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 61 :كاريكاتير

*** 
 
 "بواسطة قاذف "أر بي جي مجموعة من حماس خططت لتصفية ليبرمان الشاباك: .2

، أن لرجمنة فنفا-القندس المحللنة، منن 11/22/1124، الصـحافة الفلسـطينية فصـفا وكالة ذكرت 
، بكشننا النقننا  عننن اعلقننال "الشنناباو" وباللعنناون منن  الجنني  ]أمننس  الرقابننة ارسننرائيلية سننمحت الليلننة

ارسنننرائيلال ةالةنننة نشنننكا  منننن حركنننة حمننناس جننننوبال الهنننفة الغربينننة بعننند ل كنننيك م للفنننفية و ينننر 
 رجية ارسرائيلال "أفيغدور ليبرمان"  الل العدوان ارسرائيلال على قكاع غ ة.ال ا

عامنا،، وشنقيقز  يناد  53" العبرية أن المعلقلين الةالةنة هنم: ربنراهيم ال ينر  هآرلسوأوهحت فحيفة "
عامننا، وانننس بنناق، مننن قريننة حرملننة قهننا  بيننت لحننم كننانوا يعنندون العنندة للحفننول علننى  53ال يننر  
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" وذلننو ب نندا لفننويبز علننى بيننت ليبرمننان فننال مسننلوكنة "نوكننديم" بلجمنن  RPG"جننال   ]أر بننالقنناذا 
 مسلوكنات "غو  علفيون" رلى الشمال من مدينة ال ليل بجنو  الهفة المحللة.

وبحس  ما نس  للمجموعة فال الئحة االل نام فقند بندأ ربنراهيم ببلنورة  كنة السنل داا موكن  سنيارات 
 "نوكديم" قر  بيت لحم أو اسل داا بيلز. ليبرمان أةنا  د ول ا لمسلوكنة

 االنلمنا ومن أجل ذلو قام ربراهيم بلجنيد شقيقز  ياد، وعدنان فبيح وهم معلقلون سنابقون علنى ل نم 
لحمنناس، حيننت اعلننرا االةنننان بلجننندهم لل ليننة ووافقننوا علننى االشننلراو فننال  كننة السننل داا ش فننية 

 حاولة لوقا العدوان ارسرائيلال على القكاع.رسرائيلية كبيرة وذلو للهغك على رسرائيل فال م
وفيمنا بعنند لوجننز ربنراهيم لش فننية قياديننة فننال حمناس ببيننت لحننم وينندعى يوسنا الشنني  لللقننال مسنناعدة 

 ".RPGمالية للغكية نفقات العملية وكذلو مساعدلز فال الحفول على قاذا "
ان ي كنننك ل نننا ومنننن بين نننا ووفقنننال للشننناباو فقننند كشنننفت اللحقيقنننات مننن  أفنننراد ال لينننة عملينننات أ نننر  كننن

عمليات ركالق نار ودهنس مسنلوكنين وجننود فنال الجني  علنى مفنرق مسنلوكنات "غنو  علفنيون" 
 شمالال ال ليل.

ونقلت فحيفة "هآرلس" العبرية عن مفادر فال الشاباو قول ا رن هذه المحناوالت لهناا رلنى وجنود 
س فنننال محاولنننة للنننرميم بنيل نننا موجنننة مقلقنننة منننن االرلفننناع فنننال ولينننرة العملينننات اللنننال ل كنننك ل نننا حمنننا

العسننكرية بالهننفة، بارهننافة السننلمرار الحركننة فننال اللحننريذ علننى العنننا منننذ  كننا المسننلوكنين 
 الةالةة.

فحيفة "جيروسناليم  ، عن القدس المحللة، أن12/22/1124، المركز الفلسطيني لإلعالموأهافت 
فلسنننكينيين منننن الهنننفة الغربينننة بوسنننت" الفننن يونية كشنننفت أن قنننوات االحنننلالل اعلقلنننت ةالةنننة شنننبان 

 ككننوا الغليننال و يننر ال ارجيننة الفنن يونال أفيغنندور ليبرمننان  ننالل العنندوان الفنن يونال علننى غنن ة، 
 وذلو بواسكة ركالق فاروخ آر بال جال.

وقالت الفحيفة رن "ربراهيم ال ير،  ياد ال ير، وأنس بينو منن قرينة حرملنة، اعلقلنل م قنوات ادمنن بعند 
كالقنننز بالجننناه سنننيارة ليبرمنننان بكرينننق االشنننلباه ب نننم بنننالل  كيك لشنننرا  أسنننلحة وفننناروخ آر بنننال جنننال واا
 عودلز رلى البيت".

 ويسكن ليبرمان فال مسلوكنة "نوكديم" القريبة من مدينة بيت لحم جنو  الهفة الغربية المحللة.
اللننال  وحسنن  الفننحيفةن فننبن الشننبثان الةالةننة أرادوا أن يفحفننوا الوقننت الننذا لسننلغرقز قافلننة السننيارات

يسلقل ا ليبرمنان للمنرور منن مكنان رلنى آ نر فنال الهنفة الغربينة، حلنى يسنلكيعوا ركنالق الننار علينز. 
 وجا  ل كيك هذه العملية فال أةنا  الحر  على غ ة ورغبة فال وقف ا.
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وأهنننافت الفنننحيفة رن قنننوات االحنننلالل اعلقلنننت الشنننبان فنننال منلفنننا شننن ر آ ، وهنننم "ا ن يمةلنننون 
الل كيك للقلنل ولنيس محاولنة  رلي م ل مالعسكرية فال مالال ي ودان حيت لوجز للمحاكمة فال المحكمة 

 قلل دن م اعلُقلوا قبل أن يكون ببمكان م القيام ب ذه العملية".
 
 للتدخل الفوري لوقف تصعيد االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطيني السياسيينعباس يدعو القادة  .3

ى السكرلير العام لألمم الملحدة بان كال مون، وو ير بعت الرئيس الفلسكينال رسائل عاجلة رل
ال ارجية ادميركال جون كيرا، وو ير  ارجية روسيا سيرغال الفروا، والمفوهة السامية للعالقات 
ال ارجية وادمنية فال االلحاد ادوروبال فيدريكا موغرينال، ومبعوت اللجنة الرباعية الدولية لونال بلير 

 لوقا لفعيد االعلدا ات ارسرائيلية على الشع  الفلسكينال دعاهم في ا لللد ل الفورا
بعت عباس رسائل عاجلة رلى عدد من القادة السياسيين دعاهم في ا لللد ل الفورا لوقا لفعيد و 

 االعلدا ات ارسرائيلية على الشع  الفلسكينال.
والنشاكات كما دعا عباس رلى وقا االعلدا ات على المسجد ادقفى المبارو وهدم البيوت، 

 االسليكانية واالغلياالت واالقلحامات واالعلقاالت ومفادرة ادراهال.
وأكد أن دولة فلسكين لبذل ج ودا كبيرة فال مجال الل دئة، رال أن اسلمرار االعلدا ات ارسرائيلية 
سيؤدا رلى لفعيد دوامة العنا والفوهى واللكرا، محمال الحكومة ارسرائيلية نلائج ولبعات هذه 

 لسياسات.ا
 12/22/1124الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 تطالب مصر بفتح معبر رفح غزةوزارة الداخلية في  .4

أكدت و ارة الدا لية وادمن الوكنال فال غ ة، أن لوافل رغالق معبر رفح من قبل الجان  المفرا 
ب م فال وأوهح الناكق باسم الو ارة رياد ال منذ أربعة أسابي   لثا كارةة رنسانية فال قكاع غ ة.

ألا حالة رنسانية بحاجة  50، أن الدا لية بات لدي ا أكةر من 10/22 مؤلمر فحفال يوم ال ميس
ماسة للسفر وهم من أفحا  ادمراذ ال كيرة وارقامات والكلبة والجوا ات ادجنبية، رهافة 

 فلسكينال عالق فال الجان  المفرا. 0000لوجود قرابة 
لوحيد لقكاع غ ة ونافذلز على العالم ال ارجال، وأنز ال يوجد أا وأكد أن المعبر هو شريان الحياة ا

مبرر رغالق معبر رفح، الذا لم يشكل عبئا أمنيال فال يوم من اديام على مفر وأمن ا، ولم يسجل 
وشدد الب م على أن المعبر ي ه  لكل ارجرا ات اللال من  فال لاري  عمل المعبر أا  رق أمنال.

 وغ ة فال آن واحد، وأن اسلمرار رغالقز يحوثل غ ة رلى سجن جماعال.شأن ا أن لحفظ أمن مفر 
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ولاب  "نحن حريفون على ادمن القومال المفرا ونعلبر حمايلز أولوية فلسكينية"، مؤكدال أن حدود 
 غ ة م  مفر "آمنة ول ه  لسيكرة كاملة من قبل ادج  ة ادمنية الفلسكينية".

 11/22/1124، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 إنسانيةقطاع غزة على حافة كارثة  :االجتماعيةوزير الشؤون  .5

أكد و ير الشؤون االجلماعية شوقال العيسة، أن "العدوان ارسرائيلال اد ير على قكاع غ ة هاعا 
عدد ادسر الفقيرة، ووه  قكاع غ ة على حافة كارةة رنسانية، وجعل أكةر من مليون فلسكينال فال 

 عدات ارغاةية و افة الغذائية من المجلم  الدولال".حاجة ماسة للمسا
جا  ذلو ِ الل لوقي  المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية ممةلةل بالسفير اليابانال لد  فلسكين 
"جونيا مالسورا"، ال ميس، وةمثن العيسة "اللعاون اريجابال والبنا  بين الحكومة الفلسكينية ممةلة 

ة، والج ات الدولية المانحة و افة الحكومة والشع  اليابانال وبرنامج بو ارة الشؤون االجلماعي
 ادغذية العالمال واللال يمكن للمس ا بوهوح فال حياة مئات آالا الفلسكينيين فال قكاع غ ة".

 11/22/1124، فلسطين أون الين
 
 وفتح يعملون على وأد "ثورة القدس" عباسالنائب عدوان:  .6

ة "فلح" ورئيس ا محمود عباس بالعمل على وأد "ةورة القدس" واالللفاا ال م نائ  فلسكينال حرك: غ ة
علي ا  دمة لالحلالل، مشيرلا رلى أن هذا الدور لعبوه سابقلا م  االنلفاهات وال بات الجماهيرية 

وقال الدكلور عاكا عدوان عهو المجلس اللشريعال الفلسكينال عن حركة حماس: "حركة  السابقة.
االنلفاهة  دمة لالحلالل بلوجيز واهح من رئيس ا محمود عباس الذا ال فلح لدعو رلى وقا 

 يؤمن بأا لحرو عدا الدبلوماسية فقك واللال ال يعرا أيها ممارسل ا".
رن الوه  الحرج وال كير الذا لمر بز قهيلنا -وأهاا: "ماذا لقفد مرك ية "فلح" حينما لقول 
هل  -كينية االحلكام للمفلحة الوكنية العليا لشعبنالحلم على جمي  القو  والففائل الوكنية الفلس

 يعنال ذلو أن يلم وقا الحراو الشعبال فال القدس المحللة؟!".
ودعا الففائل الفلسكينية أن يكون ل ا موقا واهح فال مقابل هذه المحاولة الفلحاوية رحباك ةورة 

سكينية هال الوحيدة اللال لعامل فال الوقت ذالز من أن "السلكة الفل القدس ووأدها فال م دها، محذرال 
العمال  وسماسرة ادراهال والملآمرين على أن م وكنيون، وهذا م الا للقاليد جمي  الةورات". على 

،، وحفلر  اللوا  السابق فال الجي  الليبال، ومحمود ادفغانالوقال: "كر اا  الرئيس  حد لعبيره.
سرائيل"، وفق قولز.  عباس وهعوا ل دمة الغر  واا
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: "ال ننسى أن حركة فلح لعبت هذا الدور م  االنلفاهة ادولى وجا ت بالفاقية أوسلو اللال وأهاا
 وقع ا محمود عباس، وقمعت ال بات الجماهيرية اللال للت قدوم السلكة وكذلو انلفاهة ادقفى".

 11/22/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دا  النتفاضة القدسإسنا مشاركة في جمعة الغضب ألوسعالنائب موسى يدعو  .7

دعا القيادا فال حركة حماس وعهو كللل ا البرلمانية يحيى موسى، كل الفلسكينيين رلى : غ ة
وقال  اللحرو نفرةل للمسجد ادقفى، والمشاركة فال فعاليات جمعة الغه  رسنادال النلفاهة القدس.

،، رن رسالة جمعة 22-10موسى، فال لفريٍح  اصثٍ لن"المرك  الفلسكينال لإلعالم" اليوم ال ميس  
نما لكل فلسكينال فال كل مكان، فنحن فال  الغه  واهحة ليس فقك دهلنا فال الهفة الغربية، واا
مرحلة للكل  من كل فلسكينال أن يعمل كل ما يملو نفرةل للمسجد ادقفى فال ظل المؤامرة 

 واالسل داا المباشر الذا يلعرذ لز.
 11/22/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األوروبي الحكومة الفلسطينية تتطلع إلى عالقة أوسع مع دول االتحاد: إيهاب بسيسو .8

قال ري ا  بسيسو، الناكق باسم الحكومة الفلسكينية، لن"الشرق ادوسك" رن : كفاح  بون -رام هللا
يل ا، العالقة م  االلحاد ادوروبال ملكاملة، اقلفادية وسياسية واسلراليجية ال يمكن الل اون فال أهم

وأهاا أن مكانة وأهمية االلحاد ادوروبال "لألال لنا من عدة عوامل، أول ا العامل الجغرافال، حيت 
نشلرو م  دول االلحاد ادوروبال فال حوذ الملوسك، وفال عالقة الجوار اللال ل ا لفسيرات كةيرة 

او دائما نظرة اقلفادية وسياسية وأمنية، وةانيا العامل االقلفادا وهو عامل مادا وسياسال، ف ن
و كك لد  الحكومة للكوير العالقات االقلفادية م  دول االلحاد من  الل اللجارة والفناعة، 
وهناو العامل السياسال، ذلو أن لاللحاد دورا م ما على هذا المسلو  ومواقا مؤةرة ملعلقة 

ذ الدول فيز بمواهي  الحدود والمسلوكنات والقدس وقهايا أ ر .. نحن ندرو أهمية االلحاد وبع
 اللال ل ا لأةيرها فال السياسات الدولية".

لى م يد من  وشدد بسيسو على أن الحكومة الفلسكينية للكل  رلى عالقة أوس  م  دول االلحاد، واا
م  عافمل ا  03الدعم السياسال للحقوق الفلسكينية الملمةلة ببقامة دولة فلسكينية على حدود 

الحقيقية واللأسيسية اللال جا ت من دول االلحاد، لمةل مففال  ويقول بسيسو بأن االعلرافات القدس.
م ما فال العالقة، ويع   حهور فلسكين من الناحية القانونية والسياسية فال المنظمات الدولية. 
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وقال ب ذا الشأن "العمل دؤو  وملوافل لكس  الم يد من االعلرافات لج ة لةبيت فلسكين فال 
قامة دولل  نا الكاملة".المنظمات الدولية واا

 12/22/1124الشرق األوسط، لندن، 
 
 مرزوق: غزة على وشك االنفجار بسبب الضغوط وتوقف الحياة أبو .9

مر وق، ما لداوللز وسنائل رعنالم مفنرية عنن  لحركة حماس موسى أبو السياسالنفى عهو المكل  
ال »قنواديس قنائال: ل كيك ولنفيذ ال جوم على كمين الجي  بمنكقنة كنرم ال فاللورك حركلز وقيادال ا 

 فنننالوجنننز للحركنننة  مفنننراج نننا  أمننننى  أابنننو ارة ال ارجينننة المفنننرية، أو  رسنننمالمسنننئول  أايوجننند 
ركننار اللباحننت حننول  فننالهننذا الشننأن، مشننيرا رلننى أن االلفنناالت كانننت  فننالالفننال معننز أيننة ال امننات 

 لأمين الحدود.
لنداولل ا  اللنالرن الرواينة عبنر ال نالا منن غن ة: « الشنروق»لفريحات  افة لنن فالمر وق  وقال أبو

 فننالرال سننيناريو لفننيلم مننن الممكننن أن يننلم عرهننز  هننالوسننائل رعننالم مفننرية علننى ألسنننة مج لننة، مننا 
السينما، وليس م ككا للنفيذ عملية، مهيفا: بعد أن لنم لوسني  المنكقنة العا لنة للفنل رلنى كيلنوملر 

 ، دن كافننة ادنفنناق قنند لننم رغالق ننا سننينا فننالال يفننح أبنندا أن لوجننز أيننة ال امننات لغنن ة بل دينند ادمننن 
ادسنناس أن أمننن سننينا  يمةننل حيننال م، نظننرا  فننالبالكامننل، مشننددا علننى أن حمنناس وأهننل غنن ة ينندركون 

 دن ا المنفذ الوحيد ل م للحياة.
الوقنت النراهن بسنب  غلنق معبنر رفنح، محنذرا منن  فنالغن ة  فالمر وق: الحياة ملوقفة لماما  ولاب  أبو

الننذين ال  ادهننالالغنن ة قننا  قوسننين مننن االنفجننار بسننب  الهننغك الكبيننر علننى » عواقنن  و يمننة قننائال:
 «.يجدون ما يعيشون بز بسب  لوقا الحياة

هنند حمنناس أو غنن ة فلننيقم مننن يننل م القكنناع والحركننة ببظ نناره،  حقيقننالوأهنناا: لننو هننناو دليننل واحنند 
لمقندس أفنا  النبعذ لكلنق علنى نفسن ا أنفنار بينت ا اللالنشرلز الجماعة  الذامهيفا أن الفيديو 

بالفنندمة، وهننو مننا دفنن  الننبعذ ال ننلالق روايننة لننورك حمنناس للل فيننا مننن حنندة لننأةيره علننى نفننوس 
 المفريين.

منر وق علنى أن منا لشن ده مديننة القندس يعند ررهافنات النلفاهنة جديندة  سياق منففل، أكد أبو فال
يقننوم ب ننا  اللننالارو العمليننات القنندس والهننفة والغربيننة، مؤكنندا أن كافننة ففنائل المقاومننة لبنن فننالحقيقينة 

 أفراد فلسكينيون هد المسلوكنين الف اينة.
 29/22/1124، الشروق، مصر
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 هاوية حرب دينية خطير إلى: سياسات االحتالل تهدد باالنزالق "مركزية فتح" .01
أكدت اللجنة المرك ية لحركة فلح  الل اجلماع عقدلز برئاسة النرئيس محمنود عبناس،  :وفا –رام هللا 
هاويننة حننر   رلننىسياسننات االحننلالل ل نندد بنناالن الق  رن أمننسمقننر الرئاسننة بمدينننة رام هللا ظ ننر فننال 

 دينية  كيرة.
اللجنننة المرك يننة  رنوقننال الننناكق الرسننمال باسننم حركننة فننلح وعهننو لجنل ننا المرك يننة نبيننل أبننو ردينننة، 

نية،  افننة فننال بحةننت موجننة اللفننعيد اد يننرة، وا دينناد أعمننال العنننا فننال جمينن  ادراهننال الفلسننكي
مدينة القدس المحللة، جرا  السياسة االسليكانية اللال لنل ج ا حكومة االحلالل، ورعايل نا ولشنجيع ا 

 النل اكات المسلوكنين هد أبنا  شعبنا ومقدسالز.
فال ممارسة ذات السياسات ولنفنل ا منن أا  ارسرائيليةالحكومة  رمعانوأهاا أن اللجنة أكدت أن 

ا االلفننناق اد ينننر حنننول الل دئنننة فنننال مديننننة القننندس، واسنننلمرارها فنننال لشنننجي  علننناة الل امنننات، بمنننا في ننن
المسننلوكنين علننى لنندنيس مقدسننالنا، واسننلف ا  أبنننا  شننعبنا فننال المدينننة المقدسننة واسننلمرار النشنناكات 
االسليكانية، يجعل ا مسؤولة مسؤولية مباشرة عنن جمين  هنذه االنل اكنات، وهنال وحندها للحمنل نلنائج 

هاوينة حنر  دينينة  رلنىن ردود فعل وأعمال عنا ل دد بانفجار شامل، كمنا ل ندد بناالن الق ما لجره م
  كيرة، مرفوهة ومدانة.

قك  الكريق على لدهور ادوهاع والحيلولة دون انفجار شنامل يلمةنل فنال وقنا  رنوقال أبو ردينة: 
ة فنننال مديننننة القننندس، هننند شنننعبنا وأرهننننا ومقدسنننالنا، و افننن رجرا ال نننالجميننن   ارسنننرائيليةالحكومنننة 

 ووه  حد لجرائم المسلوكنين واللساوق م  رغبال م بلقسيم المسجد ادقفى المبارو  مانيا ومكانيا.
 رلنننىادميركينننة،  اردارةاللجننننة المرك ينننة لحركنننة فنننلح لننندعو ادكنننراا المعنينننة و افنننة  أنوأهننناا: 

وجيشن ا  ارسنرائيليةلكبنز الحكومنة اللد ل قبل فوات ادوان لمنن  وقنوع منا ال لحمند عقبناه، جنرا  منا لر 
ومسننلوكنوها، واالللنن ام بل دئننة ادوهنناع لحقننن النندما  وقكنن  الكريننق علننى أا أعمننال ملكرفننة لنننذر 

 بأو م العواق .
الوهنن  الحننرج وال كيننر الننذا لمننر بننز قهننيلنا لحننلم علننى جمينن  القننو  والففننائل الوكنيننة  رنوقننال 

أا ذريعننة لحكومننة االحننلالل مننن  رعكننا ليننا لشننعبنا، وعنندم الفلسننكينية االحلكننام للمفننلحة الوكنيننة الع
 أجل موافلة انل اكال ا وجرائم ا ولعكيل ا للحركة السياسية للقيادة.

مجلنس  رلنىأعربت اللجنة المرك ية عن لأييدها لموقا القيادة الفلسكينية القاهال باللوجز »وأهاا: 
لدولنننة  ارسنننرائيلالاذ قنننرار ين نننال االحنننلالل ادمنننن الننندولال والكلننن  مننننز لنننوفير الحماينننة لشنننعبنا، وال ننن

 «.فلسكين وعافمل ا القدس الشرقية، وفق جدول  منال محدد قبل الش ر الجارا
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سنناددعنم  رلنىكما دعت اللجنة المرك ية الدول العربينة الشنقيقة والندول الفنديقة  الكلن  الفلسنكينال  واا
 ل واالسلقالل الوكنال الناج .االحلال ببن ا السلعادة حقوقنا الوكنية الةابلة والمشروعة 

 12/22/1124الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 تزعم بأن المقاومة في غزة تجري تجارب صاروخية جديدة ومطورة "إسرائيل" .00

سننناعة  14النننن نننن أشنننرا ال نننور:  عمنننت رسنننرائيل أمنننس أن نشنننكا  منننن قكننناع غننن ة قننناموا  نننالل  غننن ة
غنن ة فننو  البحننر، فننال الوقننت الننذا دعننا فيننز الماهننية، بننبكالق أربعننة لجننار  فننارو ية مننن قكنناع 

رئنننيس هيئنننة ادركنننان ارسنننرائيلال الجننننرال بيننننال غنننانلس للبقنننا  علنننى أهبنننة االسنننلعداد بشنننكل ملوافنننل 
 للحفاظ على ادمن.

سناعة الماهنية بنبجرا   14النن وذكر ملحدت عسكرا رسرائيلال أن نشكا  من قكاع غ ة قاموا  نالل 
قن  وسنك القكناع بالجناه البحنر. وأوهنح أن نظنام ارننذار النذا أربعة لجنار  فنارو ية منن منكقنة ل

 لراق  بز رسرائيل قكاع غ ة رفد عملية ركالق هذه الفواري .
 ”. يادة قدرات اركالق الفارو ية»ولقول رسرائيل رن النشكا  يجرون هذه اللجار  ب دا 

د حندوة ا أفنالل، فنال الوقنت ولم للبن أا من اللنظيمات المسلحة فنال غن ة لنفينذ هنذه اللجنار  أو لؤكن
الذا لعلرا فيز رسرائيل بين الحين وا  ر بفشل ا فال لحكيم القدرات الفارو ية لقو  المقاومنة فنال 

 «.الجرا الفامد»العدوان اد ير 
 12/22/1124، القدس العربي، لندن

 
 برهوم: الزج بأسماء قيادات حماس بأحداث سيناء تهدف للنيل من سمعة الحركة .02

القنندس »رفننذ فننو ا برهننوم، الننناكق باسننم حركننة حمنناس فننال لفننريح فننحافال للقننت :  ننورأشننرا ال
رفننرار بعننذ وسننائل ارعننالم المفننرية علننى اسننلمرار اللجنننال علننى عنندد مننن »نسنن ة منننز « العربننال

 «.قيادات حماس ورمو ها وال ج ب م فال أحدات سينا  ومفر
ف ا النينل منن مواقنا حمناس وسنمعل ا وأكد أن االل امات اللال لسوق ا بعذ وسنائل ارعنالم هنذه هند

 ولاري  ا المشرا ونهاالل ا.
المشنبوهة واللنال لجناو ت كنل «وجدد برهوم رفذ حماس اللام ل ذه السياسة ارعالمية اللال وفنف ا بنن

 «.حدود أ القيات الم نة والعمل الفحافال
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س المكلننن  المفنننرية ينننل م  الننند مشنننعل رئننني« النننوكن»وكنننان برهنننوم ينننرد علنننى لقرينننر نشنننرلز فنننحيفة 
السياسنننال لحمننناس، والننندكلور محمنننود ال هنننار عهنننو المكلننن  السياسنننال بالمشننناركة فنننال ادحننندات اللنننال 

 لجرا فال سينا  من هر  لألمن المفرا.
افلنرا ات وال امنات باكلنة وعارينة عنن الفنحة »و لم برهنوم لفنريحز بنالقول رن منا نشنر لنيس سنو  

اللشننننويز المبرمجننننة واللننننال للقنننناك  منننن  الحمننننالت اسننننلمرارا لحمننننالت »، مشننننيرال رلننننى أن ننننا لعنننند «لمامننننال 
 «.ارسرائيلية الممن جة فال النيل من الحركة وقيادال ا وشعبنا ومقاوملز الباسلة

 12/22/1124، القدس العربي، لندن
 
 فتح: الوضع في القدس يهدد باالنزالق إلى هاوية حرب دينية خطيرة .03

ال ميس، منن أن ادوهناع فنال مديننة القندس ” فلح“ د   أ،: حذرت اللجنة المرك ية لحركة  -رام هللا
 ”.ل دد باالن الق رلى هاوية حر  دينية  كيرة مرفوهة ومدانة“

ودعت اللجنة فال بيان عق  اجلماع ل ا برئاسة الرئيس الفلسنكينال محمنود عبناس فنال مديننة رام هللا، 
ن لمن  وقوع ما ال لحمد عقباه اللد ل قبل فوات ادوا“ادكراا المعنية و افة اردارة ادمريكية رلى 

 ”.جرا  ما لرلكبز رسرائيل وجيش ا ومسلوكنوها وااللل ام بل دئة ادوهاع لحقن الدما 
ا دينناد أعمننال العنننا فننال ادراهننال الفلسننكينية و افننة فننال مدينننة القنندس سننببز “واعلبننرت اللجنننة أن 

جيع ا النل اكات المسلوكنين هد السياسة االسليكانية اللال لنل ج ا حكومة االحلالل، ورعايل ا ولش
 ”.أبنا  شعبنا ومقدسالز

رمعنان رسننرائيل فنال ممارسنة االسننليكان ولشنجي  علناة المسننلوكنين علنى لندنيس مقدسننالنا “وأكندت أن 
يجعل ننا مسننؤولة مسننؤولية مباشننرة عننن جمينن  هننذه االنل اكننات وهننال وحنندها للحمننل نلننائج مننا لجننره مننن 

 ”.شامل ردود فعل وأعمال عنا ل دد بانفجار
قكن  الكرينق علنى لندهور ادوهنناع والحيلولنة دون انفجنار شنامل يلمةنل فنال وقننا “وقالنت اللجننة رن 

الحكومة ارسرائيلية لجمي  رجرا ال ا هد شعبنا وأرهنا ومقدسنالنا و افنة فنال مديننة القندس ووهن  
 ”.ا ومكانياحد لجرائم المسلوكنين واللساوق م  رغبال م بلقسيم المسجد ادقفى المبارو  ماني

عننندم رعكنننا  أا ذريعنننة لحكومنننة االحنننلالل منننن أجنننل “كمنننا حةنننت اللجننننة الففنننائل الفلسنننكينية علنننى 
موافلة انل اكال ا وجرائم ا ولعكيل ا للحركة السياسية للقيادة الفلسكينية واالحلكام للمفلحة الوكنية 

 ”.العليا لشعبنا
 12/22/1124، القدس العربي، لندن
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 ": فتح من تعطل المصالحة12يالمصري لـ"عربمشير  .04
قننال رئننيس كللننة حركننة حمنناس البرلمانيننة مشننير المفننرا، ال مننيس، رن "حركننة : أحمنند فننقر -غنن ة 

 حماس لحمل حركة  فلح، والرئيس عباس مسؤولية لعكيل المفالحة".
"، أوهنح المفنرا أن " فنلح، لنم لللن م بلنفينذ أينا ممنا الفنق علينز 12ففال لفنريحات  افنة لنن"عربال 

ملفنننات المفنننالحة"، داعينننا فنننلح "لالحلكنننام رلنننى االنل ابنننات باعلبارهنننا الحكنننم الشنننعبال بنننين الكنننل منننن 
 الفلسكينال".

حالنة فلسنكينية بحاجنة  0000وفيما ي ص ادوهاع فال قكاع غن ة، أعلنن المفنرا أن منا يقنار  النن
م البنند  فننال ماسننة للسننفر، ومشننددا علننى أن "غنن ة علننى حافننة االنفجننار" ومحمننال "العنندو المسننؤولية لعنند

 ارعمار". 
وأهاا المفرا أن "الفاالت  حماس، لم لنقكن  من  الجانن  المفنرا" مسنلغربا منن رغنالق معبنر 
رفنننح مننن  عننندم وجنننود مبنننرر لنننذلو، ملابعنننا أن " عننندم عقننند جلسنننات المفاوهنننات غينننر المباشنننرة يهنننر 

 بالل دئة".
  11/22/1124، "12موقع "عربي 

 
 نادا  النتفاضة القدسحماس تدعو لهبًّة بالضفة الجمعة إس .05

دعت حركة حماس فال الهنفة الغربينة جمناهير الشنع  الفلسنكينال رلنى ينوم غهنٍ  غندال الجمعنة فنال 
كننل المنندن والقننر  والم يمننات ونقنناك اللمنناس منن  االحننلالل رسنننادال النلفاهننة القنندس ونفننرةل للمسننجد 

 ادقفى.
نننا  فئنننة الشنننبا  منننن م وكلبنننة وحةثنننت الحركنننة فنننال بينننان فنننحفال ال منننيس، الكنننل الفلسنننكينال،  فوفل

الجامعنننات رسنننناد المنننرابكين فنننال مديننننة القننندس المحللنننة، وعننندم رلاحنننة الفرفنننة لالحنننلالل لالسنننلفراد 
 بالمسجد ادقفى الذا يوافل االحلالل لدنيسز باالقلحامات اليومية.

ودعننننت حمنننناس رلننننى مسننننيرلين بعنننند فننننالة الجمعننننة، رحننننداهما سننننللوجز رلننننى حنننناج  قلنننننديا العسننننكرا 
 ئيلال شمال القدس، واد ر  دعت رلي ا فال مدينة ال ليل جنو  الهفة.ارسرا

 11/22/1124، فلسطين أون الين
 
 فتح تبحث العالقات الثنائية مع الهند لدعم القضية الفلسطينية .06

ا لننلم عهنننو اللجنننة المرك ينننة لحركننة فنننلح، ومفننوذ العالقنننات الدوليننة نبينننل شننعت، ال منننيس،  ينننارة 
 عالقات الةنائية بين البلدين، وسبل لكويرها فال م للا المجاالت.لاري ية رلى ال ند، ال
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واعلبننر شننعت، أن هننذه ال يننارة، لاري يننة بعنند انقكنناع كويننل عننن ال ننند، آمننال مننن ال ننند أن للعنن  دورا 
كبينرا فنال دعنم قنرار فلسننكين فنال مجلنس ادمنن،  افنة أن ننا منن مجموعنة دول "بنريكس" واللنال لهننم 

 ادا فال العالم، ول ا لأةير كبير فال الساحة الدولية.دوال فاحبة أسرع نمو اقلف
والفق شعت م  و يرة ال ارجية ال ندية على رقامة عمل مشلرو بين فلسكين وال ند، للكنريس العالقنة 
بننين البلنندين، بمننا ي نندم مفننالح الشننعبين فننال شننلى المجننالت قننائال: "رن ال يننارة لل ننند لحهننور مننؤلمر 

يفا ننا  213النح   المؤلمر ال ندا، والذكر   على ميالد ال عيم ال ندا جواهر ن نرو، لؤكند الل مننا واا
 بالوعد ورد الجميل لل ند وشعب ا لما قدموه من دعم لفلسكين وشعب ا".

كما ألقى شنعت  نالل ال ينارة، محاهنرة فنال المجلنس ال نندا للعالقنات الدولينة واللناب  للبرلمنان وو ارة 
سنننالم الراهننننة واللكلعنننات المسنننلقبلية"، بحهنننور السنننفرا  العنننر  ال ارجينننة بعننننوان: "سنننيناريو عملينننة ال

 وادجان  المعلمدين لد  ال ند، وسياسيين هنود.
وكان شعت قد بحت م  رئيسة ح   المؤلمر ال ندا سنونيا غانندا، العالقنات الةنائينة علنى الفنعيد 

لمننؤلمر نائنن  حنن   الح بننال، وسننبل لكويرهننا وآليننات لوةيننق العالقننة منن  ال ننند، واللقننى علننى هننام  ا
المننؤلمر راهننول غاننندا، ورئننيس الننو را  ال ننندا السننابق، وو يننر ال ارجيننة السننابق، وعننددا مننن قيننادات 

 الح  .
رئنيس دولنة أجنبينة سنابقون، وو ينرة ادقلينات  10كما اجلم  م  الوفود اللال حهنرت المنؤلمر، منن م 

 فال ال ند نجمة هبة هللا.
 11/22/1124، فلسطين أون الين

 
 النجا: المصالحة مع حماس متوقفة منذ التفجيرات واألوضاع في غزة مقلقة للغاية أبو .07

أبننو النجننا أمننين سننر ال يئننة القياديننة العليننا لحركننة فننلح بغنن ة، انننز " لألسننا الشننديد  غنن ة: قننال ربننراهيم
 وقعت اللفجيرات فلم يعقب ا أا لحسن". أنادمور ملوقفة فال ملا المفالحة وال للحرو منذ 

هناو اجل ادات قام ب ا بعنذ ار نوة منن  أنأبو النجا فال لفريح فحفال لز مسا  ال ميس، وذكر 
الففائل فلسكينية من اجل ل دئة ادجوا  بين حركلال  فلح وحمناس،، مهنيفا "فنلح منن حينت المبندأ 
جننرا ات عمليننة والقهننية ليسننت  لننن لكننون رال منن  المفننالحة لكننن المفننالحة بحاجننة لنوايننا فننادقة واا

 يت ولمنيات".مجرد حد
للب  كل ال كوات اللال لنم االلفناق علي نا فنال ملنا  أنوأوهح: كريق المفالحة معروا وكان البد 

 المفالحة.
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وبين بالقول: شعبنا أفبح قلقال دنز ال يوجد شال  على ادرذ، فارعمار ملوقا والحكومة لم لأ نذ 
مغلقننة ولننم يحنندت أا لحسننن ولننم  دورهننا والمؤسسننات ملفننردة والحفننار مننا ال قائمننا والمعننابر ما الننت

 يلمس شعبنا أا لغير وهو فاح  المفلحة الحقيقية فال المفالحة.
وشدد على هرورة وجود رؤية حقيقية من كافة المعنيين للحرو المفالحة وأال لكنون ادمنور جامندة، 

 مسلدركا "لكن لألسا كةير من ارجرا ات على ادرذ غير مساعدة".
حريفنننين علننى مفنننلحة الشننع  وان ي رجننوه منننن أ ملننز اللنننال يعيشنن ا فنننبن  "لننم يكنننن القننادة رنوقننال 

 ادمور لألسا سلكون فعبز".
 11/22/1124، وكالة سما اإلخبارية

 
 دعوة لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة االحتالل في القدس .08

دعننت حركننة المجاهنندين الفلسننكينية رلننى العمننل علننى لشننكيل جب ننة موحنندة لكننل الففننائل الفلسننكينية 
 ج ة  كر االحلالل ارسرائيلال المحدق فال المدينة المقدسة.لموا

وقال عهو مكل  ادمانة العامة فنال الحركنة نائنل أبنو عنودة: رن" العندو الفن يونال لنم يكنن ليوافنل 
جرائمنننز وعدواننننز بحنننق المقدسنننات وأبننننا  شنننعبنا لنننو لنننم يحنننظ بننندعم عنننالمال و فوفنننا منننن الوالينننات 

 الملحدة".
لعالمال علنى جنرائم المحلنل يجن  أن لواج نز أملننا ارسنالمية بوقفنة وحدوينة "رن هذا السكوت اولاب : 

 جادة وأن للحد كل الج ود لنفرة مسر  النبال والقبلة ادولى".
كمننا وأكنند عهننو مكلنن  ادمانننة العامننة علننى هننرورة لفعيننل المقاومننة المسننلحة داعيننال ادمننة ارسننالمية 

ارال ولكنننرارال أننننز ال يفنننغال رال ل نننذه اللغنننة لغنننة القنننوة لننندعم ا بكنننل الكنننرق الملاحنننة، رذ أةبنننت العننندو منننر 
 والمقاومة.

 11/22/1124، فلسطين أون الين
 
 ة تحتفل بعملية القدس في مخيمات لبنان يالجبهة الشعب .09

قامننة لقننا ات اللبريننو بعمليننة القنندس البكوليننة  فلسننكين" االحلفننالالجب ننة الشننعبية للحريننر "وافننلت  واا
 لوكنين، واسلش د في ا منفذا العملية غسان وعدا أبو جمل.اللال قلل في ا عدد من المس

فنننال م نننيم البنننرج الشنننمالال، فنننال فنننور، نظمنننت الجب نننة لقنننا  لبرينننو، بمشننناركة ممةلنننين عنننن الففنننائل 
الفلسكينية وادح ا  اللبنانينة وحشند منن أبننا  الم نيم. وأكند القينادا فنال حركنة الج ناد ارسنالمال أبنو 
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ج المقاوم، موهحال أن دما  الش دا  لرسم كرينق االنلفنار ولكنرس سامر موسى، االسلمرار فال الن 
 الوحدة الوكنية.

وألقنننى كلمنننة حركنننة أمنننل وادحننن ا  اللبنانينننة المسنننؤول ارعالمنننال ومسنننؤول العالقنننات الفلسنننكينية فنننال 
 ال يمكن مواج ة هذا العدو رال بالوحدة والمقاومنة ووقوفننا الندائم رنالحركة فدر الدين داود أكد في ا 

 جان  القهية الفلسكينية. رلى
عبننر الفلسننكينيون عننن فننرح م واعلنن ا هم بالعمليننة البكوليننة  وفننال م يمننال البننارد والبننداوا  المسننلقبل،،

ورفعننننت يافكننننات موقعننننة باسننننم الجب ننننة حملننننت عبننننارة: رن الوحنننندة والمقاومننننة كريقنننننا للحريننننر كامننننل 
 ».فلسكين

و  علنى المنارة. وأقامنت الجب نة حفنل اسنلقبال فنال وش د البداوا مسيرة للجب نة، كمنا جنر  لو ين  الحلن
 مكلب ا.

وفال م نيم ن نر البنارد أقامنت الجب نة احلفناالل لحندت فينز القينادا فنال حركنة الج ناد ارسنالمال محمنود 
ال فوت يعلو فوق فوت السالح الفلسكينال داعينال لوحندة الموقنا منن  نالل دعنم  أن، فأكد ادشقر

 المقاومة.
علنننال اسنننلمرار الجب نننة وجناح نننا العسنننكرا فنننال مواج نننة العننندو.  أبنننوة جمنننال وأكننند عهنننو قينننادة الجب ننن

واعلبنننر أن هنننذه العملينننة ومنننا سنننبق ا جنننا ت كنننرد كبيعنننال علنننى جنننرائم االحنننلالل وممارسنننالز اللعسنننفية 
 والقمعية بحق أهلنا فال فلسكين.

شننني  عبننند رسنننائل رلنننى مفلنننال الجم ورينننة اللبنانينننة ال» مللقنننى الوفنننا  لفلسنننكين»منننن ج نننة ةانينننة، وجنننز 
اللكيا دريان ونائ  رئيس المجلس ارسالمال الشيعال ادعلى الشني  عبند ادمينر قنبالن وشني  عقنل 
الكائفنة الدر ينة نعنيم حسننن، ورئنيس المجلنس ارسننالمال العلنوا الشني  أسنند عافنال ومفلينال المننناكق 

يقيمننوا فننالة  وجمينن  المرجعيننات الدينيننة ارسننالمية، ننندا ، دعنناهم فيننز رلننى لوجيننز أئمننة المسنناجد لكننال
الغائن  علننى أرواح شنن دا  القنندس وفلسنكين منن  فننالة الجمعننة الينوم، وأن ي ففننوا  كنن  الجمعننة 
لللندينننند بالعنننندوان الفنننن يونال علننننى شننننعبنا العربننننال الفلسننننكينال واالقلحامننننات الملكننننررة للحننننرم القدسننننال 

 الشريا رهافة رلى هدم البيوت ومفادرة ادراهال وبنا  المغلفبات.
رلنى  رياهمى رسائل رلى أفحا  النيافة والغبكة والكرادلة والبكاركة المسيحيين، داعيال كما وجز المللق

لوجيز المكارنة وادحبار لكال يلذكروا القدس ومقدسال ا، وفلسكين وحقوق ا فال فلوات ادحد القادم، 
  ل ا.انلفارال للحق ولوكيدال لوحدة الشع  ولأكيدال على لال م المعاناة بين أبنا  المنكقة ك

 12/22/1124، المستقبل، بيروت
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 صفقة شاليطفي إعادة حكم المؤبد ألسيرين حررا  .21
عننناد االحنننلالل ارسنننرائيلال ال منننيس الحكنننم السنننابق لألسنننيرين المحنننررين فنننال : أ فنننفا -القنندس المحللنننة

مقابنننل  1022فنننفقة لبنننادل ادسنننر  اللنننال عقننندل ا حركنننة حمننناس مننن  الكينننان ارسنننرائيلال فنننال أكلنننوبر 
 سرائيلال جلعاد شاليك.الجندا ار

وأفاد مدير مرك  أحرار لدراسات ادسر  وحقوق ارنسان فؤاد ال ف  لوكالة "ففا" أن االحلالل أعاد 
الحكم السابق لألسيرين أشرا الواوا من بلعا بكولكرم شمال الهفة الغربية، وحم ة أبو عرقنو  منن 

 جماعين فال نابلس.
  الشننن يد عننن  الننندين القسنننام الجنننناح العسنننكر ا لحركنننة وكنننان الحكنننم علنننى ادسنننيرين وهمنننا منننن كلائننن

 حماس االعلقال المؤبد ل ما بل مة لنفيذ عمليات مسلحة.
ويعلبر هذا القرار م الفا لما لم االلفاق عليز فال ففقة لبادل ادسر  اللال رعل ا وهمنل ا جم ورية 

ارسننرائيلال جلعنناد  مقابننل رفننراج حمنناس عننن الجننندا 1022مفننر العربيننة، ونفننذت فننال أكلننوبر عننام 
 شاليك بعد احلجا ه ما ي يد عن ال مسة أعوام ملوافلة فال قكاع غ ة.

 11/22/1124، وكالة الصحافة الفلسطينية فصفا 
 
 المقاومة ستتدخل إن بقيت األمور عالقة حمدان:أسامة  .20

، رن قنال أسنامة حمندان مسنئول دائنرة العالقنات ال ارجينة بحركنة حمناس: محمنود هنينة -الرسالة ننت 
المقاومننة سننلبقى مسننلعدة كيلننة الوقننت مننادام العنندوان مسننلمرا، وأن ننا سننلبقى حاهننرة لننردع أا عنندوان 

 على الفلسكينيين.
وأشاد حمدان فال حديت  اص بن"الرسالة نت"، بعمليات القدس النوعية اللال عبرثت عن روح المقاومة 

وقننا السننلكة الفلسننكينية اللننال كننرد فعننل كبيعننال علننى جننرائم االحننلالل، مسننل جنلا فننال الوقننت نفسننز م
 أدانت العملية.

 ووفا حمدان هذه اردانة لعمليات المقاومة فال مدينة القدس بن"المراهقة السياسية والعج  الوكنال".
 أوواعلبر أن ردانة أعمال المقاومة لعبر عن أ منة وكنينة، وأا عمنل مقناوم سنوا  قامنت بنز الففنائل 

 مر مقدر ويج  أن يرعاه الجمي .بمبادرات فردية كما عمليات القدس أ
وأكنندث حمنندان أن مقاومننة االحننلالل والننل لص منننز قهننية جوهريننة، وأن ال ننالا منن  حركننة فننلح حننول 
سننبل المقاومننة ال يعنننال أن للنفننل من ننا ك يننار أفننيل لنند  الشننارع الفلسننكينال، ملسننائال: "لمنناذا يننلم 

لنرو منن ارلنبك بالمحلنل ولعامنل معنز اعلقال ومالحقة منن يقناوم االحنلالل حلنى بشنكل فنردا، بينمنا ي
 بدون أا مسا لة.



 
 
 
 

           28ص                                     3415 العدد:    12/22/1124 الجمعة التاريخ:

هرورة اللوقا الفورا عن اللنسيق ادمنال الذا شكل غكا ل لالحلالل وحماية لز،  رلىودعا السلكة 
مشددلا على أن رعاية المقاومة وحمايل نا مسنئولية القينادة الفلسنكينية وم للنا ففنائل العمنل النوكنال 

 الفلسكينية. ادراهالكالما بقال االحلالل جاةملا على مشددا على هرورة الدفاع عن ا 
ورفذ وفا عباس الملكرر للمقاومة بالمليشيا، وقال رن ا مقاومة ومن يفف ا بغير ذلو ف و يفكر 

 بمنكق العفابات.
وحننول دعنننوة الل دئننة الفنننادرة عننن االجلمننناع الربننناعال الننذا عقننند فننال العافنننمة ادردنيننة عمنننان بنننين 

و عبد هللا الةنانال، ورئنيس النو را   ارسنرائيلال، بنينامين نلنيناهو، وو ينر ال ارجينة العاهل ادردنال المل
ادمريكال جون كيرا وبحهنور رئنيس السنلكة عبناسن شندد القينادا فنال "حمناس" علنى أن أا "دعنوة 
 رسننننرائيلية، للل دئننننة مرفوهننننة"، مكالبننننال بننننن"وقا جمينننن  العمليننننات اللننننال لسننننل دا المسننننجد ادقفننننى 

 والمقدسات".
 حذر من لجو  االحلالل لحيلز الدائمة فال املفاص غه  ا  رين، كبقلا لم ككالز الشيكانية.و 
 
 واإلعمارغزة  

ولكرق حمدان الحلمال لجدد المواج نة فنال غن ة، وقنال رن حركلنز ال للعامنل من  الحنر  ب فنة، وهنال 
 حريفة فال هذه المرحلة لجني  العدوان عن قكاع غ ة".

كة المبعوت ادممال للشرق ادوسك روبرت سيرا بشأن قهية االعمار، وجدد لأكيد رفذ حركلز ل 
 رسقاك الما لحملز من لكريس ولقنين للحفار المفروذ على القكاع، وقال رن حركلز سلعمل على 

 فال الوقت المناس .
ولفت رلى أن حركلز أس مت فال لقديم مساعدات عاجلة للفلسكينيين، محذرلا فال الوقنت نفسنز منن أن 

 لن لقبل مساومة الشع  الفلسكينال فال قهية االعمار. حركلز
وبشننأن اسننلئناا المفاوهننات غيننر المباشننرة منن  االحننلالل، قننال رن حركلننز ال لةننق بجديننة االحننلالل، 

 رلننننىلكننننون هننننناو جديننننة مننننن الكننننرا المفننننرا الوسننننيك ررغننننام االحننننلالل اللوجننننز  أن"ولكننننن نرجننننو 
 المفاوهات المباشرة".
كينية بشننأن المفاوهننات ال لكمننئن الحركننة لجنناه العنندو، والمقاومننة سننيكون ل ننا وقننال رن "ال بننرة الفلسنن

 فعل ا رن بقيت ادمور عالقة على النحو الذا فيز ا ن".
 

 العالقة الوطنية
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وعنرثج حمندان علننى كبيعنة العالقنة بننين حركلنز وفنلح، حيننت رأ  أنث فريقلنا منن قيننادة حركنة فنلح أ كننأ 
ت المفنالحة وسن لت لشنكيل حكومنة اللوافنق، و"قند لعامنل من  هنذا فال قرا ة موقا حركلز عنندما قبلن

 الموقا بحالة من االسل فاا واالبل ا "، على حد لعبيره.
وأوهننح أن موقننا حمنناس كننان منكلقلننا مننن رؤيل ننا أن الوحنندة أفننل ينبغننال أن يقنندم مننن أجل ننا كننل 

مكسننبا اسننلراليجيا ل ننا، اللسنن يالت، فهننالل عننن أن مسننألة لقننديم اللنننا الت لشننريو وكنننال لعننده حمنناس 
 كما أن المواج ة م  االحلالل لسلوج  وحدة حقيقة.

وقال رن هذا الفريق اسلمر فال قرا لز ال اكئة للعالقة م  حماس، على الرغم مما أةبلز العدوان على 
 القكاع من قوة حماس ميدانيلا وسياسيلا، واسلمر بابل ا  الحركة.

نجناحبالحركنة علنى لمسنو حركلنز بالمفنالحة  وشدد مسؤول دائرة العالقنات ال ارجينة حالنة اللوافنق  واا
القائمة، "لكنن هنذا ال يعننال أن نقبنل اللفاهنات ومحناوالت لعكيل نا منن جانن  حركنة فنلح، أو أن نمنن  

غاةننة ارعمننارمننن نقنند أدا  حكومننة اللوافننق ولحميل ننا و ر لعكيننل  الشننع  المنكننو  جننرا  العنندوان  واا
 لالحلالل برغم جرائمز بالهفة". ولحميل ا مسئولية اللس يالت

 
وفال ظل ل ديد بعذ قيادات فلح ببعادة لقييم عالقة حركل م بحماس، أكدث حمدان أنز ليس منن حنق 
أحد أن ي دد بفس  الوحدة واللنا ل للعدو لحنت كائلنة لقنيم العالقنة، دن معننى ذلنو اسنل دام القهنية 

 الوحدة. رسقاكللغكية سوألز فال 
لفدر هذه اللفريحات من ش فيات لعلبر نفس ا قيادة للشع  الفلسكينال فال واسل جن حمدان أن 

رشننارة لنننرئيس السننلكة محمننود عبنناس ولحريهننز اد يننر علننى حركننة حمنناس فننال ذكننر  رحيننل ياسننر 
 عرفات.

ورفننذ االل امننات اللننال وج ننت لحركلننز فننال قهننية لفجيننر منننا ل قيننادات بفننلح، وقننال رن حمنناس لننم 
 اسال ولم لمارسز حلى فال ظل حكم ا للقكاع.لؤمن لحظة باالغليال السي

وذكننر أن حركلننز مننا  الننت بانلظننار نلننائج اللحقيقننات، مشننيرلا رلننى وجننود "شننب ات واهننحة بالجاهنننات 
معينة والبعذ يحاول اللغكية علي ا بغرذ حرا ادمور عنن كريق نا"، مؤكندلا أن حركلنز سلحاسن  

 م.1000عبت بادمن الدا لال كما كان قبل كل من يةبت لوركز دن ا لن لقبل بعودة الفللان وال
 

 تعطيل ملفات المصالحة
القينننادا لمنظمنننة اللحرينننر، رأ   اركننناروفيمننا يلعلنننق بلعكينننل قهنننايا المفنننالحة، وفنننال مقننندمل ا عقننند 

قفنننا  شنننركا  النننوكن، وقنننال رن  حمننندان أن ال ننندا منننن ورا  ذلنننو هنننو ارمعنننان فنننال اللفنننرد بنننالقرار واا



 
 
 
 

           11ص                                     3415 العدد:    12/22/1124 الجمعة التاريخ:

بمرحلة لحرر ونحلاج أن نكون شركا ، ويلعامنل من  االحنلالل علنى  نارنيسلوع   أنالبعذ ال يريد 
 بينما يرفذ اللعامل معنا على مسلو  الشراكة. ادجيرمسلو  أقل من 

هرورة ررغام عباس على اللراج  عن سياسالز ال اكئنة منن القنو   رلىودعا ففائل منظمة اللحرير 
 الفلسكينية.

،، مشننيرلا رلنى أن حركلننز ارسنرائيلالل الملننا منرلبك بننالموقا  وبشنأن ملننا االنل ابنات، أكنندث أن لعكين
فننال الجاهال ننا الفننحيحة، وفنننق  ادمنننورلننن للوقننا عننن دعول ننا للبننننا  الننديمقراكال، ولرينند أن لسننير 

 لعبيره.
وأكدث مسئول العالقات ال ارجية بحماس، أن حركلز لم لفوذ محمود عباس رئيس السلكة فال عملية 

 المفاوهات.
وكننال حنول  رجمناعم، لقنوم علنى 1000ةيقة الوفاق الوكنال اللال لم االلفاق علي ا عام وأوهح أن و 

م، محنذرلا منن محناوالت لشنويز موقنا 2603دولة فلسكينية على حدود الرابن  منن ح ينران عنام  رقامة
 وافقت على المفاوهات العبةية اللال يجري ا محمود عباس. أن احركلز باالدعا  

 
 حماس ومصر 

كبيعنننة العالقنننة بنننين حركلنننز ومفنننر،  افنننة بعننند موافنننلة االل امنننات المفنننرية للحركنننة وعنننرثج علنننى 
بلحمننل المسننئولية عننن لفجيننرات سننينا ، للةبننت اللحقيقننات بعنندها لننورك جماعننات مننن القاعنندة فننال للننو 

 القهية.
واعلبننر حمنندان مننا ظ ننر مننن وةننائق لؤكنند لننورك ج ننات غيننر حركلننز، لننم يغيننر مننن الحقيقننة شننيئا، دن 

لأكدة من برا ل ا من اللحظات ادولى، وأن منا يجنرا بمفنر شنأن دا لنال ال عالقنة لحمناس حركلز م
 بز.

نلنند ل فننال شننئون النندول العربيننة الدا ليننة، ونحننن ال نكلنن  اعلننذارا  رالوأهنناا "لنندينا سياسننة واهننحة 
 االحلالل". رالاللال ال ل دم  ارشكالياتمن أحد ولكن نكالب م بالكا عن ال امنا و جنا ب ذه 

 أن نارلى  ارعالميةوأشار رلى أن مفر لم لوجز أا ل مة رسمية لحركة حماس، بينما ع ا للو الل م 
 محاولة كال يجد البعذ مبررلا لسلوكز ال اكئ لجاه القهية ولقفيره بحق ا.

وأكدث أن مسئولية القيادة والحكومة المفرية أن لحاس  كل من ال م حماس  ورلا وب لانلا، مشددلا على 
ا من ادهرامات والنيل.أن   العالقة بين الشعبين المفرا والفلسكينال هال أشد عمقلا ورسو ل

ولاب  " ش دا  الجي  المفرا قللوا مرلين ادولى باالنفجار والةانية عندما شوهت الفنورة الحقيقينة، 
 يل م الشع  الفلسكينال ومقاوملز". أنوحاول البعذ 
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 والدولية اإلقليميةحماس وعالقاتها  

وحول عالقات حركلز ارقليمية قال مسئول دائرة العالقات ال ارجينة بحمناس رن عالقنة حركلنز مملندة 
 بعدد من الدول فال المنكقة وقائمة على حالة سياسية ناهجة وهمن رؤية لعرف ا ادكراا.
 ولفت رلى عالقة حركلز ببيران مملدة من  من على أسس واهحة ولم لكن حالة عاكفية.

حركلنز من  ادردن ودول ال لنيج، أشنار رلنى وجنود جملنة منن العالقنات القائمنة من  هنذه  وبشأن عالقنة
 لسير همن سياقال ا القائمة". رنماال يعنال أن ا ولراجعت  رلي ا ارشارةالدول، "وأن عدم 

ونوه رلى أن البعذ يحاول أن يقول رن حماس لعانال من ع لة سياسية كال يفرذ علي نا االسنلجابة 
اللسوية، "وهال مقندمات ونلنائج  اكئنة، ومنن يقنول رننز حنريص علنى المقاومنة فعلينز أن  لقبول عملية
 يقا بجانبز".

، فقد أشاد حمدان بلفاعد االعلراا الدولال بالدولة الفلسكينية، مشيرلا ادوروبيةأمثا العالقة م  الدول 
 حلالل على القكاع.، بدأت لفقد لعاكا الدول مع ا بعد عدوان االارسرائيليةرلى أن الرواية  

وقنند اعلننرا كننل مننن السننويد والبرلمننان البريكننانال واسننبانيا بالدولننة الفلسننكينية  ننالل اديننام الماهننية، 
، وما  لنا بحاجة وقت وج د كبيرين أفدقائ ا، فقدت كل رسرائيل  رنلكنز قال رننا ال يمكننا الحديت 

 للحقيق الم يد من االنجا ات على هذا الفعيد".
رلننى االعلننراا بالمقاومننة الفلسننكينية علننى أن ننا حركننة لحننرر، وأن االحننلالل  ادوروبنناللمنن  ودعننا المج
رهابالعنفرا   .واا

 11/22/1124، الرسالة، فلسطين
 
 من الحكومةيثير ردود فعل غاضبة " إسرائيل"العرب في  العمال إجراءات عنصرية ضد   .22

لدية ومشغِثلون فال رسرائيل، سلكات ب، أن أسعد للحمال، عن 12/22/1124، الحياة، لندننشرت 
لرجمت ادجواَ  اللحريهية على الفلسكينيين الملسعة رقعل ا منذ ال جوم على الكنيس فال القدس، 
رلى قرارات عملية بمن  لشغيل عمال عر  فال ورشات بنا  ومكاعم، ما أةار ردود فعل واسعة 

 وجز رلى المحكمة العليا.اسلنكرت غالبيل ا هذه القرارات، فيما هددت منظمات حقوقية بالل
وكان رئيس بلدية "أشكلون"  المجدل، ايلمار أهارونال أول من أمر بوقا لشغيل عمال عر  فال 

لع ي  الدوريات "ورشات بنا  قريبة من روهات أكفال فال المدينة، لاله رئيس بلدية أسدود بقرار 
ة عبرية أن العشرات من ، فيما أكدت لقارير فحافي"ادمنية فال المواق  اللال يعمل ب ا عر 

أفحا  المفالح اللجارية،  فوفال فال القدس، ففلوا عماالل عربال من المواكنين فال رسرائيل. 
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هذه القرارات انعكاسال لمشاعر ال وا فال قلو  ماليين  "يديعوت أحرونوت"واعلبرت فحيفة 
 ."ارسرائيليين غداة ال جوم على الكنيس

، "أشكلون"نياهو وغالبية و رائز وأعها  الكنيست قرار رئيس بلدية وانلقد رئيس الحكومة بنيامين نل
ياهو فال بيان أفدره رنز ن. وقال نل"غير قانونال وليس أ القيال "وكالبز معظم م باللراج  عنز كونز 

ال مكان لللميي  هد العر  فال رسرائيل، ويحظر علينا دمغ جم ور كامل يحلرم بغالبيلز الواسعة "
الذا سيكرحز على  "قانون القومية". وأهاا أن "أقلية فغيرة عنيفة وعنلرية القانون، بجريرة

سيهمن المساواة اللامة لجمي  المواكنين أمام القانون، ومن ج ة أ ر  "الحكومة ادحد المقبل 
 ."سيؤكد هوية رسرائيل دولةل للشع  الي ودا، وال لناقذ بين ادمرين

المسلشار القهائال للحكومة بفحص ال كوات الممكن  ولوج ت و يرة القها  لسيبال ليفنال رلى
هد قرار يلعارذ والمبادئ ادساسية من المساواة ومن  اللميي  وقانون المساواة فال فرص "ال اذها 
. وقال رئيس بلدية لل أبي  رون "أشكلون". كما اسلنكر القرار لجنة أوليا  أمور الكال  فال "العمل

. فال "وبالذات نحن الي ود علينا الحذر من سلوو ك ذا"من أشكلون، حولدائال رنز ي جل بقرار نظيره 
 المقابل، أيد القرار و ير ارسكان والبنا  أورا آريئل وبعذ أعها  الكنيست من اليمين الملكرا.

، وع وها رلى أجوا  اللحريذ الملوافل على عموم "ارجرا ات العنفرية"ودان النوا  العر  
ليست فقك بعدم قانونيلز، رنما  "أشكلون"ات حقوقية أن  كورة قرار بلدية الفلسكينيين. ورأت جمعي

اسلباحة دما  المواكنين العر  عمومال، والعمال  رلىاللال من الممكن أن لؤدا "بانعكاسالز ال كيرة 
 ."العر  فال المدينة لحديدال 

فال اديام رسرائيل لش د ، أن نظير مجلال، عن 12/22/1124، الشرق األوسط، لندنوأوردت 
 المواكنين فال رسرائيل، وفلسكينيال  44اد يرة موجة جارفة من ففل العمال العر  من فلسكينيال 

 سكان القدس الشرقية وبعذ مناكق الهفة الغربية المحللة، من أماكن عمل م، وذلو فال ركار  03
 ا عمليات جديدة.الةأر واالنلقام للعمليات الفلسكينية هد الي ود، أو لمجرد ال وا من أن ينفذو 

وحذرت لقارير اسل بارية من أن لؤدا حمالت اللحريذ علي م رلى ارلكا  جرائم قلل، وحلى 
مذابح كما حفل فال سنوات سابقة عندما قام عنفريون ي ود ببكالق الرفاص على مجموعات 

 عمالية.
العمل الي ود  ، أمس، رن هناو عددا كبيرا من أفحا "حقوق المواكن"وفال هذا الشأن قالت جمعية 

الذين ي رقون قانون العمل ارسرائيلال بفظاظة، ويقدمون على ففل عمال م العر ، بعه م لدواف  
عنفرية وبعه م بداف  ال وا، وبعه م لدواف  أ ر  مةل اسلغالل اللولر فال الشارع بسب  

 ادوهاع ادمنية والقيام بعمليات ففل دسبا  اقلفادية.
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ل سلدروت، قد أبلغ عن وفول شكاو  من مئات العمال العر  الذين لم وكان الحاد النقابات  ا
ففل م من ور  ومفان  ومن مرافق لجارية م للفة، بما فال ذلو مكال  محاماة وهندسة وفنادق 

سائقا  13، وهال شركة شبز حكومية، بففل "ريجد"ومكاعم. كما قامت شركة الموافالت العامة 
فالل ا فال أعقا  االحلجاجات على مقلل السائق المقدسال يوسا مقدسيا يعملون فال مركبال ا وحا

رمونال، ولعمل الشركة على لجنيد سائقين من الوسك الي ودا الحاريدا، م  العلم بأن ناكقا بلسان ا 
وقد أعلنت جمعية حقوق ارنسان  ." اكئة ومهللة"نفى أن يكون هذا هو سب  الففل وقال رن ا 

لدية عسقالن  أشكلون،، رفه ا لل كوة، وكالبلز ببلغا  قراره القاهال فال رسالة عاجلة رلى رئيس ب
 بوقا عمل العمال العر  فال ور  البنا  فال المدينة على الفور. 

كو ير لالقلفاد لن أرهى بارسا ة دا "وقال نفلالال بينيت، المحسو  على اليمين الملكرا: 
ن قياس ديمقراكية دو  لة رسرائيل يلم فال المواقا الفعبة، وفال موظا على أساس دينز أو عرقز. واا

. كما وج ت نائبة الكنيست ميرا ريغيا، المعروفة "هذه اديام لحديدا نحن نمر با لبار فع 
يج  اللعامل م  "بأفكارها اليمينية، وبشكل مفاجئ، انلقادا للقرار وقالت رن ذلو  كأ، وأوهحت أنز 

فلة وأ ذ اعلبارات ورأا الج ات ذات الفلة، بما كل ُملقدم لعمل ما على أساس المعايير ذات ال
ليس هناو مكان لقرار شمولال فقك دن ش فا ما عربال "، وأهافت: "في ا الشاباو، بعين االعلبار

 ."الجنسية
و يرة القها  لسيبال ليفنال، أعلنت ، أن برهوم جرايسال، عن 12/22/1124، الغد، عم انوذكرت 

اللعامل م  شمعونال قانونيا. وقال "رن الحديت يجرا عن رن ا كلبت من كاقم  اص فحص كيفية 
لميي  جماعال، ليس على  لفية أمنية عينية، واللميي  هد العمال أو ففل م من العمل على  لفية 
انلمائ م القومال أو الدينال أمر ممنوع، ويج  اللعامل م  قرار ك ذا، بأقفى الدرجات اللال ينص 

 علي ا القانون".
 ية يائير لبيد، رن قرار رئيس بلدية شمعونال هو قرار عنفرا، وهو " نوع لإلرها ".وقال و ير المال

من ناحية أ ر ، ال م النائ  محمد بركة، رئيس الجب ة الديمقراكية للسالم والمساواة، نلنياهو بلنفيذ 
حملة لففل العمال العر  من أماكن عمل م، مشددا على أن ا حملة للغذ  من ال كا  العنفرا 

وأوهح رن "قرار الففل العنفرا من العمل ما كان سيكون،  رسمال الذا يقوده نلنياهو ش فيا.ال
ن ا للفت النغمات  لوال ال كا  العنفرا، الذا يفعثده بنيامين نلنياهو وو راؤه، وحلى واا

 والل جات، ولوال لكبيق م لسياسة لميي  عنفرا أشرس".
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 لدية عسقالن بإعادة العمال العرب إلى عملهموزارة الداخلية اإلسرائيلية تأمر رئيس ب .23

أمرت و ارة الدا لية ارسرائيلية، عفر ال ميس، رئيس بلدية أشكلون  عسقالن،، ريلمار : 44عر  
شمعونال، ببعادة العمال العر  رلى عمل م فال المدينة، وذلو بعد أن قرر شمعونال أمس رقاف م عن 

 من.العمل ب عم جعل سكان المدينة يشعرون باد
كذلو لوجز المسلشار القهائال للحكومة، ي ودا فاينشكاين، رلى شمعونال اليوم وكالبز بلقديم 

 ريهاحات بشأن قراره.
 11/22/1124، 48عرب 

 
 سياسيا  وقانونيا  عسقالن" بلدية ": سنالحق رئيس البرلمانية كتلة التجمع .24

لرئيس بلدية عسقالن  أشكلون، عقبت كللة اللجم  البرلمانية على اللفريحات العنفرية : 44عر  
ريلمار شمعونال بالقول: "ب كوة عنفرية ولميي ية فار ة، ي الا رئيس بلدية عسقالن  أشكلون، 
ريلمار شمعونال، ملعمدا قانون المساواة بالعمل وينل و حرية اللشغيل، ويف  ال يت على أجوا  

عمال يكدون للأمين مفدر معيشة اللحريذ الدموا المنفلت هد المواكنين العر ، وهذه المرة هد 
وأكدت كللة اللجم  أن ا سللوجز للمسلشار القهائال للحكومة بشأن  دسرهم، فقك لكون م عربا".

اللفريحات، وسللاب  الملفات بالمسار القهائال فال حال باشر شمعونال بلنفيذ نواياه العنفرية، 
ه المواكنين العر  على أساس دواف  وأدانت الكللة بشدة مظاهر العنفرية، والعنا المؤسسالال لجا
 واعلبارات سياسية وكل م الفة للقانون وانل او لحقوق أساسية.

 11/22/1124، 48عرب 
 
 عسقالن"بلدية "رئيس  ضد   جنائيا   أبو عرار لوزير األمن الداخلي: افتحوا تحقيقا  النائب طلب  .25

ادمن الدا لال يلسحاو  أبرق النائ  كل  أبو عرار رسالة شديدة الل جة لو ير: 44عر  
أهرونوفيل ، ولو يرة القها  لسيبال ليفنال، وللمسلشار القهائال للحكومة، ولمراق  الدولة، كال  
في ا باللحقيق الجنائال م  رئيس بلدية عسقالن "أشكلون" الذا قرر من  د ول العمال العر  رلى 

اللعاي ، وقد أد  رلى  سائر أماكن عمل م فال المدينة، وأعلبر أن هذا القرار يمس بكل معانال 
بالماليين للمقاولين والعمال العر ، كما أن هذا لحريذ على العنفرية وارقفا  وعلى العنا 

وذكر النائ  أبو عرار فال برقيلز قانون لكافؤ فرص العمل والذا ينص على أن فاح   الملبادل.
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سب  جنس م، أو بسب  سن م أو العمل ال يجو  لز اللميي  بين الموظفين أو المرشحين للوظائا ب
 العرق أو الدين أو الجنسية أو مكان والدل م، أو ال لالا وج ات النظر.

كما وناشده بال اذ ارجرا ات الال مة هد رئيس البلدية المذكور، محذرا من أن هذا ادمر سيشج  
لى حالة من الف وهى فال أفحا  مفالح من ففل عمال عر ، ما سيؤدا رلى كارةة رنسانية، واا

 اللعامل فال هذه الدولة.
 11/22/1124، 48عرب 

 
   يصادق رسميا  على منح تسهيالت لتسليح المستوطنين  وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي .26

: فادق و ير "ادمن الدا لال" ارسرائيلال يلسحاق وكاالت -الحياة الجديدة  - القدس المحللة
يلية لقهال بفرذ لس يالت للسليح المسلوكنين أهارونوفيل ، رسميال على لوفيات لجنة رسرائ

الي ود. وأوهحت مفادر رعالمية عبرية، أن اللس يالت سللهمثن رف  بعذ القيود عن عملية 
اسلفدار ر ص لحمل المسلوكنين لألسلحة، مشيرةل رلى أن هذه ال كوة لألال فال أعقا  لدهور 

بين هذه اللس يالت اللال لقرر منح ا لفلرة  ادوهاع ادمنية فال مدينة القدس المحللة ولولثرها. ومن
بقائ ا مع م، وكذلو لوسي   ةالةة أش ر بشكل مبدئالن السماح لعاملال الحراسة بافكحا  أسلحل م واا
قائمة البلدات الي ودية والمسلوكنات اللال يسمح لسكان ا الي ود بحمل السالح، ومنح ر ص لحمل 

 و من أن وا  دمل م العسكرية.السالح لجنود وهباك رسرائيليين ملقاعدين أ
 11/22/1124، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 للصراع حل دائمالتوصل إلى باحتمال  ليفني: المشروع االستيطاني يمس   .27

رئيسة ح   "هلنوعا"  الحركة، وو يرة القها  ارسرائيلية لسيبال ليفنال، قالت، اليوم : 44عر  
ل رلى حل دائم للفراع، وأن اسلمرار االسليكان يس ن ال ميس، رن االسليكان يمس باحلمال اللوف

 ادجوا  ويدل على أن رسرائيل ل ادع.
ونقلت وسائل رعالم رسرائيلية عن ليفنال قول ا  الل اجلماع "مجلس السالم وادمن" بعنوان "ادمن، 

 الدائم".الدولة والمجلم "، عقد فال مدينة هرلسيليا، رن "المشروع االسليكانال يمس باحلمال الحل 
وأهافت ليفنال أنز "كلما نوافل المشروع االسليكانال فبن مسلقبلنا لن يلحسن، ف ذا يس ن ادجوا  
ويبعت برسالة رلى العالم بأن رسرائيل للع  لعبة م دوجة. نلحدت عن السالم واللسوية ولكن فال 

 سكينية.موا اة ذلو نكلق لفريحات حول أعمال بنا  أ رة ومفادرات أ ر " لألراهال الفل
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واعلبرت ليفنال أن "الحلم هو  وجود، دوللين قوميلين من أجل الحفاظ على رسرائيل ي ودية 
 وديمقراكية". 

 11/22/1124، 48عرب 
 
 ليفني تدعم اقتراح قانون نتنياهو بشأن "يهودية الدولة" .28

"قانون ي ودية من الملوق  أن لعلن و يرة القها  ارسرائيلية لسيبال ليفنال، دعم ا لفيغة : نر 44عنن
الدولة" الذا يدف  بز رئيس الحكومة بنيامين نلنياهو، حيت نقل عن مقربين من ا قول م رن أسس 

 االقلراح الذا بادرت رليز ليفنال مشمولة فال اقلراح نلنياهو.
وبحس  "هآرلس" فبن دعم ليفنال لفيغة نلنياهو لسلند رلى وج ة نظر قهائية، بادعا  أن ا لشلمل 

 مة المساواة" رغم أن ا ليس مذكورة بشكل فريح.على "روح قي
بندا  24يشار رلى أن الفيغة اللال يقلرح ا نلنياهو لم لكلمل بعد، ومن الملوق  أن يعرذ نلنياهو 

 من بنودها على الو را  ادحد القادم، بدون أن يكل  من م اللفويت علي ا.
 12/22/1124، 48عرب 

 
 منزل الشهيد الشلودي بعد هدمه يناوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يع .29

عاين و ير ادمن الدا لال ارسرائيلال "يلسحاق أهارونفيل " مسا  ال ميس، : ففا – القدس المحللة
ركام من ل الش يد عبد الرحمن الشلودا فال بلدة سلوان فال القدس المحللة بعد يومين من لفجيره من 

من ل الشلودا بعد محافرلز من قبل سلكات وشوهد أهارونفيل  فال محيك  قبل سلكات االحلالل.
االحلالل واعلالئ ا أسكح المنا ل المجاورة ومن  الحركة فال محيكز لالكالع بنفسز على رلمام قرار 

 هدم ولدمير منا ل منفذا العمليات فال القدس المحللة.
ق الراب  من وأكل  الو ير ارسرائيلال على حجم الدمار فال من ل الشلودا المدمر الكائن فال الكاب

بناية سكنية وأجر  مقابالت فحفية م  كواقم رعالمية رسرائيلية افكحب ا معز فال جوللز قبل أن 
 يغادر المنكقة.

 11/22/1124، وكالة الصحافة الفلسطينية فصفا 
 
 لمزاولة عمله  السويد إلىتقرر إعادة سفيرها  يةسرائيلوزارة الخارجية اإل .31

رعادة السفير ارسرائيلال رلى السويد، الذا كان قد اسلدعال  ئيليةارسراقررت ال ارجية : 44عر  
 قبل أسابي  احلجاجا على اعلراا السويد بفلسكين.
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وأكدت لقارير رسرائيلية أن و ير ال ارجية أفيغدور ليبرمان قرر رعادة السفير يليحاو بحمان رلى 
وأوهحت أن  راا بفلسكين.السويد الذا اسلدعال قبل أسابي  احلجاجا على قرار السويد االعل

 السفير سيعود فال ادسابي  القريبة لم اولة عملز فال السفارة.

 11/22/1124، 48عرب 
 
 "اإلرهاب"تتهم الصحافة األجنبية بدعم  "إسرائيل" .30

القدس العربال: احلجت رابكة الفحافيين ادجان  فال رسرائيل على لفريحات و ارة  -النافرة 
. "اررها "كية غير م نية لعملية الكنيس فال القدس المحللة ومنح الدعم لن ارجيل ا اللال ال مل ا بلغ

وكان الناكق بلسان ال ارجية عامنوئيل نحشون عمم رسالة على الفحافيين ادجان  فال رسرائيل 
االنكباعات "قال في ا رن و ارلز دعت سفارات رسرائيل فال العالم لحملة عالقات عامة لفحح في ا 

 لركل ا اللقارير المشوهة لوسائل رعالم أجنبية بشأن عملية الكنيس.اللال  "ال اكئة
و عم نحشون أن اللقارير لم لميث  بين الهحية وبين القالل، موج ال أفاب  ال ام لوسائل رعالم 

 ."مساعدة اررها "أجنبية مرك ية كةيرة بن
ل دا لكمس الحقائق ولسويد من ناحيلنا هذه لقارير كاذبة لنكوا على مآر  "ولاب  بيان ال ارجية: 

 ."حلى بدون قفد "اررها "ففحة رسرائيل وباللالال دعم 
 12/22/1124، القدس العربي، لندن

 

 تل أبيب تؤكد تعاونها في تحقيق األمم المتحدة حول حرب غزة .32
قالت رسرائيل يوم ال ميس رن ا سللعاون فال لحقيق لجريز ادمم الملحدة : منير البويكال -القدس 
ال جمات ارسرائيلية على قكاع غ ة  الل الحر  فال القكاع الفيا الماهال وبشأن  بشأن

 الملحدة لل  ين أسلحة. ادمماسل دام نشكا  فلسكينيين لمواق  للب  
وأعلنت رسرائيل ادسبوع الماهال أن ا لن للعاون م  لحقيق مسلقل يجريز مجلس حقوق ارنسان 

جرائم حر  ارلكبت  الل القلال الذا حدت فال يوليو لمو   اللاب  لألمم الملحدة بشأن م اعم عن
وأغسكس آ  قائلة رن نلائجز محددة مسبقا ومل مة رئيس اللحقيق ادكاديمال الكندا وليام شاباس 

 باالنحيا  هد رسرائيل.
وقال الملحدت باسم و ارة ال ارجية بول هيرشسون رنز على النقيذ من ذلو اللحقيق فان اللحقيق 

نز ادمين العام لألمم الملحدة بان كال مون هو "لحقيق حقيقال قد يمكننا من لحسين أدائنا الذا دش
 فال مسار الفراع واللعلم من أ كائنا."

 11/22/1124، وكالة رويترز لألنباء
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 ينهي مسيرته السياسية بأحضان "هآرتس" واليسار اإلسرائيلي بركة: محمد 48عرب موقع  .33

 "هآرلس"د بركة اليوم أن ين ال مسيرلز السياسية فال أحهان فحيفة ا لار النائ  محم: 44عر  
 وأحهان اليسار ارسرائيلال وم اجمة اللجم  الوكنال الديمقراكال والمقاومة الفلسكينية.

في ا فم  رعالن بركة عن نيلز االسلقالة من الكنيست بعد ةالةة ش ور لقريبلا، يكوا مرحلة حاول 
يلال واليمين الفلسكينال، وورك في ا الجب ة بعالقات مشبوهة م  سيا بين اليسار ارسرائ المناورة

 ارسالم القذافال ومحمد دحالن.
وقد سعى رئيس الجب ة الديمقراكية للسالم المساواة فال ادعوام اد يرة لفوير نفسز بأنز القيادا 

وهو ما حاول أن  الوسكال المعلدل فال  هم الفراع بين كرفين يفلقدان للقيادة العقالنية الملعقلة.
يفعلز فال المقابلة اللال نشرل ا فحيفة "هآرلس" اليوم رذ وففز معد المقابلة بأنز وسكا بين "اليمين 

وفا نفسز بأنز ليس  ،1006الملكرا والعر  االنففاليون" ففال الحملة االنل ابية فال العام 
 فويت للجب ة.حماس وليس أولمرت، محاوال اسلرها  الشارع ارسرائيلال واسلماللز للل

ويبدو أن ما يقوم بز بركة ليس من دواف  انل ا ية، بل ينب  عن قناعات راس ة بأن لحالفز م  
اليسار ارسرائيلال أهم بكةير من الوحدة الوكنية فال الدا ل، وأن  كا  المواكنة ارسرائيلية يفوق 

 ال كا  الوكنال وقت الجد.
العبرية بركة بمقابلة موسعة أشبز  ة هآرلسوبمناسبة رعالنز اللنحال من منفبز،  فت فحيف

بمقابالت العالقات العامة فال ادنظمة الديكلالورية، رذ فورلز بأنز العربال الفلسكينال الوكنال لكنز 
فال الوقت ذالز العقالنال المل ن المعلدل. وللفوير مد  اعلدالز للقارئ الي ودا حاولت رجرا  

لدكلور ع مال بشارة والنائبة حنين  عبال اللال يعلبرها مباعدة  عكس مقاربة، بينز وبين مواقا ا
 الجم ور ارسرائيلال شديدة اللكرا.

وبركة، الذا يكرر ادحاديت عن أن الجماهير العربية لواجز انفاللال عنفريال شرسال وعن هرورة 
 حماية هذه الجماهير، س ل االسلدراج فال وسيلة رعالم عبرية لم اجمة الحركة الوكنية واللجم 
الوكنال الديمقراكال ومؤسسز ع مال بشارة ومواقفز وفكرلز دولة جمي  مواكني ا  الذا قال عن عمد 
أو عن ج ل بأن ا ل دا رلى دولة واحدة على كل أرذ فلسكين، م  العلم أن دولة كل المواكنين 

قراكية لسعى لمواج ة فكرة ي ودية رسرائيل من الدا ل وكشا اللناقهات الدا لية البنيوية بين ديم
 وي ودية رسرائيل وأن االةنين ال يلعيشان سوية،.
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وفيما يواجز بشارة و عبال مالحقة وحمالت لحريهية رسرائيلية، ا لار بركة الدوس على  كا  
كعنة ل ما فال الظ ر ليشن هجوما على  مالئز من  العنفرية، ولوجيزالوحدة الوكنية فال مواج ة 
 اللجم  واللحريذ علي م.

ا حا مال فال ردانة قلل المدنيين من جان  الفلسكينيين، رذ قال "المقاومة ال لقلل المدنيين، ورغم أنز بد
، بدا لينا فال ردانة ممارسات ارسرائيلية واكلفى فال م اجمة االحلالل، وهو ”وقلل المدنيين ررهابلا

ائيل رؤوفين لعبير للمواربة عن م اجمة رسرائيل مباشرة ولحدت عن عالقالز الوكيدة م  رئيس رسر 
 ريفلين.
رن جا ت اللسمية، حاول بركة اللع  على حبل فهفاذ، ورفذ الكشا  "القهايا الكبر "وفال 

عن موقفز مما يجرا فال سوريا، فلم يففح للقارئ ارسرائيلال رن كان يؤيد الةورة أو النظام، وبدا 
 جليلا أنز يل ر  من ادسئلة المحرجة.
ي  ا لار أن  الفاق، لكنزود أولمرت وبأن ما كانا قريبين من لوقي  بركة كال المديح دبو ما ن واا

أنا ال أحفل على ريحا  "حسن نفر هللا، عندما قال  "هآرلس"ي اجم بالعبرية ومن على ففحات 
ا،  من نفر هللا، أنا أعرا الواق  ارسرائيلال أكةر منز. ادفهلية لدا أننال أجيد العبرية والعربية أيهل

نما ما هو أعمق، أنا ألحدت الةقافلين  العبرية والعربية، وال أقفد القدرة  ."على اسل دام اللغلين، واا
فال المقابل، عندما سئل بركة رن كان ير  بابن بلدلز الهابك فال وحدة جوالنال فال جي  االحلالل، 

أو عميالل؟ ل ر  بركة من ارجابة ولسلر  لا فائذ الكالم، ورفذ م اجمة  عليان،  ائنال غسان 
 وكان أحد قادة الحر  اد يرة على غ ة. والفلسكينيينليان الذا يلباهى بعدائز للعر  ع

 الفراع كحر بذلو يلعامل م   وهو ودعا بركة  الل المقابلة لن "ر راج المدنيين من دائرة العنا"
ملكافئة بين جيشين، ملجاهال بذلو أن الحديت يدور عن مقاومة أبش  وآ ر احلالل فال العالم. 

 رغم أنز يعر  عن لأييده لمقاومة االحلالل رال أنز سرعان ما يناقذ نفسز.و 
وعندما سئل رن "كان الكفاح المسلح الذا لقوم بز حماس يهر المفلحة الفلسكينية العام؟"، أجا : 

يرسلون شعبا كامال للجحيم"، وذلو فال رشارة رلى  الجنة لكن م"هناو "أش اص يريدون الوفول رلى 
 حماس.
ح بركة بأنز ال يل لى عن حق العودة، لكنز فال الوقت ذالز يعلبر نفسز معلدال يدف  بحل ويفر 

"دوللين لشعبين"، ف ل يشرح لنا بركة كيا يلحقق حق العودة الذا يلمسو بز فال ركار الدولة 
الي ودية؟ وهل حق العودة بالنسبة لبركة مجرد نوسلالجيا وذرا دموع على ادكالل فال ففورية؟ 

حل  من  الليوم "لرات" نحييز سنويا ونناقهز ببرنامج سياسال يرس  المشروع الف يونال  هل هو
 "الدوللين للشعبين"؟
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وكل  معد اللقرير، غيدا فايس، أن بركة ألغى  يارة لز مؤ رال برفقة كلللز البرلمانية رلى سلوان فال 
ال أقامل ا عائلة الش يد عبد وذلو للجن   يارة  يمة الع ا  الل هناو،القدس لللهامن م  ادهالال 

اةنين. لكنز فال  رسرائيليينالرحمن الشلودا، الذا نفذ عملية دهس فال القدس أسفرت عن مقلل 
المقابل، يقول الكال ، بادر قبل عدة أعوام رلى المشاركة فال جنا ة سيدة رسرائيلية فال عسقالن قللت 

 قبل بالشلائم والمسبات من قبل الحهور.جرا  سقوك قذيفة أكلقت من غ ة، ولم يلق لرحيبال بل اسل

 11/22/1124، 48عرب 
 
 شركات إسرائيلية تزود أنظمة قمعية بوسائل لمراقبة االتصاالت .34

كشا لقرير للمنظمة الدولية للحفاظ على ال فوفية أن شركات لكنولوجيا رسرائيلية : 44عر  
فاالت، وأقامت فال عدة دول مراك  ل ود أنظمة قمعية فال وسك آسيا بوسائل لكنولوجية لمراقبة االل

 رفد ومراقبة.
ويوهح اللقرير أن شركلال "نايس" و "فارنت" ارسرائيليلين لنشكان فال دول وسك آسيا ول ودان 

 أج  ة ادمن بأج  ة ملكورة لمراقبة شبكة ارنلرنت وشبكات االلفال.
على ل ويدها ب دمال ا هال ويؤكد اللقرير أن من بين الدول اللال عملت الشركلان ارسرائيليلان 

 حكوملال ك  سلان وأو باكسلان الللين لوجز ل ما ل م بانل اكات سافرة لحقوق ارنسان.
 11/22/1124، 48عرب 

 
 تمار اإلسرائيلية للغاز تعتزم مد خط أنابيب مع مصرشركة  .35

 ملياراى رل 2.3ركالق عملية لحديت قيمل ا من  البحراارسرائيلية للغا   "لمار"لعل م مجموعة 
مفر لديره يونيون فينوسا جاس  فالدوالر، لشمل مد  ك أنابي  لحت المياه رلى مفن  لفدير 

 "لمار"المجموعة، أمس، أن مجموعة  فاللللنقي ، أحد الشركا   "ديليو ارسرائيلية"وذكرت  ارسبانية.
لى مفر، رذا ما لعل م لوسي  كاقات ارنلاج من  الل آبار جديدة ولحديت المنفات و ك أنابي  ر

م  يونيون فينوسا جاس. وفى مايو وق  الشركا  الفاقا غير مل م للسليم  ن ائاللم لوقي  الفاق لوريد 
المسال اللاب   الكبيعالعاما رلى مرفأ الغا   23مليار ملر مكع  من الغا  سنويا لمدة  4.3نحو 

 مفر. فالليونيون فينوسا جاس 
 12/22/1124، المصري اليوم، القاهرة
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 غزة قطاع علىاألخير أضرار العدوان مع األمم المتحدة تنهي حصر  بالتنسيقوزارة األشغال  .36

أعلن و ير ادشغال العامة وارسكان الفلسكينال مفيد الحساينة اليوم من غ ة : أيمن الجرجاوا -غ ة 
ائيلية اد يرة أن مرحلة جديدة سلبدأ مكل  ادسبوع المقبل فال برنامج رعادة ما دمرلز الحر  ارسر 

 على غ ة.
وأكد الحساينة أن معركة رعمار القكاع بدأت، لكنز شدد على أن آلية رد ال مواد البنا  المعلمدة من 

 ادمم الملحدة ال لفال بحاجة ارعمار.
وعن ارجرا ات العملية اللال اعلمدت، أوهح الحساينة أنز لم لوقي  عقود م  شركلين ر الة الركام 

ماليين دوالر، على أن يبدأ العمل فال المشروع بعد أيام ببشراا وملابعة  5.1ة بقيمة فال محافظة غ  
 الو ارة وادمم الملحدة.

وأحفت و ارة ادشغال الفلسكينية باللنسيق م  برنامج ادمم الملحدة ارنمائال والحاد المقاولين 
أحفت وكالة غوت ولشغيل الفلسكينيين أهرار المواكنين الفلسكينيين من غير النا حين، بينما 

 الالجئين الفلسكينيين  أونروا، أهرار النا حين باللنسيق م  الو ارة.
 223وأوهح الحساينة أن رجمالال الوحدات السكنية اللال لهررت  الل العدوان بلغت أكةر من 

 لغ يين. 13050ألفا لعود لنا حين، و 44ألا وحدة، من ا 
ألا وحدة سكنية لعود لنا حين بشكل  33أن ت حفر أهرار  وأشار الو ير رلى أن وكالة ادونروا

 2361وحدة، وال دم الج ئال غير الفالح للسكن  5516لففيلال، بينما بلغ ال دم الكلال للمواكنين 
 وحدة. 11323وحدة، وال دم الج ئال الفالح للسكن 

ت دفعات ألا أسرة اسللم 25وعن المعونات اللال قدمت للملهررين، أوهح الحساينة أن نحو 
أسرة رفالح ادهرار الج ئية  22400أسرة بدل ريجار و 2100مالية من وكالة الغوت، من ا 

أسرة من أفحا  المنا ل  600اللال لحقت بمنا ل م، كما أن ادمم الملحدة بدأت بدف  بدل ريجار لن
 الم دمة كليا كدفعة أولى.

شكل بالغ فال منكقة الشجاعية شرقال من ل ملهرر ب 000وقال رنز يجرا العمل حاليا على لرميم 
غ ة بقيمة عشرة ماليين دوالر باللنسيق م  ادمم الملحدة، فال الوقت الذا شكثلت فيز الو ارة فرقا 

 بحاجة رلى لدعيم. 300هندسية مل ففة دعثمت مائة من ل من أفل 
ن ل مدمَّر كليا، وأهاا الو ير أن اللجنة القكرية رعادة رعمار غ ة قدثمت ألا دوالر لكل فاح  م

 ماليين دوالر، كبغاةة عاجلة للملهررين. 3.4مليون شيكل   11فال حين قدمت الحكومة 
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 21.3ووهعت الو ارة وفق الحساينة، حجر ادساس لمشروع رنشا  ألا وحدة سكنية ملنقلة بقيمة 
فال بلدة   اعة  مليون دوالر بدعم من مؤسسة "ليكا" اللركية، ولم لو ي  مائة "كرافان"  بيت ملنقل،

المدمرة شرق  ان يونس جنو  قكاع غ ة بلمويل من هيئة ادعمال ال يرية اللركية. ويجرا لنفيذ 
 مشروع مائة "كرافان" فال منكقة بيت حانون شمالال القكاع بلمويل من ال الل ادحمر القكرا.

ة لإلعمار، وسلنفذ قريبا "كرافان" بلمويل من ال يئة العربية الدولي 500وبدأت الو ارة لنفيذ مشروع 
 مشروع ألا "كرافان" بلمويل من ُعمان.

وفيما يلعلق بلسليم الملهررين مواد البنا  رعمار منا ل م وفق  كة ادمم الملحدة، أوهح الو ير 
 كنا من ا رسمنت حلى اليوم. 2500ملهررا لسلموا  2411أن 

ولفت الحساينة رلى البد  ببد ال المواد الال مة السلكمال مشاري  البنية اللحلية للجنة القكرية رعادة 
 رعمار غ ة، رذ بدأت العملية ببد ال سبعة آالا كن من "البيسكورس".

11/22/1124الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 العكاري شهيدال القدس تجبر االحتالل على التراجع عن هدم منزل فيمواجهات عنيفة  .37

فشلت قوات االحلالل ارسرائيلال فال هدم من ل الش يد ابراهيم العكارا : فادا أبو سعد  -رام هللا 
فال القدس المحللة أمس ال ميس، بعد أن لفد  ل ا المواكنون الفلسكينيون فال م يم شعفاك 

 واشلبكوا مع ا ورفهوا لنفيذ ادوامر ارسرائيلية باال ال .
اج ات عنيفة بين الفلسكينيين وقوات االحلالل اللال سلمت عائلة الش يد ابراهيم وش د الم يم مو 

ساعة فقك، فيما قام  44العكارا أمرال ب دم من ل م وااعكائ م الحق باالعلراذ على ادمر  الل 
أفراد من الشركة ارسرائيلية بأ ذ مقاسات المن ل، وال رائك ال افة بز، لكن أهالال الم يم لفدوا 

 ومنعوهم من ركمال ارجرا ات وأجبروهم على مغادرة المكان.ل م 
واملدت المواج ات العنيفة اللال اندلعت عند حاج  الم يم رلى محيك من ل الش يد حيت لفد  

 الشبان لقوات االحلالل وأجبروها على االنسحا  وعدم هدم المن ل أو لدميره.
الش يد معل  حجا ا فال حال الةورا، وقامت  كما سلمت سلكات االحلالل قرار هدم عسكريال لعائلة

ببغالق مد ل الحال الرئيسال فال سلوان وقرية فور باهر جنو  القدس بالمكعبات االسمنلية، 
 وانلشرت قوات مكةفة على مدا ل ا، وفرهت قيودها على لحركات السكان.

والال، حدادال على وفال جبل المكبر بالقدس المحللة، اسلمر االهرا  الشامل لليوم الةالت على الل
 .أرواح الش يدين أبو الجمل

12/22/1124القدس العربي، لندن،   
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 " تقتحم المسجد األقصىأمناء الهيكل" منظمةمجموعات من  .38

اقلحمت مجموعات من الملكرفين الي ود، ومن منظمة "أمنا  ال يكل" : وفا –القدس المحللة 
س، المسجد ادقفى المبارو من با  المغاربة الم عوم، وجنود بجي  االحلالل بلباس م العسكرا ام

بحراسات مشددة، فال حين أحبك حراس ادقفى محاوالت ملعددة للملكرفين القامة كقوس وفعاليات 
 وشعائر للمودية فيز.

أن االقلحامات لمت عبر مجموعات فغيرة وملالحقة،  ارسالمية فال القدسادوقاا مدير وذكرت 
وا أدا  فلوات للمودية، والقيام بأعمال اسلف ا ية ما دف  ُحراس المسجد وأن عددا من الملكرفين حاول

الى اللد ل ومن  لفرفال م ومحاوالل م، فال الوقت الذا للفظ عدد من الملكرفين بألفاظ نابية 
وأوهحت أن هذه االنل اكات، ل امنت م  موافلة قوات  وعنفرية، وشلموا حراس المسجد ادقفى.

بحق روثاد المسجد ادقفى من فئة الشبان، ولم احلجا  بكاقال م الش فية على  االحلالل اجرا ال ا
 البوابات الى حين  روج أفحاب ا من المسجد.

12/22/1124الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 بالقدس للتحذير من استمرار غطرسة االحتاللتنظم مؤتمرا   اإلسالميةالهيئة  .39

دينة القدس المحللة، اليوم ال ميس، مؤلمرلا فحافيلا بعنوان نظثمت ال يئة االسالمية العليا فال م
، وذلو فال فندق الكومودور، بحهور حشد من القيادات ”اللولر ما  ال قائما من قبل االحلالل”

 السياسية والدينية فال الدا ل الفلسكينال والقدس.
المحللة، فال ظل اسلفحال وجا  المؤلمر الذا عرفز المحامال  الد  بارقة، نليجة لما لش ده المدينة 

قوات االحلالل، ولهييق ال ناق على االهالال عبر سياسات م للفة، الى جان  ما لشده المدينة من 
 مواج ات مسلمرة وهدم لمنا ل المواكنين، واالعلدا  علي م.

وقال رئيس ال يئة االسالمية العليا فال القدس الشي  عكرمة فبرا رن االحلالل يلماد  فال الهغك 
واشار  ى المقدسيين، واسلمراره فال لس يل اقلحام المسجد االقفى ولدنيسز من قبل المسلوكنين.عل
 ”.المدينةبن الغكرسة ارسرائيلية لن لقود الى اا ل دئة، او هبك لألمور ال

من جانبز، اوهح الشي  كمال  كي  نائ  رئيس الحركة االسالمية فال الدا ل الفلسكينال أن 
قد بدأت ولن لنل ال رال بلحقيق وعد هللا بلحرير ادرذ من دنس االحلالل  معركة القدس الكبر 

 ارسرائيلال.
11/22/1124مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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ة لشؤون اللشريعات، فال جلسل ا لبحت اللجنة الو ارية ارسرائيلي :برهوم جرايسال -النافرة 
ادسبوعية بعد غد ادحد، مشروع قانون يحظر نشاك الجناح الشمالال للحركة ارسالمية الناشكة بين 

 ، الذا يرأسز الشي  رائد فالح.44فلسكينيال 
وكان رئيس الو را  بنيامين نلنياهو فرح فال ا ونة اد يرة أكةر من مرثة، رنز أوفى الج ات 

 ال مكلبز لفحص رمكانية حظر نشاك الحركة.القهائية ف
، رذ أن يرأس الجناح الجنوبال، 2660انشقاقا منذ العام  44ولش د الحركة ارسالمية لد  فلسكينيال 

الشي  حمثاد دعابس، ويشارو فال االنل ابات البرلمانية ولز ةالةة نوا  حاليا، بينما الجناح الشمالال 
 برئاسة رائد فالح يقاكع ا.

 ى قانون حظر الحركة، النائ  العنفرا أليكس ميلر، من ح   "يسرائيل بيلينو".وبادر رل
وقال المكل  السياسال للجناح الشمالال للحركة فال بيان لز أمس، رنز "ال لكاد لكل  شمس يوم أو 
لغي  رال ونسم  أسكوانة اللحريذ على أهلنا فال القدس والدا ل وعلى الحركة ارسالمية بشكل 

ذ لقوده المؤسسة ارسرائيلية الرسمية بفف ا ادول، بدالل من االعلراا بأ كائ ا  اص. فاللحري
 الملمةلة بالنيل من البشر والحجر فال القدس الشريا".

رن قافللنا سلبقى لسير رغم لحريهكم ول ديدالكم اللال لن ل يدنا رال لمسكال  م البيان: لاوجا  فال 
 بن جنا والةبات على كريقنا".

12/22/1124، الغد، عمان  
 
 شركة "إيجد" اإلسرائيلية سائقا  فلسطينيا  من 27فصل  :معاريف .40

 13كشفت فحيفة معاريا العبرية امس، أن شركة الحافالت ارسرائيلية "ريجد"، ففلت -القدس 
سائقال فلسكينيال من عمل م، مسا  أول من أمس بسب  مشاركل م باالحلجاج على قلل السائق يوسا 

 دة أيام والذا يعمل فال نفس الشركة.الرمونال قبل ع
وبحس  الفحيفة فبن الشركة قررت لشغيل سائقين من الملشددين دينيلا لشغل الوظائا اللال ُأقيل 

 من ا السائقون الفلسكينيون.
12/22/1124األيام، رام هللا،   
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قام وفد هم رؤسا  مؤسسات رسالمية وقيادات من الجالية الفلسكينية ب يارة رلى السفارة : لندن

السويدية فال العافمة البريكانية لندن، للقديم الشكر للحكومة السويدية على قرارها اللاري ال الجرا  
 باالعلراا بالدولة الفلسكينية.

رئيس منلد  اللوافل ادوروبال الفلسكينال، كل من  –وا وقد شارو فال الوفد الذا لرأسز  اهر بيرا
الدكلور حافظ الكرمال، ممةالل عن المنلد  الفلسكينال البريكانال ورئيس مرك  ميفير ارسالمال فال 

فال لندن، والدكلور أنس اللكريلال  المدير العام لمرفد الشرق ادوسك –لندن، والدكلور داوود عبدهللا 
 الحهارات. رئيس مؤسسة قركبة لحوار –

نظم ال يارة منلد  اللوافل ادوروبال الفلسكينال  يوروبال فورام،، والذا قام رئيسز  اهر بيراوا 
بلقديم درع الشكر واللقدير للحكومة السويدية على قرارها الجرئ واللاري ال. واعلبر بيراوا أن هذا 

 حقوقز ويقفون رلى جانبز.اللكريم هو أقل الواج  لجاه من يشعرون بمعاناة شعبنا ويدافعون عن 
11/22/1124رأي اليوم، لندن،   

 

 تعرضـوا للضـرب والتعـذيب هممـن %95.. 2000 سـنة اعتقال عشرة آالف طفل منذ األسرى:هيئة  .43
قنال رئنيس هيئنة شنؤون االسنر  والمحنررين عيسنى قراقن ، أن عشنرة االا  :القدس دوت كوم -رام هللا

، مشننددا علننى ان ادكفننال كننانوا هنندفا مسننلمرا لسياسننة 1000كفننل لعرهننوا لحنناالت اعلقننال منننذ عننام 
 االعلقاالت اللال لقوم ب ا سلكات االحلالل.

مواكن،  5000وأشار قراق  الى انز منذ ش ر ح يران الماهال اعلقلت سلكات االحلالل ما يقار  
من مجمل هذه االعلقاالت هال من ادكفال، وأن النسبة ادكبر كانت من القدس حيت  %50وان 
 حالة اعلقال. 430بلغت 

من ادكفال المعلقلين لعرهوا للهر  واللنكيل واللعذي   الل اعلقال م  %63واهاا أن 
واسلجواب م، وانل عت اعلرافات بالقوة من م، وحوكموا محاكمات جائرة فال المحاكم ارسرائيلية، والفلا 

 كفل يقبعون االن فال سجون االحلالل. 500الى ان 
ا ت بمناسبة ذكر  رعالن الفاقية حقوق الكفل الدولية واللال اعلمدل ا الجمعية لفريحات قراق  ج

 2660أيلول عام  1وبدأ لنفيذها فال  2646لشرين الةانال عام  10العامة لألمم الملحدة يوم 
، و الل  يارة قراق  لعدد من عائالت االسر ، وادسر  المحررين بمحافظة 46بموج  المادة 

دير نادا ادسير امجد النجار ووفد من هيئة شؤون ادسر  وادسر  المحررين ال ليل، بمشاركة م
 فال محافظة ال ليل.

11/22/1124القدس، القدس،   
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المواكنين فال القدس  "ادينام": لوافل سلكات االحلالل شن حمالت االعلقال اليومية بحقث  -رام هللا 
 المحللة، حيت لفاعدت للو الحمالت فال ظل عمليات االنلقام المسلمرة بحق م.

وقال لقرير لنادا ادسير، أمس، يسلك الهو  على عمليات االعلقال اللال لجرا بحق ادكفال 
ارهم كفل مقدسال لراوحت أعم 000المقدسيينن رنز ووفقال للملابعة القانونية، فقد لعرذ أكةر من 

عامال، لالعلقال منذ ش ر ح يران الماهال، كما ُسجلت مئات االنل اكات اللال  23و 24بين 
مورست بحق م، علمال أن معظم م أفرج عنز همن شروك من ا الحبس المن لال وفرذ الكفاالت أو 

 الغرامات المالية رهافة رلى اربعاد عن أماكن سكناهم.
من مجمل  %40الذا يلراف  عن المعلقلين المقدسيين، أن وذكر محامال نادا ادسير مفيد الحاج، 

معلقلال القدس هم من ادكفال، والج   ادكبر من م لعرهوا لعمليات اعلدا  جسدية أةنا  اعلقال م أو 
 اللحقيق مع م.

12/22/1124األيام، رام هللا،   
 

 

 رابا  عن الطعامسلطة يبدؤون إضللاألمنية األجهزة  تهماعتقل في سجن أريحا خمسة معتقلين .45
بدأ  مسة معلقلين من مدينة ال ليل، جنو  الهفة الغربية المحللة، : أحمد المفرا - غ ة ،ال ليل

رهرابا مفلوحال عن الكعام، فال سجن أريحا المرك ا، احلجاجال على لمديد مدة لوقيف م من ِقبل 
 يومال. 23ج ا  الم ابرات العامة، لمدة 
 اكر، عن محامال  وج ا المعلقل فال سجن أريحا، والذا نقل رلى  ونقلت الكالبة الفحفية، لمى

السجن برفقة أربعة شبان من مدينة ال ليل، أن المعلقلين د لوا فال ارهرا  عن الكعام منذ ظ ر 
 ادربعا ، وأن م عا مون على عدم اللراج  رال بعد قرار ارفراج عن م.

ت العامة وج ت "ل مة" االنلما  لن"القوة اللنفيذية وأفادت  اكر فال لفريح لن"فلسكين"، أن الم ابرا
اللابعة لحركة حماس" فال الهفة الغربية ل وج ا حا م الفا ورا، مهيفة "ل مة مقولبة ال يعرا أحد 

 ما هال القوة اللنفيذية فال الهفة ونشاك ا ومن أسس ا".
11/22/1124، فلسطين أون الين  
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 05لوفلت دراسات رحفائية أجريت مؤ رال فال الم يمات الفلسكينية أن ما نسبلز : محمد فالح
فال المئة من الفلسكينيين فال لبنان هم لحت  ك الفقر، وآ رها دراسة أجرل ا الجامعة ادمريكية 

 موهوعية"، وأ ذت نلائج ا "على محمل الجد".نروا" اللال وففل ا بن"الالباللعاون م  "ا
هذا ما كشفت عنز اللجان الشعبية، من  الل المذكرة الفادرة عن المنظمات الديموقراكية فال 
م يمات فيدا وعين الحلوة، واللال وج ل ا رلى المفوذ العام لألنروا ورئيس قسم الشؤون 

ر المدق " فال الم يمات، احلجاجال على االجلماعية فال الوكالة لحت عنوان "الفقر المكلق والفق
 سياسية لقليص ال دمات المعكاة من الوكالة دفحا  حاالت العسر الشديد فال الم يمات.

وأشارت المذكرة رلى أن "الوه  ارنسانال لالجئين يلكل   يادة فال اللقديمات وليس حرمان شعبنا 
فال لبنان محرومين من كامل حقوق م  من أبسك حقوقز المدنية وارنسانية،  افة أن الفلسكينيين

جدر الومعظم م يعيشون حالة دائمة من البكالة وفوالل رلى ما دون  ك الفقر"، مهيفة انز "كان ا
نروا أن لبحت عن حل جدا ل يادة عدد العائالت المحلجة رلى برنامج حاالت العسر الشديد بدل البا

 من النا حين من للو اللقديمات". 2200حرمان 
12/22/1124ير، بيروت، السف  

 
فيضد  العمال الفلسطينيين يعد قرارا  " عسقالن": قرار بلدية عدالة" .47  ا " جارف يا  عنصر  ا  تعس 

بعت مرك  عدالة ظ ر ال ميس برسالة عاجلة رلى و ير الدا ليثة ارسرائيليثة جلعاد رردان : 44عر  
بار رئيس بلديثة عسقالن ريلمار ورئيس مرك  السلكات المحليثة حاييم بيبس، يكال  في ا ببج

شمعونال بالعدول الفورا عن قراره العنفراث المجحا بحقث العمثال العر  فال المدينة، والذا يقهال 
بوقا ورشات بنا  الغرفة ا منة دا ل رياذ ادكفال فال المدينة بسب  وجود عمثال العر  فال هذه 

 الورشات.
وسن  هر من مرك  عدالة أالث مجال للشو بأن قرار رئيس وجا  فال الرسالة اللال أرسلل ا المحاميثة س

ز بشكٍل فارٍخ هدث العمثال العر  بسب  انلما هم القومال ال غير، وهو قرار  البلديثة شمعونال موجث
فالث عنفراث جارا يعلبر كلث مواكٍن عربالث ل ديدلا أمنيلا، وهو يشكثل عقوبة جماعيثة لجمي  " لعسث

 "أن م عرٌ . -ا وحيدلاالعمثال الذين ارلكبوا ذنبل 
11/22/1124، 48عرب   
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افادت معكيات فادرة عن دائرة ارحفا  المرك ية ارسرائيلية ان اسم "محمد" كان  :القدس المحللة

 االسم ادكةر انلشارا بين عر  الدا ل العام الماهال.
أن دائرة لسجيل السكان كانت نشرت قبل حوالال ش رين معكيات حول ادسما  ادكةر انلشارا  يذكر

فال رسرائيل فال العام الماهال، ولبين الحقا أن ا أ فت حقيقة أن االسم ادكةر انلشارا بين العر  هو 
 %3.14من م محمدن و %23.03، وسمال 1025مولودا مسلما ذكرا عام  23،325وولد  "محمد".

 يوسا. %5.26عمرن و %5.55مدن وأح
مولودة مسلمة أنةى العام الماهال، وكان االسم ادكةر انلشارا جنى  20،355وفال المقابل ولدت 

 ليان. %2.42الينن و 2.43مريمن و %1.03ن و%1.23بنسبة 
12/22/1124الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
  طالقا  " إإسرائيل"السيسي: لن نسمح أن تهدد سيناء أمن  .49

فال حوار  أكدالرئيس المفرا عبد الفلاح السيسال أن  11/22/1124، 14فرانس نشر موق  
أن مفر لن رك فال محاربة اررها  على الفعيد الدولال انكالقا من بالدها،  ،14حفرا لفرانس 

وأقر بعدم لمكن السلكات فال سينا  من وقا حركة وأنشكة الملشددين، مشيدا بما اعلبره "لف ما" 
 الذين هدمت منا ل م دجل لحديد منكقة عا لة.للسكان 

وشدد السيسال على حق الشع  الفلسكينال فال بنا  دوللز، وأهاا فال هذا السياق أنز قال لرئيس 
الو را  ارسرائيلال بنيامين نلانياهو "نحلاج رعكا  ادمل للشع  الفلسكينال" فال رنشا  دوللز، كما 

 جمة رسرائيل.رفذ أن لكون بالده منكقة " لفية" لم ا
فرانس »على قناة أن السيسال قال فال الحوار  12/22/1124موقع الجزيرة. نت، الدوحة، وأها 
 اللالسينا   فاللل ذها الدولة لألى لللأكيد على سيادلنا  اللالكل ارجرا ات ادمنية رن ، «14برس
ران ا أو منكقة ج   من مفر، مشددلا على أنز لن يسمح أن لكون سينا  قاعدة لل ديد أمن جي هال

  لفية ل جمات هد رسرائيل.
 فالكبير ملمةل  ريجابال، أنز ال يمكن ن ع فليل ما نحن فيز رال من  الل رجرا  «السيسال»وأهاا 

سيلرل  عليز  الذادولة يعيشون في ا مةل ارسرائيليين، ادمر  فالللفلسكينيين  حقيقالرعكا  أمل 
، الحالالالمنكقة العربية بالوقت  فالالواق  الموجود  لفرذ نفس ا على اللالحل الكةير من المشاكل 

 الفلا رلى أن أحد أسبا  اررها  ا ن هال القهية الفلسكينية.
  http://www.youtube.com/watch?v=barXbPbUKY4ولمشاهدة المقابلة على الرابك اللالال:

http://www.youtube.com/watch?v=barXbPbUKY4


 
 
 
 

           39ص                                     3415 العدد:    12/22/1124 الجمعة التاريخ:

 
 يبحثان سبل احتواء الموقف في شرقي القدس وروسيارجية مصر وزيرا خا .51

قدس برس: كشفت مفادر مفرية مكلعة النقا  عن أن و ير ال ارجية المفرا سامح  -القاهرة 
،، بحت فيز معز 22|10شكرا أجر  الفاال هالفيا م  نظيره الروسال سيرجال الفروا ال ميس  

وسبل لكويرها فال م للا مجاالت اللعاون بما يحقق  لكورات العالقات الةنائية بين مفر وروسيا
 مفالح البلدين وشعبي ما.

وذكر بيان لل ارجية المفرية، أنز لم  الل االلفال اللشاور حول لكورات الوه  ارقليمال فال 
الشرق ادوسك ومناقشة عدد من الملفات االقليمية اللال ل م البلدين  افة ادوهاع فال ادراهال 

ظل لفاعد ولدهور ادوهاع فال القدس الشرقية وسبل وقا ارجرا ات االسلف ا ية  الفلسكينية فال
والعمل علال احلوا  الموقا ومن  االن الق رلى دائرة مفرغة من العنا، واهمية اسلئناا عملية 

 السالم فال الشرق ادوسك وفق المرجعيات الدولية الملفق علي ا واسلنادا لحل الدوللين. 
 11/22/1124قدس برس، 

 
 دخول السياح اإلسرائيليين بشكل جماعي وحماية أمنية شترطي " األردنياألمن العام" .50

بشكل جماعال وبحماية « ارسرائيليين»أفدرت مديرية ادمن العام لعميما يشلرك د ول : عمان
أمنية، حيت و عت المديرية اللعميم على جمي  العاملين فال القكاع السياحال بعدم السماح بد ول 

نمابشكل فردا، « رسرائيليين»ح سيا  على شكل جماعات وبمرافقة أمنية. واا
وكالبت المديرية جمي  العاملين بالقكاع السياحال اللقيد باللعليمات ولحت كائلة المسؤولية، محذرة  

من م الفة اللعليمات دنز سيلم ال اذ رجرا ات قانونية من قبل و ارة السياحة وا ةار العامة ومديرية 
 ن العام بحق من ي الا للو اللعليمات.ادم

وأشارت أرقام القكاع السياحال رلى ان فاذ عدد سياح مبيت اليوم الواحد من حملة الجنسية 
مقارنة م   % 4.4'ارسرائيلية' الذين  اروا المملكة  الل أول لسعة أش ر من العام الحالال بنسبة 

 الفلرة نفس ا من العام الماهال.
21/22/1124، الدستور، عم ان  

 
 الزيتاوي األسيرتفتيش منزل  .52

 هير رن قوات ادمن قامت  أبولدعم ادسر  انس  فريق فدا قال عهو  :الشي  غادة-عمان 
 أبووأهاا كبربور. ال يلاوا الواق  فال منكقة  عبد هللابلفلي  من ل ادسير ادردنال الم ندس 
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 رلىوكل أفراد العائلة  ارج ادردن مشيرا  "الغد" أن من ل ادسير فارغ لمامان هير فال لفريحالز ل
عن سب  مداهمة المن ل  االسلغرا  رلىبذلو ما دفعز  رشعارهمالمن ل فال ال ارج لم يلم  ذواأن 

فلسكين  رلىقبل ش رين أةنا   يارلز  اعلقالز هير أن ادسير ادردنال لم  أبوو اد وففز. على حد 
 دسين.الم نانز يلمل  بعهوية نقابة  رلىمشيرا 

12/22/1124الغد، عمان،   
 
 لإلخوان المسلمين باألردن العاماعتقال نائب المراقب  .53

اعلقلت قوة كبيرة من ادمن ادردنال فال وقت ملأ ر من مسا  ال ميس  كال : عمان-محمد النجار
بنال ارشيد نائ  المراق  العام لجماعة ار وان المسلمين فال ادردن بعد أن أبلغلز أنز مكلو  

 ال عام محكمة أمن الدولة.لمدع
-وقال مراد العهايلة القيادا فال الجماعة وعهو المكل  اللنفيذا لح   جب ة العمل ارسالمال 

للج يرة نت رن االعلقال لم بعد أن غادر بنال ارشيد برفقلز اجلماع  -الواج ة السياسية للجماعة
وجودا أمنيا مكةفا عند وأهاا أن ما الحظا  مجلس شور  الجماعة الذا انعقد مسا  اليوم.

 روج ما من المرك ، حيت لم ريقاا سيارل ما وكل  هابك برلبة عميد من بنال ارشيد أن يذه  
وقال مراسل الج يرة رن بنال ارشيد لم لحويلز  مع م لكونز مكلوبا للمدعال العام لمحكمة أمن الدولة.

 رلى سجن الجويدة على ذمة اللحقيق.
ل بنال ارشيد جا  بل مة لعكير ففو العالقات م  دولة شقيقة، وذلو وقالت مفادر رسمية رن اعلقا

على  لفية انلقادات حادة وج  ا لدولة ارمارات العربية قبل يومين عندما أفدر لفريحا انلقد فيز 
 القائمة اللال أعلنل ا للمنظمات اررهابية.

12/22/1124، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 األقصى اعتداء على تركياالمسجد أردوغان: االعتداءات على  .54

ندد الرئيس اللركال رج  كي  أردوغان، أمس، باللفعيد العدوانال ارسرائيلال فال مدينة القدس 
 المحللة، وعمليات لدنيس المسجد ادقفى.

وقال أردوغان فال كلمة ألقاها أمام منلد  رجال ادعمال الج ائرا اللركال فال الج ائر، "عشنا 
 لعمليات البربرية ارسرائيلية اللال ال يمكن السكوت علي ا".وشاهدنا جميعنا بكل أسا ا

واعلبر االعلدا ات ارسرائيلية على المسجد ادقفى اعلدا ل على لركيا، وقال رن "المسجد ادقفى 
 ليس للفلسكينيين وحدهم، بل هو أحد أهم مقدسالنا المشلركة جميعال".
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بين أردوغان والرئيس الج ائرا عبد الع ي  وذكرت مفادر لركية المكلعة أن اللقا  الذا جر  
بولفليقة، لناول ما للعرذ لز مدينة القدس من ل ويد، وحفار غ ة، وكذلو مسألة المفالحة 

 الفلسكينية اللال أولياها اهلمامال كبيرال  الل اللكرق للقهايا ارقليمية.
 11/22/1124، فلسطين أون الين

 
 مساعدات لفلسطين خالل عامين تيإمارا درهم مليون 552اإلمارات قدمت  .55

مساعدات لوكالة ادمم الملحدة  1024و 1025قدمت دولة ارمارات  الل عامال : وام –ظبال  أبو
مليون درهم فيما  212بقيمة «.. ادونروا»رغاةة ولشغيل الالجئين الفلسكينيين فال الشرق اددنى 
 مليون درهم. 451ذال ا لفلسكين بلغ رجمالال المساعدات اللال قدمل ا الدولة  الل الفلرة 

وقال ه اع محمد القحكانال وكيل و ارة اللنمية واللعاون الدولال نائ  رئيس اللجنة ارمارالية للنسيق 
« ادونروا»المساعدات ارنسانية ال ارجية رئيس وفد الدولة رلى اجلماع اللجنة االسلشارية لوكالة 

جمالال المساعدات د مة غ ة جرا  العدوان ارسرائيلال الذا عقد فال العافمة ادردنية عمان: بلغ ر
مليون درهم كما لع دت دولة ارمارات ممةلة فال هيئة  61علي ا ن اية فيا العام الجارا نحو 

 «.االونروا»مليون دوالر لن 40.4ال الل ادحمر بلقديم مبلغ 
لنلز دولة ارمارات فال مؤلمر وأشار رلى أن جمي  للو المبالغ واللع دات لندرج همن اللع د الذا أع
مليون دوالر أميركال. وأكد  100المانحين رعادة رعمار غ ة الذا عقد فال القاهرة مؤ رال بلقديم مبلغ 

ملكلعة لم يد من اللعاون ولنسيق « االونروا»القحكانال أن دولة ارمارات لةمن الشراكة م  وكالة 
 الفلسكينيين. لالجئينة المواقا بما يساهم فال لكوير فرص الحياة الكريم

 12/22/1124البيان، دبي، 
 
 لغزة قطري ألف لاير 167 بـ تتبرعشركة مقاوالت قطرية  .56

، لاير قكران لفالح رعادة رعمار غ ة ودعم الشع  203.000لبرعت شركة لدمر للمقاوالت، بمبلغ  
 الغ ا الشقيق.

مفكفى حالوة بلسليم شيو وقام كال من الم ندس نافر بن ال كا  الكعبال والم ندس ظافر 
اللبرع لن رئيس قسم قكاع لنمية المجلم  المحلال بقكاع لنمية الموارد وارعالم بمؤسسة الشي  عيد 

 ال يرية، يوسا جاسم المحمد.
 12/22/1124الشرق، الدوحة، 
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 من عواقب هدم البيوت بالقدس "إسرائيل"الكبرى تحذر  األوروبيةالدول "هآرتس":  .57
، ألمانيا وفرنسا وبريكانيا وايكاليا واسبانيا، الكبر سفرا  الدول ادوروبية ال مس اللقى : 44عر  

م  مسؤولين رفيعال المسلو  فال و ارة ال ارجية ارسرائيلية، اليوم ال ميس، وسلموهم رسالة من 
 حكومال م لدعو رلى ل دئة ادوهاع فال القدس الشرقية المحللة.

هآرلس" عن مسؤولين فال ال ارجية ارسرائيلية ودبلوماسيين ونقل الموق  االلكلرونال لفحيفة "
أوروبيين شاركوا فال اللقا  قول م رن السفرا  ال مسة أن حكومال م لعارذ هدم بيوت الفلسكينيين 

 دن  كوات عقابية ك ذه رنما سلفعد الوه  ول يد من حدة اللولر.
بيوت عائالت منفذا عمليات فال القدس  وجا ت أقوال السفرا  على  لفية قرار حكومة رسرائيل ب دم

 فال ادسابي  اد يرة.
كذلو فبن الواليات الملحدة عبرت عن موقا مشابز لموقا االلحاد ادوروبال، أمس، فال أعقا  هدم 

 بيت عائلة عبد الرحمن الشلودا، منفذ عملية دهس فال القدس.
اللقوا م  مسؤولين فال السلكة ووفقا للفحيفة فبن قنافل الدول ادوروبية ال مس فال رام هللا 

الفلسكينية، قبل عدة أيام، وكالبوهم بالعمل من أجل "لجم اللحريذ هد رسرائيل و افة فال وسائل 
 ارعالم الرسمية".

وقالت الفحيفة رن القنافل أبلغوا الجان  الفلسكينال بأن حكومال م "للوق  من قيادة السلكة 
داال وبذل كل ما بوس م من أجل وقا اللفعيد ول دئة الفلسكينية أن لجعل لفريحال ا أكةر اعل

 الوه ".
ولابعت الفحيفة أن سفرا  الدول ادوروبية ال مس الكبر  فال عمان اللقوا م  مسؤولين فال و ارة 
ال ارجية ادردنية أيها وكلبوا أن يمارس ادردن لأةيره على الجانبين الفلسكينال وارسرائيلال من 

 قدس.أجل ل دئة الوه  فال ال
 11/22/1124، 48عرب 

 
 " مع قطاع غزةالمنطقة العازلة": نتفهم قرار بالقاهرةاألوروبي سفير االتحاد  .58

بالقاهرة، جيمس موران، لف مز لقرارات الحكومة، ببقامة المنكقة العا لة  ادوروبالأكد سفير االلحاد 
 بالد.ال فالسينا ، من أجل لحقيق ادمن واالسلقرار  فال الحدوداعلى الشريك 

لنمية المناكق الحهرية ببوالق الدكرور، قال  فالو الل جولة لفقدية لمشروعات االلحاد ادوروبية 
نلف م جيدا "، ردا على قرار مفر بمد المنكقة العا لة لمسافة كيلوملر: "المفر  اليوم"موران، لن
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مشيرا رلى دعم ، «لل ذها مفر لمكافحة اررها ، ونعلم ما لواجز من لحديات اللالارجرا ات 
 .االقلفاداجمي  المجاالت،  افة المجال  فاللمفر  ادوروبالااللحاد 

 12/22/1124المصري اليوم، القاهرة، 
 
 مشروع قرار لالعتراف بفلسطين يقدمونبرلمانيون فرنسيون  .59

قدم نوا  الح   االشلراكال الفرنسال الحاكم ال ميس، مشروع قرار رلى البرلمان : ادناهول –باريس 
من الش ر الجارا لشرين  14كال  باالعلراا بفلسكين كدولة، على أن للم مناقشة المشروع يوم ي

الةانال/ نوفمبر، وسيكون اللفويت عليز فال الةانال من كانون ادول/ ديسمبر المقبل، وذلو فال حال 
 مفادقة الحكومة عليز.

هة فال البالد، أن مسألة وأعلن عدد من نوا  ح   "االلحاد من أجل حركة شعبية"  عيم المعار 
االعلراا بدولة ما من ا لفاص السلكة اللنفيذية، مهيفين "ولذلو فبن وجود كل  ك ذا فال 

 البرلمان لمناقشلز يلعارذ م  الدسلور المعمول بز".
وفال لفريحات أدلى ب ا "كريسلين جاكو "، رئيس الكللة النيابية للح   المعارذ، أن م سيملنعون 

مشروع القرار عند كرحز لللفويت الش ر المقبل، مهيفا: "مشروع هذا القرار عن اللفويت على 
يهعا موقا رئيس الدولة الذا ينبغال عليز أوال أن يحدد موقفز من هذا ادمر بحكم أنز القائد 
ادعلى للجي ، والدبلوماسية". والموقا الفرنسال ب فوص فلسكين هو االعلراا ب ا بعد انل ا  

 مفاوهات السالم.
 11/22/1124، 12موقع عربي 

 
 األردن ىيستهدف تهجير الفلسطينيين في الضفة إل بتشريعسيناتور أمريكي يتقدم  .61

قدم السينالور االميركال سليا سلوكمان، مشروع قانون للحقيق االسلقرار فال الشرق ادوسك، من 
ربال عن دعم الواليات  الل رن ا  اللمويل ادميركال لبعذ الجماعات الفلسكينية وادمم الملحدة، مع

 الملحدة للسيكرة ارسرائيلية على أراهي ا.
وأشار سلوكمان الى أنز عمالل بقانون حق العودة، للوقا الواليات الملحدة عن لمويل السلكة 
الفلسكينية، فهال عن وكالة ادمم الملحدة لشؤون الالجئين الفلسكينيين فال الشرق اددنى 

 م "اسل دام مرافق ا لشن هجمات بالفواري  على رسرائيل"."ادونرو"، اللال ي عم انز ل
وفقا لللشري  المقلرح، لدعو و ارة ال ارجية االميركية الى السماح رسرائيل بن"بسك سيادل ا على 
الهفة الغربية وغ ة"، "أما بالنسبة للفلسكينيين المقيمين حاليا فال للو المناكق يج  ارسال م الى 
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، رلى لجنة الشؤون ال ارجية HR5734وأحيل مشروع قانون، رقم  ة االردنية".ادردن ومنح م الجنسي
 فال مجلس النوا .

 11/22/1124موقع وطن يغرد خارج السرب، 
 
 في ألمانيا بسبب حرب غزة "إسرائيل"السامية واالستياء من  معاداةاستطالع: تنامي مشاعر  .60

السامية واالسليا  من رسرائيل فال  لنامت مشاعر معاداة :أحمد حسن -ياسمين حسين  -برلين 
ألمانيا كةيرا  الل الش ور القليلة الماهية حيت شبز واحد من بين كل أربعة مشاركين فال اسلكالع 

 جديد للرأا معاملة رسرائيل للفلسكينيين باهك اد النا يين للي ود أةنا  الحر  العالمية الةانية.
ان  فال ألمانيا لجريز مؤسسة فريدري  ايبرت وأظ ر اسلكالع نفا سنوا بشأن ال وا من ادج

 لراج  معاداة السامية  الل السنوات العشر اد يرة بوجز عام.
لكنز أظ ر أيها  يادة فال ا را  السلبية لجاه رسرائيل والي ود بشكل عام بين ش را يونيو ح يران 

 وسبلمبر أيلول بالل امن م  حر  رسرائيل على قكاع غ ة.
للمشاركين فال االسلكالع بشأن ما رذا كانوا يرون أن لفرفات الي ود لجعل م وردا على سؤال 

فال المئة فال سبلمبر أيلول رن م يؤيدون ذلو  24يلحملون بعذ المسؤولية عن اهك ادهم قال 
 مقارنة بنسبة ةمانية فال المئة أيدوا ذلو فال يونيو ح يران.

سلكالع آرائ م فال سبلمبر أيلول رن م يوافقون فال المئة من المشاركين الذين لم ا 13وقال أكةر من 
لماما أو الى حد كبير على أن معاملة رسرائيل للفلسكينيين ال ل للا عن اهك اد النا يين للي ود 

 أةنا  المحرقة النا ية.
فال  32عندما أيد أكةر من  1004لكن نليجة االسلكالع ال ل ال أقل بكةير عما كانت عليز فال 

 ين هذا الرأا.المئة من المشارك
ألمانيا رن  2623وقال واحد من بين كل  مسة فال االسلكالع الذا بلغ عدد المشاركين فيز 

 سياسات رسرائيل لجعل الي ود غير محبوبين بفورة أكبر.
وقالت المؤسسة فال بيان "ال كوك الفافلة بين معاداة السامية واالنلقاد الالذع رسرائيل للدا ل 

 وهذه مشكلة."
نليجة االسلكالع بعد أسبوع من لفريحات و ير ال ارجية ادلمانال فرانو فاللر شلاينماير وأعلنت 

فال مؤلمر ببرلين قال في ا رن "كراهية الي ود" فال ا دياد فال ألمانيا وأوروبا بسب  لفاعد العنا فال 
 الشرق ادوسك.

 11/22/1124وكالة رويترز لألنباء، 
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 بسبب تأخر اإلعمار قطاع غزةضب في تصاعد الغ منيحذر  "األونروا"مفوض  .62
فال  هم الغه  الشعبال الذا ينلا  سكان قكاع غ ة،  افة أفحا   القدس العربال: -غ ة  

بيير كرهينبول من أن « ادونروا»المنا ل اللال دمرت فال الحر  اد يرة، حذر المفوذ العام لوكالة 
 عمار.هذا الغه  واليأس يلفاعد فال قكاع غ ة بسب  بك  عملية ار

الذين « مسا لة الفرقا »فال عمان كال  بن « ادونروا«وفال كلمة لكرهينبول أمام اللجنة االسلشارية لن
وقعوا على آلية رد ال مواد البنا  ومحاسبل م على لنفيذها، وكان يقفد بذلو السلكة الفلسكينية 

سرائيل، وذلو فال محاولة ر راج منظملز الدولية من دائرة االنلقاد، ب وفف ا من وهعت ال كة واا
 بغ ة.« ادونروا»ولشرا على لنفيذها،  افة وأن لظاهرات عدة سيرت لجاه مقرات 

ال ينبغال أن يكون هذا وقلا لموقا انلظر وراق ، من قبل أا كرا لما يحدت فال »وقال كرهينبول: 
 «.قكاع غ ة
مؤلمر القاهرة وباللع دات اللركي  ا ن منف  على رعادة بنا  غ ة، وقد قمنا باللرحي  ب»وأهاا: 

الكبيرة اللال لم ركالق ا رال أن هذه اللع دات بحاجة دن يلم وبشكل عاجل لحويل ا رلى مفروفات 
 «.فعلية

المسؤول الدولال أكد على بقا  شرك المانحين بأن لعكال حكومة اللوافق الفلسكينية كامل الحربة فال 
دارة قكاع غ ة من أجل أن لفبح عملية  ، مكالبا فال «مسألة قابلة للحدوت»رعادة ارعمار اسلالم واا

ذات الوقت رسرائيل بأن للل م الل اما حقيقيا بلمكين جل  المواد المكلوبة رلى غ ة. وأشار رلى أن 
رذا ما لألى ل ذا أن يسلمر »، وأهاا «بكيئة جدا وغير فعالة بشكل كبير»عمليات رعادة االعمار 

قدم على فعيد رعادة بنا  منا ل العديدين الذين ال ي الون مشردين، فبننا سنفل للشلا  بدون رحرا  ل
 «.بمن في م أولئو الذين ال ي الون فال مدارس ادونروا

 «.يسلحقون أكةر وأفهل من ذلو بكةير»وشدد على أن سكان قكاع غ ة 
اهدلم بأم العديدين منكم قد قاموا فال هذه ادةنا  ب يارة قكاع غ ة وش»وقال فال  كابز للمجلمعين 

ش ص بال مأو  وفقدان سبل المعيشة  220،000الذا  لا ورا ه  –أعينكم الدمار ال ائل 
 «.وادعمال

لأةرت  الل الحر  بسب  هربات بالذ يرة لم ركالق ا على مدارس ا، من « ادونروا»وأشار رلى أن 
فابة  41قبل رسرائيل، لسببت بمقلل   «.للقانون الدولال انل اكات»آ رين، معلبرها  100ش فال واا
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وأوهح أن هيئة اللحقيق المسلقلة اللال يعكا ادمين العام لألمم الملحدة على لأسيس ا سلنظر فال 
 الل « ادونروا»كافة الحوادت الرئيسة اللال أةرت على عمليات ادمم الملحدة، ولحديدا عمليات 

 اد مة.
 12/22/1124القدس العربي، لندن 

 
 اإلرهابي" عل كنيس في القدس داءاالعتمجلس األمن يدين " .63

، «ال جوم اررهابال الدنال  فال كنيس فال القدس»دان مجلس ادمن ما وففز بن : الحياة -نيويورو 
القلق من ا دياد اللولرات اللال أةرت فال »، وعبر عن «كل أعمال العنا المشاب ة»رهافة رلى 

ل اذ  كوات فورية رحالل حذ كل ادكراا على ا»، و «الشعبين الفلسكينال وارسرائيلال
 «.ال دو 

وأكد المجلس فال البيان الذا أعدلز الواليات الملحدة، وفدر ببجماع أعهائز مسا  أول من أمس، 
القادة والمواكنين »، ودعا «أهمية كل بيانات اللال فدرت ردانة االعلدا  وأعمال العنا»

رفذ العنا ولجن  اللفعيد والبحت عن ارسرائيليين والفلسكينيين رلى العمل معال ل فذ اللولر و 
اررها  بكل أشكالز ولجليالز هو عمل جرمال وغير مبرر بغذ »وأكد أن  «.كريق نحو السالم

وجدد «. النظر عن دوافعز ومرلكبيز، ويج  أال ينس  رلى أا دين أو جنسية أو مجموعة عرقية
 «.حاربة اررها  م  القانون الدولالبهرورة اللأكد من لوافق رجرا ات اللال لل ذها لم»لذكير الدول 

 12/22/1124الحياة، لندن، 
 
 مليون دوالر  90ألمانيا تدعم الحكومة الفلسطينية بــ .64

 31مليون دوالر   60فادا أبو سعد : لع دت ألمانيا بدعم الحكومة الفلسكينية بمبلغ  - رام هللا
س الو را  الفلسكينال رامال الحمد هللا مليون يورو، اهافية  الل العامين القادمين، فيما اللقى رئي

أمس ال ميس بممةل االلحاد ادوروبال جون رالر وأكلعز على آ ر المسلجدات السياسية ولكورات 
وبحت الكرفان نلائج اجلماع و را   ارجية دول االلحاد االوروبال، حيت  رعادة رعمار قكاع غ ة.

اية الشع  الفلسكينال من االنل اكات كال  الحمد هللا المسؤول ادوروبال، بلد ل دولال لحم
ارسرائيلية، رلى جان  وقا كافة االعلدا ات فال القدس المحللة، ووقا اللحريذ على المقدسات 
الفلسكينية والم ككات للقسيم المسجد االقفى  مانيال ومكانيا، ووقا كافة أشكال االسليكان فال 

 القدس المحللة.
 12/22/1124القدس العربي، لندن، 
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 تجاه القضية الفلسطينية التاريخيلهند تؤكد التزامها ا .65

أكدت و يرة ال ارجية ال ندية، سوشما سواراج، دعم والل ام بالدها اللاري ال لجاه القهية الفلسكينية، 
قامة الدولة الفلسكينية.  ودعم شعبنا الفلسكينال فال نهالز العادل، من أجل نيل الحرية واالسلقالل واا

عهو اللجنة المرك ية لحركة فلح، ومفوذ العالقات الدولية نبيل شعت، والذا وناقشت سواراج م  
ا للم، ال ميس،  يارة لاري ية رلى ال ند، العالقات الةنائية بين البلدين، وسبل لكويرها فال م للا 

 المجاالت.
 11/22/1124، فلسطين أون الين

 
   2009 ت سيئة منذتريليون دوالر في استثمارا 6.9 عالم: الصين أهدرتإوسائل  .66

نقلت وسائل رعالم فينية عن مسؤول حكومال و بير : نادية الجويلال -س ا جادو  - بكين
لريليون دوالر، فال "اسلةمارات غير  0.6لريليون يوان   41اقلفادا قول ما رن الفين أهدرت نحو 

 يين.ولفاقمت المشكلة فال العامين الماه 1006مجدية" على مد   مس سنوات اعلبارا من 
وبعد سنوات من االعلماد المفرك على االسلةمار لدف  عجلة االقلفاد وامداد الشركات الحكومية 
بقروذ ميسرة غذت ارنفاق غير الهرورا لنب ت الفين ا ن لهرورة اللفدا لمشكلة ه  

 اسلةمارات من فهة أو معدومة الكفا ة.
السلةمارات غير المةمرة نحو نفا ووفقا للفريحات المسؤول وال بير االقلفادا فقد بددت ا

 .1025و 1006رجمالال اسلةمارات الفين بين 
جا ت اللفريحات على لسان لشو سال من ردارة اللنمية والل كيك فال اللجنة الوكنية لللنمية 
واالفالح وهال أكبر ج ة للل كيك فال الفين ووانغ يوان من أكاديمية بحوت االقلفاد الكلال 

 المرلبكة باللجنة.
رت اللفريحات فال مقال للرأا فال فحيفة شنغ اا سيكوريلي  نيو  يوم ال ميس م  مالحظة ونش

 لفيد أن أرا هما ال لعبر عن وج ة النظر الرسمية.
 11/22/1124وكالة رويترز لألنباء، 

 
 دوالر من احتياط النقد بليون 100روسيا خسرت  .67

بليون دوالر من  200النفك، بنحو أودت العقوبات الغربية ولراج  أسعار : رائد جبر -موسكو 
احلياكات النقد ادجنبال فال روسيا  الل سنة، وسك لوقعات باسلمرار ال سائر الروسية بسب  
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اهكرار موسكو رلى لغكية العج  فال قكاعات كةيرة من فناديق االحلياك. وبلغت االحلياكات 
، علمال أن 1006و  منذ بليون دوالر فال ن اية الش ر الماهال وهو أدنى مسل 414.0الروسية 

 بليون قبل عام. 314.5احلياك النقد ادجنبال فال روسيا بلغ 
وأد  لد ل المفرا المرك ا لدعم سعر فرا الروبل، رلى هبوك االحلياكات النقدية فال شكل 

بليون دوالر  الل  50ملسارع  الل الش ور اد يرة، وبلغت ال سائر الروسية على هذا الفعيد 
وحده. وعلى رغم أن حجم االن فاذ ليس مماةالل لما حدت  الل اد مة المالية الش ر الماهال 

بليون دوالر لدعم الروبل، فبنز  100 حوالالعندما أنفقت روسيا  1004العالمية اللال بدأت عام 
 فال المئة عن المسلويات قبل عام. 10 حوالاليشكل لراجعال نسبلز 

لقويم االحلياكات النقدية الروسية، من  الل  يادل ا  ويرج  بعذ ال بوك رلى لأةيرات سياسة رعادة
فال المئة  40باليورو فال مقابل الدوالر، ما أد  رلى  سائر رهافية بسب  لراج  اليورو الذا يشكل 

لاليانا أورلوفا « رويال بنو أوا سكوللند»من االحلياكات حاليال. ولوقعت ال بيرة االقلفادية لد  
ال من ال بوك فال المسلقبل على رغم االسلقرار على ادمد القفير نظرال أن لش د االحلياكات م يد

بليون دوالر  230رلى قرار المرك ا الروسال أ يرال لعويم الروبل، مشيرة رلى أن االحلياكات للهمن 
 من فندوقين لالد ار، وهما فندوق الةروة الوكنية وفندوق االحلياكال.

كالبال عدم ذكر اسمز، رن لوقعات ال سائر ارهافية لن « الحياة»لكن  بيرال اقلفاديال روسيال قال لن 
لكون مرلبكة بال  ات اللال يلعرذ ل ا الروبل، مشيرال رلى أن روسيا لعلمت من دروس اد مة 
المالية السابقة، ولوقفت عن محاوالت لع ي  الروبل، لكن ا سلكون مهكرة لمنح مساعدات ه مة 

 بحوالالن العقوبات االقلفادية الغربية، كما أن لراج  أسعار النفك للمفارا والشركات الملهررة م
 الةلت  الل الش ور الماهية.

 12/22/1124الحياة، لندن، 
 
 في سورية النظام إلى وراء ورجال أعمال يمولون ميليشيات عقودا  القتصاد عاد ا ":الحياة .68

  سنوات عجلة االقلفاد عقودال أعادت الحر  اللال لش دها سورية منذ حوالى أرب: أ ا   -بيروت 
رلى الورا  بعدما كان يفنا اقلفادها فال السابق على أنز واعد، وفق ما ير   برا  بالوا يشككون 

 فال قدرة هذا القكاع على اللعافال.
، 1022وفال ظل العقوبات المفروهة علي ا ولبعات الن اع المسلمر منذ منلفا آذار  مارس، 

جز لراجعال فال اريرادات ولعلمد فال شكل أكبر على مساعدات حليفي ا أفبحت الحكومة السورية لوا
 الرئيسيين ريران وروسيا.
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 سرنا عقدال من ال من من »باسل كغدو: « ادجندة الوكنية لمسلقبل سورية»ويقول مدير برنامج 
حيت مؤشرات النمو البشرا، واالقلفاد اليوم لقلص ليعود رلى الحجم الذا كان عليز فال 

 «.انيناتالةم
ويهيا هذا المسؤول المكلا من ادمم الملحدة ملا رعادة بنا  المجلم  واالقلفاد السوريين: 

 «.سورية ادمس لن لعود أبدال. االقلفاد سيكون أفغر حجمال، وعدد السكان سيكون أقل»
أ ر   ولجاو ت معدالت النالج المحلال ارجمالال فال سورية قبل بد  الن اع، معداللز فال دول عربية

مةل ادردن ولونس. واحللت سورية موقعال جيدال على سلم مؤشرات النمو، وبين ا للو ال افة 
بالفحة واللعليم. غير أن العنا الدموا الذا ش دلز البالد بعد لحول الحركة االحلجاجية هد نظام 

اللحلية وأفا   الرئيس بشار ادسد رلى ن اع مسلح، دف  المسلةمرين رلى المغادرة وقهى على البنية
 االقلفاد فال الفميم.

ولقول المسؤولة فال قسم الشرق ادوسك وآسيا الوسكى فال فندوق النقد الدولال ماا  ميس رن 
رنلاج النفك يكاد يلوقا »، مهيفة أن «فال المئة 40النالج المحلال ارجمالال لقلص بنحو »

بينما كانت أربعة فال  ،1025فال المئة فال آ   أغسكس،  210 حوالالومعدالت الله م بلغت 
 «.فال المئة 30، قبل أن لبلغ فال أيار  مايو، رلى 1022المئة فال 

فال المئة، فيما  60ولشير أرقام ادمم الملحدة رلى أن فادرات وواردات البالد لراجعت بأكةر من 
 لجاو ت نسبة البكالة ال مسين فال المئة.

لى جان  الدمار الذا ل لفز المعارو اليومية والش لل الذا للسب  بز فال معظم القكاعات، فبن واا
 العقوبات الغربية على النظام السورا للع  دورال رئيسيال فال جر االقلفاد رلى الورا .

وبين أكةر العقوبات لأةيرال للو اللال لكاول قكاعال النفك والمفارا، رذ لراجعت فادرات النفك 
المملوكة من الحكومة على لوائح سودا   ففر فال المئة، بينما وهعت المفارا حوالالحاليال رلى 

 فال دول عدة.
الكةير من ادعمال »ارلكلرونال االقلفادا ج اد يا جال رن « سيريا ريبورت»ويقول مدير موق  

لأبى االسلمرار فال سورية بسب  العواق  المحلملة اللال يمكن أن للرل  علي ا ولؤةر فال حهورها 
، مشيرال «الحكومة لم لعد لملو مفادر د ل م مة»يهيا: و «. فال الواليات الملحدة وأماكن أ ر 

فال موا اة ذلو رلى أن االسلةمار الحكومال فال البنية اللحلية لوقا فال شكل شبز كامل، بينما 
 الروال  بقيت على ما كانت عليز.
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وفال مواج ة لراج  اريرادات، ال ذت الحكومة السورية مجموعة رجرا ات لقوم على اللقشا وبين ا 
فال المئة، ولهاعفت أسعار السكر  30لغا  الدعم عن بعذ المواد، فارلفعت أسعار ال ب  بنسبة ر

 والر ، وكذلو فوالير الك ربا  والما ، وفق يا جال.
الحكومة قامت باقلكاع الكةير من »ويقول  بير فال االقلفاد السورا رفذ الكشا عن اسمز أن 

ويشير «. سو  ما لعلبره هرورة قفو : الغذا  والسالحالمفاريا. واليوم، ال لسلورد هذه الحكومة 
رلى أن النظام يعلمد أيهال على رجال أعمال أغنيا  لدف  روال  الميليشيات الموالية لز واسليراد النفك 

 وبيعز رلى القكاعات ال افة.
وفال  هم هذا اللدهور االقلفادا، أفبحت المساعدات اللال يقدم ا حليفا النظام السورا 

 يسيان، ريران وروسيا، بمةابة حبل ارنقاذ الوحيد.الرئ
بليون دوالر للسدد ةمن الواردات السورية من  4،0 حوالالوقدمت ك ران العام الماهال رلى دمشق 

 مليون دوالر. 513و 500الكاقة والقمح، فيما قدمت موسكو هذا العام وفق لقارير بين 
يران عن نظام بشار ادسد الذا ان فهت نفقالز م  فرار  ويسلبعد  برا  أن لل لى كل من روسيا واا

 أكةر من أربعة ماليين سورا من البالد ولدفق المساعدات الدولية لمساعدة هؤال  الالجئين.
على المد  القفير، لكن « لراجعال مسلمرال ولدريجيال »ويلوق  يا جال أن يش د االقلفاد السورا 
 على دف  الروال ، بمساعدة حلفائ ا.الحكومة السورية سلبقى على رغم ذلو، قادرة 

 12/22/1124الحياة، لندن، 
 
 والتصفية التسويةقضية فلسطين بين  .69

 عادل سليمان
ال الت  هل ال  الت فلسكين قهية العر  ادولى؟ أو فال قول آ ر قهية العر  المرك ية؟ هل

، حلى لكون عرو قهية فلسكين فانعة القادة وال عما ؟ والقهية اللال حركت الجيو  رسقاك ال
سقك، ولبقى من قادرة على لحرير فلسكين؟ وأيهال، القهية اللال لعلقت ب ا عرو  أ ر  حلى ال ل
ن الش دا  من أجل لحرير فلسكين أيهال؟ ةم، أليست قهية فلسكين هال اللال قدم مئات ا الا م

المعركة من  ألم لكن يرة أبنا  هذه ادمة العربية أرواح م من أجل لحرير ادرذ ولسوية القهية؟ 
العدو الف يونال  أجل لحرير فلسكين المعركة اللال ال ينبغال أن يرلف  فوت على فول ا؟ ألم يكن
د لألمة العربية، الذا اغلف  ادرذ العربية فال فلسكين، وأقام علي ا دولة رسرائيل هو العدو الوحي

هيح؟ وعلى وال يحلاج رلى أا لو وعندما نقول العدو، فبن هذا كان ينعكس للقائيال على رسرائيل، 
 عامال، لم لشلعل حر  فال المنكقة العربية، رال فال ركار الفراع العربال 00مد  أكةر من 
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رير فلسكين، أو ارسرائيلال  باسلةنا  بعذ الفراعات العربية العربية المحدودة،، ولحت عنوان لح
بنى قهية شر، أو أكراا للاللفدا لعدوان رسرائيلال على أكراا عربية، فلسكينية بشكل مبا

لال؟ علينا فقك أن لحرير فلسكين، أو حلى لساند أا مقاومة فلسكينية لالحلالل الف يونال ارسرائي  
، واللال سميناها 2644نسلعيد مشاهد الفراع على أرذ الواق  من حر  فلسكين ادولى عام 

يونيو/ح يران  3، حر  2630لةالةال "النكبة"، مرورال بكل الحرو  الرئيسية والفرعية بعدها. العدوان ا
، واللال سميناها "النكسة" وحر  االسلن اا فال أعقاب ا، ةم حر  أكلوبر/لشرين ادول 2603
يونيو، ةم سلسلة الحرو  الفرعية واالعلدا ات ارسرائيلية  3، وكان شعارها ر الة آةار عدوان 2635

ربات النوعية هد العراق لارة، والسودان ، واحلالل جنوبز، واله2641الملكررة من اجلياح لبنان 
 لارة، وسورية مرات؟

ال نلعرذ، هنا، للشأن الفلسكينال المباشر، من انلفاهات ومقاومة مسلحة واشلباكات فدائية، 
واجلياحات للهفة الغربية وقكاع غ ة، وحرو  عدوانية على غ ة، وحفار واسليكان ول ويد، فل ذا 

الشع  الفلسكينال، من أجل لحرير وكنز، وليس فال ركار أن ا الشأن حديت آ ر فال ركار نهال 
، 2644قهية العر  ادولى والمرك ية. رذن، نحن فال عالمنا العربال، ومنذ حر  فلسكين ادولى 

نعي  فال ركار حالة اسم ا القهية الفلسكينية، ولحرير فلسكين، االنقالبات والةورات من أجل 
  القوات من أجل لحرير فلسكين، نقيم المشروعات الكبر  فال لحرير فلسكين، نبنال الجيو ، ونج ث 

المجاالت كافة، من أجل لوفير القدرات للحرير فلسكين، ننشئ الجامعات ومراك  البحوت والدراسات 
من أجل لحرير فلسكين، آالا الباحةين حفلوا على درجات الماجسلير والدكلوراه فال محاوالٍت 

 ادمةلة والمجاالت كةيرة وملعددة.ريجاد سبيل للحرير فلسكين، و 
ال لكرح هذه ادسئلة واللساؤالت نوعال من الرفاهية الفكرية،  فوفال أن المنكقة العربية لش د 
لكورات شديدة ال كورة، ليس من قبيل المبالغة القول رننا لم نمر بمةل ا منذ نحو مائة عام، 

سلكون فادمة لكةيرين، ف ال قكعال ليست  فوفال رذا أدركنا أن ارجابة على كل للو ادسئلة 
باريجا ، فال القهية الفلسكينية، ا ن، قهية العر  ادولى والمرك ية، وال هال فانعة ال عما  
والقادة المل مين، وال هال محركة الجيو  ومفجرة االنقالبات والةورات، وال حلى بقيت محل اهلمام 

د لم اسلبدال "لحرير فلسكين"، و"القهية الفلسكينية"، الباحةين والمحللين فال مراك  الدراسات،  فق
ب دا آ ر أفبح أكةر جاذبية، هو هوس  "الحر  على اررها ، ولحرير الشعو  من الحركات 

 اررهابية".
وعند هذا الحد، البد من كرح ادسئلة المرك ية الكبر ، وهال: هل انل ى دور القهية الفلسكينية 

سيلرل  على ذلو السعال رلى لسوية القهية، وهو ما يعنال همان الحد  بالنسبة لدول المنكقة؟ وهل
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اددنى من الحق الفلسكينال والحفاظ على ال وية الفلسكينية، أم سيلرل  على ذلو السعال رلى 
لففية القهية، وهو أمر م للا لمامال، سيؤدا، حلمال، رلى رهدار حقوق الشع  الفلسكينال، 

 وهياع ال وية الفلسكينية؟
قد، جادال، أن ا أسئلة وجود ومفير للشع  الفلسكينال، فال المقام ادول، ولعلز يواج  ا، للمرة أعل

ادولى فال لاري  الفراع،  فوفال وأن أجيالز لربت على أن القهية هال قهية ادمة، فبذا بز 
فير يكلشا أن ا قهيلز وحده، وال ينلظر من ادمة أكةر من دعم أغلبز معنويال. وأيهال، أسئلة م

ومسلقبل لكل ادمة، قد ال يكون مرئيال فال المرحلة ا نية اللال نعيش ا، دن لسوية القهية، بهمان 
الحد اددنى من الحق الفلسكينال، الملمةل فال دولة وهوية، سيمةل ظ يرال ل ا هد لوس  ف يونال، 

 سيكون حلميال فال حالة لففية القهية، على قاعدة "ال دولة وال هوية".
بعه م رننا نغرد  ارج السر  ب ذا الكرح، ولكن، من يراق  ما يجرا على الساحة قد يقول 

الفلسكينية، بينما الكل غارق دذنيز فال حديت اررها ، واللحالفات ارقليمية والدولية العجيبة، سير  
فرار فال الهفة، واا هاع كل المسلوكنات للقانون  ادعج  يجرا على أرذ الواق  ب دو  واا

لال فال القدس، والل ويد على قدم وساق، ةم لحرو العاهل ادردنال، عبد هللا الةانال، والرئيس ارسرائي
الفلسكينال، محمود عباس، ةم و ير ال ارجية ادميركال، جون كيرا، ورئيس الو را  ارسرائيلال، 

سات ، وليس السلكة، على المسجد ادقفى ومقدادردنبنيامين نلنياهو، ولأكيد رسرائيل على والية 
بيت المقدس، وما يجرا لغ ة، وهو ما يفوق ال يال بعد فمودها ادسكورا. باللأكيد، من يراق  
هذا كلز سيقلن  بأن هذا ليس لغريدال  ارج السر  فال أا حال، بل هو أقر  رلى الفراخ، لعل 

دننا  الشعو  لفيق، فلم يعد هناو أمل فال من بيدهم ادمور. وعلينا أن نعود رلى عنوان المقال،
 بالفعل فال مواج ة سؤال: القهية الفلسكينية بين اللسوية واللففية، فماذا نحن فاعلون؟

11/22/1124، العربي الجديد، لندن  
 
 القدس علىالمعركة  .71

 ديفيد هيرست
كل  ديفيد هيرست: رذا كنت فلسكينيال مقيمال فال القدس فمكلو  عليو أن لكون نوعال  افال من 

دس العر  ليسوا مواكنين ال فال رسرائيل وال فال فلسكين، وليس من حق م "البدون"، فسكان الق
 المشاركة فال االنل ابات، ال يحملون جوا ات سفر رسمية وليس ببمكان م لجاو  الحدود بس ولة.

لدي م الحق فال ارقامة فال القدس، ولكن م ي وهون معارو يومية لالحلفاظ ب ذا الحق. بموج  
للال لنل ج ا و ارة الدا لية، علي م باسلمرار أن ينفوا النفال، أا أن يةبلوا أن سياسة "مرك  الحياة" ا
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حيال م العائلية الحقيقية ليست فال مكان آ ر. وهذا يعنال جم  اريفاالت اللال لةبت أن حيال م 
موجودة فال القدس، مةل الوففات الكبية واللسجيالت المدرسية، بل يقوم المفلشون بما هو أبعد من 

رذ يعمدون رلى عد قك  المالبس المعلقة فال ال  انة أو ادكعمة الموجودة فال الةالجة، كدليل ذلو، 
 رةبات أعداد ادكفال الذين ي عم أن م يعيشون فال من ل العائلة.

من ادسبا  الموجبة رلغا  ارقامة فال القدس الحفول على جنسية أا بلد أو قها  وقت كويل 
م أن وه  "مقيم" ال يمكن لوريةز من ا با  رلى ادبنا . وسكان القدس ال  ارج المدينة، هذا م  العل

ذا فعلوا فبن م يكلفون بدف  لكاليا هدم اللوسعة اللال بنوها أو  يسلكيعون بنا  لوسعة لبيول م، واا
ب دم ا بأنفس م. هذا هو المجلم  الذا جا  منز الرجالن اللذان هجما على المفلين الي ود يقللون 

يجرحون بالرفاص والبلكات فال فالة الفباح الباكر فال أحد المعابد الي ودية فال القدس من م و 
 الغربية يوم الةالةا .

هناو عنفر آ ر يمي  هذا ال جوم على هدا دينال ي ودا، أال وهو أن غسان أبو جمال البالغ من 
ين فال جماعة دينية عامال وعدا أبو جمال البالغ من العمر ةالةين عامال لم يكونا عهو  15العمر 

فلسكينية، بل كانا عهوين فال الجب ة الشعبية للحرير فلسكين، وهال منظمة علمانية ةورية يسارية 
ج حب  المسيحال الفلسكينال، واللال نفذت فال سلينيات القرن الماهال سلسلة من ر أسس ا جو 

 عمليات  كا الكائرات.
 جوم: بحس  ما يلوفر من أدلة لم لأمر ولعل هذا يوفلنا رلى العنفر الةالت المسلجد فال هذا ال

الجب ة الشعبية للحرير فلسكين ب ذا ال جوم ولم ل كك لز.  وكان بيان منشور على ففحة 
الفيسبوو اللابعة للجب ة قد أعلن لأييد الجب ة للعملية وعرا الم اجمين على أن ما عهوان فال 

رسل باريميل نيابة عن المنظمة حذا أا الجب ة الشعبية للحرير فلسكين، رال أن لفريحال فحفيال أ
رشارة رلى انلسا  الرجلين رلي ا. أرادت الجب ة الشعبية للحرير فلسكين فال غ ة ادعا  المسؤولية عن 
ال جوم، رال أن للو لم لكن رغبة لنظيم الجب ة فال الهفة الغربية. ولعل هذا يشبز حادةة  كا 

عها  فال حماس، اللال لبين أن ا لم لكن لعرا شيئال عن ومقلل الفلية المسلوكنين الةالةة على يد أ 
 العملية.

أوفير  ال بيرغ، كبير المحللين والم لص فال شؤون الشرق ادوسك فال مجموعة اد مات الدولية، 
وه  أفبعز على هذا الذا يجرا ه نا، رذ يقول: "ال يوجد  عيم يمكن اللوجز رليز،  عيم يمكن أن 

المقدسيين أو حلى الفلسكينيين بشكل عام. ال يبدو محمود عباس  يعبر عن احلياجات وكلبات
لعامة الفلسكينيين رجالل قادرال على اللفرا، وما لقوم بز ادردن يظل محدودال، بينما ال يبدو معظم 
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العالم العربال وارسالمال فال حالة حراو. فما من أحد يقدم على عمل شال  فال مواج ة ما يشعر بز 
 لقدس الشرقية من ل ديدات، ولذلو، وفال هو  غيا  ال عما ، يلفرا ادفراد".الفلسكينيون فال ا

بينما  عم بنيامين نلنياهو أن لحريهات محمود عباس هال اللال للحمل المسؤولية عن هجوم المعبد 
الي ودا، ظ رت فلاة فلسكينية من مدينة رام هللا فال مقك  فيديو وهال لقرع الرئيس الفلسكينال 

 لية. قالت الفلاة واسم ا كريسلينا يوسا  اكبت عباس:للنديده بالعم
السيد الرئيس، أين كنت قبل ش ر؟ أين كنت حينما قللت الكفلة لورين؟ أين كنت بادمس حينما “

شنق يوسا الرمونال شنقال بينما كان فال العمل؟ هل شاهدت فيديو  وجلز عندما كانت لنوح ولبكال؟ 
 ت؟أين أنت؟ هل لشاهد اد بار؟ أين أن

نحن لسنا فال حالة حر . نحن فال مذبحة. لقد فقدنا كل ادمل. وهؤال  هم الذين يرفعون رؤوسنا 
 عاليال، ةم ل رج أنت للندد".

"أين هال انل اكات ادقفى؟ ها هو ادقفى. لم يبق لز سو  سنوات قليلة.  ف م ي دمونز. رن م 
سير.  لماذا ال ل رج ولندد ب ذا؟ يحفرون لحلز.  وفال كل يوم للعرذ نسا  ادقفى للهر  واللك

رذا كنت ال لريد أن لقا معنا، فلنح جانبال. فدقنال، نحن قادرون على الم مة بدونو. ببمكاننا أن 
 نداف  عن بلدنا.  لسنا بحاجة رليو".

سوا  أعجبو ذلو أم ال، ف ذا لعبير فادق عن الهمير الفلسكينال. لقد انلشر هذا المقك  من 
النار فال ال شيم. رذن، ليس الموهوع هو المد  الذا يذه  رليز عباس فال اللنديد الفيديو كانلشار 

والنأا بنفسز عن الفلسكينيين اللذين قاما بال جمات. وب فوص هذه النقكة بالذات فقد ناقذ، 
يورام كوهين، رئيس ج ا  ادمن الدا لال الشين بيت، رئيس و رائز  عندما أكد ان عباس هد هذه 

 وفعال حقيقة،، رنما الموهوع هو المد  الذا  سر فيز عباس والسلكة الفلسكينية ال جمات قوال
وبالفعل كافة الففائل الفلسكينية السيكرة على ادحدات اللال لجرا على ادرذ. فلم يعد فلسكينيو 

 القدس الشرقية بال دولة فحس ، بل هم بال قيادة أيهال.
وسا أحدال. ف ذا هو نلاج جيل نشأ فال ظل سياسة ال ينبغال أن يفاجئ فوت الفلاة كريسلينا ي

كبقت بانلظام وللقت الدعم الدولال باسلمرار، رن ا سياسة قم  كافة أنوع المعارهة السياسية فال 
الهفة الغربية، وع ل القدس، ليلسنى لعباس بأن يلكلم، فأفبح فولز ينكلق مقابل كلم أفوات 

 جمي  الفلسكينيين ا  رين.
هذه السياسة قوهت بكريقلين، فأوالل، لوقفت رسرائيل عن ارنفات لعباس،  ما من شو فال أن

 وةانيال، لم يعد الرئيس الفلسكينال ينفت لز من قبل الفلسكينيين أنفس م.
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وال ك ادحمر فال هذه المعركة هو المسجد ادقفى بشكل  اص ومدينة القدس بشكل عام. لم يعد 
ية بأن رسرائيل لجاو ت هذا ال ك. كما بات االعلدا  ةمة شو فال أذهان فلسكينيال القدس الشرق

أهرمت النيران فال عشرة مساجد  1022على أماكن العبادة وانل او حرمال ا أمرال شائعال، فمنذ عام 
دا ل رسرائيل وفال الهفة الغربية من قبل من يفلرذ بأن م ملكرفون يمينيون ي ود، ولم لوجز ل م 

مسجدال بشكل ج ئال أةنا  االعلدا   235بشكل كامل ولدمير مسجدال  05دحد. كما لم لدمير 
 اد ير على قكاع غ ة.

وهناو من الي ود من يكمح رلى ر الة  2603منذ أن وقعت القدس الشرقية لحت االحلالل عام 
المسجد ادقفى وقبة الف رة ليقيم فال موقع ما ال يكل الةالت، ومنذ ذلو الوقت نشك بي  فور 

عالجة بالفولوشو  وقد أ يل من ا لمامال ادقفى وقبة الف رة. رال أن ذلو النوع من مدينة القدس الم
اللمنال ظل على هام  ال كا  السياسال ارسرائيلال دهرال من ال من رلى أن أفبح ا ن فال الفميم 

 منز لمامال.
فيلو الذا كانت ما لبةت الحركات الساعية رلى رعادة بنا  ال يكل الةالت أن اكلسبت نفوذال ولراج  ال

لمارسز المؤسسة الدينية على الفالة فال جبل ال يكل. قبل ةالةين عامال أدين ي ودا ف يون،  عيم 
 رحد  هذه الحركات، بالل كيك للفجير قبة الف رة. أما اليوم ف و يلمل  بدعم اليمين فال رسرائيل.

 .يقول ف يون: "لم يعد ةمة شو أن ال يكل سيقام على أنقاذ المسجدين"
على بعد به  مئات من ادملار فقك عن المسجد ادقفى يلعرذ حال سلوان الفلسكينال الذا يئن 
لحت وكأة الفقر واال دحام رلى المراحل ادولى من الل ويد، وبات يدعى "مدينة داود". وبمجرد 

شقة فال حال سلوان فال ن اية سبلمبر، وما نجم عن ذلو من  15اسليال  المسلوكنين الي ود على 
اشلباكات، ظ ر فال الفحافة رعالن مدفوع ادجر ي نئ المسلوكنين على مسعاهم الف يونال، 
ويقول: لع ي  الوجود الي ودا فال القدس هو اللحدا المشلرو لنا جميعال. لقد رفعلم رؤوسنا بعملكم 

 االسليكانال".
لموقعين ريلال من الذين وقعوا أسما هم على ارعالن الذا لفدر الففحة ادولى؟ لشمل قائمة ا

وي يل، الفائ  بجائ ة نوبل، وشلومو أهارونيشكال، نائ  الرئيس السابق للشركة ارسرائيلية، والجنرال 
الملقاعد عاموس يادلين، رئيس االسل بارات السابق فال قوات الدفاع ارسرائيلية والمنافس المحلمل 

شره موق  ميدل ريست آا على  عامة ح   العمل. وكما أشار ميرون رابوبورت فال مقال لز ن
مؤ رال:" با لفار، ليس هؤال  مجرد حفنة من م ووسال اليمين، بل هم لحم وعظم المؤسسة 

 ارسرائيلية".
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وما مسلوكنو "مدينة دافيد" رال الج   المرئال من حركة أوس  لالسليال  على ممللكات الفلسكينيين 
ت القومال الي ودا بالرغم من أنز ال يوجد فال المدينة، ويد ل فال ذلو رعالن المنكقة موقعال لللرا

دليل واحد ذو مفداقية يربك الملو داود بالحجارة اللال كشفت عن ا الحفريات. ما من شو فال أن 
 مةل هذا ارعالن أهفى شرعية على ما يرلكبز المسلوكنون بحق الفلسكينيين.

و ير ارسكان وأحد  عما  ح   لم يعد االسليال  على سلوان نشاكال هامشيال، ف ا هو أورا آرييل، 
 البيت الي ودا، يبحت عن شقة يسلأجرها دا ل الحال.

سامال أبو أكر ،  ميل يوسا الرمونال الذا وجد مشنوقال وقد لدلى من قهي  حديدا فال حافلة 
ريغيد اللال كان سائقال ل ا، ل ص ادجوا  فال القدس الشرقية فال لفريح لميدل ريست آا يوم 

 حو اللالال: "رن م هدنا، ف م ال يريدون رؤية أا فلسكينال يعي  على هذه ادرذ.الةالةا  على الن
نحن نعمل فال  دمة الي ود، ونساعدهم، فال كل ادوقات، فبح …. يريدون لرحيل جمي  الناس 
رن م  –وادمر ال يقلفر على المسلوكنين، بل يشمل الحكومة نفس ا  –مسا . رال أن ارسرائيليين 

قللنا وعلى لدمير بيولنا، رنز نظام الحكومة بأسره الذا يعمل هد الشع  يحرهون م على 
 الفلسكينال".

ما يجرا فال القدس الشرقية دف  حلى أكةر ال عما  العر  ميالل للغر  وانسجامال معز، عاهل ادردن 
و الذا الملو عبد هللا، رلى سح  سفيره من رسرائيل، والملو هنا يلفرا انكالقال من البراغمالية، وه

ال يغي  عن بالز وجود مؤيدين لن"الدولة ارسالمية" فال ادردن ناهيو عن ادغلبية الفلسكينية اللال 
يلشكل من ا سكان المملكة ال اشمية. كما يعلم الملو عبد هللا أنز ال يوجد ما يمكن أن يوحد العر  

 بسرعة مةل القدس.
الفلسكينية، رذا ما ةبت أن ما يجرا ا ن هو ولعل هذا يقودنا رلى أبر  ما يمي  هذه االنلفاهة 

انلفاهة جديدة، عن االنلفاهلين الللين سبقلاها، رذا ما اندلعت االنلفاهة فبن ا سلكون معركة 
ي وه ا الفلسكينيون الذين يعيشون دا ل الجدار الذا أنشألز رسرائيل حول نفس ا، أا من قبل 

والذين هم مواكنون  2644المحللة منذ عام فلسكينيال القدس الشرقية وفلسكينيال المناكق 
رسرائيليون. على النقيذ من االنلفاهلين السابقلين لن يكون الفراع هذه المرة محفورال دا ل حدود 
آمنة كاللال لحمي ا ولهمن ا دول قوية سوا  كانت فديقة أو عدوة. فاليوم لم لعد مفر مبارو 

ال واس  النكاق يسل دا السيكرة علي ا، ولم لعد قوات موجودة، ولش د شبز ج يرة سينا  لمردال ج ادي
بشار ادسد لسيكر على الحدود الشمالية رسرائيل فال مرلفعات الجوالن. ولذلو فبن لحويل القدس 
رلى ساحة معركة فال أجوا  الفوهى العارمة اللال لعفا بالعالم العربال بأسره، حيت أفبحت أرب  

 وة مفلوحة لكل مقالل عربال بالقدوم.من دولز فاشلة، رنما هو بمةابة دع
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سوا للحول القدس باللأكيد رلى ساحة وغى رذا ما س ل و ير ادمن العام رجرا ات لر يص 
ذا ما لحولت القدس الشرقية رلى منكقة محافرة من كل  ادسلحة لمواكنال رسرائيل من الي ود، واا

رسرائيلية هو ارعالن عن رنشا  جان  بحواج  اللفلي  ودوريات الشركة وكان رد فعل الحكومة ا
 مسلوكنة جديدة. 34

وب ذا يكون نلنياهو محقال هذه المرة فال رعالنز أن هذه فعالل هال المعركة من أجل القدس. وهال رما 
أن لكون المعركة اد يرة اللال ي وه ا الفلسكينيون قبل أن يسلولال المسلوكنون على القدس 

ركة ادولى فال نهال أكبر وأكول لفبح فيز القدس قك  جذ  الشرقية بأسرها أو أن ا سلكون المع
سالميين، ج اديين أو لكفيريين أو قو   للمقاللين من كل حد  وفو ، سنة وشيعة، علمانيين واا

 قومية ووكنية. لقد ا لار نلنياهو ساحة المعركة القادرة على جذ  جمي  هؤال  رلي ا.
 جلون بوست"" عن موق  "هافن12ملرجم  فيفا لموق  "عربال

 26/22/1024، موق  "هافنجلون بوست"
11/22/1124، "12موقع "عربي   

 
 في عيون إسرائيل "االنتفاضة الثالثة" .70

الرحمن أسعد عبد  
بين «  مانيال »االقلحامات ارسرائيلية الملسارعة للمسجد ادقفى، بعد اللقسيم الفعلال للحرم القدسال 

قلحامات ل دد باندالع نار حر  قد للس  دائرل ا للشمل كافة ، ا«مكانيال »المسلمين والي ود، وقريبال 
المدن والم يمات والقر  والبلدات الفلسكينية. والمراقبون يرون أن المداهمات ارسرائيلية للهفة 

، اللال لل لل ا مواج ات مسلمرة، ما لم لوقف ا مؤقلال ج ود الل دئة ارقليمية 44الغربية وأراهال 
بدأت للوح فال ادفق. وما يع   هذا االحلمال كون رئيس « انلفاهة ةالةة»لنوالدولية، قد لؤشر 

الو را  ارسرائيلال  نلنياهو،، وحكوملز الملكرفة، يسابقان ال من بم ككال ما االسليكانية، هاربين 
بعرذ الحائك كل بيانات اردانة من قبل الواليات الملحدة وااللحاد ادوروبال ودول العالم، م  

 العنان للي ود لموافلة اعلدا ال م ومفادرة ادراهال الفلسكينية.ركالق 
أن ال جمات اللال لش دها القدس « رون بن يشاا»وفال مقال لحليلال، ير  الكال  ارسرائيلال 

الحاجة لقيام رسرائيل بالففل بين  شعبال، القدس، وأن الوقت قد حان للكا عن الحديت »لوهح 
العنا هذه المرة ال يبدو منظمال من »ةم يقول: «. والعر  فال المدينةعن اللعاي  السعيد بين الي ود 

قبل منظمات ررهابية. الحالة الم اجية اللال يجرا نشرها فال الشوارع للمةل فال لقديم ارل ام الدينال 
وم  ذلو، ف ذه »ويهيا: «. دفراد يلفرفون من للقا  أنفس م، فال ركار المبادرات المحلية
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نما مشاعر ملأججة للم لرجمل ا رلى أعمال عنا ال لنفذ كبقال ال جمات ليست مباد رات م ككة، واا
نما وفقال لمشاعر الم اجم الذا ي لار المكان والوسيلة  دوامر أو لعليمات فادرة عن كيان منظم، واا

االنلفاهة، عمليال، مسلمرة منذ عشرة أش ر، أا منذ »قائالل: « بن يشاا»و لم «. والكريقة بنفسز
ر مبادرة كيرا رجرا  مفاوهات مباشرة، لكن ا لم لحفل على لسمية انلفاهة مةل سابقال ان ان يا

 «.دن ا لجرا بفورة عامة على نار هادئة
اررها  العربال يلوافل فال »أن « أورا أرئيل»وعلى المنوال نفسز، رأ  و ير البنا  وارسكان 

وأهاا: «. بنز يسلدعال العمليات القادمةالقدس ويلعاظم، ومن ال يحار  اررها  فال بدايالز، ف
على رئيس الحكومة الهر  بيد من حديد هد كل مظاهر العنا وكسر اررها .. يج  لشديد »

وهذا «. العقوبات على منفذا العمليات وعائالل م، فالردع القوا وحده يمن  العمليات المقبلة
وغالبية المجلم  ارسرائيلال. فقد أظ ر االسل الص، ليس رأا غالبية الن بة ارسرائيلية فحس ، بل 
يعارهون االنسحا  من شرقال  %06اسلكالع للرأا، نقللز مؤ رال القناة ارسرائيلية الةانية، أن 

 «.أيدوا انسحابال كامالل  %14، مقابل «سالم شامل»القدس حلى فال حال اللوفل رلى الفاق 
اهة فال المدينة المقدسة وا فاق رفبعز على أسبا  االنلف« عاموس هرئيل»ومن ج لز، وه  

الشركة أعلنت عن لرويذ االنلفاهة المدنية اللال لدور فال »المسلقبلية للقم  ارسرائيلال فكل : 
القدس منذ قلل الفلى محمد أبو  هير فال لمو . كل من ي ور شرقال المدينة هذه اديام يأ ذ 

حرس الحدود موجودون فال كل  اوية، انكباعال بأن ا موجودة لحت احلالل عسكرا قمعال. فالشركة و 
وكذلو السيارات العسكرية المففحة فال الشوارع ومنكادات المراقبة فال الجو. سلهكر قيادة 
الشركة، آجالل أو عاجالل، رلى رعادة معظم رجال الشركة رلى الميدان. ونظرال لألسبا  اللال أدت رلى 

المدينة،  يادة االسليكان، اللولر القومال عشرات السنين من ارهمال فال شرقال  -اندالع ادحدات 
 «.فمن الفع  أن يلحقق ال دو  الكامل -والدينال المسلمر 

مقاالل « أليكس فيشمان»، كل  «االنلفاهة»وفال لحليل كاشا للمعانال السياسية همن هذه 
سمُّوها »، قال فيز: «المعركة على السيادة فال القدس»عنوانز « يديعوت أحرونوت»بفحيفة 

فاهةل، سمُّوها هبة شعبية، سمُّوها اهكرابات شديدة.. فاللسمية لن لغير حقيقة أنز لجرا هنا انل
فور النار فال مدينة القدس، اللال لجلذ  »وأهاا: «. معركة مريرة وعنيفة على السيادة فال القدس

د من االنلباه العالمال، فور كالسيكية لالحلالل. وكلما لفاعدت النار فال القدس، سلسارع الم ي
الدول لالعلراا أحاديال بالدولة الفلسكينية المحللة. السويد فال البداية وكل الباقين فال الكريق، رلى 

 «.أن لفرذ الكللة الدولية على رسرائيل حال سياسيال 
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واليوم لل ايد االسلنلاجات السياسية ارسرائيلية  والغربية، بأن سعار اللكرا الي ودا يؤدا رلى غبا  
« عافمل ا ادبدية»، مغكى بغالا من الدين والوكنية. فدفاع وممارسات رسرائيل عن سياسال قالل

غير معلرا بز عالميال، لكن ا رجرا ات أغهبت ولغه  العالم أجم  وعلى نحو ملسارع وملوس ، 
وب افة فال أوساك الفلسكينيين والعر  والمسلمين. فاالنلفاهة اللال يلحدت عن ا ارسرائيليون 

ال االسلراليجية الفلسكينية اللال لم لبني ا بعد ان يار المفاوهات المباشرة م  رسرائيل، عنفر م م ف
وسلدعم باللأكيد المعركة الديبلوماسية الفلسكينية على الساحة الدولية، وسلوفر أجوا  رعالمية لساعد 

 فال دف  المجلم  الدولال العلراا بالدولة الفلسكينية.
12/22/1124، االتحاد، أبو ظبي  

 
 "المخي مات" بيئة متعاِطفة ال حاِضنة... حتى اآلن .72

 سركيس نعوم
يعرا فلسكينيو لبنان، و فوفال الذين من م فال الم يمات، أن ربي  سوريا الذا لحوَّل حربال أهلية 

مذهبية قد وهع م فال موقا دقيق وحرج. فمن ج ة اهكر ارسالميون الجديون والممةِثلون من م  –
حالا م من م  نظام أمثن ل م عمقال جغرافيال ودعمال سياسيال وحماية فعلية وبين رلى اال ليار بين ل

لعاكا م  ةوار سوريا وسائر الةوار فال دول عربية عدة. فا لاروا الةوار الذين مةَّلوا وال ي الون 
جدال من  يمةِثلون غالبية الشع  السورا رغم  الفال م اللال مكَّنت الليارات ارسالمية السنثية الملشددة

رهعاف م ومفادرة ةورل م. والداف  رلى اال ليار كان أن م ال يسلكيعون الوقوا هد شع  كان 
فقراؤه يجمعون ل م لبرعات مالية كل يوم جمعة. ومن ج ة أ ر  اهكر ارسالميون الفلسكينيون 

نية أمثن ل م دعمال أنفس م رلى اال ليار بين لحالا م من أيهال بين م وبين الجم ورية ارسالمية اريرا
سياسيال وسالحيال وماليال احلاجوا رليز وال ي الون، وبين الةوار السوريين المشار رلي م أعاله. فا لاروا 
الةوار دن م لم يعودوا قادرين على االسلمرار حلفا  لقائد معسكر للَّ مز الغالبية فال الشعو  العربية 

واحدة قومية  فارسية، وأ ر  مذهبية. وال ي فى هنا أن وهال "سنثية" بلنفيذ أجندلين مؤذيلين ل ا. 
االنلما  "ار وانال" لللنظيم ارسالمال ادكبر وادفعل على الساحة الفلسكينية، لع  دورال م مال فال 

 اال ليارين المذكورين أعاله.
لفراع فال ويعرا فلسكينيو لبنان رياهم أن سيادة الكاب  المذهبال للحر  فال سوريا والعراق واليمن ول

اللركال، وللحر  المذهبية  –اريرانال  –السعودا ولللنافس الفراعال  –البحرين وللفراع اريرانال 
سياسيال وأمنيال حلى ا ن فال لبنان دف  المذهبية الفلسكينية رلى االسليقاظ، وجعل اللعاكا م  الذين 

 وكبيرال. يحاربون النظام السورا وأجندلال ريران وكل الملعاملين مع ما واسعال 
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هل وفل اللعاكا المشار رليز رلى حد االحلهان للحركات ارسالمية السنثية الملكرفة أو المعلدلة 
 اللال لواجز نظام ادسد ودوالل أ ر  من ا لبنان وأجندلا ريران القومية والمذهبية؟

ذهبال وأ ر  رسالمية غير لكفيرية باالعلراا بوجود لعاكا م لجي  مفادر فلسكينية "مسِلمة"
لغالبية فلسكينيال لبنان م  السنثة فيز وفال العالم العربال. ولؤكد أمرال يعرفز اللبنانيون وغيرهم هو أن 
لنظيمات رسالمية أفولية ملشددة فلسكينية موجودة فال الم يمات فارت بيئة حاهنة لمةيالل ا 

أن أشكال االحلهان ال  اللبنانية والسورية والملنوعة الجنسيات. لكن ا للفت رلى أمر م م جدال هو
ل ال "مقبولة أو معلدلة"، مةل قبول الجئين فال الم يمات هربال من ادمن والقها  اللبنانيين بعد 
رشكاالت واشلباكات حفلت بين م وبين القو  ادمنية والعسكرية، أو مةل عدم االعلراذ على 

دية" لقالل فال سوريا أو العراق  روج فردا لفلسكينيين من الم يمات بغية االنهمام رلى حركة "ج ا
 أو غيرهما، أو مةل عدم لسليم هؤال  رلى السلكة اللبنانية رغم مكالبل ا بذلو.

ويبدو اسلنادال رلى المفادر نفس ا أن أحدال من اللنظيمات الكبيرة والقادرة فال الم يمات ال يفرذ 
معلومات اللال للوافر عندها من اللسليم المذكور أعاله، لكن ا لسلعيذ عنز باكالع السلكة على ال

هؤال  المكلوبين واللال لمكِثن قواها ادمنية من االسلمرار فال مكافحة اررها . كما أن ا لسلعيذ 
عنز بأمر آ ر هو قرار ال ذلز كل الففائل المعلدلة والملشددة رسالميال أو قوميال بعدم االنجرار رلى 

 100ائر الذا قد يوفل رلي ا. وقد شكَّلت لجنة من الحر  فال لبنان رذا نشبت أو رلى الفراع الد
عهو م مل ا من  اللورُّك، وفال الوقت نفسز من  االقللال الفلسكينال الدا لال دن ال مفلحة ل ا 
وللقهية فال ذلو. وادحدات اللال لحفل أحيانال دا ل الم يمات فردية. ولعلرا المفادر بان 

لواجز المذهبية السنية. ودن ج ات لبنانية عدة وغير  م مة اللجنة ليست س لة دن مذهبية شيعية
لبنانية لكل  دائمال العون من فلسكينيال الم يمات  يوم المعركة م  ادسير فال فيدا، وقبل نحو 
أسبوعين، وهال لمارس الهغك أحيانال للحفول على مبلغاها، وهال لنلمال رلى كل أفرقا  الفراع 

لق فال حال احلدام الفراع دا ل لبنان و ارجز من عدم القدرة على الدائر. لكن ا لن ال بارشارة رلى ق
لبنانية  –هبك الم يمات و فوفال رذ حفلت لكورات دا لية م ددة ل م أو لكورات سورية 

 مماةلة، أو رذا هغك أكراا  ارجيون يمللكون السلكة والمال من أجل دف  الم يمات رلى اللورُّك.
12/22/1124، النهار، بيروت  
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 عاجال وليس آجال القدسيجب تقسيم  .73

  اريئيال رينغل هوفمان
ال لسيكر على مجريات  رسرائيلفال القدس هو أن  اد يرةرن أحد أهم االسلنلاجات من العمليات 

فال القدس رغم أن جيش ا هو العاشر على مسلو  العالم، ورغم مقاللال حرس الحدود الذين  ادحدات
للشركة، ورغم ج ا  ادمن العام  الشباو، الذا يعرا ملى يد ل هم من أفهل الوحدات ال افة 

بأن ش ص آ ر « للشباو»فالن رلى بيلز وملى ي رج منز فال جباليا. ولكن ليس هناو أدنى فكرة 
من جبل المكبر سيسليقظ فال الفباح م  فليل السيوا فال قلبز وي رج لقلل بعذ الي ود فال هار 

 نوا.
ريفلين يقدم اللعا ا للعائالت اللال فقدت أبنا ها وهو ُيفلون فال جميل أن رئيس الدولة روبال 

، لكن على رئيس الدولة القول «ال لوجد حر  بين ادديان، بين الي ود والمسلمين»الكنيس، ويقول: 
غير موحدة. ولألسا هال  فبن اعاما على قرار لوحيد القدس  43رنز لوجد حر  دينية، وبعد مرور 

 .أ ر عاما  43بعد  أيهال لن لكون موحدة 
 ر الالاعلبر أن قانون أساس القدس عافمة رسرائيل هو  344ولنقول ليس دن قرار مجلس ادمن 

بالقانون الدولال، وليس دن المجلم  الدولال يعلبر القدس مةل باقال المناكق ورا  ال ك اال هر، 
دينة، وكل بنا  ي ودا فال بل دن الفلسكينيين قالوا مرة بعد أ ر  أن م ال يعلرفون بلوحيد الم

آ ر على أن رسرائيل ال لريد اللوفل رلى الحل الدائم الذا أحد شروكز  رةباتادحيا  العربية هو 
 لقسيم القدس.
؟ القدس الملفلة م  أحيا  عربية مكلظة وفقيرة وم ملة بشكل ملعمد أو غير ملعمد، رذافماذا لبقى 

 –الدينية  ادفوليةعمليات القلل اللال للغذ  على  والعنا والكراهية يلعمقان في ا، وهال لنلج
شعفاك، بيت حنينا، جبل المكبر، رأس العمود، كفر عق ، أبو كور، با  الساهرة، الكور، سلوان، 

كل هذه ادحيا  ال  –الشي  جراح، وادا الجو ، فور باهر، أم كوبا، بيت ففافا والعيسوية 
كالقفال حالة لبس ال وذة والسلرة الواقية لفل ا رسرائيل، والسلكة لقف  عن ا، رال  قنابل الغا   واا

والفوت والرفاص المكاكال. ال يوجد ما ُيذكر بمدينة موحدة باسلةنا  دفعات اللأمين الوكنال، 
 مئات الماليين الكةيرة.

جبارهنحن ال نسلكي  أن ُنبدل جلد أبو ما ن  على أن يكون ش ص آ ر، وال نسلكي  أن نوقا  واا
واللأةير الداعشال الذا يجد لعبيره فال ا ليار سالح العمليات، وال نسلكي   ادفولالينال اللوس  الد
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لم نفعل  فبنناولحويل ا رلى ج   من النسيج الكبيعال ل ذه المدينة. وفال الحقيقة  ادحيا أيهال احلوا  
 ذلو على مد  يوبيل من السنوات.

القائمة وهو أن نعلرا أن حلم المدينة  ؟ الذها  رلى ال يار ادقل فعوبة فالرذاما الذا بقال 
 الموحدة قد أةمر ةمارا سيئة، االعلراا واالنففال وجدارا مرلفعا يهمن، كما يقولون، جيرة حسنة.

فحيح أن انسحابنا من غ ة لم يةبت أن هذا الحل هو ادفهل، ولكن فال الظروا الحالية فان هذا 
 ات. كل محاولة لفرذ السيكرة ارسرائيلية على هو الحل الوحيد ادقل سو ل، كما لقول الكليشي

أحيا  المدينة الغريبة عن ا هال محاولة يائسة لفرذ واق  غير ممكن، والةمن الذا سندفعز ال يمكن 
قبولز. هل هذه  كوة أحادية؟ هل هذه  كوة غير س لة؟ هل سي لق هذا فعوبات أمنية كبيرة؟ 

أمنية  أ مةأن الواق  الحالال س ل، وكأننا لسنا فال وكأن ال كوات الةنائية أةمرت عن نلائج، وك
عميقة. يمكن أن يكون ال روج من غ ة ال يلناس  م  رغبة بعذ ارسرائيليين، ولكن هذا ال روج 

ما  ال ممكنا، وغدا أو بعد غد أو بعد عام فان  ادمركان حال للهائقة. وا ن، فال حين أن 
يات سل داد، فان لقسيم المدينة سيكون غير ممكن م  حال الكراهية سل داد والعدا  سيلفاعد والعمل

 فال سلوان. أريئيل أورا
 هذا ليس هدهم، بل هو فال مفلحلنا.
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