
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

   
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 ىنية: انتصار غزة بداية االنكسار لمعدو ونياية انتشاره

سنقطع اليد التي ستمتد عمى شعبناو  ..القسام: قاتمنا االحتالل في "حجارة السجيل" بعشر قوتناكتائب   

 لعدم اغتيال مشعل في غزة "يأسف"موفاز 

 العالمة الشنقيطي يفتي بوجوب دعم الفمسطينيين بالمال والسالح
ُتعمن مقاطعة انتخابات "الكنيست" 48الحركة اإلسالمية في فمسطين   

انطالقة حماس  ميرجان مشعل في
ميما طال  "إسرائيل": ال شرعية لـبغزة

المقاومة ستظل العمود ... و الزمن
 الفقري لحماس

 3... ص 

 
 

 1307 9/21/1021 األحد



 
 
 

 

 

           1ص                                    1707العدد:                9/21/1021االحد  التاريخ:

  السمطة:
 7 فإن صدرىا مفتوح لنا في شأن المصالحة  مصر ورغم ىمومياعباس:   .2

 7 ىنية: انتصار غزة بداية االنكسار لمعدو ونياية انتشاره  .3

 8 راءالعائدات الضريبة مطالبا المجتمع الدولي برفض ىذا اإلج "إسرائيل"فياض يندد بحجز   .4

 9 النونو: المشاركة الضخمة في ميرجان االنطالقة تجديد لمبيعة لحماس  .5

 9 مؤتمر دولي لألسرى في بغداد واعتراض فمسطيني عمى المكانقراقع:   .6

  
  المقاومة:

 10 لمصالحةازة والوضع المصري غير ميّيأ لمقاءات غحياتنا بعد دخولنا ال ضمانات عمى  أبو مرزوق:  .7

 10 سنقطع اليد التي ستمتد عمى شعبناو  ..القسام: قاتمنا االحتالل في "حجارة السجيل" بعشر قوتناكتائب   .8

 11 ي صفحة االنقساماألحمد: نرحب بخطاب مشعل وندعو لسرعة ط  .9

 11  فتح تشارك في ميرجان انطالقة حركة حماس في قطاع غزة  .01

 12  صالح العاروري: دخول قادة حماس لغزة يشّكل انطالقة جديدة لممقاومة  .00

 12 مة الشعب الفمسطينيالجياد: حماس أضافت الكثير لمقاو   .02

 13 : شمح ألغى زيارتو حتى ال يبدو سائرا في ركب مشعل"الشرق األوسط  .03

 13 : بقاء مشعل عمى رأس حماس بيدهالشرق األوسط  .04

 14  في غزة النطالقة حماس 25ذكرى الـ مؤسسة إعالمية يغطون ال 190صحافيًا من  650  .05

 14 ضغوط صييونية تمنع ميرجانًا بذكرى "الشعبية" و"االنتفاضة" في فرنسا  .06

 14 الخامسة والعشرين في ميرجان انطالقة حماس مراقبون: نصف مميون مشارك  .07

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 15 لعدم اغتيال مشعل في غزة "يأسف"موفاز   .08

 15 تواجو عزلة غير مسبوقة "إسرائيل"أولمرت:   .09

 16 "سرائيل"إزحالقة يدعو لتفعيل حممة مقاطعة دولّية عمى حكومة   .21

 16 المماطمة في التحقيق بمقتل متظاىر فمسطيني برصاص جيش االحتالل ":بتسيمم"  .20

 16 "إسرائيل"اآلالف يشاركون في مسيرة لحقوق اإلنسان في   .22

  
  األرض، الشعب:

 17 ياكات التي يتعّرض ليا األسرىجرّاء االنت االسرائيميتحذير من انفجار وشيك في سجون االحتالل   .23

 17 : العراق غير مؤىل الحتضان مؤتمر األسرى الفمسطينييناأوروبفمسطينية في مؤسسات   .24

 17 بعيونيم حركة حماس يشاركون بميرجان انطالقة الغربية أىالي الضفة  .25

 18 حماس برفع الرايات الخضراءحركة قرى القدس تحتفل بانطالقة   .26

 18 ُتعمن مقاطعة انتخابات "الكنيست" 48الحركة اإلسالمية في فمسطين   .27

 18 عقمي بماليزياوفد فمسطيني يغادر غزة لممشاركة في مسابقة دولية لحساب الذكاء ال  .28

 19 بحماية جنود االحتالل مستوطنون يستولون عمى أراض فمسطينية جنوب الخميل  .29



 
 
 

 

 

           7ص                                    1707العدد:                9/21/1021االحد  التاريخ:

 19 فمسطينيين في الضفة الغربية 9قوات االحتالل تعتقل   .31

  

  اقتصاد:

 19 دى األعمال الفمسطيني ىدفو اقتصادي والقدس في المقدمةأبو ىالل: منت  .30
  

  عربي، إسالمي:

 19 العالمة الشنقيطي يفتي بوجوب دعم الفمسطينيين بالمال والسالح  .32

 20 "إسرائيل"بالتعامل مع  الدولي ينتقد تراخي مجمس األمن التركي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية  .33

 20 عن معاناة المرأة الفمسطينية تحت االحتالل دولياً  اً تونس تحتضن مؤتمر   .34

  

  دولي:

 20 كي لتقميص تمويل السمطة الفمسطينية بعد قرار دولة مراقبياتجاه أمر تقرير إخباري:   .35

  
  حوارات ومقاالت:

 21 د. أحمد محمد الساعاتي ..(1عاًما عمى النشأة والتأسيس ) 66عاًما عمى االنطالقة.. و 25.. سحما  .36

 23 عريب الرنتاوي... مساران لممصالحة الفمسطينية   .37

 25 جياد الخازف. ..("وقاحة")  .38

  
 26 :كاريكاتير

*** 
 

المقاومــة ســتظل ... و ميمــا طــال الــزمن "إســرائيل"حمــاس بغــزة: ال شــرعية لـــ انطالقــة مشــعل فــي ميرجــان .2
 العمود الفقري لحماس

فرط بشبر واحد أكَّد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خالد مشعؿ أف حركتو لف ت
مف فمسطيف مف بحرىا إلى نيرىا، ومف شماليا إلى جنوبيا، داعًيا إلى االلتقاء مف أجؿ إنياء االنقساـ 

 وتحقيؽ الوحدة الوطنية.
(:"يا أبناء شعبنا 8/12" عصر السبت )25وقاؿ مشعؿ في كممتو في ميرجاف انطالقة حركة "حماس" الػ 

ات المستقمة، مستعدوف لمتوافؽ السياسي فمسطينيا وعربيا عمى برنامج ويا قادة الفصائؿ، ويا أيتيا الشخصي
 سياسية مشتركة تتقاطع فييا برامجنا، نؤسس لبرنامج القواسـ المشتركة".

ف اختمفت البرامج  وأضاؼ :"كما تقاطعنا في الماضي، تعالوا نتفؽ، نعمؿ في برنامج وطني مشترؾ، حتى وا 
أي مشروع وطني ينبغي أال يكوف عمى حساب ثوابتنا: األرض والقدس  لدينا، نشتغؿ في مشروع واحد، لكف

 وحؽ العودة والمقاومة، دوف تفريط في شبر مف فمسطيف أو اعتراؼ "بإسرائيؿ".
 برنامج قواسم مشتركة

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس" إلى إعادة النظر بمسارنا السياسي الذي أتعبنا وأفشمتو 
لة الفمسطينية التي اشتغؿ عمييا المفاوضوف سنوات عف طريؽ المفاوضات قضت عمييا "إسرائيؿ"، الدو 
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"إسرائيؿ"؛ تعالوا نعد النظر ونبحث عف خياراتنا المفتوحة ونراىف عمى المقاومة، المقاومة ستظؿ العمود 
 الفقري لبرامجنا".

حدة الوطنية الفمسطينية، ومف وشدد عمى أنو "بعد معركة غزة، آف األواف لطي صفحة االنقساـ وبناء الو 
 يظف االنقساـ مصمحة يخطئ".

وقاؿ: "قادة وأبناء حماس يؤمنوف بالوحدة الوطنية والمصالحة، ويروف االنقساـ كارثة وطنية، االنقساـ لـ 
، لكف رغـ ذلؾ: عفا اهلل عما 2006نختره، ولكنو فرض عمينا في المحظة التي رفض البعض فييا انتخابات 

 يـو النصر والعزة". سمؼ، اليوـ
وعف خطوة رئيس السمطة محمود عباس لألمـ المتحدة، قاؿ مشعؿ :"خطوة صغيرة لكنيا جيدة، نريدىا أف 
تكوف مع نصر غزة دعما لممصالحة، وخادمة لمبرنامج الوطني باستعادة األرض والقدس وعدـ التنازؿ عف 

 الثوابت".
حة المصالحة، الوحدة الوحدة، وحدة النظاـ السياسي، وقاؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس:"المصال

اف نمتقي عمى برنامج ينحاز لألرض والمقاومة، تعالوا إلى المصالحة والوحدة، تعالوا نبني وطننا، ننظر  ىي
 إلى المقاومة باعتبارىا سندا وخيارا استراتيجيا".

 لموحدة الوطنية قريبا إف شاء اهلل". ورأى أف "مصر العزيزة، وبرعاية الرئيس محمد مرسي، سيكونوف رعاة
 فمسطين كل فمسطين

وشدد مشعؿ عمى أف "فمسطيف كانت ومازالت وستبقى عربية إسالمية، انتماؤىا عربي إسالمي، لنا ال 
لغيرنا، وال يمكف أف نعترؼ بشرعية احتالؿ إسرائيؿ ليا، ال شرعية إلسرائيؿ ميما طاؿ الزمف، فمسطيف لنا 

 ال لمصياينة".
شار إلى أف "كؿ ما طرأ عمى فمسطيف مف احتالؿ واستيطاف تيويد وسرقة لمتاريخ وتزوير لممعالـ كمو وأ

ف تحرير فمسطيف كؿ فمسطيف واجب وحؽ وىدؼ وغاية وىي مسئولية الشعب  باطؿ وستكنسو المقاومة، وا 
 واألمة العربية واإلسالمية".

قي والصحيح لمتحرير واستعادة الحقوؽ ومعيا كؿ وبيف أف "الجياد والمقاومة المسمحة ىي الطريؽ الحقي
أشكاؿ النضاؿ السياسي والدبموماسي والجماىيري والقانوني، لكف ال قيمة لكؿ ذلؾ دوف مقاومة مسمحة، 

 فالسياسة تولد مف رحـ المقاومة، والسياسي الحقيقي يولد مف رحـ البندقية والصاروخ".
درس مف غزة، "فمف يريد أف يتحرؾ في دروب السياسية عميو أف ودعا "السياسييف العرب والمسمميف ألخذ ال

يستند إلى بنية المقاومة"، وقاؿ: "نحف مدينوف إلى قيادة األجنحة العسكرية الفمسطينية، بوركت أيديكـ، ىذا 
 فخرنا".

 جدوى المقاومة
رىاف عميو، وليس وقاؿ مشعؿ:" أثبتت الوقائع أف الجياد والمقاومة خيار ذو جدوى، خيار منجز يمكف ال

خيارا وىميا، ليس سرابا، ال واهلل، المقاومة ممسوكة باليد منظورة بالقمب مرئية بالعيف تدب عمى األرض 
 تبعث النور لشعبيا والنار عمى عدوىا".

لى  لى مالكـ، وا  ونادى األمة العربية واإلسالمية بأف "المقاومة عمى أرض فمسطيف تحتاج إلى سالحكـ وا 
 ي والجماىيري"، لكنو أكد في ذات الوقت أف "المقاومة وسيمة وليست غاية".دعمكـ السياس

زاء ذلؾ خاطب العالـ كمو بالقوؿ: "إذا وجد العالـ طريقة ليس فيو مقاومة ودـ تعيد لنا فمسطيف والقدس  وا 
فال تمومونا، عاما ولـ تفعموا شيئا، فإذا ذىبنا لممقاومة  64والعودة وتنيي االحتالؿ فأىال وسيال، جربناكـ 
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لو وجدنا طريقا آخر ليس فيو حرب لسمكناه، لكف السنف الكونية تقوؿ بأنو ال نصر وال تحرير دوف 
 تضحيات ودماء".

وأكَّد القائد البارز في حماس عمى أننا "ال نقاتؿ الييود ألنيـ ييود، ولكف نقاتؿ الصياينة ألنيـ معتديف 
 نا، نقاتؿ مف يحتؿ أرضنا ويعتدي عمينا وينتيؾ مقدساتنا".محتميف، وسنقاتؿ كؿ مف يحاوؿ أف يحتؿ أرض

وتابع :"المشروع الصييوني، باعتباره مشروعا عنصريا بغيضا توسعيا إحالليا، ىو ليس عدو الشعب وحده، 
ولكنو عدو األمة واإلنسانية، فيا عقالء العالـ ويا قادة األمة: المشروع الصييوني خطر عميكـ وليس عمينا 

 فقط".
 قدس روحناال

وعف القدس المحتمة قاؿ مشعؿ:"ىي روحنا تاريخا ذاكرتنا ماضينا حاضرنا مستقبمنا، عاصمتنا األبدية 
 نتمسؾ بيا، سنحررىا شبرا شبرا وحيا حيا وحجرا حجرا، وال حؽ إلسرائيؿ في القدس".

ف والقرى وأضاؼ مشعؿ: "حؽ عودة كؿ الالجئيف والنازحيف والمبعديف إلى أرض فمسطيف، إلى المد
، حؽ مقدس، كؿ شبر مف أرضنا نحف أصحابو، لنا فيو ذاكرة وتاريخ، 48واألحياء، في غزة والضفة و
 مقدس لدينا وال تفريط فيو".

وشدد بشكؿ قاطع أنو "ال توطيف وال وطف بديؿ، وال غنى عف فمسطيف، ال بديؿ عنيا"، واستطرد "يا أىؿ 
ي فمسطيف واألردف ىو األردف، ويا أىؿ لبناف ال تتعبوا أنفسكـ األردف، األردف عزيز عمينا، لكف فمسطيف ى

 بالخوؼ مف توطيف الالجئيف، كؿ فمسطيني ال يستغني عف ذرة تراب مف فمسطيف".
كما شدد عمى أنو "ال يحؽ ألي إعالمي أو سياسي مصري أف يتحدث عف نوازع أو اتيامات لفمسطينييف 

فمسطيني الذي يغادر أرضو إلى أرض أمتنا، لقد رأيتـ أبناء غزة في بنية االمتداد إلى سيناء، ليس الشعب ال
الحربيف األخيرتيف والتدمير فوؽ رؤوسيـ، كانوا يعودوف إلى غزة وال يخرجوف منيا، كفى يا إعالـ مصر، 

 اتقوا اهلل في مصر وفمسطيف، لـ يأتكـ مف غزة إال الخير عمى مدار التاريخ".
 وحدة األرض والشعب

، والقدس، 48و عف ثوابت حركتو، شّدد مشعؿ عمى وحدة األرض الفمسطينية، الضفة، وغزة، ووضمف حديث
وقاؿ: " أرض فمسطيف، كميا فمسطيف، بمجموعيا فمسطيف، وال يعيش جزء بعيدا عف الجزء اآلخر، ال غنى 

 ع".لمضفة عف غزة، وال غنى لمضفة عف غزة، وال غنى ليما عف يافا وحيفا وصفد ويبنا وبئر السب
كما أكد عمى وحدة الشعب الفمسطيني، وقاؿ: "الشعب واحد في الداخؿ والخارج، في كؿ مكاف، واحد 
بمسمميو ومسيحييو، واحد بفصائمو كميا، وشخصياتو الوطنية واإلسالمية، ىذا شعبنا العظيـ، كمو شعب 

 واحد، مصيره واحد، ومعركتو واحدة".
ضرورية، حماس مف غزة العزة وكؿ الشعب الفمسطيني يقولوف وأضاؼ :"وحدة األمة العربية واإلسالمية 

لألمة نراكـ أمة واحدة، نعرفكـ أمة واحدة، أنتـ لدينا أمة واحدة بكؿ مكوناتكـ الدينية والمذىبية والعرقية، نقر 
 أف فينا تعددا وتنوعا، لكننا ال نقبؿ أبدا إثارة النعرات المذىبية والطائفية والدينية".

ورة "وحدة النظاـ السياسي الفمسطيني، وحدة مؤسساتو، نحف سمطة واحدة، ومرجعية واحدة، وشدد عمى ضر 
ومرجعيتنا ىي منظمة التحرير التي نريدىا أف تتوحد وتضـ جميع القوى ويعاد بناؤىا عمى أسس صحيحة 

 لتكوف مظمة لمكؿ في الداخؿ والخارج".
 التحرير ثم الدولة
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ر أوال ثـ الدولة، والدولة الحقيقية دولة التحرير وليست دولة المفاوضات، ال وقاؿ مشعؿ: "مف ثوابتنا: التحري
بديؿ عف دولة فمسطينية حرة ذات سيادة حقيقية عمى كؿ أرض فمسطيف، أما السمطة فيو واقع نتعامؿ بو 
ونديره معا لنخدـ شعبنا، ولنسير عمى حقوقو، ولنجعؿ مشروع السمطة جزءا خادما لممشروع الوطني 

 مسطيني".الف
وأكد مشعؿ عمى "القرار الوطني الفمسطيني المستقؿ، فال تبعية وال ارتياف ألحد، لكف ىذا ال يعني أف 

 نشطب أو نضعؼ الدور العربي واإلسالمي، ففمسطيف كانت وستبقى القضية المركزية لألمة".
يخشوف االحتكاـ إلى  وفي شأف آخر، قاؿ: "نحف مع الذىاب لالنتخابات وصناديؽ االقتراع، الشجعاف ال

صناديؽ االقتراع، الواثقيف بأنفسيـ ال يخافوف العودة إلى شعبيـ، ىذه ىي الديمقراطية، لكف نريدىا عمى 
 أصوليا".

وأشار إلى أف عدـ التدخؿ في شئوف الدوؿ األخرى ثابت مف ثوابت حماس، وقاؿ: "ال نتمحور مع أحد، 
يراف، واليوـ لسنا تبعا لمصر وقطر وتركيا، بؿ نحف ولسنا تبعا ألحد، لـ نكف في الماضي تبعا ل سوريا وا 

 معيـ وىـ معنا، األحرار ال يعمموف في مواقع التبعية، ونحف نقدر كؿ مف دعمنا، وال ننسى فضؿ أحد".
 محافظة عمى المبادئ

وثوابتيا، وتابع "حماس المؤمنة المجاىدة، حماس المبادئ والقيـ، حماس التي فقدت قادتيا مف أجؿ مبادئيا 
المستندة لشعب عظيـ، ال تساوـ عمى المبادئ، ال تفرط في القيـ، ال تؤيد سياسة أي دولة أو نظاـ يخوض 

 معركة دموية مع شعبو، نحف مع الشعوب أوال وثانيا وثالثا وعاشرا".
 وخاطب مشعؿ المجتمع الدولي قائال: "أدرؾ نفسؾ، لقد ظممتنا، قصرت في حقنا، انحزت "إلسرائيؿ"،
صمت عمى الجرائـ، صحى ضميرؾ بعض الوقت، لكف الدوؿ الكبرى الزالت منحازة لعدونا، أدرؾ نفسؾ، 

 الشعب والمقاومة سينتصروف، راىنوا عمى الطرؼ المنتصر".
أما المشروع الصييوني، فيرى مشعؿ أنو "في تراجع، آفؿ بإذف اهلل، ال مستقبؿ لو، ال مستقبؿ لالحتالؿ 

 ب الشرعية مف أصحاب الحؽ".واالستيطاف واالغتصا
واستدرؾ: "باألمس أخذت غزة مني صوتي، لكنيا أعادت إلي روحي، نحمؿ لكـ محبة شعبكـ في الشتات، 

 محبة أمتكـ، محبة األحرار، وكؿ أبناء وبنات حماس في كؿ أصقاع الدنيا الفخوريف بكـ".
 مشاعري بغزة

بتني وأنا أقترب مف حدود غزة، ما إف دخمت ىذه وأضاؼ :"ماذا أقوؿ لكـ، واهلل إف مشاعري التي انتا
األرض المقدسة حتى شعرت أنني في عالـ آخر، خفؽ قمبي، وانيمرت دموعي وطرت في السماء احمؽ في 

 ىذا المجد الذي ساقو اهلل لنا".
وحيا وحيا الشيداء والقادة العظماء، وقاؿ: "غزة تحررت ببطولتكـ وبطولة إخوانكـ، ودعا بالشفاء لمجرحى، 

األسرى في سجوف االحتالؿ، وأضاؼ "واهلل لف يطوؿ الزمف حتى نخرجكـ مف وراء القضباف لتعودوا 
 ألرضكـ، ىذا العيد وىذا القسـ ونحف أوفياء لكـ إف شاء اهلل".

وتابع :"لف يطيب لنا مقاـ حتى نحرر األسرى، والطريؽ الذي حررنا بو بعض األسرى ىو ذات الطريؽ 
 ية األسرى إف شاء اهلل".الذي سنحرر بو بق

يمانكـ ووطنيتكـ، عميكـ باإليماف باهلل أوال،  وخاطب مشعؿ أبناء وقادة حماس بالقوؿ: "أنا أعمـ رجولتكـ وا 
فاهلل مصدر النصر والعزة، ثـ عميكـ بالسالح والمقاومة، واجتماع الكممة وتراص الصفوؼ ومحبة القموب 
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تكـ قوية ولغتكـ متسامحة، منفتحة عمى شعبنا، كونوا دائما بيف الحركة وأبناء الشعب، ثـ اجعموا ضرب
 متراحميف، اخفضوا جناحكـ لمف اتبعكـ مف المؤمنيف". 

 8/12/2012، لحركة حماس اإلعالميالمكتب 
 

 فإن صدرىا مفتوح لنا في شأن المصالحة  مصر ورغم ىمومياعباس:  .2
ت مع الشقيقة مصر. ورغـ ىموميا، فإف إننا بصدد اجراء اتصاال: عباس: محمد المكي احمد -الدوحة 

 صدرىا مفتوح لنا في شأف المصالحة
قاؿ الرئيس محمود عباس لدى مخاطبتو الجالية الفمسطينية في قطر مساء أمس عقب وصولو لممشاركة في 

، إننا بصدد اجراء اتصاالت مع الشقيقة مصر. ورغـ ىموميا»اجتماع لجنة المتابعة العربية الوزارية اليوـ: 
شروط المصالحة تكمف في اجراء االنتخابات »ورأى أف «. فإف صدرىا مفتوح لنا في شأف المصالحة

سنتحدث مع اخواننا في حماس ونتحاور »، مضيفا: «)الرئاسية والمجمس الوطني( لنحتكـ الى الديموقراطية
ة وبمجنة انتخابات انتخابات شفافة نزيية ومراقب»وأكد عمى اجراء «. في ىذا الموضوع النجاح الحوار

، وقاؿ: «الؼ شخص في غزة حتى يكوف ليـ حؽ الترشح والترشيح 033تسجيؿ »، داعيًا الى «مستقمة
 «.فمنذىب الى االنتخابات النياء االنقساـ»

األرض الفمسطينية باتت »ألف « سالحًا لدينا»واعتبر حصوؿ فمسطيف عمى صفة مراقب في االمـ المتحدة 
، الفتًا الى تعرضو «فمسطيف مف دوف القدس لف تكوف دولة ولف نقبؿ ذلؾ»ضاؼ: وا«. ارض دولة محتمة

الى ضغوط ىائمة مف دوؿ كبرى حتى ال يذىب الى األمـ المتحدة. وانتقد اميركا التي كانت تديف النشاط 
انتيى الجياد األصغر وجاء الجياد »االستيطاني لكنيا ال تفعؿ شيئا فيما االستيطاف مستمر، وقاؿ: 

اسرائيؿ وأميركا تفرضاف عمينا حصارا ليس جديدا، وقد تتخذاف اجراءات تؤلمننا »، مشيرا الى اف «األكبر
ودعا «. كاف قرارًا عربيًا فمسطينياً »، مؤكدا أف قرار التوجو الى الجمعية العامة لألمـ المتحدة «وشعبنا

 «.اذا ارادت أف تتعايش معنا»اسرائيؿ الى الخروج مف الضفة الغربية 
 9/23/3123الحياة، لندن، 

 
 ىنية: انتصار غزة بداية االنكسار لمعدو ونياية انتشاره .3

سالمية مف أجؿ : غزة قاؿ رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية إننا سنبدأ بوضع استراتيجية عربية وا 
نكسار لمعدو ونياية تحقيؽ التحرير الشامؿ لكؿ أرضنا الفمسطينية المحتمة، مؤكًدا أف انتصار غزة بداية اال

 انتشاره.
وأوضح أف معية اهلل سبحانو وتعالى ثـ استعداد فصائؿ المقاومة ووحدتيا ووحدة الشعب الفمسطيني ىي 

 عوامؿ انتصار غزة األخير بوجو العدواف الصييوني
بساحة الكتيبة بمدينة غزة السبت "ىذا النصر  52وأضاؼ ىنية في كممتو بميرجاف انطالقة حماس الػ

التاريخي االستراتيجي عمى خط التحرير الشامؿ ألرضنا فمسطيف، تضافرت عوامؿ عدة لتحقيقو أوليا معية 
اهلل سبحانو وتعالى، فيو الناصر المعيف المؤيد الحافظ والحامي، فنحمده عمى تثبيت أقدامنا وتسديد رمينا 

 ورأينا".
لعميؽ، مف فصائؿ المقاومة الرائدة، سنوات ما وأشار إلى أف "النصر أيضا جاء ثمرة لإلعداد واالستعداد ا

بيف الحربيف كانت إعدادا واستعدادا وعمال بالميؿ والنيار، آالؼ المجاىديف تحت األرض وآالؼ فوؽ 
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شييًدا استشيدوا وىـ  03األرض، والذيف استشيدوا في مراحؿ اإلعداد والميمات الجيادية.. أكثر مف 
 يعدوف ليذا النصر".

ا النصر أجراه اهلل بفضمو بسبب وحدة فصائؿ المقاومة التي كانت عند مسئولياتيا، حيف اغتاؿ وتابع إف "ىذ
الصياينة الجعبري الذي ىو قائد فمسطيني وزعيـ مف زعماء الجياد ليذه األمة، وقد ثارت فصائؿ المقاومة 

 ".لترد عمى الجريمة وتقؼ صفا واحد متينا بوجو ىذه الحرب التي كانت لثمانية أياـ
وأشاد ىنية بوقفة أمتنا العربية اإلسالمية مع غزة وفمسطيف، وفي مقدمتيا البوابة االستراتيجية مصر القائدة 

 الرائدة، التي وقفت مع غزة في ظؿ ىذا العدواف، عادًّا ىذا النصر في غزة ىو نصر لألمة.
ًدا أف وزراء الحكومة كانوا كما أشاد بحكومتو ووقوفيا ومساندتيا لممقاومة خالؿ العدواف األخير، مؤك

 يواصموف الميؿ بالنيار لدعـ صمود شعبنا ومواجية العدواف.
وأثنى ىنية عمى المشاركة الفصائمية مف الكؿ الفمسطيني لحركة حماس في احتفاليا، داعًيا الستعادة الوحدة 

 الوطنية عمى أساس انتصار المقاومة بالوحدة والحراؾ الدولي والثبات.  
 8/23/3123لفمسطيني لإلعالم، المركز ا

 
 العائدات الضريبة مطالبا المجتمع الدولي برفض ىذا اإلجراء "إسرائيل"فياض يندد بحجز  .4

ندد سالـ فياض رئيس الوزراء الفمسطيني أمس بحجز حكومة بنياميف نتنياىو : كفاح زبوف - راـ اهلل
قدرة السمطة الوطنية عمى االستمرار في رعاية إسرائيؿ لمعائدات الضريبية الفمسطينية، مشيرا إلى أنو يشؿ 

مصالح شعبنا الفمسطيني وتقديـ الخدمات المطموبة لو. وشدد فياض عمى ضرورة رفض المجتمع الدولي 
 ليذا اإلجراء اإلسرائيمي الخطير والذي يتناقض مع االتفاقيات الموقعة.

ؾ نيبؿ والوفد المرافؽ لو، بحضور ممثمة وجاء تنديد فياض خالؿ استقبالو لوزير التعاوف األلماني ديري
ضرورة وأىمية أف يتمكف المجتمع الدولي مف »ألمانيا لدى السمطة الوطنية باربرا ولؼ. وأكد رئيس الوزراء 

إلزاـ حكومة إسرائيؿ بوقؼ جميع انتياكاتيا ضد شعبنا وحقوقو، ورفع نظاـ التحكـ والسيطرة المفروض عمى 
المفروض عمى قطاع غزة، وضرورة إعادة فتح معابر القطاع، في إطار ينيي شعبنا بما في ذلؾ الحصار 

 «.بصورة كاممة معاناة شعبنا، ويحمي وحدة أراضي دولة فمسطيف المحتمة في قطاع غزة والضفة الغربية
 «.الدعـ االقتصادي الذي تقدمة لشعبنا وسمطتو الوطنية»وشكر فياض ألمانيا عمى 

وحدة استيطانية في  0033يطاني مف قبؿ الحكومة اإلسرائيمية وقرارىا بإنشاء وندد فياض بالتصعيد االست
واعتبر أف ىذا القرار يشكؿ تحديا إلرادة المجتمع الدولي بقبوؿ فمسطيف دولة «. 1ئي»المنطقة المسماة 

ة بصفة مراقب في األمـ المتحدة، وأكد أف تنفيذ ىذا المخطط االستيطاني ييدؼ إلى استكماؿ عزؿ مدين
القدس المحتمة عف محيطيا الفمسطيني، وفصؿ شماؿ الضفة عف جنوبيا، وبما يمنع فعميا إقامة دولة 

 بما فييا القدس الشرقية. 1691فمسطينية عمى األرض التي احتمتيا إسرائيؿ عاـ 
خاذ وأشاد فياض بالمواقؼ الدولية الرافضة لمقرار اإلسرائيمي بالتوسع االستيطاني، مشددا عمى ضرورة ات

خطوات ممموسة ُتمـز الحكومة اإلسرائيمية بالتراجع عف ىذا المخطط الخطير، والذي ييدد بالقضاء عمى 
 إمكانية قياـ دولة فمسطينية.

 9/23/3123الشرق األوسط، لندن، 
 

 النونو: المشاركة الضخمة في ميرجان االنطالقة تجديد لمبيعة لحماس .5
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لحكومة الفمسطينية، أف مشاركة الجماىير بمئات اآلالؼ في اعتبر طاىر النونو، الناطؽ باسـ ا: غزة
في غزة، ىو تجديد لمبيعة وانتصار لمشروع وبرنامج الصمود وخيار  52ميرجاف انطالقة حماس الػ 

 المقاومة.
وقاؿ النونو، في تصريٍح نشره عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"، إف ىذا الحدث 

 حماس أكثر قوة واكبر عددا مف ذي قبؿ.التاريخي يظير أف 
وشدد عمى أف رسالة ىذه الجماىير أف مشروع المقاومة يجمع وال يفرؽ، مدلاًل عمى ذلؾ باحتشاد القوى مع 

 حماس اليوـ.
وقاؿ "إف خطاب رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعؿ، يحمؿ استراتيجية واضحة المعالـ تعبر عف 

ابا فئويا". ودعا األمة العربية لدعـ المقاومة لوجستيا بالماؿ والسالح وسياسيا الكؿ الفمسطيني وليس خط
 وبالدعاء.

 8/23/3123المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 مؤتمر دولي لألسرى في بغداد واعتراض فمسطيني عمى المكانقراقع:  .6
قع أف المؤتمر الدولي أعمف وزير شؤوف األسرى والمحرريف الفمسطيني عيسى قرا: أحمد رمضاف-راـ اهلل 

لألسرى الذي سيعقد في العاصمة العراقية بغداد غدًا وبعد غد تحت رعاية جامعة الدوؿ العربية قد استكمؿ 
 كؿ ترتيباتو بحضور عربي ودولي واسع.

وقاؿ قراقع في بياف صدر عنو أمس إف المؤتمر سيتناوؿ محاور عديدة أبرزىا وضع األسرى القانوني 
عتراؼ بفمسطيف كعضو مراقب في األمـ المتحدة وتداعيات ذلؾ قانونيًا وسياسيًا، وآليات خصوصًا بعد اال

 استثمار ىذا اإلنجاز لمصمحة قضية األسرى وحماية حقوقيـ اإلنسانية والقانونية.
وسيتناوؿ المؤتمر محور الوضع المعيشي في السجوف وانتياكات إسرائيؿ لممواثيؽ الدولية واإلنسانية مع 

 ت مف عدد مف األسرى واألسيرات واألطفاؿ المعتقميف.شيادا
وكذلؾ سيركز المؤتمر عمى دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تجاه األسرى ومسؤولية المجتمع 

 الدولي ودور الصميب األحمر ومؤسسات حقوؽ اإلنساف.
مية توفير فرص الحياة ومف المحاور األساسية موضوع تأىيؿ األسرى المحرريف ودمجيـ بالمجتمع وأى

 الكريمة ليـ.
 9/23/3123المستقبل، بيروت، 

 
 
 

 لمصالحةازة والوضع المصري غير ميّيأ لمقاءات غأبو مرزوق: ال ضمانات عمى حياتنا بعد دخولنا  .7
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوؽ عدـ وجود أي ضمانات  :محمد فروانة

 بعدـ تعرضيـ لالستيداؼ اإلسرائيمي بعد دخوليـ قطاع غزة.مصرية أو غيرىا 
منشرة" عمى أنو "ال يوجد ضمانات إطالقًا مف أي طرؼ، لحمايتيـ لوشدد أبو مرزوؽ في حديث خاص "

 وسالمتيـ"، موضحًا أف الزيارة إلى قطاع غزة تمت بدوف أي ضمانات.
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اضر، وضع غير مييأ ألي لقاء مف أجؿ أبو مرزوؽ، أف الوضع المصري الداخمي في الوقت الحوقاؿ 
 إنياء االنقساـ الفمسطيني، وتحقيؽ المصالحة.

 وأضاؼ أبو مرزوؽ: "الوضع اآلف غير مييأ، ولكف أعتقد بأنو وضع مؤقت وسيزوؿ في األياـ المقبمة".
قتصر وأوضح " أف التيديدات اإلسرائيمية المتعمقة باستيدافيـ خالؿ وجودىـ في غزة، ىي تيديدات لـ ت

 عمى الخارج الفمسطيني، بؿ طالت قادة في الداخؿ الفمسطيني أيضًا.
وتابع: "نحف ال نخشى ىذه التيديدات اإلسرائيمية، فالعدو اإلسرائيمي اغتاؿ قادة عديديف في الخارج كما 

 اغتاؿ في الداخؿ".
خارج والداخؿ، طويمة ولفت أبو مرزوؽ إلى أف "مسيرة االحتالؿ اإلسرائيمي، في قتؿ الفمسطينييف في ال

وعميقة"، مشددًا عمى أف االسرائيمي قاتؿ محترؼ أينما وجد الفمسطينييف. وقاؿ: "ىذا عدو امتيف القتؿ، 
 وأصبح القتؿ جزء مف طبيعتو، بالتالي يجب عمينا أف نعرؼ ىذه الطبيعة ونتعامؿ معيا".

ينيـ وبيف قيادات حركة "حماس" في ونفى أبو مرزوؽ وجود أي اجتماعات ستعقد في غزة، خالؿ زيارتيـ ب
 القطاع، مف أجؿ انتخاب رئيس جديد لممكتب السياسي لحركة "حماس" خمفًا لخالد مشعؿ.

وعند سؤالو عف الشخصية القيادية التي ستخمؼ خالد مشعؿ، برئاسة المكتب السياسي لحركة "حماس" قاؿ: 
 "العمـ عند اهلل".

 8/12/2012النشرة، لبنان، 
 

 سنقطع اليد التي ستمتد عمى شعبنا"و " ..سام: قاتمنا االحتالل في "حجارة السجيل" بعشر قوتناالقكتائب  .8
كشفت كتائب الشييد عز الديف القساـ الذراع العسكرية لحركة المقاومة االسالمية حماس، أنيا قاتمت 

 االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ معركة "حجارة السجيؿ" بعشر قوة المقاومة.
ب في كممة ليا خالؿ ميرجاف انطالقة الحركة الخامسة والعشريف، في أرض "الكتيبة الخضراء" وقالت الكتائ

غرب مدينة غزة: " أف المقاومة خالؿ العدواف األخير، لـ تستخدـ إال "عشر قوتيا، فكيؼ لو استخدمنا 
 طاقاتنا في قطاع غزة، والضفة المحتمة، وبجيوش القساـ كاممة".

قنت دولة االحتالؿ درسًا قاسيًا في المواجية خالؿ العدواف األخير عمى غزة، الذي وأكدت الكتائب أنيا ل
 أياـ, مشددة عمى "أنيا ستقطع اليد التي ستمتد عمى أبناء شعبنا في غزة". 8استمر 

 وشدد عمى أف االحتالؿ لو زاد في عدوانو لزادت كتائب القساـ والمقاومة في ردىا عمى ىذا العدواف.
دث إلى أف القساـ قاتؿ بقواتو الصاروخية البسيطة وبعض قوات الدفاع الجوي المحدود، مبينًا ولفت المتح

مميوف إسرائيمي كاف في المالجئ والتحصينات خالؿ المعركة األخيرة التي والتي وصمت  5أف أكثر مف 
 صواريخيا خالليا مدينتي القدس و"تؿ أبيب".
نتظروا جيش االحتالؿ وكانوا متوعديف جنوده بالموت الزئاـ، وأوضح المتحدث أف مقاتمي كتائب القساـ ا

 وأنيـ يرغبوف بالشيادة والموت في سبيؿ اهلل كما يرغب الييود في الحياة.
وقاؿ: "انتظركـ ليفيموا الكوف أف كرامتنا أعز عمينا مف الحياة وأننا ال يمكف أف نقبؿ الدنية في ديننا وأننا 

 ف عمى شعبنا وقادتنا واطفالنا".سنقطع اليد التي تمد بالعدوا
وأضاؼ: "سنعد لكـ السـ الزئاـ ولف تستطيعوا اف تبقوا في ارضنا بعد ذلؾ أبًدا، نعد لكـ رجاال مف غزة 

 والضفة والقاىرة وطرابمس وتونس وبغداد وبيروت، ومف عالمنا اإلسالمي في أنقرة وطيراف وجاكرتا".
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ر مف أجؿ فمسطيف وقالت ليـ: "حي عمى الجياد بالماؿ والسالح وختمت الكتائب كممتيا بدعوة األمة لمنفي
 واألنفس".

 8/12/2012فمسطين أون الين، 
 

 األحمد: نرحب بخطاب مشعل وندعو لسرعة طي صفحة االنقسام .9
"األياـ": رحب عزاـ األحمد، عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفد الحوار فييا، في  -راـ اهلل 

النطالقة  25الػفي ميرجاف ياـ" بخطاب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعؿ تصريح لػ "األ
وأكد األحمد عمى موافقة حركة "فتح" عمى النقاط التصالحية التي أشار إلييا مشعؿ  في غزة حركة حماس

واحدة ورئيس  "وىي جوىر اتفاؽ المصالحة الذي تـ التوقيع عميو في الدوحة والقاىرة الذي يؤكد عمى سمطة
واحد وحكومة واحدة ومجمس تشريعي واحد، وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية لتكوف الوعاء األوسع لكؿ 
جراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجمس الوطني الفمسطيني، ألف كؿ ما أشار إليو  الفمسطينييف، وا 

لنقطة التي توقفت عندىا، حتى نستطيع أف مشعؿ يتطمب بالفعؿ أف نستأنؼ تنفيذ اتفاؽ المصالحة مف ا
 نحقؽ النقاط التي أشار إلييا مشعؿ واف نصؿ إلى الشراكة الوطنية وفؽ برنامج وطني مشترؾ".

وأضاؼ "ال خالؼ عمى ىذه النقاط وعمى ثوابت إقامة دولة فمسطينية عاصمتيا القدس الشرقية وحؽ العودة 
د سبؽ وأكدنا، كما يذكر اإلخوة في "حماس"، عمى الشراكة بعد لالجئيف الفمسطينييف، وىي ثوابت راسخة وق

جراء االنتخابات".  اإلنجاز المشترؾ في إنياء االنقساـ وا 
 واعتبر األحمد أف "أىمية الخطاب تأتي كونو يعمف في غزة وفي حضور قادة "حماس" في غزة والخارج".

 9/12/2012األيام، رام اهلل، 
 

 قة حركة حماس في قطاع غزة فتح تشارك في ميرجان انطال .10
في ميرجاف انطالقة ” فتح“في قطاع غزة فيصؿ أبو شيال، إف مشاركة ” فتح“قاؿ النائب عف حركة : غزة

رسالة “بمثابة  2007الخامسة والعشريف، لممرة األولى منذ وقوع االنقساـ الداخمي في العاـ ،” حماس“حركة 
 ”.أننا دعاة وحدة وطنية
” اإلسرائيمي“فتح وحماس وقفتا سويًا في مواجية العدواف “صريحات إذاعية، أمس، إف وقاؿ أبو شيال في ت

عمى غزة والتوجو إلى األمـ المتحدة، ومشاركتنا ىي مشاركة تأييد أننا معًا وسويًا سنحقؽ الوحدة، وأف 
ؽ جزء مف الشعب الفمسطيني، وأف االنقساـ بات خمؼ ظيورنا وسوؼ نتوجو بعد ذلؾ لتحقي” حماس“

 ”.المصالحة
 
 

نما تطبيؽ اتفاقيات “وأكد أبو شيال أف  حركة فتح ال تريد أي حوارات جديدة في ممؼ المصالحة وا 
 ”.المصالحة سواء اتفاؽ القاىرة أو )إعالف( الدوحة

 9/12/2012الخميج، الشارقة، 
 

 صالح العاروري: دخول قادة حماس لغزة يشّكل انطالقة جديدة لممقاومة .11
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صالح العاروري، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، عمى أّف زيارة  إسطنبوؿ: أّكد
خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لمحركة ونائبو وأعضاء المكتب السياسي إلى قطاع غزة "تأتي بعد 

 انتصار تاريخي حققتو المقاومة، وفي أجواء مف العزة والكرامة والكبرياء".
(، عف أممو الكبير بأف يستمر 12|8في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" اليوـ السبت ) وعّبر العاروري،

خالد مشعؿ في قيادة حركة حماس"، قائال "عقب االنتصار األخير لممقاومة في غزة، وفي الوقت الذي 
أسيـ ينسحب فيو قادة االحتالؿ مف الحياة السياسية بسبب ىزيمتيـ، نأمؿ أف يستمر قادة االنتصار وعمى ر 

 األخ خالد مشعؿ في قيادة الحركة والمقاومة الفمسطينية نحو تحرير فمسطيف والقدس".
وفي تعقيب لو حوؿ دخوؿ قادة "حماس" إلى غزة، استحضر العاروري في تصريحو "الدخوؿ األوؿ لمقيادة  

ت ألكثر مف الفمسطينية، والذي جاء عقب اتفاقيات سالـ اعترفت باالحتالؿ، وامتدت في مفاوضات استمر 
عشريف سنة استغميا االحتالؿ في تيويد القدس ومضاعفة االستيطاف، وانتيت باغتياؿ الرئيس عرفات 
نفسو"، مؤكدًا عمى أّف "الدخوؿ الجديد لمقيادة الفمسطينية ممثمًة بقادة حركة حماس جاء عمى عكس ذلؾ، 

 ؿ"، كما قاؿ.فيو بإرادة فمسطينية خالصة وعقب انتصار تاريخي مرغ أنؼ االحتال
واختتـ القيادي في "حماس" تصريحو بالتأكيد عمى أّف "االنتصار األخير ودخوؿ قادة حماس لقطاع غزة 

 سًيشكؿ انطالقًة جديدًة لمعمؿ الوطني والمقاومة الفمسطينية نحو تحرير القدس وفمسطيف"، حسب قولو.
 8/12/2012قدس برس، 

 
 ب الفمسطينيالجياد: حماس أضافت الكثير لمقاومة الشع .12

باركت حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، الذكرى الخامسة والعشريف النطالقة حركة "حماس"، معتبرة أف 
مشاركة الجماىير في ميرجاف االنطالقة دليؿ عمى "االلتفاؼ حوؿ المقاومة التي حققت إنجاٌز خالؿ 

 المواجية العسكرية األخيرة عمى قطاع غزة".
ـ، عضو المكتب السياسي لحركة الجياد، في تصريٍح صحفي: "ىذا يوـ ميـ لمشعب وقاؿ الشيخ نافذ عزا

الفمسطيني بأسره، فحركة حماس عندما انطمقت أضافت الكثير لمشروع المقاومة، ونضاؿ الشعب الفمسطيني 
، ونحمؿ كؿ التقدير واالحتراـ لحركة حماس".  وجياده، كما نعتز بيذا اليـو

ئة لحركة حماس بيوـ انطالقتيا الخامس والعشريف، معتبًرا أف ىذا اليوـ ىو يـو وتقدـ الشيخ عزاـ بالتين
 حماس وجماىير الشعب الفمسطيني، عمى اعتبار أف القيـ التي حممتيا مشتركة لمجميع.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجياد ، عمى ضرورة االستمرار في الجياد والمقاومة، مقدًما كؿ 
ح الشيداء الذيف سقطوا دفاًعا عف فمسطيف، حيث إف القضية الفمسطينية، قضية كؿ العرب التحية لكؿ أروا

والمسمميف والفمسطينييف، مؤكًدا أف الحرب األخيرة أكدت ىيبة المقاومة؛ حيث حققت إنجاًزا كبيًرا عمى كافة 
 األصعدة.

يمة الكفاح، فزادت مف لحمة وأضاؼ عزاـ: "الجميع ساىـ في ىذا اإلنجاز، حيُث تعزيز لصمود وتقدير ق
الشعب الفمسطيني"، الفًتا إلى أف المراقبيف عف بعد يتحدثوف أف المقاومة الفمسطينية أثبتت نجاحيا وقدرتيا 

رباؾ االحتالؿ وخمط األوراؽ وىو إنجاز كبير حققتو المقاومة الفمسطينية.  وا 
 8/12/2012فمسطين أون الين، 

 
 حتى ال يبدو سائرا في ركب مشعلالشرق األوسط: شمح ألغى زيارتو  .13
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صحة ما نشر وتسرب مف أف األميف « الشرؽ األوسط»نفت مصادر فمسطينية مطمعة في غزة لػ راـ اهلل:
العاـ لحركة لجياد اإلسالمي رمضاف عبد اهلل شمح ونائبو زياد النخالة تراجعا عف زيارة غزة بسبب تيديدات 

األسباب الحقيقية غير مرتبطة بذلؾ بالمرة. وقالت المصادر إف  إسرائيؿ بإلغاء اتفاؽ التيدئة، وقالت إف
 «.السبب أف قيادة الجياد في غزة كاف ليا رأي آخر»

وكانت ثمة انتقادات قد وجيت لشمح بعد تصريحات أدلى بيا في القاىرة بعد اتفاؽ التيدئة األخيرة أقر فييا 
ؿ يمثمو في كؿ ما يقوؿ. وقالت المصادر إنو بأف حماس تشكؿ رأس حربة المقاومة واعتبر فييا أف مشع

 «.لـ يرؽ لمجياد أف تبدو في ركب حماس وأف يظير شمح كمف يمحؽ بمشعؿ»
ورافؽ إلغاء شمح لزيارتو إلى غزة لغط كبير وتكينات كثيرة. وأرجعت مصادر في الجياد بداية السبب إلى 

قالت مصادر أخرى إنو بطمب مصري حتى ال تنيار تيديدات إسرائيمية بإلغاء اتفاؽ التيدئة واغتيالو، بينما 
التيدئة وقالت ثالثة إنو بقرار مف شمح نفسو. وجف جنوف مناصري الجياد أمس، عندما قاؿ رئيس المكتب 

نو يمثمو.  السياسي لحماس خالد مشعؿ في خطابو أمس إف أمرا ما منع شمح مف الحضور، وا 
يبا لما نشر عف نية استيداؼ شمح إسرائيميا، مف جية، واعتبر مناصرو وعناصر الجياد كالـ مشعؿ تكذ

 ومف جية ثانية اتياما لو بالخوؼ أو الوجؿ أو غمزا في قناتو.
 9/12/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 : بقاء مشعل عمى رأس حماس بيدهالشرق األوسط .14

ؿ عمى رأس المكتب إف عودة خالد مشع« الشرؽ األوسط»قالت مصادر فمسطينية لػػ: راـ اهلل: كفاح زبوف
 السياسي لحماس قد تكوف مسألة وقت، وىي مرتبطة بو شخصيا.

قميمية.  وبحسب المصادر، فإف عودة مشعؿ مطموبة داخميا ومف دوؿ عربية وا 
« اإلخواف المسمميف»وتضغط دوؿ مثؿ مصر وتركيا وقطر لبقاء مشعؿ عمى رأس حماس، ويبدو ىذا توجو 

 في مصر أيضا.
، غير أنيا نفت حسـ ىذه المسألة بعد، «الضغوط عمى مشعؿ لـ تتوقؼ يوما»ف وأضافت المصادر أ

أف االنتخابات الداخمية لحماس متوقفة منذ بدء العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة وبقيت »موضحة 
وأكدت المصادر أف االنتخابات لـ تصؿ إلى مرحمة متقدمة لجية حسـ أسماء في المكتب السياسي «. كذلؾ
 «.خارجة عف اإلرادة»سو، ألنيا توقفت مرات كثيرة ألسباب أو رئي

 9/12/2012الشرق األوسط، لندن، 
 
 
 

 في غزة  النطالقة حماس 25مؤسسة إعالمية يغطون الذكرى الـ  190صحافيًا من  650 .15
في غزة، أف مئات الصحافييف الفمسطينييف والعرب واألجانب « حماس»أكد المكتب اإلعالمي لحركة : لندف

 في ساحة الكتيبة في غزة.« حماس»النطالقة  25شاركوف في تغطية ميرجاف الذكرى الػ ي
مؤسسة إعالمية  190صحافيًا مف  650عف مصدر في المكتب اإلعالمي إف « سما»ونقمت وكالة 

ذاعات ومواقع إلكترونية وصحؼ فمسطينية وعربية ودولية، تقدموا  مختمفة ما بيف وكاالت وفضائيات وا 
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، الفتًا إلى أنو تـ إصدار بطاقات خاصة تتيح ليـ «حجارة السجيؿ طريؽ التحرير»فعاليات ميرجاف لتغطية 
 التحرؾ في ساحة الميرجاف وفؽ األماكف المحددة.

ميغا لتسييؿ تغطية الصحافييف ونقؿ رسائميـ  100وأضاؼ أنو تـ توفير شبكة انترنت فايبر السمكي بقوة 
مؤكدًا أف طواقـ مف المكتب اإلعالمي خصصت لتسييؿ عمؿ اإلعالمييف اإلعالمية مف داخؿ الميرجاف، 

في نقؿ صورة ىذا الحدث التاريخي. وأشار إلى أنو تـ تخصيص أماكف وتوقيت محدد لقدوـ سيارات نقؿ 
تاحة أوقات لتحركيـ، سواء عمى المنصة أو بيف الجماىير، لنقؿ  البث، وتحديد أماكف لتمركز الصحافييف وا 

جماىير والوفود المشاركة، كما أف ىناؾ إمكانية إلجراء لقاءات مع القيادات المشاركة في مشاعر ال
 الميرجاف.

 9/12/2012الحياة، لندن، 
 

  ضغوط صييونية تمنع ميرجانًا بذكرى "الشعبية" و"االنتفاضة" في فرنسا  .16
)جنوب فرنسا( عف منع تنظيـ  أثمرت ضغوط الموبي الصييوني في فرنسا عمى جامعة تولوز: )وكاالت(

النطالؽ الجبية الشعبية لتحرير  45ميرجاف جماىيري كاف مف المقرر تنظيمو، أمس، احتفااًل بالذكرى الػ 
وعضو المكتب السياسي لمجبية ” اليدؼ“النتفاضة الحجارة، بحضور رئيس تحرير مجمة  25فمسطيف والػ 
 عمر شحادة .

لميرجاف إلى الضغوط الصييونية، خصوصًا أف تنظيـ الميرجاف في وأرجعت صحؼ فرنسية أسباب إلغاء ا
بنياميف نتنياىو فييا قبيؿ شف العدواف ” اإلسرائيمي“تولوز ينطوي عمى رمزية ورد عمى استقباؿ رئيس الوزراء 

 األخير عمى غزة .
ليذه الضغوط، ما الناطقة باسـ الجبية أف إدارة الجامعة رفضت منذ البداية الرضوخ ” اليدؼ“وذكرت مجمة 

الصييوني إلى المجوء لوزارة التربية والتعميـ العالي واإلدارة المركزية لمشرطة ” مجمس ييود فرنسا“دفع 
 وغيرىا التي فرضت عمى الوزارة اإلقميمية إلغاء الميرجاف .

، حيث تداعت القوى ”النصر الفمسطيني“وأكد المنظموف إصرارىـ عمى تنظيـ الميرجاف تحت عنواف 
السياسية الفرنسية المتضامنة مع الشعب الفمسطيني لدعـ الفعالية ورفض ما سمي باإلرىاب السياسي الذي 

 يمارسو أصدقاء الكياف في فرنسا، خالفًا لقيـ الديمقراطية وحرية الرأي . 
 9/12/2012الخميج، الشارقة، 

 
 نالخامسة والعشري في ميرجان انطالقة حماس مراقبون: نصف مميون مشارك .17

غزة: قّدر مراسمو وكالة "قدس برس" في قطاع غزة ومراقبوف عدد الحضور الذيف توافدوا إلى ساحة الكتيبة 
الخضراء والمناطؽ المحيطة بيا، لممشاركة في الذكرى الخامسة والعشريف النطالقة حركة المقاومة 

 اإلسالمية "حماس" بنحو نصؼ مميوف مشارؾ.
ميرجاف لوكالة "قدس برس" إف مراقبيف قدروا المشاركيف في ىذا الميرجاف وقاؿ أحد القائميف عمى تنظيـ ال

بأكثر مف نصؼ مميوف شخص. وأضاؼ أف ىذا التقدير جاء قبؿ بدء الميرجاف بأكثر مف ساعة في الوقت 
 الذي يواصؿ المواطنوف التوجو إلى المكاف.

التوافد إلى قطاع غزة حتى اليوـ السبت، وكانت الوفود العربية واإلسالمية والدولية والشخصيات قد واصمت 
 مف أجؿ المشاركة في ميرجاف انطالقة "حماس".
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وقالت مصادر فمسطينية لوكالة "قدس برس" إنو عمى مدار األياـ الماضية وصؿ أكثر مف ألؼ شخص 
مف  ضمف وفود مف: بريطانيا ومصر واألردف والكويت وماليزيا وقطر، والجزائر، والبحريف إضافة إلى عدد

 األسرى المحرريف في صفقة التبادؿ والمعبديف الى قطر وتركيا.
 8/12/2012قدس برس، 

 
 لعدم اغتيال مشعل في غزة "يأسف"موفاز  .18

، في بياف امس، «أسفو»اعرب النائب االسرائيمي المعارض شاؤوؿ موفاز عف  :ب ؼ ا –القدس المحتمة 
حماس خالد مشعؿ خالؿ زيارتو األولى الى قطاع لكوف اسرائيؿ لـ تغتؿ رئيس المكتب السياسي لحركة 

 غزة.
كاف يجب انتياز الفرصة لتصفية رأس »الذي كاف وزيرا لمجيش « كاديما»وجاء في بياف موفاز رئيس حزب 

اطمب منو اف يحـز حقائبو في أسرع وقت »، حسب تعبير موفاز. وأضاؼ «األفعى. مشعؿ يستحؽ الموت
 «.ممكف واف يغادر غزة

ذا استمرت اسرائيؿ في اضعاؼ ابو مازف )الرئيس محمود عباس( وال تتعامؿ مع حماس بيد مف ا»وأوضح 
 «.حديد فسوؼ نرى قريبا مشعؿ في ييودا والسامرة )الضفة الغربية(

 9/23/3123الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 تواجو عزلة غير مسبوقة "إسرائيل"أولمرت:  .19
زراء اإلسرائيمي السابؽ إييود أولمرت امس إف حكومة رئيس الوزراء قاؿ رئيس الو  :رويترز –القدس المحتمة 

 بنياميف نتنياىو تدفع إسرائيؿ إلى عزلة غير مسبوقة بسبب سياستيا الخاصة بالمستوطنات.
« 1إي»وخص أولمرت بالذكر إعالف إسرائيؿ مؤخرا أنيا تعتـز بناء وحدات استيطانية جديدة في المنطقة 

 ثارت احتجاجا دوليا.قرب القدس وىي خطة أ
وقاؿ أولمرت إف مثؿ ىذه الخطط استخدمت ألعواـ. غير أف مجيء ىذا اإلعالف بعد أياـ مف وقوؼ 
الواليات المتحدة بجانب إسرائيؿ أماـ مساعي الفمسطينييف لمحصوؿ عمى اعتراؼ فعمي مف الجمعية العامة 

 مى وجو الحميؼ الرئيسي إلسرائيؿ.كاف صفعة ع -والتي كممت بالنجاح  -لألمـ المتحدة بدولتيـ 
نتنياىو يعزؿ إسرائيؿ عف العالـ كمو بطريقة غير مسبوقة وسندفع ثمنا غاليا في جميع نواحي »وقاؿ أولمرت 

 «.حياتنا وعمى الشعب اإلسرائيمي أف يعرؼ ذلؾ
بات المقرر وقاؿ أولمرت في تصريحات أذاعتيا قناة تمفزيونية إسرائيمية إنو لف يرشح نفسو في االنتخا

إجراؤىا في كانوف الثاني بإسرائيؿ نظرا لغياب الوحدة في صفوؼ تكتؿ يسار الوسط إلى جانب مشكالت 
 قانونية يواجييا منذ فترة طويمة.

 9/23/3123الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 "سرائيل"إزحالقة يدعو لتفعيل حممة مقاطعة دولّية عمى حكومة  .20
ناشطا مف منظمات التضامف مع الشعب الفمسطيني، يمثموف  13ضرة أماـ القى النائب جماؿ زحالقة محا

 مدنا فرنسية مختمفة، وذلؾ ليمة أمس في فندؽ " جولدف وولز" في شرقي القدس.
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افتتح الناشط اليساري ميخائيؿ برشافسكي، االجتماع،  معبًرا في  كممتو االفتتحاية عف دعمو لحزب 
 ساري وتقدمي أف يدعـ حزًبا قومًيا يمثؿ الفمسطينّيف في اسرائيؿ."التجمع"، ومؤكًدا أف واجب كّؿ ي

وفي كممتو دعا النائب د.جماؿ زحالقة، النشطاء الفرنسّييف الى العمؿ مف أجؿ فرض عقوبات ومقاطعة 
عمى إسرائيؿ بسبب سياسيات االحتالؿ واالستيطاف والعنصرّية التي تنتيجيا، ودعاىـ الى زيادة الضغٍط 

مات األوروبّية حتى تتعامؿ مع حكومٍة فييا المأفوف العنصري ليبرماف كما تعاممت مع الحكومة عمى الحكو 
 النمساوّية حيف كاف فييا العنصري ىايبر.

وشرح زحالقة في كممتو، كيؼ أف ىناؾ أغمبّية برلمانّية لشطب حزب التجمع، بسبب موقفو الداعـ لحؽ 
 وقفو الداعي لديمقراطّية حقيقّية في دولٍة لجميع مواطنييا.الشعب الفمسطيني لمنضاؿ ضد اإلحتالؿ، ولم

 9/23/3123، 88عرب
 

 المماطمة في التحقيق بمقتل متظاىر فمسطيني برصاص جيش االحتالل بتسيمم":" .21
اتيمت منظمة "بتسيمـ" المعنية بحقوؽ اإلنساف في األراضي المحتمة، سمطات االحتالؿ بالمماطمة في 

د الشاب مصطفى التميمي، الذي قتمو جنود االحتالؿ قبؿ عاـ، في قرية النبي التحقيؽ بظروؼ استشيا
 صالح قضاء راـ اهلل.

وقالت المنظمة في بياف ليا إف "المنظمة توجيت إلى المّدعي العسكري االسرائيمي لمشؤوف الميدانية، مطالبة 
معالجة الممؼ، ومنع انتياؾ  باستيضاح وضعية الممؼ"، موضحة "إنيا ستتخذ تدابير قضائية، مف أجؿ دفع

وأوضحت رئيسة قسـ تركيز المعمومات في "بتسيمـ"، "نوعا طاؿ"،" إنو كاف باإلمكاف قبوؿ  حقوؽ المشتكيف".
ىذا التفسير بعد شيريف مف الحادثة، لكف استمرار التحقيؽ لمدة تزيد عف عاـ فيذا غير مقبوؿ." مضيفة 

 ـ بإجراء جنائّي فّعاؿ"."كمما طالت المدة، تضاءلت إمكانية القيا
، جراء إطالؽ جندي إسرائيمي قنبمة غاز 5311عاما(، استشيد في كانوف األوؿ عاـ  51وكاف التميمي )

باتجاىو مف مسافة قصيرة، خالؿ قمع االحتالؿ مسيرة سممية مناىضة الغتصاب األراضي في قرية النبي 
إثرىا إلى المستسفى لتمقي العالج، إال أنو فارؽ  صالح شماؿ راـ اهلل، حيث أصيب بجروح خطيرة، ُنقؿ عمى

 الحياة.
 9/23/3123، 88عرب

 
 "إسرائيل"اآلالف يشاركون في مسيرة لحقوق اإلنسان في  .22

أ: شارؾ نحو خمسة آالؼ إسرائيمي في مسيرة بوسط تؿ أبيب في المسيرة السنوية الرابعة  ب د -تؿ أبيب 
التي دعتيـ لتنظيـ المسيرة حماية حقوؽ العماؿ والنساء لحقوؽ اإلنساف. وقاؿ منظموف إف األسباب 

والالجئيف واألقمية العربية والشواذ، وحؽ السكف وحقوؽ الفمسطينييف في األراضي المحتمة والعدالة 
صالح التعميـ.  االجتماعية وا 

 «كائنات بشرية تعيش في غزة مثمما في سيديروت»وحمؿ المشاركوف الفتات وأعالما مكتوب عمييا 
لف نتخمى عف »و« البشر يرفضوف أف يكونوا أعداء»و« أوقفوا االحتالؿ»و« بنياميف نتنياىو يعزلني»و

وشوىدت أعالـ المثميات والمثمييف في المسيرة. ويجري تنظيـ ىذه المسيرة قبؿ االحتفاؿ باليـو «. الديمقراطية
 ديسمبر )كانوف أألوؿ( الحالي. 13العالمي لحقوؽ اإلنساف في 

 9/23/3123األوسط، لندن،  الشرق
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غػزة:  جرّاء االنتياكات التـي يتعـّرض ليـا األسـرى االسرائيميتحذير من انفجار وشيك في سجون االحتالل  .23

لألوضػػاع فػػي السػػجوف جػػّراء الضػػغوط الكبيػػرة  "انفجػػار وشػػيؾ"مػػف  "أسػػرى فمسػػطيف لمدراسػػات"حػػّذر مركػػز 
مػػف إدارة السػػجوف. وقػػاؿ إف الحركػػة األسػػيرة تعكػػؼ فػػي واالنتياكػػات التػػي يتعػػّرض ليػػا األسػػرى الفمسػػطينيوف 

المرحمػػة الراىنػػة عمػػى إجػػراء مشػػاورات داخميػػة بشػػأف اتخػػاذ خطػػوات احتجاجيػػة تصػػعيدية ضػػد إدارة السػػجوف 
وممارسػػػاتيا بحػػػؽ األسػػػرى، السػػػّيما تجاىميػػػا لمطالػػػب المضػػػربيف عػػػف الطعػػػاـ، وكػػػذلؾ تصػػػعيدىا لسياسػػػتيا 

فػي ذات ى ورفع وتيػرة عمميػات االقتحامػات واالعتػداءات عمػى األسػرى. ونقػؿ اإلجرامية التعسفية بحؽ األسر 
عامػػًا( مػػف مدينػػة قمقيميػػة بالضػػفة الغربيػػة  73مركػػز أفػػاد أف األسػػير محمػػد عػػادؿ حسػػف داوود )الأف السػػياؽ، 

 11، ما يرفع عدد األسرى الذيف أمضػوا مػا يزيػد عمػى ربػع قػرف إلػى في األسرعامو الخامس العشريف  أنيى
 .أسيراً 

 09/21/1021، الخميج، الشارقة
    

 : العراق غير مؤىل الحتضان مؤتمر األسرى الفمسطينيين اأوروبفمسطينية في مؤسسات  .24
استيجنت مؤسسات فمسطينية في أوروبا اختيار العاصمة العراقية بغداد الحتضاف مؤتمر حوؿ : بروكسيؿ

ائيمي، وذلؾ "في الوقت الذي ُينّكؿ فيو بالالجئيف األسرى الفمسطينييف والعرب في سجوف االحتالؿ اإلسر 
المؤسسات مف تحويؿ ىذه وحّذرت  الفمسطينييف في العراؽ عمى يد أجيزة األمف التابعة لحكومة بغداد.
، الفتة األنظار إلى أف منيـالؼ اآل ةقضية األسرى، إلى ورقة لتحقيؽ مكاسب سياسية عمى حساب معانا

يسيـ إال في تجميؿ أفعاؿ النظاـ العراقي ضد مواطنيو وضد الالجئيف  مؤتمر في العراؽ الالعقد 
 الفمسطينييف الذيف سقط العديد منيـ ضحايا ىذه االعتداءات.

 8/21/1021، قدس برس
 

 بعيونيم حركة حماس  يشاركون بميرجان انطالقة الغربية أىالي الضفة .25
ومشاىدة واسعة بمختمؼ مناطؽ  حماس اىتماماً سجؿ ميرجاف االنطالقة الخامس والعشروف لحركة : راـ اهلل

الضفة الغربية بشكؿ غير مسبوؽ والفت في البيوت والمنشآت واألسواؽ بما يعبر عف حجـ االلتفاؼ حوؿ 
مف المواطنيف اعتذروا  نيج المقاوـ وتعطش الضفة لمثؿ ىذا الحراؾ. وبحسب مشاىدات مختمفة؛ فإف كثيراً ال

يتابعوا فعاليات الميرجاف عبر شاشات التمفاز. وخالؿ التجواؿ في أسواؽ  عف الذىاب لعمميـ مف أجؿ أف
جنيف تجد التجار وأصحاب المحالت يشاىدوف فعاليات االحتفاؿ عبر شاشات التمفاز وىـ يعمقوف عمى 

 عظـ اإلنجاز الذي حققتو حماس بمعركة حجارة السجيؿ وتاريخيا العريؽ بالمقاومة والتحرير. 
أف الميرجاف أسس لعودة القضية الفمسطينية لعمقيا العربي واإلسالمي بيذه إلى ر اتجالأحد أشار إذ 

 المشاركة العالمية، وعبر عف أف غزة تحولت لقاعدة المقاومة لتحرير فمسطيف. 
 08/21/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 حماس برفع الرايات الخضراءحركة قرى القدس تحتفل بانطالقة  .26
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احتفؿ المواطنوف الفمسطينيوف في قرى شماؿ غرب مدينة القدس المحتمة بانطالقة حركة : ةالقدس المحتم
عمى طريقتيـ الخاصة ىذا العاـ، بال ميرجانات أو احتفاالت، حيث أفاؽ سكاف تمؾ القرى وقد  حماس

 حركة.الى اكتست مآذف المساجد وأعمدة اإلنارة والكيرباء عمى شوارع قراىـ بالموف األخضر الذي يرمز إل
 8/21/1021، قدس برس

 
 ُتعمن مقاطعة انتخابات "الكنيست" 48الحركة اإلسالمية في فمسطين  .27

برئاسة الشيخ رائد صالح  2971أعمنت الحركة اإلسالمية في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ : أـ الفحـ
وقالت في بياف صحفي، "إف  عشرة.عف قرارىا مقاطعة االنتخابات البرلمانية اإلسرائيمية في دورتيا التاسعة 

تقييـ تجربة أعضاء الكنيست العرب منذ أوؿ نائب وحتى اآلف تؤكد أف ىذا البرلماف لـ يحؽ لنا حقًا ولـ 
يرفع عنا ظممًا، وكنا وال زلنا منذ نكبة فمسطيف نعاني الظمـ التاريخي والتمييز القومي واالضطياد الديني 

ورأت أف وجود نواب فمسطينييف في  صرار ضدنا المؤسسة اإلسرائيمية".كسياسة ممنيجة تمارسيا عف سبؽ إ
البرلماف "الكنيست" ىو "أمر قامت المؤسسة اإلسرائيمية باستغاللو تاريخيًا كمادة تجميؿ لوجييا القبيح عالميًا 

ب وكقناع خادع إلخفاء ما ترتكبو مف قوائـ جرائميا المتواصمة ضدنا وضد شعبنا الفمسطيني وضد شعو 
وأضافت "المؤسسة اإلسرائيمية تعتبر فمسطينيي الداخؿ أصحاب وجود مؤقت  عالمنا اإلسالمي والعربي".

قابؿ لمترحيؿ إذا ما وجدت الظرؼ المناسب في حساباتيا, ولذلؾ فإف بقاءنا ىو إستراتيجية تتعمؽ بمدى 
سمطاتنا المحمية العربية وانتخاب تجذرنا في وطننا وتمسكنا ببيوتنا ومقدساتنا وبناء مؤسساتنا ودعـ مسيرة 

 لجنة المتابعة انتخابًا مباشرًا مف جماىيرنا في الداخؿ الفمسطيني وليس التعمؽ بسراب الكنيست".
 8/21/1021، قدس برس

 
 وفد فمسطيني يغادر غزة لممشاركة في مسابقة دولية لحساب الذكاء العقمي بماليزيا  .28

نامج "حساب الذكاء العقمي" قطاع غزة، وذلؾ لممشاركة في ( وفد مف بر 21|1غادر ظير السبت ): غزة
المسابقة الدولية لحساب الذكاء العقمي ليذا العاـ المنعقدة في دولة ماليزيا، في السادس عشر مف شير 

وقالت حناف عوض مديرة العالقات العامة  ديسمبر الجاري، وذلؾ بمشاركة العديد مف الدوؿ./ كانوف أوؿ
تشمؿ رحالت سياحية وزيارة مدارس تعميمية ورياض أطفاؿ، بيدؼ التعرؼ سرحمة الوفد  أف ،في البرنامج

تاحة الفرصة ألطفاؿ فمسطيف لمتواصؿ مع أقرانيـ مف  عمى أساليب التدريس والتدريب في مدارس ماليزيا وا 
اركيف عبر اطفاؿ العالـ وزيادة التبادؿ المعرفي والمساىمة في الدعـ النفسي االجتماعي لألطفاؿ المش

وتعد ىذه المشاركة ىي الثانية عمى التوالي حيث حققت فمسطيف في المشاركة السابقة  الرحالت في ماليزيا.
 ونجاحات نوعية ومميزة وذلؾ بحصوليا عمى المركز الثالث عمى مستوى العالـ. تميزاً 

 8/21/1021، قدس برس
 

 ة جنود االحتاللبحماي مستوطنون يستولون عمى أراض فمسطينية جنوب الخميل .29
استولت مجموعة مف المستوطنيف الييود، عمى مساحات مف األراضي الزراعية قرب بمدة يطا  :الخميؿ

وأفاد راتب الجبور منسؽ "المجنة الشعبية لمواجية  جنوب مدينة الخميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة.
د عراؾ واشتباؾ باأليدي بيف المستوطنيف أف القوات اإلسرائيمية حضرت لممنطقة بع ،بمدةالاالستيطاف" في 
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وأصحاب األراضي، ليقوـ جنود االحتالؿ بطرد المزارعيف بحجة أف األراضي تقع في منطقة عسكرية 
 مغمقة، رغـ امتالكيـ وثائؽ تؤكد ممكيتيـ ليا.

 8/21/1021، قدس برس
 

 فمسطينيين في الضفة الغربية  9قوات االحتالل تعتقل  .30
واصمت سمطات االحتالؿ حمالت االعتقاؿ اليومية في مختمؼ مناطؽ  :امؿ ابراىيـك -القدس المحتمة 

الضفة الغربية؛ حيث اعتقمت مساء الجمعة وفجر امس، تسعة فمسطينييف بينيـ ثالثة أطفاؿ، وخمسة شباف 
مف بمدة فجار ومدينة بيت لحـ جنوب الضفة الغربية. وقالت مصادر محمية إف قوات االحتالؿ داىمت 

. في السياؽ ذاتو، اندلعت مواجيات عمى مدخؿ بمدة ًدا مف منازؿ المواطنيف وفتشتيا، وعاثت فييا تخريباً عد
بيت أمر شماؿ الخميؿ بيف شباف فمسطينييف وجنود االحتالؿ الذيف أطمقوا القنابؿ الغازية والرصاص 

وا المدخؿ الرئيسي لمبمدة لعدة المطاطي صوب الشباف الذيف القوا الحجارة نحو جنود االحتالؿ بعد أف أغمق
 ساعات مف مساء الجمعة.

 09/21/1021، الرأي، عّمان
 

 أبو ىالل: منتدى األعمال الفمسطيني ىدفو اقتصادي والقدس في المقدمة .31
أكد المسؤوؿ اإلعالمي في منتدى األعماؿ الفمسطيني الثالث في تونس فراس ىالؿ أف اليدؼ العاـ : تونس
عالقات بينية فاعمة بيف األعضاء والمشاركيف بناء عمى اليدؼ مف المشاركة في  إقامة منتدى ىوالمف 

المؤتمر، واالطالع عمى فرص استثمارية في فمسطيف واالطالع عمى فرص استثمارية في دوؿ الربيع 
وأوضح أف لممؤتمر أىدافا أخرى منيا تسويؽ المنتجات الفمسطينية وتشجيع االستثمار في فمسطيف  العربي.

دعـ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأىيؿ قدرات شباب األعماؿ وزرع ثقافة العمؿ الحر لدى الناشئة و 
حياء القدس في القموب، وتسويؽ بعض المشاريع االستثمارية فييا.  وا 

 8/21/1021، قدس برس
 

 العالمة الشنقيطي يفتي بوجوب دعم الفمسطينيين بالمال والسالح  .32
مة الموريتاني الشيخ محمد ولد الددو الشنقيطي عمى وجوب دعـ الشعب الفمسطيني أكد المفكر والعال: غزة

بالماؿ والسالح. وقاؿ في كممة لو في ميرجاف انطالقة حركة حماس في غزة لو نيابة عف الوفود العربية 
ر واالسالمية، إف عمماء المسمميف يفتوف بوجوب دعـ الشعب الفمسطيني. واعتبر اف المشاركة في تحري

 فمسطيف "واجب شرعي". وقاؿ "جئنا الى غزة واف موعدنا بعد ذلؾ في المسجد االقصى.
 08/12/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
  "إسرائيل"بالتعامل مع  الدولي  ينتقد تراخي مجمس األمن التركي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية .33

لتنمية الحاكـ في تركيا نعماف كرطولموش، األمـ انتقد نائب رئيس حزب العدالة وا: يو بي أي -انقرة 
ونظاـ الرئيس السوري بشار األسد. ونقمت  "إسرائيؿ"المتحدة ومجمس األمف، عمى تراخييما بالتعامؿ مع 

قولو في ندوة تابعة لمحزب، إف األمـ المتحدة لـ تعد منظمة لتوفير  ووكالة أنباء "األناضوؿ" التركية عن
سرائيؿ تعرؼ أف ليا خاٌؿ يقؼ خمفيا في األمـ المتحدة"، في إشارة منو لمواليات السالـ. وأضاؼ أف "إ
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قرار دولي صدروا بحقيا، وذلؾ لعمميا بعدـ تطبيؽ أية  200أكثر مف  "إسرائيؿ"المتحدة. ولفت إلى تجاىؿ 
 عقوبات عمييا مف مجمس األمف، بسبب الفيتو األميركي الذي يحوؿ دوف ذلؾ.

 09/12/2012، الحياة، لندن
    

 عن معاناة المرأة الفمسطينية تحت االحتالل  دولياً  تونس تحتضن مؤتمراً  .34
أعمنت وزيرة شؤوف المرأة واألسرة التونسية سياـ بادي أف وزارتيا تستعد الستضافة ندوة في الثامف : تونس

قطاع غزة ومف ديسمبر عف أوضاع المرأة الفمسطينية بمشاركة نساء فمسطينيات مف / عشر مف كانوف أوؿ
وأوضحت أف اليدؼ مف ىذه الندوة ىو إلقاء الضوء عمى معاناة المرأة الفمسطينية والتعريؼ  الضفة الغربية.

بالقضية الفمسطينية لألجياؿ الجديدة في تونس وفي العالـ العربي، والتأكيد عمى أنيا ال تزاؿ ىي القضية 
 المركزية لألمة العربية واإلسالمية.

 8/12/2012، قدس برس
 

 كي لتقميص تمويل السمطة الفمسطينية بعد قرار دولة مراقبياتجاه أمر تقرير اخباري:  .35
ىؿ مف تحديات تواجو الرئيس الفمسطيني محمود عباس نتيجة قدرتو عمى تحصيؿ الحؽ : ثريا شاىيف

مراقب في الفمسطيني في القرار الذي صدر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بإعطاء فمسطيف صفة دولة 
التحدي األوؿ، وفقًا لمصادر ديبموماسية بارزة، ىو ما إذا ستستعمؿ ىذه الدولة حقيا في  المنظمة الدولية؟.

لدى المحكمة الجنائية وىؿ تستطيع ذلؾ، وىؿ ستتخذ مثؿ ىذا القرار أـ ال. أي قرار في  "إسرائيؿ"مقاضاة 
الستدراؾ تداعياتو السياسية واألمنية عمى الرغـ مف ىذا المجاؿ ال بد اف تدرسو السمطة الفمسطينية جيدًا 

كي واإلسرائيمي مف ما حققتو فمسطيف مريالحؽ بذلؾ. والتحدي الثاني، ىو القمؽ مف إنعكاسات لالستياء األ
كيًا بالضغط عمى الفمسطينييف مف خالؿ التمويؿ، أي بتقميص حجـ المساعدات يذلؾ اف ىناؾ توجيًا أمر 

ؿ في إطار فكرة مف جممة أفكار مطروحة في ىذا السبيؿ. لكف المصادر، تؤكد انو ليس لمسمطة. ىذا ال يزا
وال الواليات المتحدة اف تنيار السمطة الفمسطينية. مف الوجية القانونية، إذا ما أنيارت  "إسرائيؿ"مف مصمحة 

دىا يجب عمييا اف دولة مسؤولة عف منطقتي قطاع غزة والضفة الغربية، النو عن "إسرائيؿ"السمطة تصبح 
ال تريد اف تتحّمؿ ىكذا مسؤولية. وىذا األمر بالتحديد ىو  "إسرائيؿ"تتعامؿ مع المنطقتيف كسمطة احتالؿ. و

الذي عزز رغبة وقناعة الرئيس عباس بالمجوء إلى الجمعية العامة لمحيازة عمى دولة مراقب. وىو الذي 
سطينية. انيما مستاءتاف مف دولة مراقب، لكف في يدرؾ اف لدى واشنطف وتؿ أبيب مصمحة بالسمطة الفم

الوقت نفسو يريداف استيعاب النتائج ودوزنة ردود الفعؿ، بشكؿ، ال تؤدي إلى انييار في وضع السمطة، وال 
يتـ االستفادة مف ىذا اإلنجاز جوىريًا. ويمكف في ضوء ذلؾ، اف يصار إلى تخفيؼ المساعدات 

كف إلى حد ال يؤثر عمى مرجعية السمطة الفمسطينية سياسيًا وأمنيًا لمفمسطينييف عمى سبيؿ عقوبات، ل
كي سيكوف عبر يومعيشيًا. وتشير المصادر، إلى انو إذا ما حصؿ تقميص لتمويؿ السمطة، فإف القرار األمر 

كي الضمني بأف ال تنضـ دولة فمسطيف يالكونغرس. فضاًل عف ذلؾ، ىناؾ تحٍد ثالث، وىو التيديد األمر 
ذا ما انضمت قد ُيصار إلى قطع التمويؿ األمر إلى ال كي مف الكونغرس يوكاالت التابعة لألمـ المتحدة، وا 

كي. يفي المئة مف مصادر التمويؿ الدولي لتمؾ الوكاالت ىو أمر  25أيضًا ليذه الوكاالت. ويذكر اف نحو 
ذا ما انضمت فمسطيف لمنظمة الطيراف المدني الدولي، يمكنيا االستعاضة عف  في ىذا المجاؿ.  "إسرائيؿ"وا 

الواليات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية، كما انيا ال تقوـ بتمويميا. الوقت سيظير ما إذا كانت 
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التيديدات بأف تكوف ىناؾ إجراءات في الكونغرس ضد الوكاالت، ستنفذ فعميًا. معنويًا وقانونيًا الوضع 
عضوية دولة مراقبة في الجمعية العامة لألمـ المتحدة مثميا مثؿ  الفمسطيني بات أفضؿ مف قبؿ. وبات لديو

وفي ما يتصؿ . دولة الفاتيكاف. ولكي تصبح دولة فعمية، فيي تحتاج إلى اتفاؽ داخمي فمسطيني
كية لـ ُتعد بعد يبالمفاوضات لعممية السالـ في الشرؽ األوسط، وفمسطيف بندىا األساسي، فإف اإلدارة األمر 

 د.أي تصور جدي
 09/12/2012، المستقبل، بيروت

 
 (1عاًما عمى النشأة والتأسيس ) 66عاًما عمى االنطالقة.. و 25.. حماس .36

 د. أحمد محمد الساعاتي
ىذا اليوـ انطالقة نوعية لحركة حماس في انطالقتيا الخامسة والعشريف، حيث إنيا جاءت وبعد االنتصار 

ف اإلسرائيمي الغاشـ عمى قطاع غزة، فكانت شعار الذي حققتو في معركة حجارة السجيؿ ضد العدوا
 االنطالقة "حجارة السجيؿ.. طريؽ التحرير".

ويقوى ىذا االنتصار بزيارة تاريخية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس األخ المجاىد خالد مشعؿ )أبو 
يارة التي تحمؿ كثيًرا وعدد مف إخوانو مف أعضاء المكتب السياسي، ىذه الز  –ألوؿ مرة  –الوليد( إلى غزة 

مف األبعاد والرسائؿ السياسية عمى الصعيديف الفمسطيني واإلقميمي، وحضور العديد مف الوفود الرسمية 
 والشعبية مف الدوؿ العربية واإلسالمية والعالـ الحر لممشاركة فييا.

 عاًما عمى االنطالقة 25
ىي تاريخ ميالد حماس، ألنيا انبثقت عف شعبة بدايًة، البدَّ مف التأكيد أف خمسة وعشريف عاًما ليست 

حماس جناح مف  –، فحركة المقاومة اإلسالمية 1946اإلخواف المسمميف في قطاع غزة التي تأسست عاـ 
أجنحة اإلخواف المسمميف بفمسطيف )المادة الثانية مف ميثاؽ حماس( فيي حركة جيادية فمسطينية اليوية، 

قامة دولة اإلسالـ عمى أرضيا. إسالمية النشأة والمنيج، ىدفيا  تحرير فمسطيف، وا 
لقد تزامنت انطالقة حركة حماس مع اندالع االنتفاضة المباركة األولى لمشعب الفمسطيني في 

ـ، إثر استشياد أربعة عماؿ فمسطينييف في حادث دىس متعمد نفذه صييوني حاقد في اليـو 9/12/1987
ف قادة "اإلخواف المسمموف" في قطاع غزة برئاسة اإلماـ المؤسس الذي سبقو، ففي ذلؾ اليوـ اجتمع سبعة م

الشيخ أحمد ياسيف وثمة مف إخوانو: األستاذ عبد الفتاح دخاف )عف المنطقة الوسطى( واألستاذ محمد شمعة 
)الشاطئ( والدكتور إبراىيـ اليازوري )غزة( والدكتور عبد العزيز الرنتيسي )خاف يونس( واألستاذ صالح 

)الشماؿ( والميندس عيسى النشار )رفح(، وأعمنوا عف تأسيس حركة المقاومة اإلسالمية حماس التي شحادة 
ـ، وكاف موقًعا باألحرؼ األولى ح.ـ.س. إلى أف تـ تعديؿ التوقيع 14/12/1987أصدرت بيانيا األوؿ في 

 مع بيانات الحركة باسـ حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( فمسطيف. –بعد ذلؾ  –
تي ذكرى االنطالقة اليوـ وقد رحؿ عنَّا أبرز قادتيا السياسييف العظاـ )رحميـ اهلل(، حيث استشيد خمسة تأ

( وغيرىـ مف 1997مف القادة المؤسسيف، وتعرض رئيس مكتبيا السياسي األخ/ خالد مشعؿ لالغتياؿ )عاـ 
(، والعديد العديد مف القادة القادة السياسييف )الدكتور المقادمة، وأبو شنب، وصياـ، ورياف.. وغيرىـ

العسكرييف أمثاؿ )عماد عقؿ، ويحيى عياش، وأبو الينود، والمبحوح... وغيرىـ ممف ال يتسع المقاـ 
 لذكرىـ(. "فمنيـ مف قضى نحبو ومنيـ مف ينتظر وما بدلوا تبدياًل" صدؽ اهلل العظيـ.
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عاـ لكتائب الشييد عز الديف القساـ، الذراع وكاف أحدثيـ المجاىد القائد أبو محمد الجعبري، نائب القائد ال
مف أنبؿ حركات  –باعتراؼ المراقبيف والمحمميف والسياسييف  –العسكري لحركة حماس، فحركة حماس ىي 

المقاومة عمى أرض فمسطيف، وقد مرت بمراحؿ عديدة ومحطات مفصمية ميمة في تاريخيا. كاف ليا تأثيرىا 
 عادت صياغة وترتيب مفردات أجندة الصراع مع المحتؿ الصييوني.في تاريخ القضية الفمسطينية، وأ

 عاًما عمى النشأة والتأسيس 66
ـ )وذلؾ بموجب الدعوة التي قاـ 1946ىػ/ 1366تأسست أوؿ شعبة لإلخواف المسمميف في غزة عاـ 

إف  –ة الحًقا اإلخواف بتوزيعيا لحضور حفؿ افتتاح دار اإلخواف المسمميف في غزة )سنقوـ بنشر ىذه الوثيق
 عمى صفحات فمسطيف(. -شاء اهلل

إف القيادة األولى ليذه الشعبة ضمت كاًل مف: الشيخ عبد اهلل القيشاوي، والحاج ظافر الشوا، وعبد الرحمف 
القيشاوي، وشعباف الحمو، والحاج صادؽ المزيني، وأحمد بسيسو، ويعقوب الغالييني، وكانت برئاسة الشيخ 

في الصحيفة(، لتصبح ىذه الشعبة موازية  -بإذف اهلل -وـ بنشر ىذه الوثيقة الحًقا عمر صواف )أيًضا سنق
ِلُشَعِب اإلخواف في أكثر مف عشريف مدينة فمسطينية )القدس، يافا، الخميؿ، نابمس، راـ اهلل....( في 

 األربعينيات مف القرف الماضي.
امرة الصييونية البريطانية إلقامة وطف وقد شاركت ىذه الُشعب اإلخوانية في فمسطيف في التصدي لممؤ 

حيث  1948شعبة اإلخواف في غزة عاـ  –رحمو اهلل  –قومي لمييود في فمسطيف. وقد زار اإلماـ البنا 
التقى بقيادة الشعب )توجد صور لمتوثيؽ ىذه الزيارة التاريخية لإلماـ لغزة يمكف نشرىا(، وكانت ىذه الزيارة 

ـ؛ ألنيـ بعد 13/2/1949الحاكـ في مصر والمحتؿ البريطاني باغتياؿ في  قبؿ قياـ المتآمريف والنظاـ
أدركوا الدور المنوط بجماعة اإلخواف في الدفاع عف القضية الفمسطينية مف جية، والتصدي  1948حرب 

 لالحتالؿ البريطاني الغاشـ عمى أرض مصر مف جية أخرى.
اشي بحؿ جماعة اإلخواف المسمميف، وألف قطاع قاـ رئيس الوزراء المصري محمود النقر  1949وفي عاـ 

غزة كاف يخضع لإلدارة المصرية، فقد انطبؽ ىذا القرار عمى نشاطات الجماعة في قطاع غزة وتـ إغالؽ 
مقرات الجماعة واعتقاؿ نشطاء اإلخواف في القطاع. بعدىا قاـ الشيخ ظافر الشوا بتأسيس جمعية التوحيد 

جماعة اإلخواف المسمميف في قطاع غزة، لتبدأ مرحمة جديدة في تاريخ اإلسالمية لتمارس دور ونشاط 
 اإلخواف في قطاع غزة.

 دور جماعة اإلخوان المسممين في فمسطين
قضية فمسطيف ىي القضية المركزية لجماعة اإلخواف المسمميف ألسباب كثيرة نذكر منيا: ألرض فمسطيف 

دسة واألرض المباركة فيي نبض القرآف، وفييا المسجد مكانة عظيمة في نفوس المسمميف، فيي األرض المق
األقصى أولى القبمتيف وثالث الحرميف، وىي أرض األنبياء ومبعثيـ، وىي أرض المحشر والمنشر )بنص 

 الحديث الشريؼ(.
وال نتجاوز الحقيقة إذا قمنا إف اإلخواف المسمميف ىـ أوؿ مف تبنى قضية فمسطيف، وبدأ اىتماميـ بقضية 

، حيث بدأت صمة اإلماـ المؤسسة الشييد حسف البنا 1928ف حتى قبؿ تأسيس الجماعة عاـ فمسطي
، وىذا يتضح مف رسالتو إلى الحاج أميف الحسيني مفتي القدس وفمسطيف التي أعرب 1927بفمسطيف عاـ 

قائمة إلى أف فييا عف اىتماماتو اإلسالمية بيذه القضية. اإلماـ البنا الذي قاؿ "ستقوـ )إسرائيؿ(، وستظؿ 
 يبطميا اإلسالـ كما أبطؿ ما قبميا".
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، حيث 1935وكانت البدايات األولى يـو أف أرسؿ اإلخواف المسمموف أوؿ وفد رسمي إلى فمسطيف عاـ 
قابؿ عضوا الوفد وىما: عبد الرحمف الساعاتي )شقيؽ اإلماـ البنا(، ومحمد أسعد الحكيـ الحاج أميف 

 ور وتعزيز أواصر التعاوف مع التيارات الفمسطينية.الحسيني، وذلؾ في إطار التشا
وقد اتخذ اإلخواف المسمموف قرارات بحمالت متتابعة لمتوعية بالقضية الفمسطينية وتقديـ التأييد والدعـ 

البريطاني، ذلؾ الدعـ الذي واكب تطور األحداث  -المعنوي والمادي لمفمسطينييف ضد التحالؼ الصييوني
(، ومروًرا بالثورة 1929التي تجسدت في المظاىرات والثورات بدًءا بثورة البراؽ )عاـ والمقاومة فمسطيف و 

، والتي لعب فييا 1948(، ووصواًل إلى مشاركة اإلخواف في حرب عاـ 1936الفمسطينية الكبرى )عاـ 
ؿ الحًقا بإذف اإلخواف المسمموف دوًرا مشرًفا بشيادة العدو )سنتناوؿ ىذه الجيود لإلخواف المسمميف بالتفصي

في فمسطيف استقبمتيـ سجوف األنظمة الحاكمة  1948اهلل(، وبعد عودة اإلخواف المسمميف مف حرب عاـ 
 في بمداتيـ مكافأة لمشاركتيـ في تمؾ الحرب.

 جياد مستمر
وفي الختاـ، نقوؿ إف حركة المقاومة اإلسالمية حمقة مف حمقات الجياد المتواصمة في مواجية الغزو 

خوانو المجاىديف مف اإلخواف المسمميف عاـ الصييون ي، وترتبط بانطالقة الشييد عز الديف القساـ وا 
، وتمضي لتتصؿ وترتبط بحمقة أخرى تضـ جياد الفمسطينييف وجيود وجياد اإلخواف المسمميف في 1936

ة مف وما بعدىا )المادة السابع 1968، والعمميات الجيادية لإلخواف المسمميف عاـ 1948حرب عاـ 
حماس المتمثمة في العمميات االستشيادية وغيرىا مف  –الميثاؽ(، وجيود وجياد حركة المقاومة اإلسالمية 

 العمميات العسكرية النوعية المتنوعة.
رحـ اهلل شيداءنا األبرار وشفى جرحانا، وأطمؽ سراح أسرانا وحفظ قادتنا ومجاىدينا ونصر دعوتنا وحركتنا، 

 الميـ آميف.
 متقي في الحمقة القادمة، أستودعكـ اهلل والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو.إلى أف ن
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 عريب الرنتاوي
ال يكفي أف يمتقي الرئيس محمود عباس بخالد مشعؿ في القاىرة، حتى َيطوَي الفمسطينيوف صفحة االنقساـ 

صفحة جديدة مف الوحدة والوئاـ..المسألة أكثر تعقيدًا مما ُيظف، وتحتاج إلى بذؿ المزيد المريرة، ويدشنوف 
مف الجيود والمبادرات..ولست مف أنصار المقاء لمجرد المقاء، خصوصًا بعد مسمسؿ الفشؿ والخيبات 

 والتباعد.السابؽ، وأفضؿ التريث في ترتيب المقاء، لتفادي احتماالت الفشؿ المفضي لإلحباط والتالوـ 
وال يكفي القوؿ أف لدينا وثائؽ القاىرة والدوحة الموقعة مسبقًا، وأف كؿ ما ينقصنا ىو الشروع في 
الترجمة..وجود ىذه الوثائؽ لـ يمنع آخر محاولة لممصالحة مف االنييار، وثمة ركف غائب عف الوثائؽ 

بال رؤية واستراتيجية وبرنامج سياسي،  ، وقد ثبت بالممموس أف وحدة وطنية”البرنامج السياسي“المذكورة ىو 
ستكوف ضربًا مف المحاصصة وتوزيع المغانـ، فضاًل عف أنيا وحدة ىشة، سرعاف ما تتعرض لالنييار مف 

 أوؿ ىّزة.
جراءات بناء الثقة  ثمة مساراف لممصالحة الفمسطينية، األوؿ إجرائي، ويتعمؽ بتشكيؿ الحكومة واالنتخابات وا 

ة وغير ذلؾ مما تضمنتو اتفاقات القاىرة بشكؿ واضح..والمسار الثاني، سياسي، والمصالحة المجتمعي
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ويتعمؽ بالحاجة لصياغة رؤية برنامجية مشتركة واستراتيجية عمؿ توافقية بيف مختمؼ األطراؼ، وىذا غير 
ى توافؽ متوافر في وثائؽ القاىرة، ولـ يحاوؿ الفمسطينيوف البحث فيو أصاًل، لقناعة منيـ بأف الوصوؿ إل

 حوؿ ىذا الخالؼ بدؿ معالجتو.” طرؽ التفافية“يجمع الرؤيتيف والبرنامجيف أمر متعذر، ما دفعيـ لسموؾ 
اليوـ، ونحف نواجو واحدة مف أىـ الفرص الستعادة الوحدة الوطنية الفمسطينية، يجب التفكير جديًا بطريقة 

يؽ المصالحة إلى حيف التوصؿ إلى اتفاؽ مختمفة..فال يجوز عمى سبيؿ المثاؿ، إرجاء أي خطوات عمى طر 
سياسي يشتمؿ عمى الرؤية والبرنامج وأدوات، مف يتحدث بيذه الفكرة، يقامر بتبديد فرصة ثمينة الستعادة 
المصالحة واستئناؼ الوحدة...كما ال يجوز أف تأخذنا المحظة واالنفعاؿ بإنجاز ىذه الخطوات اإلجرائية، 

 ج ورؤية موحديف.فنكؼ عف محاولة اشتقاؽ برنام
باإلمكاف الشروع في تكسير حواجز االنقساـ، في الوقت الذي يجري فيو العمؿ لشؽ طريؽ التوافؽ عمى 
قاعدة سياسية صمبة..دعونا نخرج مف حكاية ما الذي يتعيف فعمو أوال: تشكيؿ حكومة الوحدة أـ السماح 

جب أف يتعطؿ، وجود حكومتيف، مقالة لمجنة االنتخابات العمؿ في قطاع غزة؟...تشكيؿ الحكومة ال ي
وتصريؼ أعماؿ، سيكرس مظير االنقساـ، وتشكيؿ حكومة الوحدة سيفتح الباب رحبًا لتنفيذ جممة مف 
الخطوات في االتجاه الصحيح، مف بينيا تمكيف لجنة االنتخابات مف أداء عمميا، واتخاذ سمسمة مف 

نياء ىذه الثنائية )الضفة/ فتح..غزة/حماس(، سيكوف ممكنا بعد تشكيؿ الحكومة، إجراءات بناء الثقة وا 
 تكسير الحواجز واالستقطاب والثنائيات القاتمة في الحالة الفمسطينية.

عادة ىيكمة السمطة والمنظمة، بحاجة لبرنامج سياسي كما أسمفنا، تمتـز بو مختمؼ  لكف صمود الحكومة وا 
إشعار آخر...يمكف إطالؽ ورشة عمؿ سياسية عمى القوى والفصائؿ...ىذه الميمة ال يتعيف تأجيميا حتى 

خط مواٍز، وبالتزامف مع تشكيؿ الحكومة، مف أجؿ بمورة ىذا البرنامج وبناء التوافؽ الوطني مف حولو...ال 
 يتعيف لميمة مف ىاتيف الميمتيف أف تنتظر األخرى، يمكف السير في إنجازىما معًا.

رنامج سياسي...لقد جرى التوافؽ الفمسطيني مف قبؿ عمى أف قد يقوؿ قائؿ، أف تشكيؿ الحكومة بحاجة لب
مف ميمة منظمة التحرير، وأف الحكومة ستختص باإلدارة والخدمات وأحواؿ الناس ومعاشيـ، ” السياسة“

ويكفي أف يتضمف برنامج عمؿ الحكومة الشعارات العامة والرئيسة الناظمة لكفاح شعب فمسطيف، حتى 
 .يصبح أمر تشكيميا ممكناً 

يبدأ مسار إنياء االنقساـ عندما تنسحب مف التداوؿ عبارات مف نوع: حكومة األمر الواقع والحكومة المقالة 
وحكومة تصريؼ األعماؿ...لكف مسار بناء الوحدة، لف يبدأ قبؿ أف تنجح القوى الفمسطينية في إنجاز رؤية 

ىذيف المساريف بالتزامف والتوازي؟..أـ سياسية موحدة وبرنامج عمؿ مشترؾ..فيؿ سيعمؿ الفمسطينيوف عمى 
 ىي التي ستحكـ سموكيـ في المرحمة المقبمة؟” نظرية أييما أسبؽ، الدجاجة أـ البيضة“أف 
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 جياد الخازف

داخؿ منطقة  ، وألف عدـ التوازف ىذا«ُمزمف»وزارة الخزانة االميركية دانت المانيا ألنيا تنعـ بفائض تجاري 
 اليورو يعطؿ ىيكؿ التجارة العالمية، فدوؿ اوروبا الشمالية ال تفعؿ شيئًا لوقؼ الفائض اليائؿ في تجارتيا.
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، فما تقوؿ وزارة الخزانة ىو أف المانيا ناجحة، وبدؿ أف «وقاحة»لو شرحت ما سبؽ بكممة واحدة لكانت 
انت وحدىا تمثؿ ثمث إقتصاد العالـ، فيي تريد مف تحاوؿ أميركا أف تنجح مثميا، كما كانت تفعؿ عندما ك

 المانيا أف تيبط الى مستواىا في الفشؿ.
الفارؽ بيف المانيا والواليات المتحػدة ىو الفارؽ بيف مرسيدس أو بي اـ دبميو، وأي سيارة اميركية، فااللماف 

سػيارة تػتعػطؿ يوـ إنتياء تػأميػف  ينتجوف سيارة حسنة الصنع لتخدـ مػشتريػيا سنػوات، واالمػيركيػوف ينػتجوف
 «الػخراب الػمبني داخػؿ السػيارة.»الػشركة الُمػنتجػة عميػيا، لذلؾ سػمعنا عػبارة 

موضوعي الوقاحة ال السيارات االلمانية واالميركية، وكنت وجدتيا يومًا في موازنات وزارات الدفاع حوؿ 
بميوف  711مى بقية الموازنات العسكرية في العالـ مجتمعًا وتبمغ العالـ، فموازنة وزارة الدفاع االميركية تزيد ع

بميوف دوالر. مع ذلؾ قرأت مرة بعد  143دوالر ىذه السنة، في حيف أف موازنة الصيف العسكرية في حدود 
مميوف، بزعـ إرتفاع  1200مميوف، عمى الصيف، وسكانيا  300مرة إحتجاج الواليات المتحدة، وسكانيا 

 عسكري الصيني.اإلنفاؽ ال
الحرب الباردة إنتيت مع بدء تسعينات القرف الماضي، وموازنة وزارة الدفاع االميركية تزيد سنة بعد سنة 

 خوفًا مف عدو غير موجود ثـ تحتج عمى الصيف.
 متناىية تضاؼ الى كؿ وقاحة سياسية أميركية أخرى.« وقاحة»ىي 

ويت العالـ عمى إعطاء فمسطيف مقعد مراقب في األمـ الكونغرس االميركي ىو إسـ آخر لموقاحة، فبعد تص
المتحدة طالب أعضاء في مجمسي الكونغرس باإلنسحاب مف المنظمة العالمية. راجعوا معي ما حدث: 
غالبية في العالـ تعمف قرارًا فترفضو عصابة متطرفة مف بمد رائد في حقوؽ اإلنساف، أي ترفض 

 بة تدمر دواًل بحجة نشر الديموقراطية فييا.الديموقراطية، فيما إداراتيا المتعاق
طبعًا عندما يكوف الموضوع الوقاحة فال أحد في العالـ أوقح أو أنجس مف مجـر الحرب بنياميف نتانياىو. 

 ولف يؤدي الى قياـ الدولة.« بال معنى»وىو رّد عمى تصويت العالـ مع فمسطيف بالقوؿ أف التصويت 
متو ولـ تقعد بعد فيدد وأوعد، وقطع أمواؿ الضرائب عف السمطة الوطنية، إذا كاف كذلؾ فمماذا قامت قيا

 وأعمف العـز عمى بناء ثالثة آالؼ وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس.
كمو بإدانات المعمقيف االسرائيمييف في الصحؼ االسرائيمية لسياسة « الحياة»أستطيع أف أمأل ىذا العدد مف 

مت العالـ ينبذ اسرائيؿ. ردي عميو ىو أف فمسطيف مف البحر الى النير، وأف حكومة نتانياىو التي جع
اسرائيؿ دولة مستعِمرة فاشيستية عنصرية تمارس أبارتييد ضد أصحاب البالد، وىذا رأي القس دزموند توتو 

 أيضًا.
جريدة  أكمؿ بوقاحة تكاد تكوف يومية ىي إىماؿ سبب إنتشار الالسامية في الشرؽ والغرب، وقرأت في

انكميزية أف فريؽ توتنياـ وىو مف شماؿ لندف حيث يوجد مواطنوف ييود كثيروف يتعرض لحمالت السامية 
حيث لعب، فقد ىتؼ مشجعو وست ىاـ ىتافات السامية ضده وأشاروا الى ىتمر، وتعرض الفريؽ لممعاممة 

وعمى «. فمسطيف حرة»تة تقوؿ نفسيا عندما لعب ضد فريؽ الزيو في روما، ورفع المشجعوف االيطاليوف الف
الجانب اآلخر مف المحيط األطمسي منعت األمـ المتحدة جماعة تؤيد اسرائيؿ مف حضور جمسات 

ابارتييد ضد »والمشاركة في حوارات، أي جماعة تؤيد اإلرىاب االسرائيمي، فكاف عنواف موقع ليكودي 
 «اسرائيؿ في األمـ المتحدة.
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ر الالسامية حوؿ العالـ فيي دولة عنصرية نازية جديدة تقتؿ األطفاؿ مع أزعـ أف اسرائيؿ ىي سبب إنتشا
والدييـ، وأقوؿ أف إنكار مسؤولية اسرائيؿ عف إنتشار الالسامية يعني عدـ التصدي ليا، فكأف اسرائيؿ 

 وأنصارىا يريدوف إستمرارىا، لمتباكي عمى معاممة الييود، واسرائيؿ المشكمة قبؿ غيرىا. ناس ال تستحي.
 9/12/2012الحياة، لندن، 
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