم 
21/21/1124، الغد، عم ان  

 
 "اغتيال الشهيد عرفات"القدس العربي: أركان أهم أربع قبائل شرقي األردن يحيون ذكرى  .52

جراييل هو … كبير دلى ند« عميقة»الفكر  تبدو  :عمان من وقي اتفاقية وادي عربة بين ا ردن واو
الم رجانات الاخمة في الزاصمة عمان بمناجبة الذكر  الزاشر  لت  أندالشخص نفجه الذي جيرعى 

 الرييس الفلجايني الرانل ياجر عرفات.« اجتش اد»
الزبارات التي تمجد في الم رجان جتقال الزديد من القصايد وا واني اد دجراييل، وجتتردد تلا 

 فلجاين و عيم ا الرانل وتت م دجراييل مباشر  باوتيال الرييس عرفات.
من جيرعى كل هذا التذكير الشزبي بنقايق الصراع هو رييس الو راء  أنالمعير والجديد جياجيا 

لمجالي ا ردني ا جبق، الذي و عت رقاع الدعو  باجمه الدكتور عبد الجام المجالي، والمفارقة أن ا
نفجه جيخوض في هذا النفل النادر، بزد أيام فقا من آخر ظ ور دعامي له تمجا فيه بالدفاع 

بامتيا  من ني  الشكل والمامون، « أردنيا»بكل ا نوال االنتفال جيكون  «.وادي عربة»عن 
وأهم  معيلية.وبزيدا دلى أقصى الندود عن االعتبارات الفصايلية والنك ات الفلجاينية االنقجامية والت

ما في الدالالت الجياجية التي تزكج ا قايمة أجماء كبار المتندعين في النفل ارشار  الواانة دلى 
 أن المتندعين ا بر  هم في الواقي نخبة من أركان ورمو  أكبر أربي قبايل وعشاير أردنية.

رجان، وتنتقل دلى قبيلة بني تبدأ الداللة مي عشير  المجالي الجياجية الم مة التي جيرعى رم ها الم 
عباد دند  أهم قبايل الزاصمة وجوارها، ني  يلقي كلمة نايب رييس مؤججة ياجر عرفات الدكتور 

رييس الو راء ا جبق فيصل « بني صخر»ممدول الزبادي. الكلمة التالية جتكون لشيخ مشايخ قبيلة 
ذ عشرين عاما في قبيلة بني نجن من جيدير كل هذه النشااات ف و الرم  ا هم من أما الفاي .

 قبايل شرقي ا ردن، ورييس مجلس النواب ا جبق عبد الكريم الدومي. أكبرالش ير ، وهي 
21/21/1124، القدس العربي، لندن  

 
 أردوغان: على مجلس األمن التحرك من أجل األقصى .53

لي أن يتنرا في قال الرييس التركي، رجب ايب أردووان، دن على مجلس ا من الدو : نااولا 
 مواج ة االنت اكات ارجراييلية للمججد ا قصى.
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ونجب مصادر في الرياجة التركية فنن تصري  أردووان جاء خال اتصال هاتفي أجراه مي ا مين 
 الزام لمنظمة التزاون ارجامي، دياد أمين مدني.

ا أن  هذا لل  دجراييل واجتنكر أردووان بشد  االنت اكات ارجراييلية، وتجاهل  تنذيرات الدولية، موان 
الموقف االجتف ا ي  يؤدي دلى موجة واب  منقة  في الزالم ارجامي بأجره، وعلى ا خص في 

وشكر أردووان ا مين الزام لمنظمة التزاون ارجامي على ج وده من أجل عقد  الشرق ا وجا.
 جامي لدعم القدس وا قصى.اجتماع فريق االتصال الو اري المنبعق عن منظمة التزاون ار

 21/22/1124فلسطين أون الين، 
 
 دولي للدفاع عن القدس سالمي يقررون تشكيل فريق عملوزراء منظمة التعاون اإل .54

قرر الفريق الو اري المنبعق عن منظمة التزاون ارجامي في ختام اجتماعه  : رويتر ( - الرباا
رباا تشكيل فريق عمل للتنرا على المجتو  الدولي وفق التنجيقي ا ربزاء في الزاصمة المغربية ال

 خاة عمل واانة للدفاع عن القدس وفلجاين.
وقال و ير الخارجية والتزاون المغربي صال م وار في مؤتمر صنفي برفقة االمين الزام لمنظمة 

ر الخارجية ناصر جود  وو ي با ردنالتزاون االجامي دياد امين مدني وو ير الخارجية والمغتربين 
الفلجايني رياض المالكي ان االجتماع أقر  اندا  فريق عمل واند تنبعق عنه عا  فرق اجندت 

التنرا على المجتو  الدولي وفق جدول اعمال يشمل  داارلكل واند من ا م ام مندد  وذلا في 
  .اجاجا القو  الزالمية الكبر  المؤعر 

القادم لبدء هذا التنرا الذي يجتند الى المرجزيات  واااف م وار انه  تم اقترال منتصف الش ر
الدولية.. وذلا ب دف اباغ صوتنا دلى هذه القو  والزمل على واي ند لاعتداءات والممارجات 

الفلجاينية وكذا ارجاع ال يبة للقانون الدولي وامان النق للشزب  با راايارجراييلية 
انشاء عا  فرق منبعقة عن فريق واند يزمل وفق خاة ومن ج ته قال مدني دن  فكر    .الفلجايني

.. يزتبر تنركا فوريا التأعيرعمل مشتركة ت دف دلى تغاية اكبر عدد من المنااق الزالمية ذات 
  .الفلجاينية با رااي ارجراييليةومباشرا ي دف دلى التصدي لانت اكات والتجاو ات 

الخاة هو ان ا تنمل رجالة  واانة وقوية للقو   المجتمزون ان الجديد في هذه الو راءواعتبر 
المؤعر  عالميا وفي مقدمت ا االعااء الدايمون بمجلس االمن واللجنة الرباعية  في اشار  الي اللجنة 

وروبي الرباعية الدولية للجام في الشرق االوجا التي تام الواليات المتند  وروجيا واالتناد ا 
 واالمم المتند .

 21/22/1124رز لألنباء، وكالة رويت
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 صف اإلسرائيليين الذين يعتدون على األقصى بالطغاةينائب رئيس الوزراء التركي  .55

في الكلمة التي ألقاها   يالتشين آق دووان ندد نايب رييس الو راء التركي  ا نااول: -دجانبول 
ية في اجانبول، باالعتداء بافتتال ملتقى لقيادات المؤججات ارجامية في أمريكا الاتينية والشمال

ارجراييلي على المججد ا قصى في مدينة القدس، واصفا  الجنود الذين داجوا نرم المججد بأنذيت م 
 بأن م اغا  ومتجبرون.

 21/22/1124القدس العربي، لندن، 
 
 الرئيس التونسي يجدد موقف بالده الداعم للقضية الفلسطينية .56

منمد المنصف المر وقي، موقف باده العابت الداعم والمجاند جدد الرييس التونجي  :وفا –تونس 
المجتقلة وعاصمت ا  للقاية الفلجاينية الزادلة، نتى تنقيق أماني الشزب الفلجايني في دقامة دولته

 القدس الشريف

، في قصر أمسوأدان الرييس المر وقي لد  اجتقباله جفير فلجاين لد  تونس جلمان ال رفي،  
ة االجراييلية الشرجة، التي يشن ا المجتوانون بدعم قوات االنتال، اد المججد قرااج، ال جم

 ا قصى، والمقدجات االجامية والمجينية. 
 21/22/1124الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مليون درهم 22يمول مشاريع تنموية في فلسطين بقيمة  اإلماراتي" الهالل األحمر" .57

ات الشيخ نمدان بن  ايد آل ن يان ممعل ناكم أبوظبي في بتوجي : مصافى خليفة -ظبي  أبو
المناقة الغربية رييس هيية ال ال ا نمر وقزت ال يية اتفاقيتي تزاون مي مؤججة  فلجاين الغد 

 مليون درهم. 11التنموية( تمول بموجب ما ال يية عددا من المشاريي التنموية في فلجاين بقيمة 
ة ال ال ا نمر الدكتور منمد عتيق الفاني ا مين الزام لل ال وقي االتفاقيتين من جانب هيي

ا نمر، فيما وقز ما من الجانب الفلجايني جام فياض رييس مجلس ددار  مؤججة فلجاين الغد، 
وتجت دف هذه المشاريي تز ي  قدر  الشزب الفلجايني على االجتقرار والعبات على أراه خاصة في 

 القدس.

ا ولى بتاوير ا بار ال راعية في فلجاين على مرنلتين، ني  تتامن ا ولى  وتزنى االتفاقية
 2درهما، فيما تبلغ تكلفة المرنلة العانية  120ألفا و 320مايين و 2بيرا  راعية بتكلفة  12تأهيل 

درهما، تجتفيد من ا منافظات شمال الافة الغربية وا ووار وهي  140آالف و 302مايين و
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لكرم وجنين واوباس وأرينا ني  تشكل هذه المنااق عماد ارنتاج ال راعي في فلجاين قلقيلية واو 
 ويزمل أولب جكان ا في ال راعة.

 21/22/1124البيان، دبي، 
 
 "النهضة" التونسية تدعو إلى التظاهر يوم الجمعة نصرة لألقصى ودعما  للفلسطينيين .58

يان ل ا وصلت  قدس برس  نجخة منه دعت نركة  الن اة  التونجية في بقدس برس:  -تونس 
( دلى رفي النصار عن و   والتزجيل بنعاد  دعمارها ورفي الظلم عن أهل ا. 31/33ا ربزاء  

وأكدت ارور  اجتمرار ن   المصالنة والتوافق بين القو  الجياجية الفلجاينية وفي مقدمت ا  فت   
 ود .و نماس  باعتبار ذلا شرا تنقيق الوند  الوانية المنش

ودعت  الن اة  عموم أبناء الشزب التونجي وكل القو  الجياجية والمدنية التونجية دلى التظاهر في 
تشرين عاني  نوفمبر( الجاري دعر صا  الجمزة، للتنديد  34الشارع الرييجي بالزاصمة يوم الجمزة 

 لجاين.باالعتداءات الص يونية والتزبير عن وقوف التونجيين والتونجيات دلى جانب ف
 21/22/1124قدس برس، 

 
 "النهضة" الجزائرية تدعو إلى حماية ثوابت الشعب الفلسطيني .59

قدس برس: اجتقبل االمين الزام لنركة  الن اة  الج ايري منمد ذويبي االربزاء  -الج اير 
( في الج اير الزاصمة مجتشار و ير الشؤون الدينية في الجلاة الفلجاينية الدكتور منمد 31/33 
 .مال ابو ال نود رفقة الشيخ نجين عنبر مجؤول الشؤون الدينية في جفار  فلجاين بالج ايرج

ودعت قياد   الن اة  دلى ارور  نماية عوابت الشزب الفلجايني ورص الصفوف بين 
والزمل من اجل تفويت الفرصة على اعداء االمة في فلجاين، وذكرت بموقف النركة  الفلجاينيين

الج اير دولة وشزبا في دعم القاية الفلجاينية ماديا ومزنويا ودبلوماجيا في  النابي من موقف
كموقف عابت ال يمكن التخلي عنه نتى يتم تنرير ارض فلجاين وعال  النرمين  المنافل الدولية

 الشريفين.
 21/22/1124قدس برس، 

 
 الجاري لالعتراف بدولة فلسطين 28البرلمان الفرنسي يصوت في  .61

تقدم نواب الن ب االشتراكي الناكم في فرنجا باقترال الى الجمزية الوانية :   تقي الدينرند -باريس 
تشرين العاني  نوفمبر( النالي.  18 البرلمان( للتصويت على اعتراف فرنجا بالدولة الفلجاينية في 
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جية بزدما التقى و ير الخار   المشروع الم م انه تم دعداد هذا   النيا  وكشف مصدر فرنجي لت
الفرنجي لوران فابيوس نوابا  من الغالبية االشتراكية وبالتنجيق مي المجؤولين الفرنجيين. ولفت 
المصدر الى ان النواب تقدموا ب ذا المشروع للتصويت بزد تأكدهم من موافقة النكومة الفرنجية 

 عليه.
نو عناصر تقدم نقيقية وتابي المصدر ان باريس تريد انتاج ج د مفيد للتقدم ننو الواي الن ايي ون

 للمجار الجلمي كي يكون اعتراف الدولة الفلجاينية مفيدا  على االرض.
وكان النااق باجم الخارجية الفرنجية أعلن أمس ان فرنجا، مي شركاي ا االوروبيين وفي مجلس 

نيين. االمن، تقوم بتزبية من أجل بن  الشروا للزود  الجريزة الى المفاواات بين اجراييل الفلجاي
فابيوس أكد ان فرنجا ملت مة نل الدولتين، وان هذا النل يزني ان باريس جتزترف  واااف ان 

ذا تزذر التفاوض أو وصل الى اريق مجدود عنديذ جتتنمل فرنجا  بالتأكيد بالدولة الفلجاينية، واو
 . مجؤوليت ا

من أجل اااق المجار  ان باريس تجتزد لبذل الج ود الجياجية  النيا  وشرل المصدر الفرنجي لت
الجلمي وتقدمه، وبزد ذلا جيتم البن  في توقيت االعتراف بالدولة الفلجاينية. ولكنه أوا  ان 
موقف النكومة النالي تقدم كعيرا  عن الجابق، الن موقفي الرييجين الجابقين جاا شيراا ونيكوال 

الى نل جلمي، في نين ان جاركو ي كانا ان فرنجا جتزترف بالدولة الفلجاينية لد  التوصل 
 باريس لم تزد تقول اليوم ان اعتراف ا بالدولة الفلجاينية مرتبا بالنل الجلمي المزال ناليا .

ولفت المصدر الى ان االعتراف جيكون له تأعير، مشيرا  الى ان باريس ليجت على نفس التوجه لد  
لق جدا ، فيما أعار الرييس فرنجوا الجويد. ونذر من ان الواي في االرااي الفلجاينية والقدس مق

 هللا الجبت المااي. هوالند هذه االوااع في اتصاله بالزاهل االردني الملا عبد
 21/22/1124الحياة، لندن، 

 
 كية تعبر عن "القلق العميق" من قرار االستيطان اإلسرائيلييالخارجية األمر  .60

م ا ربزاء، أن ا تشزر  بقلق عميق  من قالت و ار  الخارجية ا ميركية، اليو : رويتر  - 48عرب 
 وند  جكنية اجتياانية جديد  في القدس الشرقية. 100قرار دجراييل المصادقة على بناء 

وقالت المتندعة باجم الو ار ، جين جاكي، دن القرار يزرقل مناوالت التوصل دلى نل بين دجراييل 
نات جابقة من دون أن ترافق ا أية خاوات والفلجاينيين على أجاس قيام دولتين، مكرر  بذلا تصري

 أو اغوا لوقف المخااات االجتياانية.
 21/22/1124، 48عرب 



 
 
 
 

           42ص                                     1193 العدد:    21/22/1124 الخميس التاريخ:

 
 الركام في غزة إلزالةالسويد وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي يوقعان اتفاقية تمويل  .62

لة الركام دن مشروع د ا قال رييس الو راء الفلجايني، رامي النمد هللا  :فادي أبو جزد  -رام هللا 
وا نقاض في قااع و   الذي جينفذه برنام  ا مم المتند  ارنمايي، وبتمويل من الجويد بقيمة عاعة 
مايين دوالر، هو خاو  ديجابية تم د لتجريي عملية دعاد  دعمار قااع و  ، وبشكل خاص في ظل 

، وأكد النمد هللا أن  الظروف الصزبة التي يزيش ا ابناء شزبنا هناا، ال جيما في فصل الشتاء
 المشروع جيوفر الزديد من فرص الزمل، وجيزمل على تقليل مزدل الباالة في القااع.

جاء هذا التصري  عقب توقيي الجويد ممعلة في قنصل ا في القدس جونار اولفيا، وممعل برنام  
تمويل ر الة الركام  فاقيةاتا مم المتند  ارنمايي فروديه مورنيغ، في مقر رياجة الو راء في رام هللا، 

 والناام في قااع و  .
 21/22/1124القدس العربي، لندن، 

  
 االحتالل اتبع عدة تكتيكات في تهويد القدس واألقصى : (1/3) خالد مشعل في حوار مع الشرق .63

 :يتارا أبتو شتزر —عبد النميد قاب  —اه نجين  —جابتر النرمي  النوار:أجر  
لمكتتتتب الجياجتتتي لنركتتتة المقاومتتتة ارجتتتامية متتتن أي مناولتتتة متتتن شتتتأن ا نتتتذر خالتتتد مشتتتزل ريتتتيس ا

المجاس بالمقاومة في نرب ا اد االجتياان ومواج ة شراجة الزدو وخااه لت ويد ا قصى وتدنيس 
المقدجتتات، نيتت  تزتتد خاييتتة وانيتتة ولتتن تتتنج ، مؤكتتدا أن االنتتتال ينتتت   تكتيكتتات تجتتاه ا قصتتى 

جامي.لتمرير ما يريد بأقل رد فز  ل فلجايني وعربي واو
وأكد مشزل في نوار شامل مي  الشترق  أن الوقتت قتد نتان ليجتمي الزتالم واتب ا متة المفتتول وبتا 
ندود انتصارا  لألقصى وأن اجت داف المقدجات مبرر كاف للمقاومة، مشددا على ان دج اض خاا 

ا مشزل ا مة لتنمل مجؤوليات ا يبدأ بالمقاومة وتعوير الشزب في وجه االنتال. ودع ا قصىت ويد 
تجاه ا قصى وخاصة مصر وا ردن والمملكة الزربية الجزودية والمغرب بنكم مواقز ا، مشتددا علتى 
أن تنريتتتر ا قصتتتى مزركتتتة الزتتترب والمجتتتلمين جميزتتتا  وليجتتتت مزركتتتة الفلجتتتاينيين ونتتتدهم. واالتتتب 

ومزالجة آعار الزدوان، خاصة تجتاه مشزل نكومة الوفاق الواني باالاااع بمجؤوليات ا تجاه و   
جتترعة اريتتواء وارعمتتار ومزالجتتة الجرنتتى ورفتتي النصتتار وفتتت  المزتتابر بصتتور  كاملتتة، وأن النتترب 
ا خيتتر  أعاتتت رجتتالة وااتتنة للزتتالم بتتأن وتت   ال يمكتتن أن تظتتل تنتتت النصتتار، منتتذرا  متتن دقنتتام 

ومتتة الوفتاق التتواني تجتتاه وتت   بأنتته الزتدو ليتتتنكم فتتي عمليتتة ارعمتار وتنديتتد آلياتتته ووصتتف أداء نك
 يشوبه الباء واالب ا بتنمل المجؤولية بصور  متكافية، جواء في الافة أو القااع.
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دلتى اتفاقيتة رومتا بأنته  ماالناتماكما وصف أداء الجلاة الفلجاينية تجاه مانقتة جترايم الزتدو وعتدم 
ريتتر الفلجتتاينية فتتي أجتترع وقتتت تبتتااؤ ويتتر مبرر.واالتتب مشتتزل بزقتتد اراتتار القيتتادي لمنظمتتة التن

مؤكتتدا  أن متتن شتتأنه تنقيتتق الشتتراكة فتتي ددار  القتترار الجياجتتي الفلجتتايني، مؤكتتدا  أن النتترب ا خيتتر  
اد و   أعبتتت ونتد  الصتف الفلجتايني وأن متا قدمتته نمتاس وكتايتب القجتام والمقاومتة رجتخ مكانتة 

فة فتتي مواج تتة عتتدو شتترس. وتوقتتف نمتتاس فتتي الوجتتدان الفلجتتايني والزربتتي وارجتتامي كنالتتة مشتتر 
مشزل في نواره مي الشرق أمام ناد  التفجير في رف  وما تبزه من دجراءات قال دن ا شأن مصتري 

منذرا  من مناوالت اريقاع بين نماس والدول الزربية خاصتة مصتر وقتال دن ات تام « نتدخل فيه ال»
نركة المجؤولية في تلا ا ندا  ويتر نماس بالالوع في تلا التفجيرات باال وبا دليل وتنميل ال

مناقي، وأكد اجتزداد نماس للمشاركة فتي أي تنقيقتات تجري تا مصتر فتي هتذا الصتدد، مشتددا  علتى 
 أن من نق مصر أن تنفظ أمن ا، لكن ليس من المجؤولية القومية اتخاذ دجراء بجوار و  .

 
ــتم إغــالق المســجد  ◄ ــدأ مــن إغــالق المســجد األقصــى فــألول مــرة ي ــدو نب ــل الع األقصــى مــن قب

الصـــهيوني، وبـــرغم حجـــم الجـــرم لـــم نجـــد اي ردود فعـــل مـــن قبـــل جهـــات عربيـــة أو إســـالمية أو 
خطـوة التـي تعتبـر بدايـة لمرحلـة جديـدة فلسطينية بما يوازي ذلك.. بداية كيف تنظرون الـى هـذه ال

 ؟األمرتتعلق بالقدس ومصير القدس، وكيف ترون ردود الفعل العربية على هذا 
الزتتتتدو الصتتتت يوني اتبتتتتي فتتتتي تنفيتتتتذ جريمتتتتته بالت ويتتتتد واجتتتتت داف القتتتتدس والمجتتتتجد ا قصتتتتى عتتتتد   ►

جتتامي. فالتكتيتتا هتتو التتتدرج  ا ول تكتيكتتات، لكتتي يمتترر متتا يريتتد بأقتتل رد فزتتل فلجتتايني وعربتتي واو
والدوليتتتتة،  وارجتتتتامية الزربيتتتتةوالصتتتتدمات المتتاليتتتتة التتتتتي يجتتتتزى متتتتن خال تتتتا لتتتتترويض ردود الفزتتتتل 

 لة التنكم في ا والند من ا.ومناو 
فتتتي المناقتتتة وانصتتتراف ارعتتتام ل تتتا واالهتمتتتام الجياجتتتي  ا  متتتاتالتكتيتتتا العتتتاني ف تتتو اجتتتتغال  أمتتتا

التكتيا العال  ف تو اجتتعمار اتزف الخيتارات الرجتمية الفلجتاينية، وتراجتي  أماوالدولي ب ا.  ارقليمي
اتتفة الغربيتتة. وفتتي ظتتل هتتذه التكتيكتتات يجتتزى أوراق القتتو  لتتدي ا، وويتتاب أو تغييتتب المقاومتتة فتتي ال

تجتتتريي ج تتتوده فتتتي ت ويتتتد القتتتدس وتغييتتتر بنيت تتتا الديمغرافيتتتة، وتغييتتتر مزالم تتتا التاريخيتتتة،  دلتتتىالزتتتدو 
واالعتتداء علتى نرمتته، وتقجتيمه  ا قصتىخاتته فتي اجتت داف المجتجد  دلتى داافةوت جير جكان ا، 

ل م الم عتتتوم، عتتتم ارقتتتدام متتتؤخرا  علتتتى دواقتتته فتتتي وجتتته  مانيتتتا  عتتتم مكانيتتتا ، تم يتتتدا  ل دمتتته وبنتتتاء هتتتيك
 أمتاما ن فتي قلتب الخاتر، ولتيس  ا قصتىالمجلمين فتي جتابقة خايتر ، وكتل ذلتا يجزلنتا نقتول: دن 

 الخار.
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وننتتن نتتر  أن التترد علتتى هتتذه الجتترايم والمخااتتات ارجتتراييلية بنتتق القتتدس وا قصتتى يتمعتتل بشتتكل 
مقاومة وتعوير الشزب في وجه االنتال،  ن ذلا هو التذي يتردع : الا ولرييجي في أمرين: ا مر 

لتيس مجتؤولية نمتاس ونتدها بتل مجتؤولية جميتي الفصتايل مزتا ، ومجتؤولية القيتاد   ا مترالزدو، وهتذا 
الفلجاينية، وكل مجؤول فلجايني عليته أن يتنمتل المجتؤولية الوانيتة والجياجتية والتاريخيتة تجتاه متا 

 من مخاار متزاظمة ووير مجبوقة. قصىا يتزرض له المججد 
رجتتتميا  وشتتتزبيا  ودون ان نزفتتتي أنتتتدا  متتتن قيادات تتتا الرجتتتمية، ومتتتن  ا متتتةا متتتر العتتتاني: مالتتتوب متتتن 

تمعتل لته  دنجانالنركات والقيادات وقاد  الفكر والفصايل والزلماء والكتاب وكل مجلم ومجيني، وكل 
وقفتة جتاد  وُيجتمزوا واتب م للزتالم، وان يكتون  دلتى قيمتة وأهميتة، أن يبتادروا جميزتا   وا قصىالقدس 

 هذا الغاب مفتونا وبا ندود، وهذه هي رجالتنا كفلجاينيين لألمة.
 
ليست لـديهم جاهزيـة للتثـوير ضـد العـدو الصـهيوني،  لكن يقال: إن َمن بداخل القدس والضفة ◄

 في ذلك؟وبالتالي يبقى الحديث عن انتفاضة ثالثة مجرد حديث فقط فما رأيكم 
الشزب الفلجايني لم يتخلَّ اوال الماية الزام ا خير  عن الناال والج تاد والمقاومتة والتاتنية،  ►

متا هتي عنتد ا متة كتذلا. والمشتكلة ليجتت وفي كل المرانل كانت القتدس وا قصتى فتي قلتب شتزبنا ك
ات الرجتتتمية. فتتتي الشتتتزب الفلجتتتايني وجاه يتتتته للعتتتور  والمقاومتتتة، بتتتل فتتتي اتتتزف الجياجتتتات والخيتتتار 

المقاومة نق الشزب الفلجايني، والمواوع ال ينتاج الي نقاش، فمجرد وجود االنتال مبرر لوجود 
 المقاومة،

وكذلا االجتياان والقتل اليومي واالعتقتال مبترر للمقاومتة، وت ويتد القتدس واجتت داف ا قصتى مبترر 
لجتتتايني فتتتي المقاومتتتة، وأي يصتتتادر نتتتق الشتتتزب الف أن أنتتتد أيللمقاومتتتة. وبالتتتتالي لتتتيس متتتن نتتتق 

الزمتتل علتتى ت ديتتة  أومانقتتة المقاومتتة، وجتتال المقاومتتة،  أومناولتتة أو ج تتود لمصتتادر  هتتذا النتتق 
فتتي القتتدس متتن أن تنفجتتر فتتي وجتته االنتتتال روتتم دمزانتته فتتي ت ويتتد القتتدس والزتتدوان علتتى  ا واتتاع

ير عكتتس المتت اج التتواني ا قصتتى، تزتبتتر خاييتتة وانيتتة، وهتتي فتتي ذات الوقتتت لتتن تتتنج ؛  ن تتا تجتت
 الغااب والعاير والمنتصر للقدس وا قصى.

 

 غليان تحت األرض 
 هل تتوقع أن تحدث انتفاضة ثالثة؟ ◄
، وم متتتتتا كانتتتتتت المزوقتتتتتات ومناولتتتتتة التتتتتوأد هنتتتتتاا وليتتتتتان تنتتتتتت ا رض وبزاتتتتته فتتتتتوق ا رض ►

ي وجتته االنتتتال. أمتتا ينفجتتر فتت أنوارج تتاض، فنن تتا جتفشتتل بتتنذن هللا، والبركتتان الفلجتتايني ال يلبتت  
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ال تتدوء ف تتو مالتتوب داخليتتا  بيننتتا ننتتن كشتتزب فلجتتايني، أمتتا فتتي وجتته االنتتتال فاالجتتتياان والقتتتل 
 والت ويد وتدنيس ا قصى والمقدجات.. فا مكان لل دوء، بل المقاومة والناال بكل الوجايل.

 
لهدنة األخيـرة أيضـا مـع لكن اتفاقكم مع حكومة الوفاق الوطني قلصت مساحة المقاومة، كما ا ◄

 إسرائيل، وأنتم تتحدثون عن المقاومة، وكأن الساحة مفتوحة أمامه؟
لألجتف ال  أياتال، وهتي أعلم أن نجم التنتديات أمتام المقاومتة كبيتر،  ن تا خاتر علتى االنتتا ►

ورؤاهتتم، لكتتن الشتتزب الفلجتتايني اتتوال تاريختته  أجنتتدات متتتروق لتتبزض الزتترب والفلجتتاينيين وتختتالف 
جتاو  الزقبتتات ويتغلتتب علي تا. نزتتم هتتذه الزقبتتات قتد تتتؤخر اناتتاق المقاومتة، وتباعتتد بتتين موجات تتا، يت

فمقاومتتتة الشتتتزوب موجتتتة بزتتتد موجتتتة ومراونتتتة بتتتين المتتتد والجتتت ر، لكتتتن ال تجتتتتايي دلغاءهتتتا، فالشتتتزب 
 الفلجايني بنذن هللا قادر على التغلتب علتى هتذه الزقبتات، وفتي ذات الوقتت هتو نتريص علتى وندتته
نجتتا  المصتتالنة والونتتد  الوانيتتة، ف تتذه  الوانيتتة وترتيتتب بيتتته التتداخلي، وال تزتتارض بتتين المقاومتتة واو
المصتتالنة لتتم تكتتن ولتتن تكتتون علتتى نجتتاب المقاومتتة،  ن المقاومتتة هتتي خيارنتتا التتواني فتتي مواج تتة 

ل وناالت تا االنتال. أما بالنجبة للت دية ا خير  في و  ؛ ف ي ج ء من ابيزة المواج تة متي االنتتا
بين الت دية والتصزيد، ولكن ا تظل دايما  في جتياق برنتام  المقاومتة المجتتمر ، نتتى ينت تي االنتتال 
ويتوقف الزدوان.. وهذه مناجبة لتوجيه كل التنية لجماهير شتزبنا الفلجتايني فتي القتدس التذي يشتكل 

المبتتارا وعتتن جميتتي  ا قصتتىجد عتتن القتتدس والمجتت ا ولوبناتتته وأافالتته وشتتيوُخه ختتاَّ التتدفاع  أبنتتاؤه
 ا قصتىالذين أصبنت قاتية المجتجد  48في الت  أهلنا أياا، وننيي وارجاميةمقدجاتنا المجينية 

والقتتدس منتتذ جتتنوات بزيتتد  قاتتيت م الرييجتتية وناتتال م اليتتومي، ويشتتكلون متتي أهلنتتا فتتي القتتدس ختتا 
 الدفاع ا ول عن ا قصى.

 
 يني كما أشرت؟إلى أين وصل ترتيب البيت الفلسط ◄
ا صتتل أن يكتتون البيتتت الفلجتتايني دايمتتا مونتتدا ، ولكتتن كمتتا تزلمتتون منتتذ جتتنوات فراتتت علينتتا  ►

 1002يجتتة التترفض الزملتتي لنتتتاي  انتخابتتات نالتتة االنقجتتام نظتترا للتتتدخات الخارجيتتة متتن نانيتتة، ونت
اا عقبتات وهنتاا بتدء مجتير  المصتالنة. نزتم هنت دلى، لكن ارصرار الفلجايني أد  أخر من نانية 

بزض الزعرات، ولكن جنتغلب علي ا بنذن هللا، وهذه مجتؤولية مشتتركة متن الجميتي بتأن يتتابزوا دنجتا  
 جميي ملفات المصالنة، برول وندوية وبرول الشراكة الوانية.
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 حكومة غائبة
 وكيف يتم االلتزام بهذه األمور؟ ◄
شتتكاالت، لكتتن كمتتا تزرفتت ► ون تتتم التوافتتق علتتى تشتتكيل نكومتتة وفتتاق أنتتا قلتتت: دن هنتتاا عقبتتات واو

وانتي، وتشتتكلت بالفزتتل، بتتروم أن الزتدوان ا خيتتر شتتغلنا عتتن دتمتام بقيتتة الملفتتات، وأداء النكومتتة متتا 
عتتن تنمتتل بزتتض المجتتؤوليات، وننتتن ناالب تتا بتنمتتل المجتتؤولية بصتتور   ال يشتتوبه التتباء والغيتتاب 

يت ال يشتزر بغيتاب هتذه  فشتزبنا فتي القاتاع المتكاملة ومتكافية في الافة والقااع، علتى نتد جتواء، 
النكومة، وعدم مبادرت ا لمزالجتة همومته الابيزيتة المختلفتة، فكيتف بزتد الزتدوان ومتا خلفته متن دمتار 

نجتتتا  رفتتتي وار وارواعتتتةوتشتتتريد وقتتتتل، وهتتتو متتتا يقتاتتتي جتتترعة اريتتتواء  عمتتتار ومزالجتتتة الجرنتتتى، واو
 في القااع وتلبية ماالب م. أهلناتياجات النصار وفت  المزابر بصور  كاملة، وتوفير ان

 
 لكن في المقابل هناك من يتهمكم أنتم كحماس بأنكم تعطلون المصالحة؟ ◄
من الج ل  ي ارف أن يتت م ا خترين، ولكتن الجميتي يزترف أن نمتاس قتدمت الكعيتر متن اجتل  ►

ت امتات ليجتت ذات انجا  خاوات المصالنة، وتشكيل نكومة الوفتاق التواني، وبالتتالي فتنن هتذه اال
مصتتداقية، ولتتذلا ال نأبتته ل تتا. وروتتم ذلتتا نقتتول: دن انجتتا  المصتتالنة مجتتؤولية وانيتتة تتالتتب شتتراكة 

الجميتتي، الكتتل مزنتتي ومجتتؤول. والمالتتوب ا ن متابزتتة دنجتتا  بقيتتة خاتتوات وملفتتات المصتتالنة متتن 
قتدها بزتد شت ر متن المتفق علي ا، معل عقد جلجة عاجلة للمجلس التشريزي؛ ني  تم االتفاق على ع

نجتتتا  ملتتتف النريتتتات الزامتتتة فتتتي الاتتتفة والقاتتتاع وملتتتف  دعتتتان تشتتتكيل نكومتتتة الوفتتتاق التتتواني، واو
المصتتتتالنة المجتمزيتتتتة، والتناتتتتير لانتخابتتتتات الرياجتتتتية والتشتتتتريزية وللمجلتتتتس التتتتواني الفلجتتتتايني 

متن أجتل تنقيتق  وتنديد موعدها، داافة دلى جرعة عقد اراار القيادي لمنظمتة التنريتر الفلجتاينية
الشتراكة فتتي ددار  القترار الجياجتتي، وفتي التنتترا وفتق اجتتتراتيجية ناتالية وانيتتة مشتتركة فتتي مواج تتة 

 االنتال ارجراييلي.
 

 

هناك من يرى أن هذه االتفاقية بينكم وبين السلطة، جعلتكم تتراجعون عن التقـدم العسـكري أو  ◄
 ريا في ما بعد؟تم تقييده، بحيث ال تستطيع حماس أن تقاوم عسك

من النانية المبديية؛ ال يمكن أن يكتون هنتاا توافتق فلجتايني رنجتا  المصتالنة وتز يت  الونتد   ►
نيتتة علتتى نجتتاب برنتتام  المقاومتتة،  ن شتتزبنا متتا  ال تنتتت االنتتتال، وبالتتتالي فالمقاومتتة نتتق الوا
جتدل وال ختاف، وأي وواجب ابيزي علتى كتل أبنتاء شتزبنا وقتواه، وال ينبغتي أن يكتون مواتي  يبده

تفكير باجتبزاد المقاومة من االجتراتيجية الناتالية الفلجتاينية يقتود عمليتا  وبالنتيجتة ت بصترف النظتر 
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عن النوايتا ت دلتى تكتريس االنتتال واالجتتياان، فالجتنوات ا خيتر  وبالتذات التتي شت دت فشتل جتوالت 
نتته ال يتتردع االنتتتال ويزيتتق مخاااتتته التفتتاوض المتكتترر  وانجتتداد ا فتتق الجياجتتي أمام تتا، أعبتتتت أ

 ويجبره على التغيير في جلوكه دال المقاومة.
منتذ  الفلجتاينية - أما من النانية الزملية فننن في كل اتفاقاتنا، ومنتذ أن بتدأت النتوارات الفلجتاينية

ي فتتي القتتاهر ، تتتم التأكيتتد فتتي كتتل متتر  علتتى خيتتار المقاومتتة، ووعيقتتة الوفتتاق التتواني التتت 1001عتتام 
تشتتكل المرجزيتتة فتتي البرنتتام  الجياجتتي الفلجتتايني، التتتي وقزنتتا علي تتا ننتتن والقتتو  الفلجتتاينية عتتام 

 ، هذه الوعيقة أكدت بشكل صري  ارور  تبني اجتراتيجية المقاومة.1002
 
لكــن مــا هــو معلــن رســميا ، أن هنــاك اختالفــا  بــين المشــروعيند المشــروع الــذي يقــوده محمــود  ◄

تقــوده حمــاس، األول يســعى للتنســيق األمنــي مــع إســرائيل، والثــاني يقــاوم  عبــاس والمشــروع الــذي
 متناقضة؟ واألسسترتيب!! فكيف يكون ذلك، إسرائيل، ومن ثم أنتم تقولون: انه سيكون هناك 

من النانية الزملية لتيس أمامنتا فتي ددار  عاقتنتا الفلجتاينية بشتأن ملتف المقاومتة جتو  خيتارين:  ►
ا بيننتتتا متتتن اتفاقيتتتات ومتتتن وعتتتايق؛ كتتتالتي ذكرت تتتا لكتتتم، وخاصتتتة وعيقتتتة الوفتتتاق دمتتتا أن ننتتتتكم دلتتتى متتت

ورونتا ، ونتنترا علتى أجاجت ا بمناتق الشتراكة الوانيتة  الواني، ونلت م جميزا ب ا وبمقتاتيات ا نصتا  
النقيقية، وهذا هو ا ولى والشيء الابيزي، الذي يخدم المصلنة الوانية الفلجاينية، وهتو متا نتؤمن 

 ماس وندعو دليه.به في ن
متتا أن يزمتتل كتتلف منتتا فتتي اجتتتراتيجيته التتتي يتتؤمن ب تتا، ولكتتّن هتتذا لتتيس نتتا ، فقتتد جربنتتا ذلتتا ورأينتتا  واو
جميزا  كيف تتشتت الااقة الفلجاينية نين تتزارض البرام  جياجيا  وفي الميدان، وما يصتانب ذلتا 

لناتتالي فتتي مواج تتة الزتتدو متتن خافتتات بتتل وصتتراعات مؤجتتفة، تتتؤعر علتتى أداينتتا التتواني و خمنتتا ا
 المشترا، وهو االنتال ارجراييلي.

 
ى غــزة، واالتفــاق الــذي جــرى فــي مضــى شــهران إلــى ا ن علــى انتهــاء العــدوان الصــهيوني علــ ◄

 ظلت كما كانت قبل العدوان على األرض.. فما رأيكم؟ األمورالقاهرة، لكن فعليا كل 
د ، نالتتت دون ترجمتتة االنتصتتار الزجتتكري وا داء أن هنتتاا عوامتتل مختلفتتة وأارافتتا  متزتتد اال شتت ►

دلتى المجتتو  المتأمول، متن  المبدع والمب ر للمقاومة فتي وت   فتي مواج تة الزتدوان ارجتراييلي ا خيتر
ارنجا ات الجياجية وتنقيق ماالب شزبنا ومصالنه الوانية. لكننتا متي شتزبنا الفلجتايني مصتممون 

عتاد  بنتاء متا على اجتكمال جميي ماالبه، من رفي ال نجا  اريواء وارعمتار واو نصار وفت  المزابر واو
دمتتتره االنتتتتال، والمالتتتوب أن نتنمتتتل هتتتذه المجتتتؤولية بصتتتف وانتتتي مونتتتد، فتتتي مواج تتتة التنتتتديات 
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والزقبات، نتى نتمكن بتنذن هللا متن تنقيتق هتذه الماالتب وانتت اع نقنتا فتي المينتاء والماتار، وكتل متا 
واقتي النصتار والزقوبتات الجماعيتة دلتى الواتي الابيزتي فتي النيتا   من شأنه نقل شزبنا في و   من

 والنركة والجفر.
 
لدى حماس لتطبيـق  أخرىصار مفروض!! فهل هناك خيارات لكن إلى ا ن المعابر مغلقة والح ◄

 ما تم االتفاق عليه؟
نقيتتتق نتتتدرا جيتتتدا  نجتتتم الزقبتتتات والتنتتتديات والج تتتود الماتتتاد ، لكننتتتا مصتتتممون علتتتى ق رهتتتا وت ►

ماالب شزبنا بنذن هللا، وخياراتنا في ذلا مفتونة؛ وعلى رأس هذه الخيارات المقاومة فتي كتل أراتنا 
النتترب ا خيتتر   أناعتقتتد  وأنتتاالمنتلتتة، وتفجيتتر الغاتتب الفلجتتايني فتتي وجتته االنتتتال ارجتتراييلي. 

الم يتد  دلتىج تظل تنتت النصتار، لكتن ذلتا ينتتا أنأعات رجالة واانة للزالم، بأن و   ال يمكن 
وارصرار ومراكمة ارنجا ات، دلى أن يتتخلص شتزبنا متن  ارراد والم يد من المقاومة والناال، ومن 

 االنتال واالجتياان والنصار، وينت ع نقوقه المشروعة.
 
كــان مــن المفتــرض أن تكــون هنــاك اجتماعــات بيــنكم وبــين الجهــة الراعيــة لالتفــاق الشــهر  ◄

 جيلها.. فهل هذا يعني إخالال باالتفاق أم هناك موعد آخر أعطي لكم؟الماضي، ثم أعلن عن تأ
ظرا لما جر  في جيناء متؤخرا  فقتد تتم تأجيلته، نزم كان هناا موعد أواخر الش ر المااي، لكن ن ►

لتتى ا ن لتتم يتتتم تنديتتتد موعتتد بتتديل الجتتتتيناف جولتتة المفاواتتات ويتتر المباشتتتر  فتتي القتتاهر . وهتتتذه  واو
ركة متتن الجميتتي، متتن أجتتل متابزتتة تنقيتتق ماالتتب شتتزبنا عبتتر هتتذه الجولتتة متتن مجتتؤولية وانيتتة مشتتت

المفاواات، وعبر ويرها من وجايل الناال والاغا على االنتال. وهناا مجتؤولية علتى ا شتقاء 
 في مصر بالاغا على الزدو المنتل، بنكم موقز م كوجيا راٍع ل ذه المفاواات ولاتفاق ا خير.

 
 ي اعتذر عن استضافة المفاوضاتد أليس كذلك؟لكن الوسيط المصر  ◄
 ال، هم أرجأوا المفاواات بجبب التاورات ا خير  في جيناء. ►

 يتتبتي وتدا ...

 21/22/1124الشرق، الدوحة، 
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 عدم بدء إعمار غز ة قد يدفع حماس إلى الحرب مجد دا   .64
 عدنان أبو عامر

جراييلية ا خير ، ال جّيما عشرات ا الف من م لم يتزاف الفلجاينّيون في وّ   من جرال النرب ار
مّمن هدمت منا ل م، ولم يتمّكنوا من بناي ا مجّددا ، وهم ال ي الون في مراك  اريواء. كما أّن المزابر 
على نال ا، لم يارأ علي ا تنّجن، والفلجاينّيون في القااع المناصر لم يشزروا بأّن بنود اتّفاق 

 نّي  التنفيذ على ا رض.وقف دااق النار دخلت 
 تبااؤ ارعمار

في ظّل هذه الظروف ا خذ  في التدهور في وّ  ، خرجت تصرينات متوالية لقاد  كبار في نماس، 
ي ّددون بنمكان انفجار الواي في وّ   بجبب عدم تابيق اتّفاق وقف دااق النار، جواء في ما 

واق المزابر، وعدم تجوية مواوع موّظفي وّ   في يتزّلق بزدم البدء بنعاد  ارعمار، أم اجتمرار د 
 صور  ن ايّية.

وقد ورد الت ديد ا بر  على لجان القيادي الكبير في نماس منمود ال هار في ندي  صنافّي في 
تشرين ا ّول/أكتوبر، نين ألم  دلى دمكان الزود  دلى القتال مي دجراييل، دذا اجتمّرت في التلّكؤ  13

لى الماالب الفلجاينّية، منّما  دّياها المجؤولية عّما اعتبره أّي خلل في الواي في االجتجابة د
 ا منّي النالّي.

 13وأوا  نايب رييس المكتب الجياجّي لنماس موجى أبو مر وق، في نوار صنافّي في 
مفّر منه أيلول/جبتمبر أّن النركة ال تريد نربا  أخر  مي دجراييل، لكّن م يدا  من القتال جيصب  ال 

جراييل، على الروم من أّن م ال يريدون  ما لم يتّم دن اء دواق المزابر الندودّية لغّ   مي مصر واو
 الزود  دلى النرب.

وقد صّزدت نماس من ل جت ا تجاه ما تزتبره تبااؤا  في دعاد  دعمار وّ   بزد النرب ا خير ، 
ي اجتان ا الجيش ارجراييلي، خصوصا  مي نلول فصل الشتاء، وتاّرر بزض المنااق الت

تشرين العاني/نوفمبر مجير  ناشد  أمام مقّر  2خصوصا  خ اعة جنوب قااع وّ  . ونّظمت في 
ا ونروا في وّ  ، نارها  المونيتور ، ورّدد أنصارها هتافات اّد الخّاة الدولّية لإلعمار، واعتبروها 

 جياجة دذالل للفلجاينّيين.
ات من انفجار الموقف في وّ  ، ما ورد على لجان مدير عملّيات ا ونروا في لكّن الملفت في التخّوف

تشرين العاني/نوفمبر، نين نّذر من اندالع نرب جديد  دذا اجتمّر  2وّ   روبرت تيرنر في 
 النصار، وعدم البدء في دعاد  ارعمار، وت ايد ارنباا واليأس والغاب لد  الفلجاينّيين.
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تشرين  2ياجّي لنماس خليل النية، في ندو  في مخّيم النصيرات في ودعا عاو المكتب الج
العاني/نوفمبر، أصناب المنا ل المدّمر  دلى العور  الشزبّية، والماالبة بنقوق م، ونّمل مجؤولّية 

 تزّال ارعمار رجراييل، والجلاة الفلجاينّية وا ونروا، ونّذرها من انفجار شزبّي.
النظ  المونيتور  أّن نماس دأبت خال ا جابيي التي تلت انت اء النرب على الصزيد الميدانّي، 

 8ا خير  على دقامة انتفاالت شزبّية لتكريم عايات ش داء النرب، كان آخرها انتفال نّظمته في 
 تشرين العاني/نوفمبر، في ناور مزظم قادت ا الكبار.

لقّجام أّن جان ا في خير، وهي مجتزّد  وفي االنتفال ذاته، أّكد متنّد  عجكرّي باجم كتايب ا
لمواج ة دجراييل، التي تناول جرقة فرنة النصر من الشزب الفلجاينّي، بتأخير دعاد  دعمار وّ   

 وتزايله.
تشرين العاني/نوفمبر،  3ونار  المونيتور  انتفاال  لنماس في مناقة جباليا شمال القااع في 

شاّب، اجتزراوا فنون ا  1200 ّول من الجيش الشزبّي، بمشاركة تخّلله تخري  كتايب القّجام الفوج ا
 عجكرّية، وقاموا بتدريبات على تفكيا أجلنة خفيفة.

وقال أند قاد  نماس شمال القااع منّمد أبو عجكر لت المونيتور  دّن  تخري  هذا الفوج يأتي  ّن م 
 ارجراييلي وج ا  لوجه أصب  وشيكا  . على يقين بأّن مزركة التنرير مقبلة، وأّن اللقاء مي الزدوّ 

 
 تسخين الجبهة

أّما دجراييل فوّج ت اّت اما  لنماس بأّن ا تجري تجارب بنااق صواريخ من وّ   في اّتجاه البنر 
تشرين  12للمّر  الجادجة منذ انت اء النرب أواخر آب/أوجاس المااي، كان آخرها في 

 اق النار.العاني/نوفمبر، واعتبرته خرقا  لوقف دا
وفي وقت النق في ا ّول من تشرين العاني/نوفمبر، جقات قذيفة صاروخّية من وّ   في اّتجاه 

يري  جنوب قااع وّ   وشماله.  جنوب دجراييل، رّدت علي ا ا خير  بنواق مزبري كرم أبو جالم واو
 خير  في جماء قااع وّ  ، وبصور  الفتة، عاد الايران ارجراييلي للتنليق باريقة مكعّفة في ا ّيام ا

 مّما ذّكر الفلجاينّيين بأجواء النرب.
وقال قايد ميدانّي في كتايب القّجام فّال عدم الكشف عن اجمه  للمونيتور :  الكتايب على أتّم 
الج و ّية لكّل االنتماالت  ّي مواج ة مي الجيش ارجراييلي، وللتصّدي  ّي عدوان يفرض على 

ف دااق النار ال ينّص على عدم دجراء تجارب صاروخّية أو ترميم قدراتنا وّ  ، واتّفاق وق
 الزجكرّية، فلدينا كامل النّق بأن نتجّ    ّي مواج ة مقبلة من خال هذه التجارب .
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لكّن ت ايد ت ديدات نماس بنمكان الزود  مجّددا  دلى المواج ة المجّلنة، لم يلق موافقة كاملة من 
  عددا  من كوادرها، مّمن البوا عدم كشف أجماي م، وأعربوا المونيتورة، ني  التقى  أوجاا ا القياديّ 

عن  قلق م من دمكان اندالع مواج ة جديد ، ال تبدو النركة جاه   ل ا، والرأي الزام الفلجاينّي ال 
 يريد نربا  جديد ، وارقليم مواقفه مزادية لنماس .

وجف، كان ا كعر صرانة نين أّكد في نوار صنافّي في لكّن القيادّي البار  في نماس أنمد ي
ا ّول من تشرين ا ّول/أكتوبر أّن دعاد  ارعمار في وّ   تتاّلب جّد باب الذرايي ارجراييلية من 
خال تزليق الزمل المجّل  جنوات عّد ، والتفّرغ رخراج الناس مّما نّل ب م جّراء الزدوان ارجراييلي، 

 مقبلة ليجت لقرع ابول النرب، بل لج ود ارعمار واوعاد  البناء. ّن المرنلة ال
كما اجتبزد وكيل و ار  الخارجّية في وّ   وا ي نمد، في نوار مي  المونيتور  وصول الواي في 
وّ   دلى نرب جديد ، مايفا :  لكّن تزّعر مجير  ارعمار في القااع، وعدم ارجراع فيه، قد يوّلدان 

ة، ونالة توّتر وانتقان، لكّن ليس بالارور  أن نصل دلى مرنلة النرب ردود أفزال وااب
 المفتونة .

واالب نمد، وهو من الشخصّيات المزتدلة في نماس، بت ارور  تنّرا المجتمي الدولّي لتج يل فت  
المزابر واوعاد  ارعمار ، مشيرا  دلى  وجود أاراف تزرقل هذه النلول تنت مجمّيات وير مقنزة، 

ا  أّن الزامل ارقليمّي والتوّتر الناصل في الدول المجاور  لفلجاين قد يمننان دجراييل مظّلة خصوص
 لاجتفراد بالفلجاينّيين في وّ   .

22/22/1124المونيتور،   
 
 نتنياهو وحكومته يتراجعان .65

 منير شفيق
ياهو وعدد من و رايه الكعيرون ال بد من أن يكونوا قد تفاجأوا، أو دهشوا للجرعة التي تراجي ب ا نتن

وصوال  دلى الناخام ا كبر في الكيان الص يوني اجنق يوجف، عن الماي في تنفيذ مخاا اقتجام 
الصا  بين المجلمين والي ود في المججد ا قصى. فقد أعلن نتنياهو أنه ال يريد أن ُيغّير في الواي 

مخاار التي يتامن ا اقتنام القايم للمججد ا قصى. ونذر آخرون من كبار المجؤولين من ال
بانات المججد واقتجام الصا  فيه. وقد اعتبر الناخام اجنق يوجف أن اقتنام المججد يجّبب في 
جفا دم الي ود واشتزال المواج ات في مدينة القدس. ودعا مقتنمي ا قصى دلى التوقف عن ذلا 

ن مرتكب ا جتزاقبه خاتما  كامه بالقول  دن اقتنام ا قصى في هذه ا يام يزتبر  مخالفة خاير  واو
هذه المواقف كل ا وفي مقدم ا موقف نتنياهو جاءت مزاكجة لما كان عليه النال خال  الجماء .
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ا ش ر الجابقة ال جيما ما بزد انت اء نرب الزدوان ا خير على قااع و  . ففي الش رين ا خيرين 
لقدس، واالنتقال الجدي لتنفيذ مخاا اقتجام تماد  نتنياهو في التوجي باالجتياان في الافة وا

 ، كما ددار  الظ ر لشروا وقف دااق النار في قااع و  .ا قصىالصا  في المججد 
ليس عمة من جبب يفّجر هذا التمادي، بالروم من ال  يمة الزجكرية الميدانية التي ُمنوي ب ا الجيش 

ا جاوري والتفافه نول المقاومة. وير  الص يوني على يد المقاومة الزظيمة والصمود الشزبي
الموقف الزربي الذي تراول في أعناء النرب على و  ، بين توااؤ البزض وجكوت البزض ا خر، 

يوما ،  23أو االجتنكار الخجول للزدوان. هذا الموقف الذي أاال أمد الزدوان المدنور والم  وم دلى 
جقاا آالف الش داء وقد جّرأ نتنياهو على ه يمته الزجكرية في تش ديد القصف رلناق دمار واجي واو

 والجرنى من المدنيين بقصد درهاب م لانقاب على المقاومة.
والمأجا  تتمعل ا ن في اجتمرار هذا التوااؤ بزد وقف دااق النار ني  توقفت المفاواات وير 

ري وكان ذلا هو الشرا المباشر  لتنفيذ شروا المقاومة التي نمل ا الوفد المشترا للراعي المص
لوقف دااق النار من الجانب الفلجايني. وأما ا نكى فيتججد في اجتمرار النصار وتزايل دعاد  
 ارعمار والجمال لممعل بان كي مون بارشراف على ارعمار وهو ص يوني معله معل الذي ابتزعه.

رتكبه جيشه من جرايم نرب بنق وب ذا يكون نتنياهو قد أُعفي من دفي عمن ه يمته الزجكرية وما ا
بقاء عشرات  المدنيين بشرا  ونجرا  وعروات. بل وكوفئ قااع و   مقاومة وشزبا  باجتمرار النصار واو

 ا الف ممن فقدوا بيوت م في الزراء ونرمان الجرنى من الزاج.
القدس من هنا يصب  بارمكان تفجير جياجات نتنياهو المتزلقة بتصزيد االجتياان في الافة و 

واالنتقال لتنفيذ مخاا اقتجام الصا  في المججد ا قصى، كما تفجير التمادي في عمليات القمي 
واالعتقاالت والقتل في مواج ات نما  المججد ا قصى كما انتفااة الجماهير من نوله وفي كل 

 القدس واواني ا.  القدس الكبر  التي أعلن الزدو ام ا لدولة كيانه(.  أنياء
الباولة التي أظ رها نما  المججد ا قصى في باناته وداخله، وهم من أبناء القدس ومن أبناء ولكن 

، قد ع  ت بانتفااة مجتمر  يوميا  وبا توقف، شاملة كل أنياء القدس داخل الجور 48عرب الت 
 وخارجه والاواني والقر  والمخيمات نتى اشت رت أجماء معل شزفاا والعوري وجلوان والزي رية
والزيجوية والاور ووادي الجو  والشيخ جرال ومخيم قلندية وويرها على مجتو  عاٍل بجبب ما وقي 

 في ا من مواج ات مي قوات الزدو.
أما انفراد القدس الكبر  ب ذه القو  في المواج ة واالجتمرارية فتفجيره ا ول يرجي دلى عدم وجود 

لواي مواج ة بين الشزب الفلجايني وقوات االنتال ا ج    ا منية لجلاة رام هللا في ا. فأصب  ا
والمجتوانين. علما  أن مدن الافة الغربية وقراها ومخيمات ا ال تقل تنف ا  للدفاع عن القدس والمججد 
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ا قصى، ومقاومة االنتال واالجتياان اللذين يرباان على صدر الافة الغربية كما يفزان في 
 القدس. 

ود الجلاة واالتفاق ا مني وا ج    ا منية والنخب المرتباة بالوظيفة والفارق الونيد هو وج
ومرتبات التقاعد. وقد رال هذا الفارق يكشف عن نفجه أوال  في النيلولة دون التوافق الفلجايني على 
االنتفاض نصر  للمقاومة والشزب في و  ، وعانيا  في الدور الذي تلزبه ا ج    ا منية في قمي كل 

ا اد االنتال واالجتياان. وقد صرل منمود عباس وبواول ما بزده واول، أنه اد نرا
المقاومة المجلنة ولن يجم  بانتفااة وأنه مني أي نراا نتى باجتخدام القمي في أعناء النرب على 

 قااع و  .
ول المشكلة هنا تكمن في النرص على عدم الصدام بالجلاة وأج  ت ا ا منية  نه من وير المزق

فلجايني فيما ا ولوية أن الصدام يجب أن يّوجه اد قوات  –أن يتنّول الصراع دلى فلجايني 
االنتال والمجتوانين. ولكن ما الزمل وفي كل يوم يجتشري االجتياان في الافة الغربية وفي كل 

لكل يوم الم يد من ت ويد القدس واالعتداء على المججد ا قصى فيما ا ج    ا منية تتصد  
نراا. عم وما الزمل والقدس متج ة دلى انتفااة شاملة وجماهير الافة تتنرا لنصرت ا وتمنز ا 
الجلاة، عم كيف ال يتجه شباب الافة وشابات ا بدورهم لانتفاض على ما عندهم من انتال 
واجتياان، وعلى ما تتزرض له القدس من انتال وت ويد واعتداء على المقدجات وفي مقدم ا 

 اجة النفريات تنت المججد ا قصى والزمل على فرض اقتجام الصا  فيه.جي
ومن هنا بدأت في ا يام ا خير  تتزالى االنتجاجات في الافة الغربية اد الجلاة وأج  ت ا. وقد 

 رانت ت داد النراكات الشبابية لمواج ة قوات االنتال وللتاامن مي انتفااة القدس. 
شبه النتمي أن الافة الغربية تتجه بقّو  ننو االنتفاض. فقد بلغ الجيل لقد أصب  من الواا  بل 

 ال بى.
هنا بدأت دنذارات اندالع انتفااة أكبر في القدس وفي الافة الغربية تدوي، بل بدأت درهاصات 

 البدي يوقااع و   وفي كل أماكن التواجد الفلجايني. وقد أصب  من  48لغاب عارم يزلو في الت 
جامي ورأي عام عالمي. ا مر الذي فرض بأن  أن كل ذلا جيدفي دلى نراا شزبي عربي واو

تمارس الاغوا من كل جانب على نتنياهو ومن قبل مؤيديه الدوليين بأن عليه التراجي الفوري، وهو 
 ما فرض عليه ارعان بأن الواي القايم في المججد ا قصى جيبقى على ناله.

الخوف من االنتفااة التي جتشمل القدس والافة الغربية وجتلقى هذا التراجي الجريي جاء بجبب 
جاميا  وعالميا ، مما جيفرض عنديذ ليس التراجي عن اقتجام الصا   الدعم الواجي فلجاينيا  وعربيا  واو
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نما أياا  جيصل دلى دنر االنتال وتفكيا المجتوانات من الافة  في المججد ا قصى فنجب، واو
 ريرهما با قيد أو شرا.الغربية والقدس وتن

ول ذا جاء التراجي الج يي والمؤقت هروبا  من ا عظم، ا مر الذي يوجب من الجانب الفلجايني أوال  
أاّل يقبل بالتوقف عن االنتفااة والركون دلى هذا االنتصار الجريي على المخاا الذي يتزرض له 

فكيا المجتوانات واجتنقاذ القدس المججد ا قصى  ن النل لن يكون داّل بدنر االنتال وت
ااق كل ا جر ، وبا قيد أو شرا نتى يبقى هدف تنرير كل فلجاين قايما  وعلى ا جند .   واو

دن التراجي الج يي والمؤقت الذي أقدم عليه نتنياهو وعدد من و رايه وصوال  للناخام ا كبر يؤكد 
منان باالنتصار ليس على مجتو  وقف تنفيذ بالدليل القااي أن موا ين القو  والظروف الجايد  تج

نما أياا  تنرير الافة والقدس بالكامل. وذلا من  مخاا اقتجام الصا  في ا قصى فنجب، واو
 خال اجتراتيجية المقاومة واالنتفااة فلجاينيا  والدعم الزربي وارجامي والرأي الزام الزالمي.

21/22/1124، "12موقع "عربي   
 
 فيه السلطة: بين التنسيق والمقاومة الفخ الذي وقعت .66

 جاكي خوري
تمعل بالنجبة للفلجاينيين نقاة تنول.  من التصرينات قد ولى، وا ن من  ا خير  ا يامأندا  

نما ُيقاد من  يفرض الشروا هو الميدان، في الوقت الذي ال يقود فيه منمود عباس وقيادته الشارع واو
والافة الغربية، والمواج ات التي  أبيبا في عمليات القدس، تل اللذان تفجر  وارنبااقبله. الغاب 

أجوبة في أجرع وقت  بنعااءقتل في ا شاب فلجايني بالقرب من الخليل أمس تل م  عماء الجلاة 
ممكن للجم ور الفلجايني. الاغا الفلجايني وجد تزبيره أمس على خلفية الذكر  الجنوية الزاشر  

مجلس ا من في ا مم  دلىقت الذي أكد فيه عباس على التوجه لموت ياجر عرفات. ففي الو 
تنادي بالتنرا: وقف التنجيق ا مني مي دجراييل. والى جانب  أصواتالمتند  جمزت في الخلفية 

 ذلا لونظ التصال  الداخلي الفلجايني مصدوعا أكعر من أي وقت آخر.
نرب  دلىييلية هي التي تقود المناقة في مراجيم الذكر  لزرفات ات م عباس بأن الجياجة ارجرا

دينية فتاكة، ولم يتارق تقريبا للزملية الجياجية. وقد أوا  أن القياد  الفلجاينية مصممة على 
ذامجلس ا من،  دلىالتوجه بزد ش ر  أو بجبب  ا ولبيةفشلت هذه الخاو  بجبب عدم وجود  واو

جنتوجه »من ا المنكمة في الهاي.  أخر ية منظمات دول دلى، فان الجلاة جتتوجه ا مريكيالفيتو 
«. المنكمة الدولية من اجل الدفاع عن شزبنا ولن ترهبنا الاغوا الكبير  التي ُتمارس علينا دلى

جراييل تناول  3323المنااق الفلجاينية التي انتلت في »وأااف  ال خاف أن ا منااق منتلة، واو
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كل المجتوانات عمل وير شرعي ومناقض  فرض النقايق من خال المجتوانات. ننن نر  في
 «.،  ننا نريد دولة فلجاينية بدون المجتواناتد الت اللقانون الدولي وعلى دجراييل 

ومن تند  بدون اعتبارات جياجية وبدون خوف وبشد  هو مروان البرووعي، رييس التنظيم جابقا، 
افظ على مكانته كقايد فلجايني والمججون في دجراييل منذ أكعر من عشر جنوات لكنه ما  ال ين

من الججن بمناجبة الذكر  الجنوية لموت  بنرجال اشزبي. وقد نشر البرووعي أول أمس رجالة قام 
االنتال  رن اءعرفات، واالب في ا بقاي الزاقات مي دجراييل وتز ي  المقاومة كجبيل ونيد  

المنظمات الدولية وعلى رأج ا المنكمة  ىدلوتنقيق النرية وعود  الاجيين. وأيد البرووعي التوجه 
في الهاي، ودعا القياد  الفلجاينية للزمل على دعم المقاازة اد دجراييل بدال من التمجا 

فانه يجب دعاد  النظر  أقوالهللفلجاينيين. ونجب  دنجا بالمفاواات التي لم تعمر نتى ا ن أي 
بل كل شيء للمقاومة وليس للتزاون مي في دور الجلاة الفلجاينية التي هي موجود  أوال وق

 دجراييل.
كلمات البرووعي هذه لم تجقا على آذان صماء، والاغا على عباس التخاذ خاوات فزلية بالذات 
في مواوع التنجيق ا مني ليس بجديد. مجؤول في فت  ومقرب من البرووعي قال دن كلمات 

فت ، الذين ال يجتايي بزا م  أعااءو البرووعي هدف ا نقل رجالة واانة للرييس الفلجايني 
 الخروج بتصرينات ك ذه.

يوجد في فت  من ال يترددون في قول أمور مشاب ة روم أن م يتفقون مي موقف عباس نول ارور  
ا مم المتند  قبل وقف التنجيق. توفيق الايراوي، المجؤول في فت ، قال أمس  دلىاجتنفاد التوجه 

جراييل فشلت خ دذا«: »هآرتس»لصنيفة  او  ا مم المتند ، فان الزاقات بين الجلاة الفلجاينية واو
 «.جتتغير. جنوقف نتما التنجيق ا مني،  نه لن يكون لنا أي مزنى بدون أفق جياجي

جيارل للنقاش  ا مرال شا أن هذا »بنذر وبلغة وير مل مة:  ا مر دلىوفي منيا عباس تارقوا 
، الايراوي عاو «نزرف وج تنا، ولكن ال يوجد قرار واا  بزد بزد الخاو  في ا مم المتند  كي

جندرس من جديد الزاقات مي »اللجنة المرك ية المقرب من الرييس أبو ما ن قال بواول دننا 
 «.دجراييل، وهذا يشمل التنجيق ا مني
ني، تنمل مغ   جلبيا بالنجبة للجم ور الفلجاي« أمنىتنجيق »ونجب قول المجؤول، فان كلمات 
الناس ينظرون وكأن الجلاة الفلجاينية وأج    ا من هي : »أيااروم أن التنجيق يخدم مصلنتنا 

«. أذرع تنفيذية لقوات ا من ارجراييلية، ولكن يجب التذكر أن التنجيق ا مني يتزلق بنياتنا اليومية
ؤه أو وقفه يزني أن لغادفان الجلاة كل ا مبنية على التنجيق ا مني.  ا مرفي ن اية »وأااف: 
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الجلاة كذراع ناكم جتكف عن الزمل وتزيد المفاتي  للنكومة ارجراييلية، لذلا فان هذا القرار ال 
 «.يزني فقا وقف اللقاءات بين مجؤولي االجتخبارات أو منجق النكومة في المنااق

المااي كان تم الندي  في الش ر  دذانماس تجتمر بجياجت ا واي عباس في موقف التندي. 
تغيرت النال كليا. أمس ات م عباس بشكل واا  قياد  نماس  ا جبوععن نكومة توافق، ففي هذا 

فشال انتفال الذكر  الزاشر  لوفا   بواي المتفجرات في منا ل وجيارات مجؤولي فت  في و   واو
 عرفات الذي كان مقررا أول أمس. ونجب قوله فان جلوا نماس في و   والافة الغربية يار

 اجتزداد المنظمة للمصالنة. دلىبج ود دعاد  دعمار القااع وال يشير 
دن االت امات التي وج  ا عباس لنماس « هآرتس»أند المجتشارين المقربين من عباس قال أمس لت 

نماليجت تصرينات جياجية  مزلومات تؤكد أن نماس هي التي تقف خلف هذه  دلىهي تجتند  واو
ر فان المقصود هو أند أذرع نماس في و   الذي قد يتارر من . ونجب قول المجتشاا عمال

دعاد   وأيااال شا أن نادعة ك ذه تشوش وتؤخر تنقيق المصالنة وعمل النكومة، »المصالنة. 
 «.دعمار القااع الذي ينتظره الجكان بفارغ الصبر

نجين أبو  اريق مجدود. دلىوادعوا أن جياجة عباس تقود  ا يديفي نماس لم يبقوا مكتوفي 
تشير بشكل واا  أن  ا رضالمزايات على »كويا، أند  عماء نماس في الافة، قال دن 

الدفاع عن  دلىالمقاومة في الافة ت داد، وذلا يزني ان يار التنجيق ا مني الم ين والذي ي دف 
قوقه، االنتال والمجتوانات. الجيل الفلجايني الشاب مصمم على تبني المقاومة من اجل تنقيق ن

رام هللا والاغا من اجل القيام ب ارنبااوروم أجواء «. وهذا هو الاريق الونيد الذي يامن ذلا
المنااق  دشزالبخاوات عملية، فان القياد  الفلجاينية وير مجتزد  التخاذ خاوات من شأن ا 

  لالب دولة. ا مم المتند دلىننن جنتوجه »ا مم المتند  لم ُينجم.  دلىاالما أن مواوع التوجه 
المقابل ال يمكن أن تظ ر الافة وو   معل الصومال، مي مجلنين وملعمين في كل مكان، فزندها ب

لذلا نذرنا من أن المجتمي »، قال مجؤول في مكتب عباس للصنيفة. «لن يجتمي دلينا الزالم
ال فان الواي جي داد خاور  وجنفقد ا  «.لجيار الدولي يجب عليه كب  التارف ارجراييلي، واو
21/22/1124 ،هآرتس  

21/22/1124القدس العربي، لندن،   
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  انتفاضة إلىمن انتفاضة  .67
 ايتان هابر

، في أمجية ونايية في بيت  تكفا لذكر  عو ي نيتمن، جار وصديق، أجابييعاعة  – أجبوعينقبل 
 ءوأبناجلس في الصف خلفي  ييف راف و وجته. واعتراف شخصي: أنا أنب جدا  يف راف 

عايلته. ف م في نظري تججيد للص يونية المناجبة: من ج ة، بجااة وفظاظة لدرجة النماجة، عداء 
الجام الذي بدونه  دلى، ف م صاف نقيقي للناجة ا خر وعدم عقة بالجيران الزرب. ومن الج ة 

 .ا رضليس لنا نيا  على وجه هذه 
ن لي من مكان ما... راف؟ لنذكركم: ابنته، : راف؟ راف؟ هذا االجم ير  نفجكمجتقولون ا ن  أنتم

هيلينا، قتل ا درهابي عربي بجكين قرب مناة الباص في اريق ا الى مدرجت ا في بات يام. كانت 
نتى الموت. ومي ذلا فقد نبس عداءه وانخرا  ا عداءفي الزالم  ن يكره  ا جبابله، ل ييف، كل 

 فخور. في نملة الجام.  ييف راف، اب عاكل، ص يوني
الجكاكين . في بداية التجزينيات في القرون الجابقة  درهابلقد جبق أن عرفنا في التاريخ المنلي  

الجكاكين  في نينه بانه جال الازفاء،  درهابكان الي ود يخافون التجول في الشوارع. وفجر  
لية. وعن هذا كان الذين ليس لدي م وجايل قتا أوليا، درهابية، وير المنظمين في منظمات ا فراد

أجيادنا يقولون: وهي التي تزاي. وبتزبير آخر كانوا يقولون:  ال تكذبوا على أنفجكم. ففي الزشرين 
الصواريخ والمقذوفات  درهاب دلىالجكاكين  درهابتقدمت منظمات  اررهاب  من  ا خير جنة 

ية، وجيكون من صاروخ ومقذوفة صاروخ ألف 300الصاروخية التي ينو ها معا ن ب هللا. 
من نملة الجرف الصامد أالقت نماس الخاازة،  ا خيرأكعر بكعير. في اليوم  –جيقولون 

دجراييل. صني  جدا: دولة دجراييل والجيش  أراايالمجكينة، المغلوبة عشرات الصواريخ ننو 
ا دبابات. ليس تقدما في الزالم. لدين ا كعرارجراييلي تقدما جدا في هذه الجنوات. لدينا الاايرات 

 لدينا وجايل قتالية اد جكاكين المابخ.
والزيش والتصرف وكأننا ننن ملوا الزالم. ليس  اريماننواصل  فنننا، ا نروم كل ما قيل نتى 

  تخاف منا. الجيوش اررهابأعلى الدرجات. منظمات   دلىهناا معلنا. ننن رفزنا مزتقد  الردع  
؟ وماذا كانت نرب يوم الغفران؟(. ججدنا للردع. يتجرؤوا لن  رؤوايتجالزربية تزرف قوتنا. وهم لن 

رنبنا وتباركنا به. النقيقة هي انه ال يوجد شيء ك ذا يجمى الردع. ربما كان ذات مر ، ولكنه مات، 
في  با جاس، أعدادهي فتر   أنواع ادفن ولم يزد. الفتر  المنقاية بين النروب واالنتفااات على 

القتال  دلى، ربما بتأخير، ف موا بان ال ناجة أياا . هناا اررهابة وفي منظمات  الجيوش الزربي
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كل الوقت. ف موا هناا بانه يجب تنظيم النفس، جمي الكعير من الوجايل القتالية، التفكير، التأهب 
 الاريق الدموي. دلىوعندها الخروج 

؟( ا مر ؟   ومن ال، في واقي اررهابيمكن الصراخ في المؤتمرات النماجية  من مي تصفية  
جنصفي  اررهاب  بالفزل، ولكن هذا ليس  ا خر في هذه النملة أو  أنويمكن الكذب على أنفجنا 

لد  الفلجاينيين وويرهم ممن يأخذون  وارنبااالعأر  أفكار. ال يمكن تصفية ارااقصنينا على 
نقتل ألف نشيا درهاب، ان ننبس الجكين من المابخ ويخرجون لصيد الي ود. ننن يمكننا أن 

نصف مليون من م في ججون جماعية. ننن ال يمكننا أن نقتل شزبا كاما يريد أن يقتلنا. هذه 
في أنه  واوعدادمجألة جنوات. هذه مجألة تزليم. هذه مجألة مد  بزيد للنيا  في ظل  اررهاب  وف م 

جتزيش الشزوب نولنا وعلى ما يبدو ننن  لم تكن هنا في المجتقبل نيا  هادية لجيراننا ولنا، دذا
 في الجنيم. أياا

تقاي الميكروفونات.  أنوا ن،  من مي تصفية  اررهاب  فليرفي يده؟ . واوري شني، لم يزد يمكنا 
 الجكاكين. دلىفي المرنلة المقبلة انتقلوا 

21/22/1124، يديعوت  
21/22/1124، الحياة الجديدة، رام هللا  
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