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تيسري  السررمي م، مسرجول جفرراز أمرن المعلومررا ، استشرفد فرري »وقالر  القسرام فرري بيران مقتنررب، إن 
 ررائ ة اسررت  ع  أ لقترر ، )شرر   خرران يررونس، جنرروب الق رراعه جرر اء اسررتفداف  بصررا و  »بلرردة القرر ا ة
 ».إس ائيلية

ا  االحررت ل حاولرر  اجتيرراز قررو »وأونررح النررا   باسررم ح كررة حمرراس سررامي أبررو زهرر م،  فرر ا ، أن 
وحررّذ    ».الحردود شرر   خران يررونس، وأ لقرر  ال صراو نحررو المرروا نين مرا اسررتدع  الرر د علر  ذلرر 

، محّملرة االحرت ل ارسر ائيلي المسرجولية الكاملرة عرن هرذا «الحماقرا »من تكر ا  مثرل هرذ  » حماس»
 التوت .

بجرر اح خ يرر ة ب صرراو  أصرريب ئيلياإسرر اجنررديا  أن ارسرر ائيلية« جيرر وزاليم بوسرر »وذكرر   صررحيفة 
 قناو فلس يني ش   خان يونس.

وعقررب استشررفاد السررمي م، انرردلع  اشررتباكا  عنيفررة بررين المقاومررة الفلسرر ينية وجرري  االحررت ل علرر  
 الحدود الش قية لبلدة خزاعة.

أن  وأنافواوقال شفود عيان أن المقاومة أ لق  قذائف هاون عدة تجا  قوا  االحت ل ش   البلدة. 
النا  بكثافة في المن قة، تزامنا مر  القصرف المردفعي، فري حرين حلر  ال ير ان  أ لق قوا  االحت ل 

 بكثافة في أجواء مدينة خان يونس. ارس ائيلي
وأعلن جي  االحت ل ارس ائيلي ان  قصف أهدافا في غزة من الجو، وبقذائف المدفعية،  دا علر  مرا 

 وات  ش   الجدا  األمني، جنوب الق اع.الذم استفدف ق» االعتداء»أسما  
وقال متحدث باسم الجي  إن قناصة )فلس ينيينه أ لقوا النا  تجا  قروة عسرك ية جنروب ق راع غرزة، 

 فيما أعلن  الخا جية ارس ائيلية، إصابة جندم ج اء العملية.
، »تويت »ة عل  وأونح المتحدث باسم الجي  ارس ائيلي لإلع م الع بي، افيخام أد عي، في تغ يد

إ رر   نررا  مررن قناصررة تجررا  قرروة عسررك ية قامرر  بترريمين أعمررال صرريانة فرري الجرردا  األمنرري »أنرر  تررم 
 ».جنوب ق اع غزة

النررررا   باسررررم ، أن القرررردس المحتلررررة مررررن أ ف ب، عررررن 52/25/5122الحيههههاة، لنههههدن، وأنرررراف  
شر   خران يرونس بعرد  المسرجولية عرن التروت  ارسر ائيلياالحرت ل »حّمرل  زهر م أبوسامي « حماس»

ال صاو عل  المروا نين، مرا اسرتدع  الر د علر   وا    الجتياز الحدود هنا   ارس ائيليةالمحاولة 
 أن إلرررر ، مشرررري ة «تصررررعيد خ يرررر »هررررذا  أنفرررري تصرررر يح مقتنررررب « حمرررراس» أكررررد كمررررا «. ذلرررر 

 «.االحت ل يلعب بالنا ، وهو يتحمل كامل المسجولية عن تداعيات »
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نرا  علر  قواتنرا التري كانر  شر   السريا  جنروب  إ ر   دا  علر  »جي  فري بيران: من جانب ، قال ال
كانر  هنرا  غرا ة جويرة، وأخر   »، منريفا : «حيرة أهردافق اع غرزة، قمنرا بشرن هجمرا  فو يرة نرد 

 «.بني ان الدبابا 
اعي والحقررا ، قررال النررا   العسررك م ارسرر ائيلي بيترر  لي نرر  فرري تغ يرردة لرر  علرر  موقرر  التواصررل االجتمرر

)تررويت ه، إنرر  تررم اريعرراز إلرر  المررزا عين فرري التجمعررا  السرركانية ارسرر ائيلية فرري غرر ف ق رراع غررزة، 
 بمغاد ة المن قة من اجل س متفم بعد إ    النا  عل  دو ية عسك ية.

وقرال النرا   باسرم وزا ة الخا جيرة برول هي شرون فري تغ يردة علر  )ترويت ه، إن جنرديا  أصريب فري هرذا 
 الحادث.

األخ ررر  منرررذ »قلررر  ارذاعرررة ارسررر ائيلية عرررن مصررراد  أمنيرررة لرررم تسرررمفا قولفرررا إن هرررذا الحرررادث هرررو ون
 ه الماني.أغس سآب ) 52في « ارع ن عن وقف النا  في ق اع غزة

 ضقررر ب حرردود ق ررراع غرررزة، بررر غ   بعررر« حررردث أمنررري»وقررال جررري  االحرررت ل إنررر  قرررام بسرربب وقررروع 
 «.أغل  ال  ي  لكيبوتس العين الثالثة وكسوفيم»أن  . وأناف 44مسا ا  ال    جنوب أ اني الر

قواتنا وقع   إن، وقال  «غ ف غزة»وق ع  القناة العب ية بثفا االعتيادم لنقل األحداث من من قة 
مرن السريا  الفاصرل  ارسر ائيليتع ن  قوة من الجي  علر  الجانرب »في كمين لحماس، مونحة: 

 «.بة ناب  إس ائيلي بج اح خ ي ةلني ان قناو فلس يني، ما أد  إل  إصا
، الجنراح العسرك م لرر «كتائرب عرز الردين القسرام»عناصر   أحردعن مقترل  ارع نوجاء  الغا ة بعيد 

ه أغسر س، في المن قة نفسفا. وهذ  الغا ة هي الثانية منرذ انتفراء الحر ب المردم ة فري آب )«حماس»
فري غرزة  دا  علر  هجروم صرا وخي « حمراس»قصف   ائ ا  إس ائيلية الجمعة قاعدة لرر  إذالماني، 

 فلس يني في وق  ساب  من اليوم نفس .
 

 نريد العدالة من جيرانناو : ستستمر أيدينا ممدودة للسالم ألنه ال يوجد لنا خيارات أخرى عباس .2
قال  ئيس دولة فلس ين محمود عباس، إن القدس الش قية عاصمة دولة فلس ين، يجب : بي  لحم

 كل األديان بح ية تامة، ليما س كل إنسان ديانت  وتقاليد  و قوس  بكل ح ية.أن تكون مفتوحة ل
وأناف خ ل مشا كت  في عشاء العيد 'العشاء المي دم' في دي  الف نسيسكان في بي  لحم، مساء 
 اليوم األ بعاء، 'ن يد الس م م  جي اننا، ون يد األمن م  جي اننا، ون يد العدالة من جي اننا، وكل ما

أن كل هذ  األ اني التي احتل  عام  53/22/5025ن يد  أخذنا  في ق ا  الجمعية العامة في 
 هي أ اني الدولة الفلس ينية بعاصمتفا القدس الش قية، وال نقبل عن ذل  بدي '. 2321
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في وتاب  'إذا وافقوا )إس ائيله نحن أيدينا ممدودة وستبق  ممدودة للس م، ولن نغي  موقفنا، سنستم  
الدعوة للس م، وستستم  أيدينا ممدودة للس م ألن  ال يوجد لنا خيا ا  أخ  ، وال نحب أن نلجي إل  

 خيا ا  أخ  ، وكل الخيا ا  األخ   ليس  في أجندتنا، فق  ن يد الس م'.
ذ وأكد أن هذا البلد من دون مسيحيين ليس بلدا، والب د الع بية من غي  المسيحيين ليس  ب دا، ومن

 أن كان  المسيحية هنا ومنذ أن كان ارس م هنا وهم يعيشون إخوة وأحبة.
يوما نحن بحاجة ماسة  20وأشا  إل  ال  وف الصعبة التي نعيشفا، 'في غزة هنا  ح ب دام  

رعادة إعما  البلد، وبحاجة ماسة لنج م المصالحة الفلس ينية أيا كان  ال  وف، والعقبا  التي 
 تقف في   يقنا'.

وأبد  أسف  الشيد عل  ما حصل في الع ا ، واصفا إيا  باألم  المجسف والمزعج والمحزن 
والمخزم، أن يحصل رخوتنا المسيحيين في الع ا  ما حصل لفم، مع با عن أمل  أال يتك   هذا 

 وأن يعود الوئام.
م ومحبة ودين التعاي ، وقال إن الذين ا تكبوا هذ  الج ائم ال ع قة بفم بارس م، فارس م دين س 

 وهذا غ يب عنا كل الغ ابة.
وهني المسيحيين لمناسبة عيد المي د المجيد، ومناسبة عيد مي د سيدنا المسيح  سول الس م، سائ  

 هللا سبحان  وتعال  أن يعيد العام المقبل، وشاع الس م في هذ  الب د.
 52/25/5122، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تعديالت على المشروع الفلسطيني والت ويت قبل نهاية العام ثمانيةعريقات:  .3

تعدي    4قال عنو اللجنة التنفيذية لمن مة التح ي  الفلس ينية صائب ع يقا ، إن  : ام هللا
أدخل  عل  المش وع الفلس يني واآلن هو معدل وسيتم التصوي  علي  قبل نفاية العام الحالي في 

 األمن. مجلس
وأناف ع يقا ، في مجتم  صحفي عقد  اليوم األ بعاء، بمق  مكتب المفاونا  ب ام هللا، أن 

تعدي   عل  مش وع الق ا  بناء عل  تعليما  ال ئيس محمود  4السفي   ياض منصو  أدخل 
النشا ا  عباس، تتعل  باعتبا  القدس الش قية عاصمة لدولة فلس ين، واالستي ان باعتبا  كل 

، 234غي  قانونية وبا لة والغية وغي  ش عية، وحل قنايا ال جئين استنادا للق ا   االستي انية
 وأنيف  فق ة تتعل  باألس  .
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، إنما نحن 22أصوا  أو  3وأشا  إل  أن الذهاب إل  مجلس األمن ال يتعل  فق  بحصولنا عل  
الدولية، نحن ن    هذا الباب  بذل  نما س حقنا، ألن مجلس األمن هو الباب األساسي للش عية

 ويجب   ق ، لكن المجلس ليس هدف بحد ذات .
وتاب  'عندما نن  مش وع ق ا  نع ف أن اردا ة األمي كية ستستخدم الفيتو، و لبنا منفا إعادة الن   
 في موقففا ألن هذا مش وع ق ا  يستند في كل جزء من  إل  ما أق   القانون الدولي والش عية الدولية،
وبالتالي إذا حصلنا عل  األصوا  ونيمل ذل ؛ نحن نك س القانون الدولي وال عية الدولية وهذا جزء 

 من االست اتيجية الفلس ينية.
وأونح ع يقا  أن هنا  نو ق ا  ع بي، وج   نقاشا  ما بين المجموعة الع بية واألو وبيين، 

ابة لفا، ومش وع الق ا  مقدم بالو قة الز قاء والقيادة الفلس ينية أد ك  وجود ثغ ا  محددة تم االستج
 اآلن، وسيتم التصوي  علي  قبل نفاية العام الحالي.

وقال 'نحن نق   وف  مصالحنا والعالم يق   وف  مصالح ، نحن نن  قنية فلس ين والمش وع 
ذا لم نح صل عل  الو ني فو  كل اعتبا ، ون لب من اردا ة األمي كية إعادة الن   في موقففا، وا 

أصوا  سيكون لنا محاوال  أخ   في العام المقبل، وفي كل لح ة، ألن هذا حقنا ال بيعي أن  3
 ن    أبواب مجلس األمن'.

ولف  إل  أن الخ وة الثالثة في االست اتيجية الفلس ينية،  لب ال ئيس محمود عباس من سك تي  
اية الدولية لشعبنا في النفة والقدس عام األمم المتحدة  سميا العمل عل  إنشاء ن ام خاو للحم

وغزة، وهنا  لجن  قانونية تعمل عل  ذل  في األمم المتحدة، فيما أن الخ وة ال ابعة هي توقي  
ميثا  دولي عل   أسفا محكمة الجنايا  الدولية من خ ل  22المواثي  الدولية، وسيتم التوقي  عل  

 .إ سال ث ث  سائل ك ج اء قانوني واجب اتباع 
من هذا الميثا ، و سالة  4عل   25وأونح أن التوقي  عل  ميثا   وما يت لب التوقي  عل  المادة 

إل  سك تي  عام األمم المتحدة تعلم  أن فلس ين قام  بفذا ارج اء حت  تصبح فلس ين دولة 
الح ب  كاملة العنوية في محكمة الجنايا  الدولية، والذم يخش  محاكم الجنايا  الدولية وج ائم

 علي  أال ي تكب ج ائم.
وشدد ع يقا  عل  أن أحدا لم يتحدث في أم يوم عن حل السل ة، ألنفا ثم ة من ثما  كفاح 
شعبنا، وولد  باتفا  تعاقدم بين من مة التح ي  الفلس ينية الممثل الش عي والوحيد لشعبنا وحكومة 

 االستق ل. االحت ل ارس ائيلي والعالم لنقل شعبنا من االحت ل إل 
وأشا  إل  أن حكومة نتنياهو ونع  است اتيجية تقوم عل  جعل السل ة من دون سل ة، وبالتالي 

 هم نزعوا الوالية األمنية والجغ افية واأل نية والقانونية والشخصية والو يفية، 
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م  تن يم وأكد أن القيادة الفلس ينية ند ار هاب بكل أشكال ، لكن يقال 'أبو بك  البغدادم ما يس
تن يم الدولة اليفودية' وال ف   بين مج م ين  صحفي عل   نتنياهوالدولة ارس مية، ويقول 

 قبت ، وبين مج م ين  محمد أبو خني  عل  األ ض ويح ق ، هذا الص اع ليس  األ ض ويق  
ا  دينيا هذا ص اع سياسي، ومن ي يد محا ب ار هاب واالنتصا  علي ، علي  أن يجفف المستنقع

االحت ل ارس ائيلي هو المغذم األساسي لفذا ار هاب، والت  ف في  لإل هاب ومستنق المغذية 
 المن قة.

 52/25/5122، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المقبل غزة األحدوزراء في حكومة التوافق يزورون  .4
ف  بين فتح وحماس من المق   أن يقوم عدد تنفيذا  لق ا  حكومة التوا: كامل إب اهيم -القدس المحتلة 

 من وز اء حكومة التواف  الو نية بزيا ة ق اع غزة يوم االحد المقبل.
وقال المفندس مفيد الحساينة وزي  االشغال واالسكان في الحكومة أن عددا من وز اء حكومة 

 .التواف  سيزو ون غزة بتعليما  وتوجيفا  من  ئيس الوز اء د.  امي الحمد هللا
وقال الحساينة يوم االحد سيكون هنا  زيا ة لعدد الوز اء ليكونوا بين أهلفم ومو فيفم ومما سة 

 مفامفم من مق ا  الوزا ا  في الق اع.
 52/25/5122الرأي، عمان، 

 
 القسام: االحتالل سيكتوي بنيران خروقه لوق  إطالق النار .5

، إن "االحت ل ارسر ائيلي سريكون أول مرن يكتروم قال  كتائب عز الدين القسام، مساء اليوم األ بعاء
 بني ان خ وق  الخ ي ة التفا  وقف إ    النا ".

وأنرراف  كتائررب القسررام، فرري تصرر يح صررحفي، أنفررا تعتبرر  حادثررة اسررتفداف أحررد عناصرر ها، جنرروبي 
 ق اع غزة، صباح اليوم، "خ قا خ ي ا وتجاوزا لكل الخ و  الحم اء ولعبا بالنا ".

سررام دولررة االحررت ل مررن أنفررا سررتكون أول مررن "يكترروم بنيرر ان خ وقفررا وتجاوزاتفررا" إذا مررا وحررذ   الق
 واصل  هذ  اللعبة غي  محسوبة العواقب.

وحمل  "االحت ل ارس ائيلي المسجولية الكاملة عما سيت تب عل  ج ائم  ند الشعب الفلس يني من 
تردا س الموقرف التخراذ قر ا  موحرد حرول  وأشا   إل  أن "فصائل المقاومة تعكف اآلن علر  تبعا ".

 كيفية التعامل م  حادث اليوم الخ ي ".
 52/25/5122، فلسطين أون الين
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عدادات" غير مسبوقة  .6  الرشق: حماس َتدَّخر لالحتالل "مفاجآت واص

كشررف القيررادم فرري ح كررة حمرراس وعنررو مكتبفررا السياسرري، عررز  ال شرر ، أن  مررا ع نررت  : الدوحررة
سررواء مرررن -لرردين القسررام، الجنرراح العسرررك م لح كررة حمرراس، فرري اآلونررة األخيرر ة كتائررب الشررفيد عررز ا

تمثل "غينا مرن فريض مّمرا  -قد ا  أو معلوما  حول  بيعة العمليا  التي استفدف فيفا االحت ل
عدادا  غي  مسبوقة".  تمتلك  الح كة وجناحفا العسك م وما تدخ   ل حت ل من مفاجآ  وا 

امل وخاو بر "الم كز الفلسر يني لإلعر م"، أن ح كرة حمراس تت لّر  إلر  ويونح ال ش ، في لقاء ش
ع قرررا   يبرررة ومنفتحرررة مررر  الجميررر ؛ دوال  وحكومرررا  ومن مرررا ، تحررر  م لرررة الررردفاع عرررن الحقرررو  
الفلس ينية، ولن تت   الح كة منب ا  أو محف   إاّل وست    أبواب  من أجل حشد التيييد والدعم لصالح 

-ادلة. مجكدا  عل  أن األصل بالع قا  التي تبنيفرا الح كرة مر  جمير  األ ر اف الشعب وقنيت  الع
نراب  مرن قاسرم مشرت   معفرا  -مفما بلغ  التباينا  والتناقنا  معفا تجا  مواني  وعناوين مختلفرة

 يتمثل في القدس وفلس ين.
قائمرة المن مرا  و حب ال ش  بق ا  المحكمة األو وبية األخي ، القاني ب ف  اسم ح كة حماس من 

ار هابيررة، معتبرر ا  إيررا  خ رروة فرري االتجررا  الصررحيح الررداعم لقنررية شررعبنا الفلسرر يني وحقوقرر  العادلررة، 
وقررال: "نحرررن فررري ح كررة حمررراس نررر   أن  قررر ا  المحكمررة األو وبيرررة ب فررر  اسررمنا مرررن قائمرررة المن مرررا  

ألو وبري". وهرو مرن جانرب األو وبية هو تصرحيح لقر ا  سراب   رالم وخ ري ترا يخي وقر  فير  االتحراد ا
آخررر  انتصرررا  قرررانوني للشرررعب الفلسررر يني فررري انترررزاع اعتررر اف بحقررر  ال بيعررري فررري الررردفاع عرررن أ نررر  

 المحتلة وحقوق  المغتصبة.
 53/25/5122، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 : العدو سيدفع ثمنًا غاليًا لجرائمه اليوميةحركة المقاومة الشعبية .7
المسررجولية عررن أم تصررعيد يشررفد  ق رراع  الصررفيونيالشررعبية االحررت ل حّملرر  ح كررة المقاومررة : غررزة

ونع  عنو المكتب  غزة، مجكدة أن "عملية ش   خانيونس" جاء   دا  عل  توغل االحت ل للحدود.
المجاهررد تيسرري  السررمي م الررذم  القسرراميالسياسرري للمقاومررة هرراني األشررق  "بكررل فخرر  واعتررزاز الشررفيد 

وعرررّد  ، مجكررردا أن "العررردو سررريدف  الرررثمن غاليرررا  علررر  ج ائمررر  اليوميرررة".ا تقررر  فررري القصرررف الصرررفيوني
األشرررق  أن األحرررداث المتسرررا عة فررري غرررزة واالنتفاكرررا  فررري النرررفة والقررردس "مرررجام ة صرررفيونية غ بيرررة 

 مكتملة األ كان والجوانب وبمبا كة بعض المنافقين والخونة من هنا وهنا "، وف  تعبي  .

 52/25/5122، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ستقبله واشنطن: مشروع عباس ليس فلسطينيًا و ي حركة فتحقيادي ف .8
كشف عنو اللجنة الم كزية لح كة فتح، د. جمرال محيسرن، أن مشر وع السرل ة : أحمد صق  -غزة 

 5021الفلسرر ينية المقرردم لمجلررس األمررن حررول "تحديررد سررقف زمنرري رنفرراء االحررت ل مرر  ختررام عررام 
قامررة الدولررة الفلسرر ": "ا لعنررا 52وقررال محيسررن لررر"ع بي  ينية" لررم يعرر ض علرر  ح كترر  بشرركل  سررمي.وا 

عل  المش وع من خ ل مواق  ارنت ن ، وأبد  اللجنة الم كزية لح كة فرتح والقيرادة الفلسر ينية عرددا  
 من الم ح ا  والتعدي   حول ، وخاصة فيما يتعل  بالقدس واالستي ان".

ذا المش وع من غي  تل  التعدي  "، واصفا  إيا  في صريغت  الحاليرة وأناف أن  "ال يجوز أن يقدم ه
وتوقررر  أنررر  فررري حرررال ترررم تقرررديم المشررر وع لمجلرررس األمرررن بررردون األخرررذ  بينررر  "مشررر وع غيررر  فلسررر يني".

 بتوصيا  "فتح"؛ "ف ن الواليا  المتحدة األم يكية ستواف  علي  فو ا ".
اد محيسن أنفا تتعلر  برر"وجوب إجر اء تونريحا  حرول وحول أهم تل  التعدي   التي قدمتفا "فتح" أف

قنايا القردس وال جئرين واالسرتي ان والحردود، بحيرث تكرون كرل القردس الشر قية هري العاصرمة للدولرة 
وامتنرر  القيررادم  الفلسرر ينية، وأن يررتم تجميررد االسررتي ان بشرركل كامررل مررن أجررل العررودة للمفاونررا ".

دائل الترررري تمتلكفررررا ح كترررر  أو قيررررادة من مررررة التح يرررر  الفتحرررراوم عررررن ارجابررررة علرررر  سررررجال حررررول البرررر
 الفلس ينية في حال  فض مجلس األمن المش وع المقدم من قبل ال ئيس محمود عباس.

 52/25/5122، "52موقع "عربي 
 

 يقول إن حماس تناور في ساحة دحالن للضغط على عباس في حركة فتحقيادي  .9
ين سررر  المجلررس الثررو م لح كررة فررتح، أمررين مقبرررول، إن قررال أمرر: األنانررول -لبابررة ذوقرران  - ام هللا 

تنررراو  وتحررراول النرررغ  علررر  الررر ئيس الفلسررر يني محمرررود عبررراس مرررن خررر ل القيرررادم “ح كرررة حمررراس 
 ”.الفصول من فتح محمد دح ن

حمررراس تنررراو  وتحررراول “وأنررراف مقبرررول فررري تصررر يح خررراو لوكالرررة األنانرررول، اليررروم األ بعررراء، إن 
مكانيرة عرودة الع قرا  بينر  وبرين الح كرة،  النغ  عل  الر ئيس والقيرادة الفلسر ينية، بملرف دحر ن وا 

 ”.لكن نحن نع ف موقف حماس من دح ن والتي اتفمت  سابقا بالخيانة
واستبعد مقبول عودة دح ن لق راع غرزة أو تسرلم  إدا ة المعراب  باالتفرا  مر  ح كرة حمراس، منريفا: 

ذم جرر   أمرس الث ثراء فرري عقر  بيرر  دحر ن والترري أكبر  دليرل علرر  ذلر  مررجتم  إقلريم غر ب غررزة الر“
صر ا ، وهري  سرالة قويرة  فاز بفا أبنراء ح كرة فرتح، وبرايعوا الر ئيس )محمرود عبراسه أبرو مرازن بقروة وا 

 ”.جاء  بعد االجتماع السخيف الذم ج   في قاعة  شاد الشوا ألنصا  دح ن مجخ ا
 52/25/5122، رأي اليوم، لندن
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 استخدام المخيمات كساحة لضرب استقرار لبنان اإلسالمية رفضتالف ائل والقوى  حماس: .01

]م جر  شريعي  وفدا من ح كة حماس، ب ئاسة ممثلفا فري لبنران علري ب كرة، السرّيد علري فنرل هللا زا 
، »أن يعمل الجمي  للوحدة عل  المستو  الع بري وارسر مي»، عل  خ ل اللقاءوشدد ب كة  لبناني[،

األكبر  ممرا يحردث فري البلردان الع بيرة وارسر مية هرو العردو الصرفيوني الرذم مشي ا إل  أن المسرتفيد 
يمعرررن فررري تفويرررد القررردس، ويحررراول السررري  ة علررر  كرررل شررريء فررري فلسررر ين المحتلرررة، مجكررردا  أن العررردو 
يجاد مو ئ قدم للمستو نين داخرل باحرا   است اع تقسيم المسجد األقص  عل  المستو  الزماني، وا 

 ول تقسيم  مكانيا ، في  ل الصم  الع بي وارس مي ال اهن.المسجد األقص ، ويحا
وقال: إن الفصائل الفلس ينية وشعبنا في المخيما ، اسرت اعوا النريم إلر  حرد كبير  بالمخيمرا  عمرا 
يج م فري الرداخل اللبنراني وفري المن قرة، وان ال هران علر  صر اع منرا قي أو مرذهبي مرن خر ل هرذ  

يرد، كمررا أن عمليرا  التنسرري  مرر  الدولرة اللبنانيررة وأجفزتفرا مررن جفررة، المخيمرا ، قررد سرق  إلرر  حررد بع
ومرر  الفاعليررا  واألحررزاب والجفررا  السياسررية اللبنانيررة مررن جفررة ثانيررة، أثمرر   و فرر   نتائجفررا فرري 
أ ض الواق ، األم  الذم است عنا من خ ل  تجاوز الكثي  من المشاكل واألزما  التري كران ير اد لفرا 

 بمحي فا.لمخيما  أن تعقد ع قة ا
وأشرررا  إلررر  أن الشرررعب الفلسررر يني، والقرررو  الو نيرررة وارسررر مية الفاعلرررة داخرررل المخيمرررا ،  فنررر  

 استخدام المخيما  كساحة لتصفية الحسابا  أو لن ب استق ا  لبنان.
 52/25/5122، المستقبل، بيروت

 
 لية عسكريةكانوا ينوون تنفيذ عم أربعة فلسطينيين قالاعتجنين: االحتالل يدّعي  .00

، كرران «عمليررة إ هابيررة كبرر  »ادعرر  سررل ا  االحررت ل ارسرر ائيلي، أمررس، أنفررا تمكنرر  مررن إجفرراض 
شررربان  4اعتقلررر  »الفلسررر ينيون ينررروون تنفيرررذها نرررد تجمررر  للجنرررود فررري النرررفة الغ بيرررة. وقالررر  إنفرررا 

 «.مشتبفين في الحادث
س الحرردود ترر اب  علرر  حرراجز )سررالمه قرروة تابعررة لحرر  »وقالرر  النا قررة بلسرران الشرر  ة ارسرر ائيلية: إن 

شرربان فلسرر ينيين بحجررة أنفررم كررانوا فرري  رر يقفم إلرر  تنفررذ  4قرر ب مدينررة جنررين، اعتقلرر   فرر  أمررس، 
خرر ل عمليررة تفترري  جرر   علرر  أجسرراد المعتقلررين، تررم الكشررف عررن عبرروا  »وأنرراف  أنرر  «. عمليررة

 «.ناسفة أنبوبية )كواعه محلية الصن 
الجنود عل  الحاجز سمعوا نحو الساعة الثالثرة مرن بعرد ال فر ، »إن  وفي التفاصيل، قال  المصاد 

«. شبان كانوا في المكان 4صو  انفجا  ق ب الحاجز فسا ع  دو ية تابعة لح س الحدود واعتقل  
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وادع  الشر  ة ارسر ائيلية أن الشربان اعت فروا خر ل التحقير  األولري معفرم والرذم جر   فري الميردان، 
بالغون وهم من سكان من قة  4تنفيذ عملية مسلحة ند قوا  االحت ل. والشبان الربينفم كانوا ينوون 

السررتكمال التحقيرر  معفررم حسررب تعبيرر  المصرراد  « الشررابا »نررابلس، وتررم تسررليمفم لجفرراز المخرراب ا  
 ارس ائيلية.

 52/25/5122الشرق األوسط، لندن، 
 
 في الجنوب و رامة على كل من يحاول خرق الهدوء بحزمنتنياهو: سنرد  .02

ص ح  ئيس الحكومة ارس ائيلية، بنيامين نتنياهو عص  اليوم األ بعاء، بعد القصف : 44ع ب 
ن د بشكل حازم وصا م عل  أم  –ارس ائيلي عل  ق اع غزة صباح اليوم إن 'سياستنا وانحة 

 محاولة لخ   الفدوء الذم حصلنا  بعد الحملة العسك ية الج ف الصامد'.
نتنياهو عقب االشتبا  الذم حدث عل  حدود ق اع غزة صباح اليوم، وعل  أث    وجاء  تص يحا 

 قام  جي  االحت ل ارس ائيلي بقصف مدفعي وجوم عل  الق اع.
وأصد  الجي  ارس ائيلي تعليما  للمزا عين المستو نين في ما يسم  بر'المجلس ارقليمي أشكول' 

 بوقف العمل ق ب السيا  الحدودم.
 52/25/5122، 28عرب 

 
 سرائيلي يهدد بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزةاإل االستخباراتوزير شؤون  .03

هدد وزي  شجون االستخبا ا  ارس ائيلي يوفال شتاينتس، من أن : ب هوم ج ايسي -القدس المحتلة 
، إذا إس ائيل قد تشن حملة عسك ية واسعة في ق اع غزة، لد  البنية العسك ية، والمجسساتية لحماس

 ما استم   الح كة في نعنعة األوناع األمنية عل  الحدود.
ونقل  ارذاعة ارس ائيلية العامة عن شتاينتس، قول : لن تواف  إس ائيل عل  تدهو  الون  األمني 

 عل  حدود الق اع.
 52/25/5122، الغد، عّمان

 
 طون في فضيحة فسادعشرات السياسيين وكبار الموظفين في مؤسسات الدولة متور "إسرائيل":  .04

الش  ة ارس ائيلية قال  يوم ، أن محمد هميمي، عن 52/25/5122، وكالة رويترز لألنباءذك   
من المسجولين السابقين والحاليين في إدا ا  الدولة في إ ا   40األ بعاء إنفا احتجز  أكث  من 

   ئيس الوز اء بنيامين تحقي  في قنية فساد مزعومة تتصل بحزب في االئت ف الحاكم الذم يقود
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وكشف  وسائل إع م إس ائيلية إن المسجولين المشتب  بفم عل  صلة بحزب إس ائيل بيتنا  نتنياهو.
حزب وزي  الخا جية أفيجدو  ليب مان وقال  إن أحد المشتب  بفم نائبة وزي  الداخلية فاينا كي شنباوم 

 العنو الكبي  بالحزب.
وبا سام م إن بعض المشتب  بفم مثلوا بالفعل أمام المحكمة للن   وقال  المتحدثة باسم الش  ة ل

في حبسفم احتيا يا عل  ذمة القنية. وأناف  ان الج ائم المشتب  في ا تكابفا تشمل االحتيال 
 وخيانة األمانة وغسل األموال.

زب عمدا وأصد  حزب اس ائيل بيتنا بيانا نف  في  ا تكاب أم مخالفة وقال إن الش  ة تستفدف الح
ما س آذا  القادم والتي يسع  خ لفا نتنياهو للفوز  21قبل االنتخابا  العامة المق   إج اجها في 

وجاء في البيان "نحن عل  ثقة من ب اءة أولئ  )المشتب  بفمه ... وبعد أن يفدأ  بوالية  ابعة.
  الن   الصخب والحم  االع مية سيتنح أن  ال يوجد شيء يدعم ما نش  ما عدا إلحا

 )بالحزبه وهو ما لن ينجح."
وبعد ساعا  من تكشف أنباء التحقي  قال ليب مان  دا عل  سجال بفذا الشين إن  ال يعلم شيئا عن 

 التحقي   افنا اردالء بيم تونيح.
ونف   ئيس الش  ة يوحنان دانينو تعمد نش  التحقي  في هذا التوقي  ليتزامن م  اقت اب موعد 

 االنتخابا .
مصاد  مق بة من ليب مان اعتب  ، أن ، أن 52/25/5122، الشرق األوسط، لندنناف  وأ

م حقة "الفنيحة المالية الكبي ة التي اتفم  فيفا نائبة وزي  من حزب  وعدد من  فاقفا، هي بمثابة 
 من ش  ة تقف و اءها جفا  حزبية غانبة عل  ليب مان بسبب مباد ات  السياسية الجديدة وانتقادات 

وكان  إس ائيل قد أفاق ، أمس، عل  نش  تفاصيل أولية، عن فنيحة  ."ال ذعة لسياسة نتنياهو
فساد كبي ة تو   فيفا عش ا  السياسيين وكبا  المو فين في مجسسا  الدولة، في مقدمتفم عنو 
الكنيس  ونائبة وزي  الداخلية، فاينة كي شنباوم، ووزي  السياحة الساب ، س اس مسيجنيكوف، 
وك هما من حزب ليب مان )إس ائيل بيتناه، و جساء سل ا  محلية، ومدي  عام وزا ة حكومية، 
ومدي ون عموم و جساء لجمعيا ، ومسجولون كبا  في هيئا  عامة، وناش ون سياسيون. ومن 

 المتوق  أن يتم استدعاء شخصيا  أخ   كبي ة لإلدالء بشفاداتفم.
   بادعاءا  أخ   حول هذ  التحقيقا ، و دها إل  ما يدو  في إال أن مسجوال مق با من ليب مان، خ

هنا   اه ة "الساحة الحزبية من تح يض عل  ليب مان بسبب انتقادات  ل ئيس الحكومة. وقال: 
ينبغي االنتبا  إليفا في إس ائيل، فم  نشوء أم باد ة لفك  جديد ومثي  ومقن  للناس، ن   أن دوائ  
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، وهذ  هي التفمة "يابة، تعمل ساعا  إنافية وتما س عمليا  تصفيةالتحقي  في الش  ة والن
 نفسفا التي يوجففا للش  ة  ئيس الوز اء الساب  أيفود أولم  .

 
 أفشل السالم الفلسطيني اإلسرائيلي الرؤىليفني: اختال   .05

في مقال  بصحيفة نيويو   تايمز، لخو الكاتب األمي كي  وج  كوهين سبب انفيا  : وكاال 
لمحادثا  الفلس ينية ارس ائيلية في أب يل/نيسان الماني بعد أشف  من التفاوض وف   جية ا

 المسجولة ارس ائيلية عن المفاونا  م  الفلس ينيين وزعيمة حزب "الح كة" تسيبي ليفني.
فقد أونح  ليفني أن سبب الخ ف بينفا وبين  ئيس الوز اء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو 

أن شعا  حزبفا "دولة ديمق ا ية يفودية، دولتان لشعبين"، بينما شعا  حزب الليكود هو "دولة هو 
 يفودية، إس ائيل الكب  " إشا ة إل  األ ض من البح  المتوس  إل  نف  األ دن.

وأشا  كوهين إل  قول ليفني أينا بين "أم يوم يم  بدون حل هو يوم آخ  نائ ، وبالنسبة للذين 
 ة إس ائيل الكب   ف ن أم يوم يم  بدون اتفا  هو يوم انتصا  آخ  واستحواذ عل  المزيد يجمنون بفك

 من األ ض".
 52/25/5122، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الداخلية المراقب العام لحزب الليكود يحرم نتنياهو من الترشح لالنتخابات .06

ليلي" فصل  ئيس الحزب ق   الم اقب العام لحزب الليكود "شام ج: ت جمة خاصة -ال سالة ن 
بنيامين نتنياهو من الت شح ل نتخابا  الداخلية للحزب، بعد مخالفت  القوانين التي تمن  استخدام 

 موا د الحزب للدعاية االنتخابية الداخلية.
من قانون تن يم األحزاب الذم يمن  استخدام الم شح  54واستند الم اقب العام للحزب عل  المادة 

د الحزب بفدف تعزيز إمكانية فوز ، مجكدا  أن نتنياهو تجاوز هذ  القوانين ما يمثل الداخلي لموا  
 ج يمة يمن  عليفا من الت شح ل نتخابا .

من جفتفا، ف ن صحيفة يديعو  أح ونو  العب ية، قال  إن  ئيس الوز اء االس ائيلي قدم استئنافا  
 ي الحزب.عل  ق ا  الم اقب العام باعتبا  ما حدث أم  داخلي ف

ولفت  الصحيفة إل  أن اللجنة االنتخابية لليكود ال يوجد لديفا سل ة التخاذ ق ا  مثل هذا، فيما 
 سيستم  نتنياهو في مواجفة عنو الكنيس  داني دانون قيادة الحزب.

 ديسمب  الجا م. 42ومن المتوق  أن تج   االنتخابا  الداخلية لحزب الليكود في 
 52/25/5122، الرسالة، فلسطين
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 كية الكوبيةيم الم الحة األمر عترفض د "إسرائيل" .07

قال مسجولون إس ائيليون إن إس ائيل  فن  نش  بيان دعم للمصالحة األمي كية الكوبية، : ر ب44عرر
 غم أن الواليا  المتحدة  لب  ذل  بشكل  سمي، وذل  بذ يعة عدم ال غبة في الدخول في مواجفة 

وبحسب مسجولين  ونغ س األمي كي الذم يشغل الجمفو يون غالبيت .م  معا ني المصالحة في الك
إس ائيليين ف ن  بعد مناقشة ال لب تق   أن  يجب أال يصد  بيان داعم ل تفا  في هذ  الم حلة 
لسببين: األول الم ا ة ارس ائيلية من أداء اردا ة األمي كية في هذ  القنية، والثاني المعا نة 

  س للمصالحة م  كوبا.الشديدة في الكونغ
وجاء في الق ا  ارس ائيلي أن   الما لم يتنح بعد إل  أين تتقدم المصالحة بين الواليا  المتحدة 
فمن المفنل االنت ا  وعدم إ    تص يحا  تغنب أصدقاء إس ائيل في الكونغ س. كما عمل  

 متحمسة ل تفا .إس ائيل عل  إيصال  سائل إل  أعناء في الكونغ س مفادها أنفا غي  
 52/25/5122، 28عرب 

 
 القدسشرقي وحدة استيطانية في  380تقر بناء  سرائيليةاإلالقدس بلدية  .08

وحدة سكنية  440منح  البلدية االس ائيلية في القدس امس  خصة بناء : أ ف ب -القدس المحتلة 
  من مة غي  حكومية استي انية في حيْين استي انيين في القدس الش قية المحتلة، بحسب ما اعلن

 وعنو بلدم يسا م.
منح  ": "ف انس ب س"اليسا م المعا ض بيبي االلو لوكالة  "مي يتس"وقال عنو البلدية عن حزب 

وحدة في ها  حوما )جبل أبو  14وحدا  سكنية في  امو ، و 401لجنة بلدية  خصة بناء لر 
 ."غنيمه

 52/25/5122، الحياة، لندن
 
 ئيليون ينشطون في العالم بدون رقابةسماسرة السال  اإلسرا .09

كشف تق ي  إس ائيلي أن سماس ة الس ح ارس ائيليين ينش ون خا   الب د بدون أية : ر ب44عرر
 قابة، وأن أجفزة األمن ارس ائيلية ليس لديفا أية معلوما  عن تجا  األسلحة ارس ائيليين ونشا فم 

عل  ت بي  بند في قانون التصدي  األمني الذم يلزم خا   الب د، كما أن وزا ة األمن لم تعمل 
بال قابة عل  التجا  في صفقا  األسلحة،  غم ارع ن عن بداية ت بيقة في النصف الثاني من 

وأشا  التق ي  في هذا السيا  إل  االتفاما  التي وجففا  ئيس الحكومة ارس ائيلية  العام الحالي.
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لحكومة األسب  وزي  األمن األسب  إيفود با ا ، والتي أشا   الساب  إيفود أولم  ، إل   ئيس ا
إل  تلقي   شاو  بعش ا  الم يين في صفقا  األسلحة. وال تزال الش  ة تحق  في القنية بيم  من 

 المستشا  القنائي للحكومة يفودا فاينش اين.
قا  األسلحة م  دول ونقل التق ي  تقدي ا  ناش ين في هذا المجال أن نشا  التجا  مزده  في صف

أم يكا ال تينية وأف يقيا وبعض دول آسيا، بيد أن  ال تتوف  مع يا  عن حجم ال اه ة، ألن األجفزة 
 األمنية ارس ائيلية ال تدي  سج   خاصة لتجا  األسلحة.

 52/25/5122، 28عرب 
 
 مستوطنو غال  غزة يخشون من حرب جديدة .21

لة من الخوف والقل  الشديد تسود في صفوف سكان قال  مصاد  عب ية إن حا: خاو -المجد
المستو نا  المحاذية لق اع غزة وذل  خشية  من تجدد المواجفا  وا    الصوا يخ من ق اع 

 غزة.
ونقل  صحيفة يديعو  أح ونو  العب ية عن سكان غ ف غزة أملفم أن يكون التصعيد الذم وق  

  نيا  وأن ال يت و  لمواجفة.األسبوع الماني وهذا األسبوع ش   خانيونس ع
وأشا   الصحيفة إل  أن  بعد ما يزيد عن ث ثة أشف  عل  إع ن وقف إ    النا  بين الكيان 
والمقاومة، عاد  في نفاية األسبوع مشاهد ح ب الصيف األخي  إل  الجنوب، حيث شوهد 

ال ائ ا  الح بية وهي المستو نون وهم يف بون إل  المنا   اآلمنة عل  صو  صاف ا  ارنذا  و 
 تش  عتمة الليل في   يقفا لمفاجمة أهداف فلس ينية في أعما  الق اع، عل  حد تعبي ها.

وذك   الصحيفة أن مستو ني غ ف غزة ييملون في أن يكون هذا الحدث "استثنائيا"، وال يعدو 
سبوع تجكد عل  كون  "خ قا مونعيا" التفا  وقف إ    النا ، مشي ة إل  أن أحداث نفاية األ

تحق  مخاوففم من أن عملية "الج ف الصامد" )التسمية الصفيونية للح ب األخي ة عل  ق اع غزةه 
ونقل  الصحيفة عن سكان التجمعا  االستي انية في  لم تنجح بتحقي  الفدوء واألمن في المن قة.

التي كان  تتساق  فيفا  محي  ق اع غزة قولفم: "خوفنا الكبي  هو عودتنا إل  الو اء، إل  الفت ة
الصوا يخ الفلس ينية بشكل غي  منت م وتشو  حياتنا جميعا، نخاف من أن يكون هذا هو ال وتين 

 الذم ينت  نا اآلن"، محّملين حكومتفم ب ئاسة بنيامين نتنياهو المسجولية األول .

 52/25/5122األمني، المجد 
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 ورية خالل السنوات األربع األخيرةشهيدًا فلسطينيًا في س 2588": مجموعة العمل" .20

، كانون األول الجا م -ديسمب  54قال  مجموعة العمل من أجل فلس ينيي سو ية أن  حت  يوم 
 ه الجئا  فلس ينيا سو يا  إل  أو وبا خ ل األ ب  سنوا  األخي ة.51344) وصل ما ال يقل عن

ه ام أة، 221حية فلس ينية بينفم )ه ن5244)وأناف  المجموعة في تق ي  لفا أنفا قام  بتوثي  
ه الجئا  أعدموا ميدانيا ، 44ه الجئا  قنوا إث  قنصفم و)524ه الجئا  قنوا تح  التعذيب، و)513و)
 ه الجئا  قنوا بسبب القصف.344)

وبين  أن مخيم الي مو  ال زال قابعا  تح  الحصا  الذم يف ن  الجي  الن امي ومجموعا  
ه يوما ، والماء 224انق اع الكف باء منذ أكث  من )وذك   ه عل  التوالي، 241) القيادة العامة لليوم

 ه نحية.221عدد نحايا الحصا  )وقال  أن ه يوما  عل  التوالي، 201لر )
ه 24444ه ألف الجئ فلس يني ف وا من سو ية إل  بلدان الجوا  منفم )40)وأو د  في تق ي ها أن 
نان، وذل  وف  رحصائيا  وكالة "األون وا" لغاية نوفمب  ه في لب45000الجئا  في األ دن و)

5024. 
ه 443من العودة إل  منازلفم منذ حوالي ) مخيم الحسينيةوبين  ان الجي  السو م يستم  بمن  أهل 

ه أيام عل  403من العودة إل  منازلفم منذ حوالي ) مخيم السبينة، ويمن  أهل يوم عل  التوالي
 التوالي.

ه أيام بعد سي  ة مجموعا  المعا نة 220عن  منذ حوالي ) قد نزحوا خيم حند ا موأناف  أن 
 علي .

ه %10حوالي ) وُدم ه يوما  524) وقال  أن مخيم د عا يعاني من انق اع الكف باء عن  منذ نحو 
 من مباني .

52/25/5122ال فحة الرسمية لمجموعة العمل على الفيس بوك،   
 
 التهويدي في حي المغاربة "بيت شطرواس"تقدم في بناء مشروع االحتالل ي: مؤسسة األق ى .22

إن أذ ع االحت ل  54/25/5024في بيان لفا اال بعاء ” مجسسة األقص  للوقف والت اث“قال  
ش كة حكومية تابعة مباش ة  -”صندو  الحفا  عل  إ ث المبك “االس ائيلي متمثلة بما يسم  بر 
وصل  ال  م احل متقدمة في بناء الواجفا  والمباني الخا جية  -لمكتب  ئيس الحكومة االس ائيلية

في من قة ذ اع  –التفويدم في من قة حي المغا بة ” بي  ش  اوس“ارنافية الحديثة في مش وع 
، وأكد  المجسسة أن ما يقوم ب  االحت ل هو  مس -جس  ام البنا  التا يخي، غ بي األقص 
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ة التا يخية في من قة حي المغا بة التا يخي وسعي محموم من  وتدمي  لآلثا  واألبنية االس مي
لتفويد وتغيي  المشفد الحنا م االس مي المحي  بالمسجد األقص ، معتب ة ذل  ج يمة كب   بح  
التا يخ والحنا ة واآلثا  والمعالم االس مية الع يقة يستح  أن ُيعاقب عليفا االحت ل في المحاكم 

 الدولية.
52/25/5122ق ى للوق  والتراث، أم الفحم، مؤسسة األ  

 
 إعادة إعمار غزة : يجببمناسبة عيد الميالد قداس بيت لحميترأس  لالتينابطريرك القدس  .23

ت أس الب  ي   فجاد  وال ب  ي   القدس ل تين قداس منتصف الليل في كنيسة  حسن عبد الجواد:
أيفا المجمنون والمك سون »د، وجاء فيفا: القديسة كات ينا ال عوية ل تين، وألق  ع ة المي 

 والمك سا  أبناء هذ  األ ض الغالية عل  قلوب كل الشعوب.
منذ أ بعة أشف  عشنا ح با  في غزة كان  نتيجتفا اآلالف من النحايا. هدم  البيو  وأناف، 

ا في والمجسسا ، وحت  لو تم  إعادة ارعما ، فمن يبني من جديد نفسية أ فال مصدومين عاشو 
 حياتفم ث ث ح وب ُمتتالية، و أوا األهل وأف اد العائلة ُيقتلون أمامفم؟ 

وقال: ومن هذا المكان أود أن يسمَ  العالم نداَءين عاجلين: األول هو مناشدة رعادة إعما  غزة 
ولتحسين األوناع ارنسانية فيفا، والنداء الثاني ذو  اب  إنساني كذل  ويتعّل  بوادم ك يمزان، 
حيث يخش  األهالي بَين يبتل  الجدا  أ انيفم فيصعب أو حت  يستحيل عليفم الوصول إليفا. 

عائلة من بي  جاال ويّدم  ال سالة التي ال زال ال هبان وال اهبا  يعيشونفا،  24واألم  يقل  بال 
 دم الجدا .باسم العدل واألخ   وارنسانّية أناشد المسجولين السياسيين والحقوقيين أن يوقفوا تق
52/25/51122األيام، رام هللا،   

 
 الشرطة والقوات الخا ة حمايةوسط مستوطنون يهود يقتحمون المسجد األق ى  .24

اقتحم عش ا  الجنود ارس ائيليين والمستو نين صباح : وكاال  – كامل إب اهيم – القدس المحتلة
سة مشددة من قبل الش  ة امس األ بعاء المسجد األقص  المبا   من باب المغا بة وس  ح ا

 والقوا  الخاصة.
 52إن »وقال المنس  ارع مي في دائ ة األوقاف ارس مية بالقدس المحتلة ف اس الدبس في بيان 

جندي ا ومجندة اقتحموا بلباسفم العسك م المسجد األقص ، وتجولوا في أنحاء متف قة من االقص ، 
 ف ا للمسجد بحماية أمنية مشددة.مستو ن ا مت    54وذل  بالتزامن م  اقتحام 
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وأونح أن تل  االقتحاما  قوبل  بالتصدم بالتكبي  والتفليل من قبل المصلين والم اب ين الذين 
 تواجدوا في المسجد األقص .

52/25/5122الراي، عمان،   
 
 منشآت في الخليل أربعفي القدس ويهدم  االحتالل ي ادر مسجداً  .25

األوقاف الفلس ينية أن ق ا  سل ا  االحت ل نم مسجد "النبي اعتب   وزا ة : النفة الغ بية
صموئيل" في مدينة القدس المحتلة إل  ما ُتع ف بر"دائ ة الحدائ  ارس ائيلية"، يعّد "استم ا ا 
ل ن فاد الديني المما س من قبل االحت ل عل  المقدسا  ارس مية والمسيحية في األ اني 

مخ   ارس ائيلي ببناء مد سة تلمودية وبج  استي انية من خ ل السي  ة وقال  "إن ال الفلس ينية".
عل  المن قة المحي ة بالمقام  غم إس مية المكان وقدسيت ، ما هو إال إمعان في محاولة تزوي  

 التا يخ الذم تما س  حكومة االحت ل من خ ل س قة التا يخ والجغ افيا والثقافة".
الحت ل أمس أ بعة ب كسا  بالجفة الغ بية لبلدة إذنا الق يبة من جدا  من جانب آخ  هدم  قوا  ا

الفصل العنص م غ ب محاف ة الخليل بالنفة الغ بية، منفا مز عة لت بية الدواجن وث ثة معامل 
 للخ دة )تدوي  المعادنه.

52/25/5122السبيل، عمان،   
 
 القدس تشيع فجر اليوم جثماني شهيديها عدي وغسان أبو جمل .26

شّي  حشد من المقدسيين فج  اليوم الخميس جثماني الشيفيدين غسان وعدم أبو : القدس المحتلة
جميل منفذم عملية اقتحام الكنيس اليفودم في مدينة القدس المحتلة بالثامن عش  من شف  نوفمب  

صابة آخ ين. 2تل الماني مما أد  في حين  إل  مق  مستو نين وا 
وقد تم  موا اتفما  ،وتخلل  مسي ة تشيي  جثماني الشفيدين أبو جمل صيحا  التكبي  وهتافا 

 الث   في مقب ة السواح ة الش قية.
وقال محامي مجسسة النمي  ل عاية األسي  وحقو  ارنسان في بيان أصد  ، الليلة، إن السل ا  

مفاجئ بتسليم جثماني الشفيدين أبو جمل عل  أن يتم دفنفما الليلة االس ائيلية أبلغتفم بشكل 
 شخو فق  وخ ل مدة ال تتجاوز ساعة ونصف فق . 40بمشا كة 

يوم ا إهانة للمعتقدا  الدينية للمجتم   42وعّد  مجسسة النمي  ق ا  احتجاز الجثمانين  وال 
 الفلس يني، وعقاب جماعي يستفدف عائ   الشفداء.
52/25/5122لرأي الفلسطينية لالعالم، وكالة ا  
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 أجهزة تشويب داخل معتقل "إيشل" ين باالحتالل نادي األسير:  .27

قال  مصاد  حقوقية، إن سل ا  االحت ل قام  بت كيب أجفزة تشوي  جديدة داخل   ام هللا:
 زنازين األس   الفلس ينيين في معتقل "إيشل" ارس ائيلي.

ه، 25|54ني" في بيان تلق  "قدس ب س" نسخة عن ، اليوم األ بعاء )نادم األسي  الفلس يوأونح "
أن إدا ة معتقل "إيشل" ش ع  بت كيب أجفزة إلكت ونية تّدعي سل ا  االحت ل ارس ائيلية أنفا 

للتشوي  عل  أجفزة اتصاال  س ية يتم تف يبفا من قبل نش اء فلس ينيين لألس   داخل  "تفدف
 االتصال م  جفا  بالخا  "، وف  زعمفا. السجن وتتيح لفم إمكانية

صحية سلبية عل  األس   وتسّبب لفم  وأشا  النادم، إل  أن هذ  األجفزة تتسّبب بمناعفا 
الصداع الشديد، فن   عن أث  األموا  المجفولة التي تنبعث من هذ  األجفزة وتسّبب إصابة 

 األس   بيم اض مختلفة ومزمنة.
52/25/5122قدس برس،   

 
 حرقا في مركبةتال وأ  ق   48فلسطينيين من الهعثور على جثتي ال .28

عث  في ساعا  منتصف الليل الفائ  عل  جثتين في داخل م كبة مح وقة في من قة الم كز كان  
 '.2م كونة عل  جانب شا ع '

'، بالق ب من مصن  BMWوجاء أن  تم العثو  بداية عل  الم كبة المح وقة، وهي من   از '
من قة ز اعية ق ب مح ة لتوليد ال اقة التابعة لش كة الكف باء. ولد  استدعاء  واقم  'نيش ' في

 ار فاء رخماد النا  تم اكتشاف جثتين ل جلين في داخل الم كبة.
وبين  التحقيقا  األولية أن الحديث عن ج يمة قتل،  وأن النحايا ع ب من سكان من قة اللد 

وتق   الحقا  الش  ة وباش   التحقي  في   وف الج يمة. وه ع  إل  المكان  واقم وال ملة.
 تحويل الجثتي إل  معفد التش يح القنائي 'أبو كبي '، لتحديد هويتفما وأسباب الوفاة.

52/25/5122، 28عرب   
 
 إ ابات بمواجهات مع االحتالل في مخيم شعفاط .29

  خ ل مواجفا  عنيفة م  أصيب عش ا  الشبان الفلس ينيين أمس األ بعاء بحاال  اختنا: شعفا 
 قوا  االحت ل ارس ائيلي في مخيم شعفا  شمال ش   القدس المحتلة.
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وقال النا   ارع مي باسم ح كة فتح بالمخيم ثائ  فسفوس إن وزي  األمن الداخلي ارس ائيلي 
 يتسحا  أه ونوفيت  ب فقة قوا  من الجي  اقتحم بعد  ف  اال بعاء المخيم لبعض الوق ، ثم

وأونح أن  عل  إث  ذل  اندلع  مواجفا  عنيفة بين الشبان وقوا  االحت ل عل  مدخل  انسحب.
المخيم، أ لق  خ لفا األعي ة الم ا ية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، ما 

 أد  رصابة العش ا  بحاال  اختنا .
52/25/5122السبيل، عمان،   

 
 نطالقه حماس في مخيم البرج الشماليال  27الذكرى اله  رياضي في مسرحيعرض فني لبنان:  .31

لح كة حماس اقام  المجسسة الفلس ينية للشباب وال يانة ومجلس الكا اتي   51بمناسب  االن  قة 
في من ق  صو  ع نا مس حيا في لعبة الكا اتي  يجسد صعوبة الوصول للمسجد االقص  من قبل 

فم بغياب االمة هي   ي  النص  والتح ي ، ت   ع نا فنيا قتاليا في الشباب وان دمائفم وتنحيات
 في مخيم الب   الشمالي. جماهي م واس الكا اتي ، وبحنو  

ومن ثم تحدث المسجول ارع مي لح ك  حماس في صو  السيد محمود   ، فقال: بداية نتقدم 
 بالشك  الجزيل لألخوة من مي هذا الحفل.

 وبمناسبة الذك   السابعة والعش ين نجكد عل  التالي:”حماس“الس مية اننا في ح كة اوقال 
 :ثانيا .سيبق  المسجد االقص  وستبق  القدس عنوانا لنا ومن اول  أولوياتنا لتح ي هما من االحت ل

عل  ال غم من كل المجام ا  والحصا  الذم يتع ض لفا شعبنا االبي سنبق  متمسكين بنفج الجفاد 
 لسبيل الوحيد للتح ي  والعودة واقامة دولة ح ة مستقلة وعاصمتفا القدس.والمقاومة ا

نجكد ح صنا عل  وحدة شعبنا ومقاومت  خلف ب نامج المقاومة بكل أشكالفا وفي مقدمتفا  :ثالثا
 كما ن فض كل اشكال التنسي  م  العدو الصفيوني.” المقاومة المسلحة“

 .غزةبيات  والعمل عل  اعادة اعما  ما هدم  االحت ل تحمل مسجوللندعو المجتم  الدولي  : ابعا
53/25/5122المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة،   

 
 واألرض المحيطة به غير قابلين للقسمة "األقه ى": األردني وزير األوقا  .30

استنك  وزي  األوقاف والشجون والمقدسا  ارس مية الدكتو  هايل عبد : حمدان الحا -عمان 
  داود ما نش ت  بعض وسائل ارع م من تص يحا  منسوبة ألحد األشخاو ي لب فيفا الحفي

  وتقسيم  وتخصيو جزء من  لفم. األقص السماح لليفود بالص ة في أجزاء من المسجد 
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عل  نسخة منفا عل  « الدستو »وحصل   األ بعاء أمسواكد الدكتو  داود في تص يحا  صحفية 
التي يحي  بفا السو  البالغة  األ ضالمبا   هو  األقص المسجد  أنتجكد التي  األ دنيةالثواب  

دونما وما بفا من مساجد ومسا ب وساحا  وقباب وأ وقة وغي ها فو   244مساحتفا ما يزيد عن 
األ ض وتح  األ ض، وهي وقف إس مي خالو للمسلمين وحدهم بق ا   باني نزل ب  ق آن يتل  

 .ار   د غي  قابل للقسمة عل  يوم الدين وان المسج إل 
52/25/5122، الدستور، عّمان  

 
 باحتفاالت أعياد الميالد في بيت لحم يشارك األردني مندوب الملك .32

شا   وزي  العمل ووزي  السياحة واآلثا  ننال الق امين، مندوبا عن ج لة المل   :بت ا-عمان 
باحتفاال  ال وائف المسيحية بمناسبة أعياد الثاني وبدعوة من السل ة الفلس ينية، أمس  عبد هللا

 المي د المجيدة، في بي  لحم بالنفة الغ بية المحتلة.
 .واحتفل  ال وائف المسيحية التي تسي  حسب التقويم الغ بي، أمس بيعياد المي د المجيدة

52/25/5122الغد، عمان،   
 
 القدس فضل هللا خالل استقباله وفدًا من حركة حماس: مخططات لتهويد .33

دعا السّيد علي فنل هللا، خ ل استقبال  وفدا  من ح كة حماس، ب ئاسة ممثلفا في لبنان علي ب كة، 
إل  أوس  حملة تنامن م  الشعب الفلس يني، محذ ا  من الخ   الدولية الساعية إل  إ    جولة 

ينية، وتمكين العدو جديدة من المفاونا ، تقود إل  م حلة جديدة من م احل تميي  المسيلة الفلس 
 بالمستو نا .من السي  ة عل  األقص ، وتفويد القدس، وملء النفة 

وأشا  فنل هللا إل  أن مسجولية العالم الع بي وارس مي كل  في دعم الشعب الفلس يني، رعادة 
إعما  غزة، وتسفيل األم  حيال كل ما يت لب  شعبفا بعد الح ب ارس ائيلية الوحشية، التي 

 التحتية.فدف  الق اع في أ واح أبنائ  وبنا  است
أناف: نت ل  إل  ح كة إس مية وع بية عل  المستو  ارع مي والسياسي، والمادم والعملي، 
لدعم أهلنا في القدس والنفة، والوقوف إل  جانب الم اب ين في المسجد األقص ، وعند أكناف بي  

دس وتصديفم ل حت ل وخ   ، لم يح يا باالهتمام المقدس، ألننا نشع  بين شجاعة أهلنا في الق
 والو نية.والدعم ال زمين من البلدان الع بية وارس مية، وحت  من الح كا  ارس مية 

، مشي ا وارس مي"أن يعمل الجمي  للوحدة عل  المستو  الع بي "وقد شدد ب كة من جفت ، عل  
ن الع بية وارس مية هو العدو الصفيوني الذم يمعن إل  أن المستفيد األكب  مما يحدث في البلدا
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في تفويد القدس، ويحاول السي  ة عل  كل شيء في فلس ين المحتلة، مجكدا  أن العدو است اع 
يجاد مو ئ قدم للمستو نين داخل باحا  المسجد  تقسيم المسجد األقص  عل  المستو  الزماني، وا 

 ال اهن.الصم  الع بي وارس مي األقص ، ويحاول تقسيم  مكانيا ، في  ل 
وأشا  إل  أن الشعب الفلس يني، والقو  الو نية وارس مية الفاعلة داخل المخيما ،  فن  

 استخدام المخيما  كساحة لتصفية الحسابا  أو لن ب استق ا  لبنان.
52/25/5122، المستقبل، بيروت  

 
علههى الههرغم مههن انخراطههه فههي  "إسههرائيل"ة علههى أهبههة االسههتعداد لمحاربهه هللادراسههة أمريكّيههة: حههزب  .34

 سورّية
تناول الباحث األم يكّي، ماثيو ليفي ، من معفد واشن ن لد اسا  الش    زهي  أند اوس:-الناص ة

األدن ، تناول في د اسٍة جديدٍة نش ها، األخ ا  التي ُيشّكلفا حزب هللا اللبنانّي عل  إس ائيل، وعل  
ا عل  منا    أخ   في العالم، عب  شبكا  من العم ء، وقال إّن حزب هللا الش   األوس ، وأين 

ُي يد من العالم أْن يد   بيّن  ال يزال ي يد المو  رس ائيل، إال أّن  مج د مشغول جد ا في الوق  
الحالي، في الص اع الدائ  في سو ّية من ناحية، وفي الص اع الدائ  داخل لبنان نّد القو  

ّدة، الُم تب ة م  تن يما  جفادّية ُتحا ب في سو ّية من أجل إسقا  الدولة السو ّية ارس مّية الُمتشدّ 
 وال ئيس الدكتو  بّشا  األسد.

وتاب  قائ   إّن  بينما التق  المفاونون من إي ان و)مجموعة الخمسة زائد واحده في فيينا م  اقت اب 
نووم وحيث يبدو أّن احتماال  التوصل إل  الموعد النفائي للتوصل إل  اتفا  بشين ب نامج  ف ان ال

اتفا  نعيفة بشكل متزايد، دخل حزب هللا، الذم يعتب   الباحث الذ اع المسلح ال ئيسي ري ان بيخبا  
 خاصة ب .

ففي مقابلة أج اها م  الوكالة اري انية )تنسيم الدولية لألنباءه، أعلن نائب األمين العام لحزب هللا، 
أّن  من خ ل مساعدة إي ان حصل الحزب عل  صوا يخ إي انية متقدمة وعالية  الشيخ نعيم قاسم،

الدقة، الفت ا إل  أّن  ُيمكن استخدامفا في أّم ح ب مستقبلية م  إس ائيل. وبعبا ة أخ  ، شّدّد ليفي ، 
في حال فشل المفاونا  يتوّجب عل  إس ائيل أن تفك  جيد ا قبل أْن ُتوّج  ن بة عسك ية ند 

 شآ  النووية اري انية.المن
وب أم الباحث األم يكّي، الذم يعمل مدي  ب نامج ستاين ل ستخبا ا  ومكافحة ار هاب في معفد 
واشن ن، ب أي  ف ّن هذا ليس تفديد ا فا غ ا تمام ا، عل  ال غم من أّن حزب هللا كان في الواق  يتكلم 
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بة إس ائيل، عل  ال غم من  غبت  القوية )أو كثي  ا منذ بعض الوق  حول ت كيز  المستّم  عل  محا  
  بما بسببفاه في تجنب الدخول في ح ب شاملة م  إس ائيل في الوق  الحان ، عل  حّد قول .

ا بالفعل، ف ن األمين العالم لحزب هللا، الشيخ حسن  وتاب  ليفي  قائ   إّن  إذا لم يكن ذل  وانح 
ْن يد   ما يلي: حزب هللا عل  أهبة االستعداد لمحا بة نص  هللا، ُي يد من كل شخو يستم  إلي  أ

إس ائيل عل  ال غم من انخ ا   العمي  في مع كة مختلفة تمام ا في سو ّية. ولف  إل  أّن هذ  عل  
األقل كان  ال سالة التي وجففا نص  هللا في خ اب  السنوّم في يوم عاشو اء في تش ين الثاني 

 )نوفمب ه الماني.
م يقل  األمين العام، تاب  الباحث األم يكّي، وهو ال ُي يد االعت اف ب  علن ا، ففو أّن حزب هللا أّما ما ل

في أّشد الحاجة إل  تجنب الدخول في ص اٍع عسك ّم شامٍل م  إس ائيل في الوق  ال اهن، وبالتالي 
حدود اللبنانية ففو يحص  هجمات  ند إس ائيل بز ع قنابل صغي ة وناد ة عل  جوانب ال    عل  ال

وعل  هجما  ينفذها عم ء محليون في م تفعا  الجوالن. وأونح ليفي  أّن ما نع ف  هو التالي: 
ال يزال حزب هللا ُيشّكل تفديد ا مباش  ا عل  إس ائيل، حت  في الوق  الذم هو مكب   في المع كة في 

 سو ّية. هذا ما ي يدنا نص  هللا أن نع ف  جميع ا.
و ليفي  إل  القول في د است  إّن  يلوح في األف   يف مجفول واحد عل  الساحة وم  ذل ، خلُ 

حزب هللا وت كيزها بس عة: إذا وجف   است اتيجيةالجيوسياسية الحديثة، الذم ُيمكن أْن ُيعيد تشكيل 
ال ائ ا  الح بية ارس ائيلية ن با  في وق  من األوقا  عل  المنشآ  النووية اري انية، ف ّن 

 جمي  السينا يوها  قابلة للحدوث.
52/25/5122، رأي اليوم، لندن  

 
 دوالر ل الح مدارس "األونروا" بغزة مليون 12السعودية تتبرع به  .35

قرردس برر س: تب عرر  السررعودية، لصررالح مرردا س وكالررة غرروث وتشررغيل ال جئررين الفلسرر ينيين  -غررزة 
 مليون دوال  أم يكي. 25"األون وا" في غزة بمبلغ 

"األونرررر وا" فرررري بيرررران لفررررا أن المبلررررغ الررررذم قرررردم مررررن خرررر ل الصررررندو  السررررعودم للتنميررررة،  وأونررررح 
سيخصو لتنفيذ أعمال إعادة ارعما ، الت ميم وارنافا  في عدد من مردا س "األونر وا" فري ق راع 

 غزة، ولتجفيز وتيثيث هذ  المدا س.
وا" والتي تستوعب آالف ال لبة من وأشا   إل  ان  ستستفيد من هذا التب ع ثمانية من مدا س "األون  

 ال جئين الفلس ينيين في ق اع غزة.
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ونسررب البيرران لرر ئيس ب نررامج البنيررة التحتيررة وت رروي  المخيمررا  الترراب  لألونرر وا، المفنرردس  فيرر  عابررد 
القررول: "إننررا نشررع  بعميرر  االمتنرران للمملكررة الع بيررة السررعودية والصررندو  السررعودم للتنميررة لرردعمفم 

مسرررتم  لألونررر وا ول جئرررين الفلسررر ينيين. يبقررر  التعلررريم علررر   أس أولويرررا  األونررر وا والتررري السرررخي وال
تسرررررتم  فررررري سرررررعيفا لتررررروفي  أفنرررررل بيئرررررة تعليميرررررة لنرررررمان تقرررررديم تعلررررريم نررررروعي أل فرررررال ال جئرررررين 

 الفلس ينيين."
 52/25/5122قدس برس، 

 
 يهاء االحتالل اإلسرائيلالجزائر تدعو مجلس األمن إلى التعامل بإيجابية مع مشروع قرار إن .36

قدس ب س: أعلن وزي  الشجون الخا جيرة  م ران العمرام ة أن الجزائر  تردعو مجلرس األمرن  -الجزائ  
الردول األممرري إلرر  التعامرل ب يجابيررة مرر  مشر وع القرر ا  الع برري رنفراء االحررت ل ارسرر ائيلي لأل انرري 

 ا م الجا م.كانون أول )ديسمب ه الج 21الفلس ينية والذم قدم ل  يوم 
ونقررل مصررد  جزائرر م  سررمي عررن العمررام ة تيكيررد  أن "الجزائرر  تسررجل با تيرراح هبررة المجتمرر  الرردولي 
األخي ة لدعم القنية الفلس ينية والتي تت جمفا اعت اف مملكة السويد ودول وب لمانا  أو وبيرة أخر   

 بدولة فلس ين".
 لنرردا ولوكسررومبو ل والب تغررال وكررذا الب لمرران وأشررا  إلرر  قرر ا ا  ب لمانررا  كررل مررن ب ي انيررا وف نسررا واي

األو وبرري الترري وصررففا بررالق ا ا  والمواقررف الشررجاعة والترري ت الررب حكومررا  دولفررا برراالعت اف بدولررة 
 فلس ين.

واعتب  العمام ة ان  "بقد  ما تمثل هذ  الخ وا  تتويجا لننال الشعب الفلس يني وتك يما لتنحيات  
 كس في نفس الوق  نفاذ صب  الفلس ينيين قبل غي هم".عب  عقود من الزمن ف نفا تع

وأشا  إل  ما و د عل  لسان األمين العام لألمم المتحدة بان كري مرون والرذم ير   أن هرذ  الخ روا  
التي تيتي بعد الفشل الجماعي في التقدم في مسرا  السر م داللرة عميقرة علر  نفراذ صرب  جرزء معتبر  

 ياسة إس ائيل.من المجتم  الدولي حيال تعن  وس
 52/25/5122قدس برس، 

 
 إحراق مركبتين للقن لية البريطانية في القدس .37

أقرردم مجفولرررون،  فررر  اليررروم األ بعررراء، علررر  إنررر ام النيررر ان بمررر كبتين للقنصرررلية الب ي انيرررة فررري التلرررة 
 الف نسية في القدس.



 
 

 
 

           56ص                                     3234 العدد:    52/25/5122 الخميس التاريخ:

فري المر كبتين نتيجرة لفعرل  وبين  التحقيقا  األولية للشر  ة و رواقم إخمراد النير ان أن النير ان انردلع 
 متعمد.

وكانرر  قررد أشررا   تقررا ي  أوليررة إلرر  إنرر ام النيرر ان فرري إحررد  الم كبررا ، وأن ألسررنة النيرر ان  اولرر  
 ولم ت د أنباء عن وقوع إصابا . م كبة أخ   وألحق  بفا أن ا ا شديدة.

 52/25/5122، 28عرب 
 
 القتال طليعةالالجئون  .38

عصام عدوان د.  
وانب    للمبا زة،قتال في مع كة بد  الكب   بين المسلمين والمش كين، دعا المش كون عندما اندل  ال

وابن  الوليد بن عتبة، ففم  ث ثة من   بيعة،وأخو  شيبة بن   بيعة،ث ثة من كب ائفم: عتبة بن 
م األنصا  للخ و  لمبا زتفم، غي  أن ال سول صل  هللا علي  وسلم أ جعفم ألن  أحب  أن يبا زه

وعبيدة   الب،وابني عم  علي بن أبي  حمزة،المفاج ون من بعض أهل  وذوم ق با ، فانتدب عم  
 بن الحا ث بن عبد الم لب، وكان  لفم الغلبة.

ليس بعيدا  عن حديثنا الساب  عن قص  المقاتلين في كل الس ايا والغزوا  التي سبق  غزوة بد  
هللا صل  هللا علي  وسلم ُيص ُّ عل  تبيان أولويا   الكب   عل  المفاج ين وحدهم، ففا هو  سول

القتال، حيث هي للمفاج ين أوال  ثم لعموم المسلمين. األم  الذم ُي تِّّب عل  المقاومة الفلس ينية 
 المسئوليا  التالية:

. فلس ين أ ض مقدسة تعني المسلمين في العالم جميعفم، فن   عن الع ب، وعن الفلس ينيين، 2
ليس صوابا  أن يتقدم أعاجم المسلمين عل  الع ب، وال الع ب عل  الفلس ينيين، وال غي  وم  ذل  

ال جئين عل  ال جئين في مع كة تح ي  فلس ين، وتقف األمة بيكملفا سندا  و في ا  لفجالء 
 المقاتلين. وقد أشا   واقعة بد  المذكو ة إل  أن ث ثة من األنصا  هموا بمبا زة المش كين، ذل 
رد اكفم أن المع كة ال تخو المفاج ين بقد  ما تخو ارس م والمسلمين. وهذا تص ف إيجابي 
ُيحمدون علي ، إال أن  سول هللا صل  هللا علي  وسلم  أ  األفنل، فقد م ث ثة من كب اء المفاج ين، 

 وهكذا يجب أن يكون.
نيين في خا   فلس ين دون تي ي  . ال يجب أن تت   فصائل المقاومة م يين ال جئين الفلس ي5

وتن يم وتد يب، ودون أن تو ففم في خدمة قنيتفم وخصوصا  في مع كة تح ي  فلس ين القادمة. 
والسيما في خا   فلس ين وفي النفة الغ بية وداخل  -وهذا يوجب أهمية إي ء أبناء ال جئين 

 اليفود المحتلين. أهمية خاصة عند ارعداد لمقاتلة -م 2344األ ض المحتلة عام 
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 . ن و ة أن يتصد  ال جئون كتائب تح ي  فلس ين في مع كة التح ي  الفاصلة.3
. في مع كة بد  قاتل المسلمون؛ مفاج ون وأنصا  معا ، ولم يمن  ذل  ال سول صل  هللا علي  2

م المفاج ين في المبا زة، ففنا  دواف  يمتلكفا ال جئون وال يد كف ا غي هم، وهم وسلم من أن ُيقدِّّ
يتفوقون بفا عمن سواهم من المسلمين، ينزوم معفا الح   في شبفة التمييز بين ال جئين وغي  

 ال جئين.
ن كان  بمنزلة 2 . إن الوقوف عل  هذ  المعاني إنما هو من باب التيكيد عل  قواعد العمل، وا 

منذ النكبة عل  ال جئين من المسل ما  لد  الشعب الفلس يني. فقد  ّكز  فصائل العمل الفدائي 
ل  جوا  ذل  لم تغفل ن و ة انخ ا  فئا  الشعب الفلس يني، بل والع بي كافة،  الفلس ينيين، وا 

 فالعمل لفلس ين ي لب الجمي .
52/25/5122، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  

 
 أوقفوا االنهيار وتبرؤوا من العار .39

فايز أبو شمالة د.  
رس مي بيانا  تدين في  مباد ة السيد محمود عباس بالتوج  إل  مجلس أصد   ح كة الجفاد ا

األمن، وتعد ذل  تف ي ا  بالحقو  الفلس ينية، وأدان  الح كة التنسي  األمني م  العدو ارس ائيلي، 
ن اختلف  الصياغة، وقد تنمن فق ا  من بيان  وكان  ح كة حماس قد أصد   البيان نفس ، وا 

ومن ذل  ال فض الم ل  لمواصلة المفاونا  التي تفد  الوق  لمصلحة  الجفاد ارس مي،
المستو نين الصفاينة، وهذا ما توافق  علي  الجبفة الشعبية في بيانفا الذم ال يختلف بمنمون  عن 
بيان الح كتين، وال يختلف عن بيان الجبفة الديمق ا ية، وال يختلف عن بيان حزب الشعب، وعن 

 لعام لجبفة الننال الشعبي، وآخ ين كث  عل  المستو  التن يمي والشعبي.تص يحا  األمين ا
فمن تبق  من القو  والفصائل الفلس ينية يدعم مباد ة السيد محمود عباس؟!، من تبق  من ح كة 
فتح نفسفا يستحث الخ   السياسية خلف مباد ة السيد عباس؟!، وقد أفاد  األنباء أن األسي  

 فن  مباد ة عباس شك   ومنمونا ، وقد عب  عن ال فض نفس  األسي   م وان الب غوثي أعلن
المح   سمي  المشف اوم الذم تحدث عب  فنائية الكوفية، وقال: "ما كان لح كة فتح أن تتصد  
الق ا  الفلس يني إال بعد أن  فع  البندقية، وال قيمة لح كة فتح دون بندقية، وح كة فتح ند 

 للفاث غي  المجدم خلف مفاونا  عبثية".التنسي  األمني، وند ا
فمن تبق  يجيد مباد ة السيد عباس؟!، من تبق  يدعم ال جل الذم انفن  من حول  مع م 
التن يما ، ومن يمثلفا في اللجنة التنفيذية؟!، من تبق  م  ال جل الذم انتقد صيغة مباد ت  مع م 
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ل الذم اعت ض عل  مباد ت  التي قدم  أعناء اللجنة الم كزية لح كة فتح؟!، من تبق  م  ال ج
إل  مجلس األمن بنكفة ف نسية وأم يكية حت  صا   غي  وانحة المعالم، وصا   ه مية 

 المنمون، تائفة في بحا  الزمن الممتد من  ام هللا حت  واشن ن؟!
 

ك م هذا ارجماع الو ني والشعبي عل   فض مباد ة السيد محمود عباس يجب أال ي ل في إ ا  ال
الن  م والنقد في البيانا ، ال فض العام والشامل والجامح لتف د السيد عباس بالق ا  السياسي يجب 
أن يتجسد في مجتم  شعبي تباد  بالدعوة إلي  القو  السياسية والفصائل والتن يما  والتجمعا  

ة والسياسية السياسية، وأعناء المجلس التش يعي، عل  أن تدع  للمجتم  كل الشخصيا  الو ني
والتن يمية واالجتماعية؛ ليقف الجمي  صّفا  واحدا  ند االستخفاف بمصي  األجيال، م  ن و ة 
كشف عو ة كل تن يم يتيخ  عن تلبية الدعوة، واتفام  بالش اكة في االنفيا ، وتل يخ سي ة الو ن 

 بالعا .
52/25/5122، فلسطين أون الين  

 
 ي مستحيلحل السلطة الفلسطينية خيار افتراض .41

 ماجد الّشيخ
ق    السل ة الفلس ينية وقف أشكال التنسي  األمني كافة م  أجفزة األمن ارس ائيلية، في أعقاب 
استشفاد  ئيس هيئة مقاومة الجدا  واالستي ان الوزي  زياد أبو عين. وفي ختام اجتماع للقيادة 

 االعت اف بفلس ين كعنو كامل.الفلس ينية ق    التوج  فو ا  إل  المن ما  الدولية من أجل 
وهذ  ليس  الم ة األول  التي تفدد فيفا السل ة بوقف التنسي  األمني م  االحت ل، لكنفا الم ة 
األول  التي تعلن فيفا أن مقتل الوزي  أبو عين يمثل خ ا  أحم  يجب التوقف عند  وعدم استئناف 

د  فلس ينية أعلن  م ا ا  في الساب  أن ما كان من أم  التنسي  األمني، عل  ال غم من أن مصا
من مة التح ي  والسل ة الفلس ينية تد سان وقف التنسي  األمني م  إس ائيل، وذل  في إ ا  
است اتيجية فلس ينية، ت تكز عل  عدم اال تفان إل  الموقفين األمي كي وارس ائيلي، وعل   غم أن 

ف عل  كس  الجمود في العملية السياسية م  إس ائيل، اردا ة األمي كية كان  تعد السل ة بينفا تعك
إال أن ال دود الفلس ينية  الما منح  المزيد من الف و في انت ا  التح   األمي كي، بينما إس ائيل 
تواصل مسابقة الزمن في تغيي  األوناع في النفة الغ بية والقدس، وف ض سياسة األم  الواق  

 االستي اني.
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لتفديدا  الفلس ينية بوقف التنسي  األمني م  إس ائيل، حت  من الشا ع وفي أعقاب سلسلة ا
الفلس يني وبعض الفصائل الفلس ينية التي ت الب بين الحين واآلخ  بن و ة وقف هذا التنسي ، 
فقد با  مع وفا  ما يعلن  ارس ائيليون من مواقف تتعل  بوقف التنسي  األمني بين الجانبين 

يلي، وما ين وم علي  من تدهو  خ ي  لألوناع األمنية في النفة الغ بية الفلس يني وارس ائ
 والقدس.

وفي وق  ساب ، نقل عن لسان عنو اللجنة التنفيذية لمن مة التح ي  حنان عش اوم، أن القيادة 
الفلس ينية جادة في وقف التنسي  األمني م  الجانب ارس ائيلي في حال عدم حصول فلس ين عل  

وقف التنسي  األمني »جلس األمن الدولي ب نفاء االحت ل خ ل فت ة زمنية محددة، وأن ق ا  من م
خ وة من سلسلة خ وا  ستتخذ، أهمفا إعادة الن   في الع قة الفلس ينية ارس ائيلية األمنية 

 «.واالقتصادية
األخي ة المواقف وعدا التفديد الحالي في أعقاب استشفاد الوزي  أبو عين، كث   وتك    في اآلونة 

التي عب   بفا قيادا  فلس ينية عن احتمال اللجوء إل  خيا  حل السل ة الفلس ينية، وكان أب ز 
ارس ائيلي، « الكنيس »ما صد  في هذا الشين ما تحّدث ب  ال ئيس محمود عباس أمام أعناء في 

  األمم المتحدة. األم  الذم تا ة رس ائيل مباش ة، وتا ة إل« تسليم المفاتيح»حيث تك   الحديث عن 
دف  اردا ة األمي كية للمسا عة إل  التحذي  من مغبة اللجوء إل  هذا الخيا ، والتفديد بما سمت  

 لذل  عل  الع قا  م  السل ة وعل  المساعدا  األمي كية لفا.« العواقب الوخيمة»
محمود عباس لل د عل  وكان حل السل ة أحد ث ث م احل و د  في تصو  ال ئيس الفلس يني 

المما    وعمليا  التسويف ارس ائيلية و فنفا االنصياع لإل ادة الدولية، ممثلة بق ا ا  األمم 
. 2321المتحدة، باالنسحاب من األ اني الفلس ينية المحتلة، بما فيفا القدس الش قية المحتلة عام 

مجلس األمن الدولي الذم أقيم  دولة الم حلة األول  هي العودة إل  الحنن ال بيعي للقنية وهو 
 23. وبدأ  هذ  الم حلة بخ اب ال ئيس أبو مازن أمام الدو ة الر2344إس ائيل بق ا  من  عام 

، 2321للجمعية العامة، الذم قدم في نفايت  خ ت  لج ء االحت ل عن األ اني التي احتلفا عام 
قامة الدولة الفلس ينية عليفا وعاصمتفا القدس ال ش قية، في فت ة أقصاها نفاية تش ين الثاني وا 

. وقد تبن  المجموعة الع بية مش وع ال ئيس الفلس يني، وقدم  عب  األ دن، 5022)نوفمب ه 
مجلس األمن بصيغت  األول . غي  أن هذا الق ا  لن  إل الدولة الع بية في مجلس األمن، المش وع 

، وهذا يحتا  إل  جفد منن وعمل دجوب، «اءالو قة الز ق»ما يسم   إل يصو  علي  حت  يصل 
، وكذل  الدول 11م  كل المجموعا  في األمم المتحدة، ومنفا دول عدم االنحياز ومجموعة الر
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، هي عدد أعناء 22أصوا  من أصل  3الدائمة العنوية في مجلس األمن، من أجل نمان 
 المجلس تسمح بع ض المش وع عل  المجلس للتصوي .

لمش وع، وهذا هو االحتمال األ جح، عل  خلفية الوعد األمي كي رس ائيل بالوقوف وفي حال فشل ا
مجلس األمن، تيتي الم حلة الثانية التي تتمثل  إل جانبفا، واستخدام ح  النقض إذا وصل  إل 

باالننمام إل  المن ما  الدولية، ال سيما محكمة الجنايا  الدولية، وذل  لمحاسبة المسجولين 
يوما ، وغي ها  22ليين عل  الج ائم التي ا تكبوها خ ل الح ب عل  ق اع غزة التي استم   ارس ائي

 من ج ائم االحت ل الموصوفة.
أما الم حلة الثالثة، ففي وقف التنسي  األمني بين أجفزة أمن السل ة وأجفزة األمن ارس ائيلية، ففي 

ف ن النغو  ستتزايد عل  إس ائيل، ليس هذا  حال توقف هذا التنسي  الذم ت عا  الواليا  المتحدة،
فحسب، بل إن السل ة ستعيد الن   في كل ع قتفا م  إس ائيل، م  ما ين وم علي  ذل  من 

 تحميلفا كامل المسجولية عن النفة الغ بية باعتبا ها دولة احت ل.
النفة الغ بية في من هنا أهمية تحذي  مصد  أمني إس ائيلي كبي  من تدهو  األوناع األمنية في 

 حال أقدم  السل ة الفلس ينية عل  تنفيذ تفديداتفا بوقف التنسي  األمني.
نما  ذ تختلف التقدي ا  في شين جدية حل السل ة، ليس بين ارس ائيليين والفلس ينيين وحسب، وا  وا 

اللجوء  تيخ « خيا  حقيقي»داخل كل جفة أينا ، إال أن هنا  بين الفلس ينيين َمن يعتقد أن هذا 
إلي ، بينما هنا  أينا  من يعتقد أن  ليس أكث  من تفديد لدف  األمي كيين وارس ائيليين إل  التح   

 وتليين مواقففما من قنايا المفاونا .
وفي المقلب اآلخ ، هنا  بين ارس ائيليين من ي   أن هذا تفديد فا ل، ويجب دف  الفلس ينيين نحو  

، فيما يجزم آخ ون بين هذا الخيا  يشكل كا ثة سياسية وأمنية « ةمسدسفم ب  ذخي»رثبا  أن 
األم  )حل السل ةه بجدية  إل يصعب عل  إس ائيل احتمال عواقبفا. لكن هنا  ثمة من ين   

إذا »ناحوم با ني  قبل فت ة، أن  « يديعو  أح ونو »كبي ة. وقد كتب كبي  المعلقين السياسيين في 
م فستكون لذل  نتائج د اماتيكية... وسين   الجي  ارس ائيلي إل  أن يجد نفذ الفلس ينيون تفديده

  يقة لملء ف ال السل ة: إنشاء ش  ة واالهتمام بالت بية والصحة والماء والص ف الصحي. 
وسيتوقف االتحاد األو وبي والواليا  المتحدة، اللذان يحوالن اليوم أكث  من بليوني دوال  إل  السل ة 

ن تقديم المنح. وستن   حكومة إس ائيل إل  سد النقو، لكن ذل  سيكون فق  جزءا  كل سنة، ع
من النفقة المالية الم لوبة. وبحساب حذ ، ف ن النفقا  ارس ائيلية في السنة األول  عل  األقل من 

 «.االحت ل المجّدد، ستبلغ عش ا  ب يين الشيك  
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وفلس ينية ودولية )أو وبية وأمي كيةه، سيكون من هكذا، ووس  مخاوف من هذا القبيل إس ائيلية 
تسليم »والعودة فلس ينيا  إل  « حل السل ة»الصعب، إن لم نقل من االستحالة اللجوء إل  خ وة 

لمن مة التح ي  الفلس ينية، م  ما يعني  هذا الخيا  من عودة إل  ماض تجاوزت  الوقائ  « ال اية
وسل ت  ومنافعفا « جم  أوسلو»الو ني الذم تقّلب عل   والمع يا  الفلس ينية كلفا، فالون 

ما قبل أوسلو، حيث المصالح « ب ودة مداف »م وال ، لن يكون مجه   للعودة إل  ما كان من 
، م  الت لعا  واألح م الفلس ينية «قصب السب »السل وية وما ت تب عليفا، احتل  وتحتل اليوم 

 والعديدة من كل الجفا ، المعنية وغي  المعنية. المغدو ة، بفعل التوا جا  المختلفة
52/25/5122، الحياة، لندن  

 
 جميال ت نعه حماس.. إن تجاهلت الرد عليه .40

 عدنان سليم أبو هليل
في لقاء ل  وال يمكن تجاهل دالال  توقيت  أو د بشا  األسد أمام فئة من الفلس ينيين الذين زا و  في 

من المزاعم التي  اول فيفا موقف حماس مما يق  في سو يا  دمش  بيانا سياسيا جاء في  جملة
ومنتفيا إل  أن ما يج م في سو يا هو مجام ة وأن  هو حامي حم  الع وبة والمنّز  عن أم ش  

 والمّقدس عن كل ذم.. وقد  م  في بيان  حماس بي ب  تفم هي..
 اقففا..* أن حماس شك  ل  ق   ذا  م ة وأنفا أبد  ل  تشككا فيفا وفي مو 

* وأن حماس ح نت  عل  سح  المجام ة )الثو ة السو يةه وتعفد  باستعدادها لمشا كت  في فعل 
 .-كما يقول  -ذل   دا لجميل  عليفا

* وأن حماس حاول  التدخل في الشين الداخلي لسو يا عب  محاولة التوس  بين الن ام و" ارخوان 
 لمسيلة للقوانين السو ية..المسلمون " السو يين وأن  نصحفم بت   هذ  ا

* وأن حماس حاول  استغ ل الحصانة الدبلوماسية لبعض  موزها في إدخال الس ح لمن يسميفم 
 المتآم ين..

 وأقول:
لنن   هذ  ال ميا  األ ب  بعين المن   وفي نوء سيا  األحداث، وال أ ن أننا بحاجة لبيان  سمي 

ال ت غب في االنج ا  إل  مواجفة  –وهذا  ني  –فحماس  من حماس ينفيفا ويقدم  واية مقابلة لفا،
مع   عاية لماني الع قة كما يفعل األنقياء الذين يستحيون بحسن وفائفم، ولكي ال تنشغل 
بمفات ات  عن مواجفة العدو، فن  عن ن و ة تفوي  الف صة عل  محاولت  المشاغبة عل  مستجد 

 تقا بفا م  إي ان.
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ي  في البداية إل  ث ث حقائ  أجدها كافية لتيكيد أن ما جاء هنا عل  لسان  ال وأ   أن  يجد  التنب
 يعدو أن يكون مج د دعاو  مغ نة وليس لفا سند في الواق  أو في من   التحليل..

لمص   انتقلالحقيقة األول : هي أن الثو ة السو ية كان  انتقاال  بيعيا لح ا  ثو م بدأ في تونس ثم 
وصوال بالمن   ال بيعي لسو يا، وأن ك امة الشعب السو م ليس  بيقل من ك امة كل  وليبيا واليمن

الشعوب الساعية الستق لفا وح يتفا، كما أن الن ام السو م ومما سات  ليس  بينز  وال أقدس من أن 
 ة ولئن اندس في هذ  الثو  وا عوازا؛تتسبب في ثو ة شعب م لوم بل مسحو  استبدادا واستغ ال ونفبا 

 مندسون ف ن جوه ها ولحمتفا ثو ة ككل الثو ا .
الحقيقة الثانية: أن الن ام السو م اليوم ليس هو ذا  الن ام السو م الذم أقام  مع  حماس 
ع قا  مودة وتعاون ذا  يوم.. ففو اليوم حليف المن مة التي كس   البندقية وا تم  في أحنان 

 ، ويقاتل عن  ائفية بغينة نتنة، وهو الذم تغض عن  العدو من زمن بعيد، وهو اليوم يقتل شعب
وعن ج ائم  أم يكا عينفا ودبلوماسيتفا، وهو الذم صا   )إس ائيله تعتب   أخف الش ين، وتدف  

 أعوانفا في المن قة لمناص ت  والتخلي عن الثو ة ند . .
المقاومة، ولم تجف دماجها بعد الحقيقة الثالثة: حماس التي ي اد اتفامفا بالمجام ة ال تزال في معسك  

من ح ب عدوانية شنفا عليفا الكيان لواحد وخمسين يوما وهي التي قصف  تل أبيب ولقن  العدو 
د سا سيحسب حساب  كلما فك  بالعدوان.. المف وض والواق  أن لذل  انعكاس  المونوعي والمن قي 

من يعاديفا.. وعلي  ف  يمكن عل  تش يف كل مناص  لفا بقد  ما هو فنيحة وخزم وخيبة لكل 
 الن   لمواقف ت كيا وق   إال باالحت ام وال الن   لخصمائفم إال بالتفمة وال يبة واردانة والذم..

ف ن جئنا لتف يد ال د عل  كل تفمة )أو ف يةه وللمناقشة التفصيلية فلنا ودون إسفاب غي  الزم أن 
 نتساءل:

ك  ل  في مواقففا بشا .. فلماذا هي اليوم تت ك  * إن كان  حماس شك  ل  من ق   أو تشك
وتتف  م  ق  ؟ أليس المف وض لو صدق   وايت  أن يكون العكس؟ ثم هو لم يخب نا عن  د  عل  
شكاية حماس.. ففل قبل شكايتفا فيكون المف وض أن حماس في صف  ند ق   وهذا مخالف 

 ند حماس.. وهذا مخالف للواق  أينا؟ للواق ؟ أم  فض شكايتفا فيكون المف وض أن  هو م  ق  
* وأما أن ن حماس ح نت  عل  سح  الثو ة السو ية )التي يسميفا مجام ةه.. فالسجال: ولماذا لم 
يقبل بع نفا كما قبل  من إي ان ومن الع ا  ومن حزب نص  هللا ومن أحمد جب يل " القيادة العامة 

ا  م ة بين  قبل ع ض حماس ويحّملفا " ومن كل  ائفي مذهبي إج امي؟ أخش  أن يزعم ذ
مسجولية قتل المائتي ألف سو م الذين قتلفم والتي ألق  الب اميل المتفج ة عل  المدا س والمشافي 

 و وابي  الخبز وعل  الحا ا  الوادعة المسالمة التي ألقاها !!
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س  أ   محاولة * وأما أن حماس حاول  التوس  بين  وبين " ارخوان المسلمون " السو يين.. فل
حماس إص ح الحال السو م تفمة تتب أ منفا أو تدان بالسعي فيفا.. وما ذل  لو حدث إال الواجب 
ش عا وع فا ونخوة وع وبة وارخوان أصف  الناس وأح  أن تنصلح الع قة بينفم وبين ن ام كان 

 يجسد القومية والو نية قبل أن يتو   في الح وب ال ائفية.
س حاول  استغ ل الحصانة الدبلوماسية ألس ة " صف  خالد مشعل " في إدخال * وأما أن حما

الس ح لثوا  سو يا.. فما  أي  وال سمع  أسمج وال أبلد وال أسخف من هذ  الف ية التي ينسج أحسن 
ال فما الذم ستس ب  ام أة وزوجفا في حقائبفم الشخصية لثوا  سو يا الذين  منفا  فل صغي .. وا 

ل  أكث  من ثلثي مدنفا وتح  أيديفم مفاتيح حدودها من جفاتفا األ ب  ويملكون يسي  ون ع
 الدبابا  والمداف  وال اجما ؟

آخ  القول.. وانح أن بيان  ئيس الن ام السو م هذا إنما ييتي كمحاول للمشاغبة عل  مساعي 
 كتفا كما هي التقا ب بين إي ان.. فيكون جمي  تصنع  حماس إن تجاهل  مشاغبات  وأبق  مع

 دائما م  االحت ل..
52/25/5122، الشرق، الدوحة  

 
سرائيل.. تحال  الغرَقى؟ .42  انقالب م ر واص

 نبيل الفولي
ت و  ثقافة التحليل السياسي لما يج م من أحداث في أوسا  الشعوب ذا  القنايا المشتعلة، أو 

في هذ  التحلي   عادة من التي تعي  أوناعا سياسية ح جة تمس حياة الخاصة والعامة، ويشا   
ن كان بعض البس اء   -كما سمعنا وشاهدنا بالفعل-يصلح لفا ومن ال يصلح من عامة وخاصة، وا 

 قد يفاجئوننا بآ اء وتحلي   دقيقة وعميقة.
ويمكن لمن ي اقب أحداث ال بي  الع بي وت و ات  أن ي ح  أن ش ائح كبي ة من موا ني ب د  قد 

تفا لكثي  من األحداث والوقائ ، بل تجاس  كثي ون عل  أن يقدموا  ج  قدم  آ اءها وتحلي 
وتوقعا  مستقبلية لألحداث خ ل وسائل ارع م، أو في المجالس واللقاءا  العائلية، أو المناسبا  

 االجتماعية المختلفة.
ذ قام  الدولة وألن ع قة األن مة والدول الع بية ب س ائيل مثا  جدل دائم، وذا  حساسية خاصة من

العب ية، ف ن كثي ا من التحلي   الع بية لألحداث الكبي ة أو المفاجئة التي تج م في أو اننا تع ي 
 نصيبا لدو  إس ائيلي هنا أو هنا ، وهي تحاول كشف غامض أو إيناح خفّي.

 



 
 

 
 

           32ص                                     3234 العدد:    52/25/5122 الخميس التاريخ:

 عميل أم ماذا؟!
م المص م الذم ألق  وقد تجل  ذل  وانحا في محاولة تفسي  ع قة إس ائيل باالنق ب العسك  
، محا ا ب موز 5024الجن ال عبد الفتاح السيسي بيان  األول في الثالث من يوليو/تموز عام 

وقيادا  دينية وسياسية وعسك ية، فقد آمن بعض "المحللين" بن  ية المجام ة إل  أقص  حد، و أوا 
ليقوم بما قام ب  ند  أن السيسي هو إيلي كوهين جديد ز عت  إس ائيل في صفوف الجي  المص م؛

 ال ئيس المنتخب محمد م سي، أو يعمل عموما عل  ح اسة مصالح إس ائيل إن استدع  األم .
إال أن  مف ب سفل ونا  في ففم  -عل  حد تعبي  القدام -وم  أن هذا ليس مستحي  في العقل 

سي  ش يحة كبي ة الحوادث وتفسي ها، ففو يختص  االنق ب في  جل واحد، ويعيد إلينا ميساة تف
وخ ي ة من تا يخنا بشخصية عبد هللا بن سبي وحد ، مما أ ف  ال جل في صو ة أكب  من حجم  
الحقيقي، وأبق  قلم التحليل عاجزا عن ففم مصاد  أخ   خ ي ة لتعجيز المجتم ، ومنع  من 

  .االستم ا  في ح اك  واتساع  الحنا م، أو حماية نفس  من منا  وأخ ا  أخ   تت صد
وبالمثل ف ن التفسي  الساب  لع قة تل أبيب بانق ب القاه ة يع ي الجن ال السيسي أوال أكب  من 
حجم  في السي  ة عل  الدولة وتسيي ها في االتجا  الذم اختا  ، ويعمي العين عن ماكينة االنق ب 

في  -داخل والخا  في ال-الكبي ة المتمثلة في تحالف الجن اال  و جال األعمال وأصحاب المصلحة 
 بقاء الدولة المص ية في قبنة العسك .

شكالية اختصا  المسيلة بفذ  الصو ة هو أن  يدف  إل  تصو ا  خا ئة تج  و اءها عواقب  وا 
في وجود شخو السيسي، وأن  -خ فا للواق -خ ي ة، كيْن تشي  فك ة أن ارشكالية كلفا تتمثل 

هنا فيمكن أن ي ن  كثي ون بانق ب عسك م عكسي عل  استبعاد  من المشفد يحل المشكلة، ومن 
السيسي يقيم مجموعة من المحاكما  ل  وحد  أو م  أ كان ن ام ، فيزول شخو أو بعض 

 األشخاو من المشفد، ويم  المش وع االنق بي نفس  عل   فو  الغفلة والففم الخا ئ.
ا نفسي ا، ولو متس عا، لشخصية قائد االنق ب  يكشف بسفولة عن تعلق  الجا ف وشب  كما أن فحص 

الجنوني بك سي ال ئاسة، مما است اع أن يغ ي  بغ ف من العا فية قبل حصول  علي ، وبالعنف 
 وال فض التام لكل من يعا ن  بعد حلول  في منصب ال ئاسة بمص .

الذم وهذا التعل  والسلو  المصاحب ل  ينم عن شخصية مستعدة لفعل أم شيء للوصول إل  حلم  
  ا د  في النوم واليق ة عل  السواء، دون اشت ا  عمالة أو غي ها.

 
 تالقي الغرَقى



 
 

 
 

           32ص                                     3234 العدد:    52/25/5122 الخميس التاريخ:

ن كان وف يق  أكث  إن ا ا من  بالمصالح -وما دمنا قد ن بنا صفحا عن "كوهنة" السيسي  وا 
 واستبعدنا هذا التبسي  للحدث الكبي ، -الع بية، بل والسو ية في المد  الق يب والبعيد عل  السواء

س ائيل؟  فما الذم يمكن أن نفس  ب  الع قة بين االنق ب المص م وا 
إن االندفاع في المواقف، وقلب موازين الع قا ، ومناقنة الثواب  الو نية والدينية في صلة 
االنق ب "بالجا ة الش قية" قد أثا  ال يبة في نفوس الواعين ممن يتابعون الموقف المص م، وهو ما 

  لجوء بعض اآل اء إل  التفسي  الساب  للع قة المشا  إليفا، فلم يكن أحد يتوق  أن يمكن أن نففم ب
ييتي في مص  يوما ن اٌم حاكم ينص  إس ائيل أو إس ائيليين عل  فلس ين أو فلس ينيين، وال أن 

األدن  في سيناء بصو ة ال تخدم أحدا إال  االست اتيجييحكم أ ض "الكنانة" من يخ ب عمق  
ل، وال أن يتول  شجون "المح وسة" من يت دد الثناء الحا  علي  عش ا  الم ا  في ارع م إس ائي

 ارس ائيلي من عتاة اليمينيين ومن دونفم، إلخ.
إن االنحدا  إل  هذا المستو  من السلو  السياسي، ال يعني إال أن الن ام االنق بي يشع  بيزمة 

في تسيي  الدولة، وتحقي  االعت اف الص يح والكامل ب  حادة تفدد وجود  نفس ، بسبب فشل  العام 
دوليا، والت اه ا  العا مة التي تمأل العاصمة والمحاف ا  المص ية وت ا د  موز االنق ب في 

 است اتيجيا شف ا، ومن هنا اعتمد الن ام في تيجيل هذا المصي  عل  ث ث  24الخا   منذ حوالي 
  ئيسة:
من موا ني  في األزمة الخ ي ة التي صنعفا للدولة المص ية، سواء من تو ي  أكب  عدد  األولى:

العسك يين أو السياسيين أو قيادا  الش  ة وأف ادها أو ارع ميين أو النقابيين أو البي وق ا يين أو 
الموا نين العاديين. وهذا التو ي  ال يجعل من هجالء مج د مخدوعين، بل ي ب  مصي  كثي  منفم 

 مصي  االنق ب ووجود  فش  ونجاحا.ووجودهم ب
ففي قم  الخصوم والمخالفين بشدة، مفما كان  وسائلفم و  قفم في  الثانية، االستراتيجيةوأما 

التعبي  عن  فض االنق ب أو مخالفت  في بعض تص فات ، ودون م اعاة للف   بين خصم كامل 
 ص يح وبين مواف  يعت ض عل  سلوكيا  سياسية معينة.

وهي المفمة هنا، فتعتمد عل  االستعانة باأل  اف ارقليمية المجث ة سياسيا  الثالثة، االستراتيجيةوأما 
واقتصاديا، والمتب عة بالمعونة من تلقاء نفسفا، وفي مقدمتفم "الجا ة الق يبة" ذا  الفعالية المخاب اتية 

 والدبلوماسية والعسك ية العالية، إس ائيل.
فماذا عن النفة األخ   في "تل أبيب"؛ هل تب ع  بالمساندة والمساعدة هذا عن الجانب المص م، 

 ذا  األنواع المختلفة س ا وعلنا حبا في الخي ، وسعيا إل  ال شد؟!
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الحقيقة هي أن إس ائيل نفسفا تعي  أزمة تا يخية، فخيا  المقاومة ألجل التح ي  هو الذم يسي   
ويثب  نجاح  بصو ة متصاعدة عل  ال غم من م ا ت .  عل  الحالة الفلس ينية اآلن سي  ة كاسحة،
ل  اآلن 2341منذ اندالع االنتفانة األول  عام -والذم يقا ن تحوال  الساحة الفلس ينية   -وا 

 بعنفا ببعض، يتجل  ل  هذا األم  بونوح تام.
 ع المو  إن  ت قي الغ ق  إذن، وكما قالوا: الغ ي  يتعل  بقشة، فما بالنا حين يصادف وهو يصا

 جذع شج ة أو سفينة كاملة؟!
ل في تصوي  قد ا  المقاومة الفلس ينية  عل   -التي تعمل في   وف بائسة جدا-وال ن يد أن نفوِّّ

تفديد وجود الدولة العب ية اآلن، إال أن الت و  ال بيعي الم صود خ ل ث ثة عقود ي شحفا 
 الزمن. للتصاعد وزيادة قد اتفا عل  تفديد هذا الوجود خ ل

بعد سنة -وهو أم  تد ك  إس ائيل جيدا أكث  من غي ها، ومن هنا جاءها انق ب الجي  المص م 
بف صة ذهبية ال ُتعو ض، ف اح  تستغلفا لخن  المقاومة الفلس ينية، أو استنزاففا  -م سي "الكئيبة"

إبقاء حدود غزة م  في ح وب جزئية، أو فتح جبفا  القتال معفا من جمي  الجفا  وب  هوادة، م  
 مص  ميزومة ومشتعلة باستم ا .

وم  هذا، فينبغي أن نميز تماما بين هدف االنق ب وهدف الحكومة واألجفزة ارس ائيلية من هذا 
م  ح صفا عل  البقاء في صدا ة المشفد السياسي ارس ائيلي -التحالف، إذ إن حكومة نتنياهو 

تسع  من خ ل هذا  -س ائيلي المت  ف بكل وسيلةوح صفا ألجل ذل  عل  إ ناء اليمين ار
إل  المحاف ة عل  الدولة نفسفا، ود ء المخا   عنفا، في حين أن  -في المقام األول-التحالف 

االنق ب المص م ال يفم  إال بقاج  هو، واستم ا  قادت  في سدة الحكم، ولو مات  القنية 
 هد قبو !الفلس ينية، وتحول  مص  كلفا إل  جنازا  وشوا 

52/25/5122، الجزيرة نت، الدوحة  
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