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صابة  .2  مسمحين في اشتباك عمى حدود مصر ثالثةو  سرائيميينإجنود  ةأربعمقتل وا 
ة شددت إجراءاتيا قوات حرس الحدود المصري، أن القاىرةمن  1021/;11/0، الخميج، الشارقة نشرت

صابة ثالثة آخرين، إثر اشتباكات جرت بينيم  عمى الحدود أمس، في أعقاب مقتل جندي إسرائيمي وا 
ومسمحين اجتازوا الحدود المصرية مع فمسطين المحتمة، وىاجموا إحدى دوريات جيش االحتالل. وقالت 

االحتالل، مشيرة إلى أن  مصادر أمنية مصرية إن المسمحين لقوا مصرعيم بعد اشتباكات مع قوات
العناصر الثالثة المسمحين كانوا يرتدون عبوات ناسفة لتفجيرىا، إال أن قوات االحتالل أطمقت الرصاص 
عمى اثنين منيم، فمقيا مصرعيما في الحال، بينما قام الثالث بتفجير العبوة الناسفة فمقي مصرعو. ولفتت 

ي المصري من النقاط الحدودية المكمفين حراستيا قرب موقع من جنود األمن المركز  3المصادر إلى اختفاء 
الحادث، وسط سيناء، متوقعة استشيادىم، أو إصابتيم أثناء االشتباكات، ونقميم إلى مستشفى بئر السبع 

أصدرت بيانًا في األول من الشير،  "جماعة أنصار بيت المقدس" ومما تجدر اإلشارة إليو أنلعالجيم. 
موساد مسؤولية اغتيال أحد عناصرىا ويدعى إبراىيم عويضة ناصر بريكات، عن طريق ال جياز حممت فيو

 سرائيميجيش االالأعمن من جيتو تفجير دراجتو النارية بمنطقة جريزة وسط سيناء، وتوعدت باالنتقام. و 
صابة آخر بجروح بين متوسطة وخطرة، ونقل بيان عن الناطق العسكري  رسميًا، مقتل أحد جنوده وا 

وفقًا لما وجدتو القوات اإلسرائيمية في ميدان االشتباك فإنو يبدو واضحًا "سرائيمي يؤاف مردخاي قولو إنو اإل
ال يوجد مخّربون تمكنوا من التسّمل إلى األراضي اإلسرائيمية في " مضيفًا أنو. "أن القوة أحبطت ىجومًا كبيراً 

 ."ىذا الحدث
قائد القوات  ،الجنرال طال روسو ، أنرويترز قاًل عنن 1021/;11/0، القدس العربي، لندنوأضافت 

لمجنود اإلسرائيميين الذين كانوا أحبطوا لمتو تسمل  ن المسمحين نصبوا كميناً أكد أ ،اإلسرائيمية في المنطقة
نو ال معمومات لديو عن انتماء المسمحين ووعد برد إسرائيمي عمى موضحًا أفارقة عبر الحدود. أمياجرين 

 رد معرفة ىويات المياجمين.اليجوم بمج
مسمحين وصموا من "وطبقًا لمتقارير اإلسرائيمية، فإن من القاىرة، أنو  1021/;11/0، الحياة، لندنوأوردت 

سرائيل حيث يقوم إسرائيميون، تحت حماية جنود مسّمحين،  سيناء إلى جبل حريف وسط الحدود بين مصر وا 
تقيمو إسرائيل عمى طول الحدود في سيناء، وقاموا بتفعيل عبوة ببناء جدار األسالك الشائكة الحدودي الذي 

وفي ىذا السياق، . "ناسفة وأطمقوا النار عمى قوة تابعة لمجيش اإلسرائيمي كانت تحرس أعمال بناء السياج
نو ال يممك الجواب القاطع عما إذا كان اليجوم المسمح مرتبطًا بعممية أاطق باسم الجيش اإلسرائيمي ذكر ن

غتيال التي نفذىا الطيران الحربي اإلسرائيمي قبل أيام بحق عناصر في حركة الجياد اإلسالمي في قطاع اال
نية التحتية التي ميدت لمعممية، وفي الساعات القريبة بإلى اآلن، ال عمم لدينا بالموضحًا بالقول أنو "غزة، 

ش اإلسرائيمي أن األخير يعاني من . ونقمت صحف إسرائيمية عن مصادر في الجي"سنجري تقويمًا لألوضاع
في شبو جزيرة سيناء. وأضافت أن  "الخاليا اإلرىابية غير الغزّية"قمة المعمومات االستخبارية عن نشاطات 
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تعزز نفوذ األصولية اإلسالمية، وتأثير حركة السمفيين "المؤسسة األمنية اإلسرائيمية تمحظ في الفترة األخيرة 
األصعب لبناء ". واعتبرت مصادر عسكرية موقع الحادث "دوية المنتشرة في سيناءالمصرية عمى القبائل الب

كيمومترًا  230. رغم ذلك، أشارت إلى أن االنتياء من بناء السياج بطول "السياج بين جبال وصخور عالية
المحور الذي عبره "كيمومترًا. وتابعت أن  20سيكون بعد ستة أسابيع، وأنو لم يتبق سوى مقطع من 

المخربون من سيناء إلى موقع الحادث معروف لمجيات األمنية كمحور رئيس لتيريب المخدرات من مصر 
من جيتو ، وأن جيات عسكرية حذرت أخيرًا من احتمال استغالل ىذا المقطع لتنفيذ عمميات. و "إلى إسرائيل

رىاب في سيناء، فوضى قواعد اإل"دعا النائب من حزب ليكود الحاكم داني دانون الحكومة إلى وقف 
 ."والعمل عمى وضع حد مرة واحدة والى األبد، لمتيديدات اإلرىابية من الجنوب

 اً مصدر ، أن وكاالتمن غزة نقاًل عن  1021/;11/0، االتحاد، أبو ظبيمراسل  عالء المشيراويوذكر 
 ."أن يكون ىناك مصري من بين المياجمينرجح " بالشرطة المصرية

السمطات المصرية تسممت، جثث ، أن 1021/;11/0، الشروق، مصر مراسلمصطفى سنجر ونقل 
، وتم نقميم إلى مشرحة العريش؛ ليكشف "إسرائيل"المسمحين الثالثة عن طريق معبر "كرم أبو سالم" من 

الطب الشرعي عمييم ويحاول التعرف عمى شخصية أصحاب الجثث الثالث. وذكر، أن جثتين منيما 
 الثالثة عبارة عن أشالء. سميمتان، في حين أن الجثة

 
 ال معنى لدولة فمسطين دون القدس عاصمة ليا أردوغان: يمتقيعباس  .2

 وفا: اجتمع الرئيس محمود عباس، في أنقرة، أمس، مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. -أنقرة 
تطورات األوضاع في وبحث الرئيس مع أردوغان العالقات الفمسطينية التركية، وسبل تنميتيا وتعزيزىا، و 

 منطقة الشرق األوسط، كما وضعو في صورة تحركات القيادة الفمسطينية لمتوجو إلى األمم المتحدة.
وحضر االجتماع، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات، ووزير الشؤون 

مستشار الرئيس لمشؤون الدبموماسية الخارجية رياض المالكي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، و 
 مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس أكرم ىنية، وسفير فمسطين لدى تركيا نبيل معروف.

، إنو ال معنى لدولة فمسطين دون أن تكون القدس عاصمة ليا، وستبقى عواصمنا تشعر عباسوقال 
، إنما بوابة السالم ىي التي سوف بالنقص ما استمر احتالل القدس، ونحن ندرك أن بوابة السماء لن تغمق

 تغمق، إذا استمرت إسرائيل باحتالليا واستيطانيا.
، خالل حفل تسميم أردوغان الدكتوراه الفخرية باإلنسانيات من جامعة القدس، أقيم بالعاصمة عباسوأضاف 

يقتيا فمسطين التركية أنقرة، أمس، "من ىنا من تركيا، التي لن تعرف معنى الفرح إال إذا تعانقت مع شق
المحررة، بعاصمتيا القدس الشريف، أدعو لبذل كل جيد ممكن لمحفاظ عمى القدس الشريف، فعاًل ال قواًل، 
وعبر تنفيذ اإلستراتيجية التي قدمناىا لالجتماع الطارئ لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي عقد في مكة 

 المكرمة عشية السابع والعشرين من رمضان الماضي".
، قال أردوغان "إننا لن نتخمى عن فمسطين ولن نسمح لقناديل القدس أن تطفأ"، مشيرًا إلى أن من جانبو

إسرائيل أوقفتو عمى الحدود نصف ساعة، متسائاًل "كيف ننتظر منيا أن تقوم بخطوة في اتجاه السالم؟ لو 
حن نتعامل معيم بنوايا لم تكن وجيتي فمسطين لعدت، ولما وقفت، ال تنتظروا النية السميمة من إسرائيل، ن

 سميمة ولكنيم ال يتعاممون بيا، سنواصل دعمكم في كل الظروف واألوقات".
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وأضاف أن "الرسالة التي نريد أن نرسميا أن القدس ليست ممكًا لدين أو عقيدة معينة، بل ىي لمكل، اآلن 
لمسيحيون بذلك، سياسة إسرائيل تريد أن تخص القدس بالييود ولن نسمح بذلك، ولن يقبل المسممون أو ا

إسرائيل تتجاىل التاريخ المسيحي واإلسالمي آلالف السنين، ومن خالل الحفريات تريد أن تثبت انتماء 
الييود لممدينة وتنفي انتماء المسممين والمسيحيين ليا، وىناك عديد الوفود التي أرسمناىا دحضت ادعاءات 

 إسرائيل".
لى المستوطنات التي باتت تحاصر وأشار إلى امتناع إسرائيل عن منح تص اريح بناء لمواطني القدس، وا 

القدس من كل مكان، والتي قطعت القدس عن باقي أنحاء الضفة الغربية، وعن محيطيا اإلسالمي والعربي، 
كما أشار إلى انعكاسات السياسات اإلسرائيمية عمى جامعة القدس، التي تتعرض إلى العزل من قبل 

الجدار الفاصل عمى أراض تابعة لمجامعة، وقال "إن من بنى الجدار ومن ساىم فيو إسرائيل، عبر بناء 
 يجب أال ينسوا أنيم سيحاكمون".

بدوره، قال عباس إن "القدس فتحت ذراعييا أمام المؤمنين من الديانات الثالث، من مختمف بقاع األرض، 
 قاصدًا لباب السماء، ىكذا كانت وىكذا ستكون في ألنيا تعتبر نفسيا قبمة لمبشرية، ال ترد حاجًا وال زائرًا وال

المستقبل عاصمة لدولة فمسطين، لقد استطاع الشعب الفمسطيني أن يحافظ عمى القدس العتيقة، وأن يحمييا 
 عبر السنوات ويكفي أن العالم اعترف بمكانتيا الثقافية العالمية عبر تسجيميا عمى قائمة التراث العالمي".

"إنكار الحقائق ال ينفي وجودىا، فعمى الرغم من كل ما قامت وتقوم بو حكومات أن  عباسوأضاف 
إسرائيل، فما زالت قبة الصخرة تمأل البمدة القديمة بإشعاعيا حيث يختمط ىذا اإلشعاع مع إشعاع كنيسة 

أبناؤىا من  القيامة، وما زالت البمدة القديمة مدينة عربية بمساجدىا وكنائسيا وأسواقيا التاريخية، يقطنيا
 الفمسطينيين".

وأكد "أن الذي سيقرر مصير ومستقبل القدس، ليس االستيطان والقير واإلمالءات والجدران وتيجير السكان 
نما بناتيا، وأبناؤىا، وشيوخيا، وشبابيا الصامدون المرابطون القابضون عمى الجمر".  وىدم المباني، وا 

إلى القدس، وأن الحقيقة تقول إن القدس قضية رابحة ألنيا  وقال إن "عمينا أن نرفع صوتنا بأننا سنعود
تشكل محور القضية الفمسطينية، وحجر زاوية في اليوية العربية واإلسالمية والمسيحية، وبالنسبة لنا جميعًا 

 كفمسطينيين مسألة مستقبل أيضًا".
 22/9/2102األيام، رام اهلل، 

 
 الوحيدة التي ستحافظ عمى األمل بحل الدولتين قريع: التوجو لألمم المتحدة المبادرةأحمد  .3

، رئيس دائرة شؤون القدس، "منظمة التحرير الفمسطينية"قال عضو المجنة التنفيذية لـ :سما -القدس المحتمة 
أحمد قريع إن التوجو الفمسطيني لألمم المتحدة ىو المبادرة الوحيدة القادرة عمى المحافظة عمى األمل بحل 

انحسار األفق السياسي، نتيجة لمتعنت اإلسرائيمي العمني، وغياب المبادرات الجدية القادرة  الدولتين في ظل
جاء ذلك خالل لقائو، اليوم الجمعة، في  عمى تحقيق حل الدولتين نتيجة تراجع دور راعي العممية السياسية.

 مدينة القدس، بالقنصل البريطاني العام السير فنسنت فين.
ل البريطاني آخر التطورات عمى الصعيد السياسي باإلضافة لممستجدات عمى وبحث قريع مع القنص

األرض، واالنتياكات اإلسرائيمية المستمرة في األرض الفمسطينية، وبالقدس خاصة، واآلخذة بقتل حل 
وأطمعو عمى مجمل ىذه االنتياكات خالل الفترة األخيرة، مشيرا إلى أنيا تعكس حقيقة موقف  الدولتين.

 مة اإلسرائيمية الرافض لعممية السالم.الحكو 
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 20/9/2102وكالة سما اإلخبارية، 
 
 عباس يطمب من الجمعية العامة االعتراف بفمسطين مع إرجاء التصويت": الحياة" .4

رفيع في األمم المتحدة أن الرئيس محمود عباس سيطمب أمام  دبموماسيأكد مصدر : الحياة -نيويورك 
االعتراف بفمسطين دولة غير عضو في األمم المتحدة، لكنو "حدة الخميس المقبل الجمعية العامة لألمم المت

 ."لن يحدد تاريخ بدء اإلجراءات المطموبة لذلك أو طرح المسألة عمى التصويت في الجمعية العامة
، "قبل انتياء االنتخابات الرئاسية األميركية"ورجح المصدر أال يطمب عباس طرح الطمب عمى التصويت 

الطمب الفمسطيني يحظى مبدئيًا بدعم أوروبي، لكن مستوى الدعم يرتبط بما سيتضمنو طمب "ل إن وقا
يقتصر عمى صيغة بسيطة ومباشرة باالعتراف بدولة فمسطين من "، موضحًا أن الطمب قد "االعتراف ونصو

 ."مسألةدون طمب عضوية األمم المتحدة، أو أنو قد يتضمن تحديد مرجعيات معينة، ما قد يعقد ال
 20/9/2102الحياة، لندن، 

 
 تطمب من السعودية الضغط عمى مصر وقطر.. وعدم العبث بالشرعية الفمسطينية السمطة .5

من مصادر فمسطينية مطمعة الجمعة بأن حركة فتح بقيادة  "القدس العربي"عممت : وليد عوض - رام اهلل
مصر وقطر لمحفاظ عمى شرعية  الرئيس الفمسطيني محمود عباس طمبت من السعودية التدخل لدى

ووحدانية التمثيل الرسمي الفمسطيني، وذلك في ظل شروع الدولتين بالتعامل مع الحكومة المقالة بغزة برئاسة 
 ىنية كبديل لمسمطة الفمسطينية في القطاع. إسماعيل

ور محمد وحسب المصادر فان وفدا من حركة فتح ضم الدكتور نبيل شعث والمواء جبريل الرجوب والدكت
رسالة من القيادة الفمسطينية لمسعودية،  أيامفي المجنة المركزية لفتح نقموا قبل  أعضاءاشتية، وجميعيم 

عمى ارض الواقع تيدد الوحدة  إجراءاتتحذر الحكومتين المصرية والقطرية من خطورة ما تقوم بو من 
 والشرعية الفمسطينية.

ى مصر وقطر لمحفاظ عمى وحدة الشرعية الفمسطينية، خالل ونقل الطمب الفمسطيني لمسعودية لمتدخل لد
العزيز آل سعود، ولي العيد ونائب العاىل السعودي، ووفد فتح الذي  سممان بن عبد األميرلقاء عقد بين 

 ضم شعث والرجوب واشتية.
ولتين وجاء الطمب الفمسطيني من السعودية التدخل لدى النظام المصري الجديد ودولة قطر بعد فتح الد

الذي ييدد شرعية السمطة الفمسطينية  األمراتصاالت رسمية مع الحكومة المقالة بغزة بقيادة حماس، 
 الفمسطينية التابعة لمسمطة. األراضيكمسؤولة عن قطاع غزة باعتباره جزءا من 

 خواناإلوجاءت الرسالة الفمسطينية التحذيرية من خطورة الوضع، 'لعب النظام المصري الجديد بقيادة 
، بعد استقبال رئيس الوزراء "المسممين وقطر بالشرعية الفمسطينية ووحدانية التمثيل الرسمي الفمسطيني

ىنية كرئيس لموزراء مسؤول عن قطاع غزة، في حين  إسماعيلالمصري مؤخرا رئيس الوزراء المقال بغزة 
حكومتيا، من دون التنسيق مع اعمار غزة بالتنسيق مع حماس و  إعادةقررت الحكومة القطرية الشروع في 
 السمطة الفمسطينية وحكومتيا برام اهلل.

 22/9/2102القدس العربي، لندن، 
 
 بسبب تدمير األنفاق %45تعمن ىبوط حجم البضائع الميربة من مصر لـغزة حكومة  .6
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نفاق أعمنت الحكومة في قطاع غزة أمس، أن حجم البضائع الواردة لمقطاع من خالل أ :أشرف اليور - غزة
، بسبب إقدام السمطات المصرية عمى ةبالمائ 54التيريب المقامة أسفل الحدود مع مصر تأثر وانخفض لـ

 إغالق عشرات األنفاق مؤخرًا بعد اليجوم الذي وقع في سيناء ضد جنود مصريين.
اإلنشائية، نسبة دخول الواردات الشيرية عبر األنفاق من المواد  إنوقالت وزارة االقتصاد في حكومة حماس 
، جراء ىدم السمطات المصرية لعدد كبير من األنفاق ةبالمائ 54بعد وقوع ىجوم سيناء انخفضت بنسبة 

 والتضييق عمى دخول المواد، الفتًا إلى أن ىذا األمر أثر سمبًا عمى الوضع االقتصادي في القطاع.
 22/9/2102القدس العربي، لندن، 

 
 الفاكية من الكيان تقرر حظر استيراد في غزة  الحكومة .7

أعمن مسؤول في وزارة الزراعة في الحكومة الفمسطينية المقالة أمس، أن وزارتو اتخذت قرارًا بمنع : أ ف ب
 استيراد أغمبية الفاكية من الكيان، في إطار دعم المنتج المحمي.

ة قررت منع استيراد الوزار "وقال مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة المقالة تحسين السقا إن 
ما عدا الموز والتفاح، لحماية المنتج والمزارع والفمسطيني، حتى يستطيع تسويق  "إسرائيل"الفاكية من 

يستورد "وأشار إلى أن قطاع غزة  ."منتجاتو، خاصة في ظل منعو من تصديرىا حتى إلى الضفة الغربية
مميون  54وىو ما تبمغ قيمتو ما بين عشرة ماليين و، "إسرائيل"قرابة ثالثين ألف طن من الفاكية سنويًا من 

 ."دوالر، في حين يمنع المزارع الفمسطيني من تصدير منتجاتو
 20/9/2102الخميج، الشارقة، 

 
 فتح معبر رفح البري استثنائيًا لعودة ىنية .8

س الحكومة فتحت السمطات المصرية معبر رفح البري بصفة استثنائية، أمس، لعودة رئي الخميج: -القاىرة 
 الفمسطينية المقالة إسماعيل ىنية، إلى قطاع غزة، بعد زيارة قصيرة إلى العاصمة المصرية القاىرة.

من كبار مساعديو، بعد زيارة إلى  55وأكد مصدر مسؤول، أن ىنية عاد إلى قطاع غزة عمى رأس وفد ضم 
م قنديل. وأضاف أن ىنية بحث القاىرة، ولقاء مسؤولين مصريين عمى رأسيم رئيس الوزراء المصري ىشا

مع نظيره المصري عددًا من الممفات عمى رأسيا الممف األمني واليجوم األخير عمى النقطة الحدودية برفح، 
وعمميات ردم األنفاق التي تقوم بيا مصر حاليًا، إضافة إلى فتح معبر رفح أمام عبور البضائع المصرية، 

 رية، عالوة عمى إعادة إعمار غزة وأزمة الكيرباء.وفتح منطقة تجارة حرة بمدينة رفح المص
 20/9/2102الخميج، الشارقة، 

 
 غزة تحتضن معرض وثائق تثبت حق الفمسطينيين التاريخي  .9

معرض في غزة يحرص عمى إظيار حق الفمسطينيين في أرضيم، من  "أوراق من ذاكرة فمسطين: "أ ف ب
توثق معامالت خالل فترات زمنية مختمفة، من  خالل عشرات المخطوطات والوثائق التاريخية التي

عام، وصواًل إلى  يمائتمخطوطة تعود إلى القرن الرابع عشر مرورًا بشيادة والدة صدرت منذ أكثر من 
 عقود تجارية في القرن الماضي.

 قصر"وأقيم المعرض الذي نظمتو وزارة السياحة واآلثار في الحكومة المقالة، في قاعات عتيقة في متحف 
 يمائت، وسط مدينة غزة، وىو يضم أكثر من "قمعة نابميون بونابرت"في القمعة التي يسمييا البعض ” الباشا
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وثيقة ومخطوطة، إضافة إلى عدد قميل من المخطوطات المنقوشة عمى حجارة صخرية متنوعة. وتعود أقدم 
دي، وىو ألحد األمراء لميجرة، أي القرن الرابع عشر الميال 686مخطوطة عمى عمود صخري إلى عام 

، وقد عثر عميو في بقايا مقبرة قديمة في خان "جمال الدين ارقوش أمير عمم الممك الظاىر“العثمانيين 
من سكان  5971يونس جنوبي قطاع غزة. وعرضت شيادة ميالد لفمسطينية تدعى زىوة مؤمن عودة عام 

لدييم قوانين أساسية لجمعيات أىمية منذ  محطة الدرج القديمة شرقي مدينة غزة. ويفخر الفمسطينيون أن
مئات السنين. ففي صندوق زجاجي، وضعت نسخة من القانون األساس لجمعية التوحيد التي تعود إلى 
بداية القرن التاسع عشر، وبجانبيا نسخة لعقد تجاري بين تجار فرنسيين وتجار غزة مذيل بتاريخ عام 

5795. 
 20/9/2102الخميج، الشارقة، 

 
 جزيرة نت" و"وكالة األناضول": مشعل يعتزم ترك رئاسة المكتب السياسي لحماسال"" .10

أن رئيس المكتب السياسي ، أنس زكيمراسميا  نقالً  القاىرة من 21/9/2012الجزيرة نت، الدوحة،  عممت
لحركة )حماس( خالد مشعل أصر عمى قراره عدم الترشح مجددا لرئاسة المكتب الذي يعد أرفع المستويات 

لقيادية في الحركة، وذلك خالل االنتخابات الداخمية لحماس التي تجري حاليا وتستمر حتى أواخر العام ا
 الجاري.

أن اجتماعات المكتب  ،لمجزيرة نت ،وكشف مدير مركز الدارسات الفمسطينية بالقاىرة إبراىيم الدراوي
كبير من قيادات الحركة لمصر، عمى ىامش زيارة وفد  ،السياسي لحماس التي عقدت بالقاىرة قبل أيام

 شيدت محاوالت من جانب المشاركين إلثناء مشعل عن قراره، لكن دون جدوى.
سالمية، فضال عن قيادات ورموز بحركات  وأكد الدراوي أن عددا من الشخصيات البارزة من دول عربية وا 

يتكيف مع ثورات الربيع  وقوى إسالمية، قامت بمحاوالت مماثمة، لكن مشعل قال إنو يريد تقديم نموذج
 العربي، وأن يفتح الباب أمام دماء جديدة لتتولى القيادة في الفترة المقبمة.

وأشار إلى أن ما جرى من محاوالت إلثناء مشعل كانت بسبب ما حققتو الحركة تحت قيادتو من شعبية 
 يعتقد المحمل السياسي بأن شخصية مشعل كان ليا دور كبير فييا.

عممت الجزيرة نت أن التنافس الرئيسي عمى خالفة مشعل سيكون بين إسماعيل ىنية الذي  من جية أخرى،
يرأس الحكومة الفمسطينية المقالة في قطاع غزة، وموسى أبو مرزوق الذي يتولى منصب نائب رئيس 

 المكتب السياسي لحماس.
مدير ، أن إيمان عبد المنعم انقاًل عن مراسمتي القاىرة من 21/9/2012وكالة األناضول لألنباء،  وأضافت

أكد أن مشعل أخبر المكتب السياسي بأنو "سيكون ، مركز الدارسات الفمسطينية بالقاىرة إبراىيم الدراوي
 جنديًّا كما كان قائًدا".

أن ىذه  ،وكشفت مصادر سياسية مصرية وفمسطينية مطمعة عمى ىذا الممف لمراسمة "األناضول"
اء االنتخابات الداخمية لممكتب السياسي، والعالقات بين مصر وغزة، وممف االجتماعات تبحث "آليات إجر 
 المصالحة بين حماس وفتح".

وبحسب مصادر من حماس، طمبت عدم الكشف عن ىويتيا ألنيا غير مخولة بالحديث لإلعالم، فإن 
بين مصر وقطر االجتماعات بحثت أيضا مصير قيادات المكتب السياسي في الخارج الموزعة حاليا إقامتيا 
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األردن ولبنان بعد خروجيا من سوريا، مشيرة إلى أنو "من المرجح أن تكون القاىرة ىي المقر الجديد" 
 لممكتب.

 
 نائب عن فتح يدعو عباس إلى االستقالة من منصبو لـ "إرغام حماس عمى االنتخابات" .11

تح"، ماجد أبو شمالة، رئيس السمطة دعا النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عن كتمة حركة "ف: رام اهلل
الفمسطينية محمود عباس إلى االستقالة من منصبو لـ "إرغام حركة "حماس" عمى القبول بإجراء انتخابات 

 تشريعية ورئاسية".
(: "أعمم أن رأيي لن 9|22وقال أبو شمالة، في بيان صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوم السبت )

كال عمى ىواه، ولكن دقة المرحمة التي يعيشيا شعبنا والتضييق عمى قضيتنا يعجب الكثيرين وسيؤلو 
الوطنية إضافة إلى اآلثار المدمرة التي خمفيا االنقسام، تدفعنا في البحث عن كل السبل الممكنة إلنيائو، 
والرئيس والقيادة ىما أصحاب القرار بأخذه أو تركو بغض النظر إن أعجب ىذا الرأي البعض أو لم 

 يعجبيم، ىذا البعض الذي درج عمى إلقاء التيم والتصنيف غزاوي ضفاوي عرفاتي عباسي دحالني".
( في القانون األساسي الفمسطيني 37وأضاف "عمى عباس أن يستفيد من الحق الذي تمنحو إياه المادة )

إلى   تقديم استقالتو" عمى أن مركز رئيس السمطة الفمسطينية يعتبر شاغًرا في حالة 1والتي تنص في الفقرة 
المجمس التشريعي الفمسطيني وقبوليا بأغمبية ثمثي أعضائو، حيث يتولى رئيس المجمس التشريعي 
الفمسطيني ميام رئاسة السمطة الفمسطينية مؤقًتا لمدة ال تزيد عن ستين يوًما تجرى خالليا انتخابات حرة 

 فمسطيني".ومباشرة النتخاب رئيس جديد وفًقا لقانون االنتخابات ال
ونوه النائب أبو شمالة إلى انو "عمى حماس في حالة أقدم عباس عمى مثل ىذا اإلجراء االنصياع إلى أحد 
أمرين: إما الرضوخ بقبول استقالة عباس والشروع في اإلعداد لالنتخابات خالل ستين يوما أو عدم القبول 

لسمطاتو مع خمع عباءة الشرعية عن  باالستقالة، وبذلك يكون ىناك تأكيد عمى شرعية عباس وتوسيع
المجمس التشريعي الحالي؛ لعدم التزامو ببنود القانون األساسي الذي اقسم كل نوابو عمى االلتزام بالقانون 

 الفمسطيني، وبذلك يكون أمام الرئيس خيارات قانونية واسعة لمجم االنقسام".
ر الذي يطرح بإجراء انتخابات بمعزل عن غزة وشدد عمى أن ىذا الخيار ىو "أفضل مئات المرات من الخيا

الخاضعة لسيطرة حماس، والذي سيكون في حالة المجوء إليو بمثابة تسميم بتكريس االنفصال السياسي 
عطاءه شرعية ضمنية تخدم وجوده".  والجغرافي لموطن وا 

ئيس السمطة ودعا أبو شمالة، الذي قال إنو لم يكن يرغب في طرح مبادرتو عبر وسائل اإلعالم، ر 
الفمسطينية إلى ثالث خطوات أساسية أوليا دعوة المجمس التشريعي لالنعقاد وممارسة دوره وانتخاب ىيئاتو 
القيادية، وثانيا المباشرة في لمممة أوراق حركة فتح وتوحيد صفوفيا وتييئتيا واالستعداد لالنتخابات الرئاسية 

ل إشراك القاعدة الفتحاوية، محذًرا من أن عدم إشراك والتشريعية والمجمس الوطني وأن يتم ذلك من خال
القاعدة واستبعادىا يعني تسميم المنظمة والسمطة لحماس في أي انتخابات قادمة، وثالثا اإلقدام عمى خطوة 

 االستقالة وفرض االنتخابات عمى حماس خالل ستين يوما وفقا لمقانون األساسي، بحسب اقتراحو.
 22/8/2012قدس برس، 
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ان محاوالت حركة حماس  ،قال القيادي السابق في حركة التحرير الوطني الفمسطيني )فتح( محمد دحالن
ن والتعدي عمى منظمة التحرير الفمسطينية ليس بجديد بل يأتي ضم ،المستمرة النتياك التمثيل الفمسطيني

الوطني الفمسطني اإلنساني  مبينًا ان مشروع حماس ىو نقيض المشروع  ؛برنامج ممنيج ومتواصل)..(
وال ينظر لمقضية الفمسطينية والشعب الفمسطيني ونضالو وآالمو إال كأداة ووسيمة لتحقيق أىداف  ،التحرري
 حزبية.

  :( الخاصة بوFacebook)وأضاف دحالن في تصريحات نشرىا عمى صفحة موقع التواصل االجتماعي 
منذ  ؛"لقد رفضت حماس محاوالت أبو عمار ومناشاداتو المتكررة اإلنضمام لمنظمة التحرير الفمسطينية

عامًا  18التسعينيات وكرروا رفضيم لمحاوالتو بمقاءات السودان والقاىرة، وعندما دخموا السجون متأخرين 
وشكموا أطرا مستقمو خاصو بيم  ،ألطر الحركة األسيرة عن معتقمي فصائل منظمة التحرير رفضوا اإلنضمام

 سببت إضعافا وتشتيتا لموحدة داخل السجون".
"اآلن تعيد حماس الكرة وتحاول إكمال مخططيا ونيجيا متوىمة أنيا إذ إنتيكت وشتت التمثيل  وتابع:

ولكن ىذه أوىام  ،تحريرفإنيا ستنجح بفرض نفسيا ممثاًل لمشعب الفمسطيني بداًل من منظمة ال ،الفمسطيني
 خطره ستؤدي لضياع التمثيل الفمسطيني لمجميع".

 
 21/9/2012صفحة دحالن الرسمية عمى فيس بوك، 

 
 حماس تحذر من تصاعد االستيطان بالقدس والضفة .13

 ،قال تقرير لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس": إن النشاط االستيطاني المحموم والمشاريع التيويدية
خالل األشير القميمة  ،ل غير مسبوق في مدينة القدس المحتمة وعموم الضفة الغربيةتصاعدت بشك

 الماضية.
في إطار التوسع  ،وأكد التقرير أنَّ سمطات االحتالل االسرائيمي تصعد عمميات اليدم واإلخطارات
باإلضافة إلى مصادرة  االستيطاني الذي تمارسو في أنحاء متفرِّقة بالضفة الغربية وتحديًدا في الخميل جنوًبا،

آالف الدونمات من أراضي المواطنين بيدف توسيع البؤر االستيطانية، وفتح وتوسعة طرق التفافية يسمكيا 
 المغتصبون، وتشديد الخناق واإلمعان في التضييق عمى حياة المواطنين الفمسطينيين.

آب  16خالل المدة من  وكشف التقرير الذي يرصد المشاريع االستيطانية واعتداءات المغتصبين
أيمول )سبتمبر( الجاري، أنَّ االحتالل يخطط لتوسيع أكثر من أربعين  15)أغسطس( الماضي إلى 

مستوطنة ييودية، أقيمت عمى أراض فمسطينية خاصة في مناطق مختمفة من الضفة الغربية المحتمة، 
رية، التي سيطرت سمطات االحتالل وشرعنة عمميات البناء القديمة بموجب مبدأ أوامر "وضع اليد" العسك

 عبرىا عمى أراض فمسطينية خاصة "ألغراض عسكرية".
ورصد التقرير تصاعد المخططات التيويدية ضد مدينة القدس والمسجد األقصى، حيث كشف عن عمميات 

 الحفر المتجددة حول المسجد األقصى، ورصد االقتحامات المتكّررة لو وتدنيس باحاتو.
ل اإلجرامية واالستفزازية التي يقوم بيا المستوطنون وعربدتيم ضد المواطنين الفمسطينيين كما رصد األعما

وضمَّ التقرير ممخصًا تنفيذيًا وأبرز التصريحات والمواقف  وأراضييم ومحاصيميم الزراعية وممتمكاتيم.
ادرة عن الشخصيات والمؤسسات المقدسية المتخصصة.  والبيانات والتقارير الصَّ
 21/9/2012، أون الين فمسطين
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 موفدو نتنياىو إلى واشنطن .. الستعادة ثقة أوباما .20

رغم تبادل االتيامات والحـديث المتواصـل عـن أزمـة فـي العالقـات بـين إدارة الـرئيس األميركـي : حممي موسى
مـي الـدولتين أوباما والحكومة اإلسرائيمية برئاسة بنيامين نتنياىو، إال أن الجيود تتواصل لترتيب لقاء بين زعي

 عمى ىامش اجتماع الجمعية العمومية لألمم المتحدة وتيدئة األجواء بينيما.
لى جانب الزيارة التي يقوم بيا وزير الـدفاع إييـود بـاراك، أرسـل رئـيس الحكومـة اإلسـرائيمية مستشـاره لألمـن  وا 

خارجيـة أفيغـدور ليبرمـان القومي الجنرال يعقوب عاميدرور إلى واشنطن لترطيب األجواء. كمـا أرسـل وزيـر ال
نائبو داني إيالون، الذي سبق وخدم سفيرا إلسرائيل في واشـنطن، إلـى العاصـمة األميركيـة لممسـاىمة فـي ىـذا 

 الجيد المكثف.
إلــى أن ديــوان رئاســة الحكومــة اإلســرائيمية يســعى مــؤخرا لتبديــد التــوتر الشــديد « معــاريف»وأشــارت صــحيفة 

تفاىمات جديدة تسمح بعقـد لقـاء القمـة بـين أوبامـا ونتنيـاىو. ومعـروف أن جيـود  القائم مع إدارة أوباما وبمورة
أيمـول الحـالي، لترتيـب لقـاء مـع أوبامـا بـاءت حتـى اآلن بالفشـل.  27نتنياىو، الذي سيصل إلى نيويورك فـي 

ميــركيين ولكــن المكالمــة الياتفيــة بــين الــرجمين األســبوع الماضــي ربمــا ســّيمت أمــر ترتيــب لقــاء يعتقــد بــأن األ
 نتنياىو.« انتزاع أنفاس»سيسمحون بعقده، ولكن بعد 

وألن عـدم المقــاء يعتبـر ضــربة شــديدة لصـورة رئــيس الحكومـة اإلســرائيمية فــي أميركـا فــإن نتنيـاىو أرســل، وفــق 
، مستشــار األمــن القــومي عاميــدرور، فــي ميمــة ســرية إلــى واشــنطن لترتيــب تفاىمــات معينــة مــع «معــاريف»

وكانـت إدارة أوبامـا «. الخطوط الحمراء التـي يجـب وضـعيا أمـام المشـروع النـووي اإليرانـي»األميركيين حول 
قد رفضت مرارا وتكرارا كل الضغوط اإلسرائيمية لوضـع مثـل ىـذه الخطـوط الحمـر التـي تقمـص ىـامش منـاورة 

 اإلدارة في تعامميا مع إيران.
ر رؤساء المنظمات الييودية األميركية المنعقد وأعمن نائب وزير الخارجية داني إيالون، الذي شارك في مؤتم

لـيس إلسـرائيل حميـف أفضـل مــن الواليـات المتحـدة، وال صـديق أفضـل فـي الحمبـة الدوليــة »فـي نيويـورك، أنـو 
ونفى إيـالون أن تكـون إسـرائيل تحـاول دفـع أميركـا لعمميـة عسـكرية ضـد إيـران، موضـحا «. من الرئيس أوباما

 مخاطر المشروع النووي اإليراني.« يةتتفقان في رؤ »أن الدولتين 
أن مســاعي كــل مــن بــاراك وعاميــدرور، فــي واشــنطن، ترمــي الســتعادة نــوع مــن الثقــة إلــى « معــاريف»ورأت 

العالقات بين أوباما ونتنياىو، وىي الثقة التي تراجعت جدا جـراء اشـتباه اإلدارة الديموقراطيـة بوقـوف نتنيـاىو 
ومني. وزاد الطين بمة في األيام األخيرة احتالل نتنياىو دورا مركزيا في إلى جانب المرشح الجميوري ميت ر 

شــريط دعــائي جميــوري لــم يــرق بــالطبع لمــديموقراطيين. وقالــت الصــحيفة أن بــاراك وعاميــدرور يريــدان تبديــد 
المخاوف لدى طاقم أوبامـا مـن أضـرار قـد تقـع جـراء لقائـو بنتنيـاىو الـذي قـد يطمـق تصـريحات غيـر مناسـبة. 

الجيــد يرمــي لخمــق أرضــية جوىريــة وثقــة لتصــريح مشــترك فــي ختــام »نقمــت عــن مصــدر إســرائيمي قولــو إن و 
 «.المقاء بين االثنين، تصريح يستطيعان التعايش معو

يســـعى لمقـــاء فقـــط  أن تفشـــل ىـــذه الجيـــود بســـبب عمـــق األزمـــة، وأن يكـــون نتنيـــاىو« معـــاريف»ولـــم تســـتبعد 
المقاء، إذا تم في نياية المطاف، يمكن أن يقود إلـى »ر إسرائيمي فإن العتبارات تتعمق بالييبة. وحسب مصد

حوار بّناء بـين إسـرائيل والواليـات المتحـدة حـول الخطـوط الحمـر الواجـب وضـعيا أمـام إيـران. لـذلك فـإن عقـد 
مقـاء رئـيس الحكومـة اإلسـرائيمية بحاجـة ليـذا ال»لكـن مصـدرا أميركيـا أبمـغ الصـحيفة أن «. المقاء بـالغ األىميـة
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أكثر من أوباما المتفوق جوىريا عمى رومني. بالنسبة إليو ىـذه ضـربة معنويـة، إذا رفـض أوبامـا المقـاء معـو. 
 «.بالنسبة ألوباما، ىوامش الربح ضئيمة جدا

في البيت األبيض يجد الطريق أسـيل فـي « الخطوط الحمراء»وفيما ال يجد نتنياىو بابا مفتوحا أمام مطالب 
يركي. وأعرب ثالثة من أعضاء مجمـس الشـيوخ مـؤخرا عـن دعميـم لميجـوم عسـكريا عمـى مجمس الشيوخ األم

كــل سياســة أميركيــة تســتند إلــى »إيــران إذا فشــمت المســاعي الديبموماســية. وقــدم الثالثــة مشــروع قــرار يــرفض 
ــل إيــران نوويــة  فــي طــرق حمايــة إســرائيل آمنــة فــي»ويضــاف مشــروع القــرار ىــذا إلــى النقــاش «. محاولــة تقّب

الذي جرى ىذا األسبوع في المجنة الفرعيـة لشـؤون الشـرق األوسـط وجنـوب آسـيا فـي مجمـس « الشرق األوسط
 النواب.
عــن عضــو الكــونغرس الجميــوري ســتيف تشــابوت قمقــو المتزايــد شــيرا بعــد شــير مــن وضــع « ىــترتس»ونقمــت 

لإلدارة في المحاولة الفمسطينية لكسب ابتداء بالمعالجة اإلشكالية »العالقات األميركية ـ اإلسرائيمية. وقال إنو 
االعتــــراف بــــدولتيم فــــي أيمــــول الماضــــي فــــي األمــــم المتحــــدة، مــــرورا باســــتبعاد القــــدس مــــن برنــــامج الحــــزب 
الديموقراطي، وصوال إلى رفض أوباما لقاء نتنياىو عمى ىامش الجمعية العمومية لألمم المتحدة في األسبوع 

ئل متناقضـة، ألصـدقائنا وأعـداء إسـرائيل المشـككين بعزمنـا. أعتقـد أخشـى أننـا نطمـق رسـا»وأضاف «. المقبل
 «.أن ىذا مؤسف ويمكن أيضا أن يكون خطيرا

 1021/;/11السفير، بيروت، 
 

 االنتخابات مطمع العام المقبل إذا أيقن نتنياىو غياب الدعم لمشروع الموازنة: يكودملاوزراء  .20
الحـاكم تقـديرات سـابقة « ليكود»وزراء بارزين في حزب عززت تصريحات منسوبة ل: أسعد تمحمي –الناصرة 

بــأن زعــيم الحــزب، رئــيس الحكومــة بنيــامين نتانيــاىو يعتــزم تبكيــر موعــد االنتخابــات العامــة مــن أواخــر العــام 
المقبل إلى األشير الثالثة األولى منو، وذلك في حال أيقن أن الموازنة العامة لمعام المقبـل لـن تحظـى بتأييـد 

المـــذين قـــد يســـتغالن بنــــود « شـــاس»و« إســــرائيل بيتنـــا»رئيســـيين فـــي االئـــتالف الحكـــومي، حزبـــي شـــريكيو ال
« عمـى ظيـر»االقتطاع من موازنات الرفاه االجتماعي والصحة والتعميم إلسقاط الحكومة واالسـتفادة انتخابيـًا 

 نتانياىو وحزبو.
األخيـر يخشـى أن يتراجـع حزبـا  عـن وزيـر قريـب مـن نتانيـاىو قولـو إن« يـديعوت أحرونـوت»ونقمت صـحيفة 

المسـؤولية عـن « ليكـود»في المحظة األخيرة عن دعم الموازنة ويحّمال نتانيـاىو و« شاس»و « إسرائيل بيتنا»
ــذلك سيفضــل نتانيــاىو الــذىاب إلــى انتخابــات مبكــرة قبــل »الضــربات االقتصــادية التــي تتضــمنيا الموازنــة،  ل
، الموعـــد «مـــن مواصـــمة عمـــل الحكومـــة حتـــى الخريـــف المقبـــلالتصـــديق عمـــى الموازنـــة، وىـــذا أفضـــل بكثيـــر 

القانوني لالنتخابات الجديدة. وتوقع وزير آخر أن يعمـن نتانيـاىو، مـع بـدء الـدورة الشـتوية لمكنيسـت منتصـف 
« إســرائيل بيتنــا»الشــير المقبــل، عــن تبكيــر االنتخابــات، خصوصــًا بعــد أن لمــس مــن اتصــاالتو مــع زعيمــي 

غدور ليبرمان وايمي يشاي عدم تحمسيما لمموازنة المقترحة. وأضاف الوزير أنـو نصـح الوزيرين أفي« شاس»و
رئــيس الحكومــة بالــذىاب إلــى انتخابــات مبكــرة قبــل إقــرار موازنــة ســتثير غضــب الشــرائح الضــعيفة اجتماعيــًا 

 «.ليكود»واقتصاديًا، والتي تعتبر بمعظميا معقاًل لـ 
السياسية »أن انتخابات مبكرة لن تتناول المسائل االقتصادية إنما وأضاف وزير ثالث تحدثت إليو الصحيفة، 

التي سيرّكز نتانياىو عمييا في خطابو المتوقع فـي الـدورة السـنوية لمجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة « األمنية –
 نيايـــة األســـبوع المقبـــل، والتـــي ســـتكون فـــي محـــور حممتـــو االنتخابيـــة. وقـــال إن نتانيـــاىو يريـــد أن يعـــود مـــن
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تتعمــق بموضــوع فرممــة البرنــامج النــووي اإليرانــي، مــا ســيتيح لــو التركيــز « إنجــازات ممموســة»نيويــورك حــاماًل 
 االجتماعية. -عمييا في االنتخابات المقبمة وصرف اىتمام إسرائيل عن الضائقة االقتصادية 

 1021/;/11، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"ا فاستغمتيا لتضميل : مصر حصمت عمى وثيقة تستخف بقدراتي1973 حرب أكتوبر .28
، 2973تــل أبيــب: قــررت الرقابــة العســكرية اإلســرائيمية الكشــف عــن مزيــد مــن الوثــائق الســرية لحــرب أكتــوبر 

ومن إحداىا يتضـح أن المخـابرات المصـرية كانـت قـد وصـمت إلـى مصـادر ميمـة فـي إسـرائيل وأنيـا حصـمت 
بقائيا في سكرة االطمئنان بأن مصر ال تفكر في عمى وثيقة سرية بالعبرية، ساعدتيا عمى تضميل إسرا ئيل وا 

 محاربتيا.
وتتعمق الوثيقة اإلسرائيمية العسكرية السرية بتقديرات لممخابرات العسـكرية اإلسـرائيمية حـول اسـتعدادات مصـر 
لمحرب، حيث إن إسرائيل كانت قد تمقت معمومات استخبارية مـن مصـر ودول عربيـة أخـرى تفيـد بـأن مصـر 

تنويـان شـن الحـرب عمـى إسـرائيل فـي القريـب. فراحـت المخـابرات اإلسـرائيمية تفحـص ىـذه المعمومــات  وسـوريا
فوجدت أن المصريين يجمبون نساء وأطفاال لمعمـل فـي منـاطق قـرب مواقـع الجـيش ويجـرون تحركـات عمنيـة. 

 تال.فخرجوا باالستنتاج، حسب تمك الوثيقة، بأن الجيش المصري ال يبدي مظاىر جيش يريد الق
وقد وقعت ىذه الوثيقة بأيـدي مصـر، فراحـت تعـزز ىـذه القناعـة لـدى اإلسـرائيميين. فجمبـت المزيـد مـن األوالد 
والنســاء. ونصــبت خيامــا عمــى طــول قنــاة الســويس. وكانــت ىــذه الخيــام غطــاء لالســتعدادات المصــرية لكســر 

 خط بارليف الحصين والتقدم لتحرير سيناء.
 1021/;/11، الشرق األوسط، لندن

 
 لمناورة كبرى وتدرب جنودىا عمى إلقاء أمواتيا في البحر تستعد "سرائيل"إ .29

بـدأت إسـرائيل اسـتعداداتيا الجـراء مناورتيـا السـنوية : امـال شـحادة -« الحيـاة اإللكترونيـة» -القدس المحتمـة 
طيط والتنسـيق ". واعمن رئيس شعبة التخ6-الكبرى، التي اقرتيا بعد حرب تموز واطمقت عمييا "نقطة تحول 

فـي وزارة الجبيــة الداخميــة، افــي ديفيــد، ان ىــذه الســنة تتميــز عــن ســابقاتيا بانيــا ســتحاكي اكثــر الســيناريوىات 
تطرفا بحيث تتعرض الجبية الداخمية الـى انييـارات كبيـرة لممبـاني، سـواء مـن الصـواريخ المتطـورة المتوقـع ان 

 تطمق عمى اسرائيل او حتى من ىزة ارضية قوية".
، القــاء انقـاض المبــاني مــع 2998تقمد اســرائيل فـي مناورتيــا القـرار التركــي عنـد وقــوع اليـزة االرضــية عـام وسـ

 الجثث الى البحر، لعدم القدرة عمى العثور عمى جثث عشرات االف العالقين تحت الركام.
كافــة الييئــات مــن جيتــو قــال وزيــر الجبيــة الداخميــة، آفــي ديختــر، ان اليــزة األرضــية تخمــق تحــديا مشــتركا ل

ســوية، وعمــى رغــم الخطــورة المتصــاعدة التــي ســنواجييا فــي اعقــاب اطــالق الصــواريخ اال ان اليــزة االرضــية 
 ثانية وتنتيي بعد عدة سنوات من ترميم األضرار. 40ستكون اخطر اذ تبدا لحظة ىزة أرضية مدتيا 

لمناورة سيتم إخالء األنقـاض مـن يشار الى ان اسرائيل حددت  ثمانية مواقع دفن جماعية. وبحسب مخطط ا
قبل شركات خاصة تعمل تحت رقابة سـمطات الطـوارئ، كمـا أن المقـابر الجماعيـة  التـي تـم اختيارىـا موزعـة 

 في كافة أنحاء إسرائيل في الشمال والمركز والجنوب.

 1021/;/11، الحياة، لندن
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 الممحمد عميو الس محكمة إسرائيمية ترفض حجب الفيمم المسيء لمرسول .:2
، 48رفضت محكمة إسرائيمية في نياية االسبوع، التماسا تقدمت بو عدة شخصـيات مـن فمسـطينيي : الناصرة

، محمــد لعميــو الســالم  مــن بيــنيم عضــو الكنيســت طمــب الصــانع، لحجــب الفــيمم المســيء لالســالم والرســول
ن مــن ال يريــد رؤيتــو خاصــة مــن شــبكتي "يوتيــوب" و"غوغــل". وردت القاضــية فــي المحكمــة بالطمــب، قائمــة، إ

بامكانو أن ال يبحث عنو وان ال يشاىده، فيما زعمت المحامية باسم شركة غوغل، إنو ليس باالمكان حجـب 
 الفيمم من الشبكة.

 1021/;/11، الغد، عّمان
 

 القومية أخطر من التيديد اإليراني ثنائيةموفاز: قيام دولة  .;2
موفاز أن "قيام دولة ثنائية القومية أخطر بالنسبة إلسـرائيل  القدس: اعتبر زعيم المعارضة اإلسرائيمية شاؤول

 من التيديد اإليراني".
وأشار زعيم حزب )كاديما( االسرائيمي موفاز إلى أن "الحكومة تثيـر الموضـوع اإليرانـي بـداًل مـن التعامـل مـع 

ل أمـام واشـنطن لمتعامـل القضايا التي تعانييا دولة إسرائيل" وقال في ندوة في كفار سـابا" يجـب إفسـاح المجـا
 مع الممف النووي اإليراني".

نيا ستستمر طالمـا واصـل رئـيس  ورأى موفاز أن "العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة تشيد أزمة كبيرة وا 
 الوزراء بنيامين نتنياىو انتياج سياستو الحالية".

 1021/;/11، األيام، رام اهلل
 

 ""اإلرىابيين إلى سيناء لمواجية إسرائيمية قواتبيدفع نتنياىو قد  :موقع "ولال" العبري .10
ذكر تقرير لموقع "واال" اإلخباري، أن اليجوم الذي شـنو مسـمحون ظيـر امـس الجمعـة، عمـى : القدس المحتمة

صـابة آخـر، قـد يـدفع رئـيس  ،قوة تابعة لمجيش اإلسـرائيمي عمـى الحـدود مـع مصـر وأسـفر عـن مقتـل جنـدي وا 
اىو، التخاذ قرار حاسم إما بالقيام بعمل عسكري ضد اإلرىابيين في سيناء والدخول في الحكومة بنيامين نتني

 أو محاولة إحباط اإلرىاب. ،صدام مع النظام المصري
ويقول التقريـر، إن الجـيش اإلسـرائيمي يـدرك جيـًدا الخطـر المتنـامي فـي شـبو جزيـرة سـيناءإل فالخاليـا اإلرىابيـة 

والتـــي رفعـــت رأســـيا بعـــد ســـقوط نظـــام الـــرئيس الســـابق مبـــارك،  ،المتطرفـــةصـــاحبة األيديولوجيـــة اإلســـالمية 
وقــد تــم إحبــاط  ،انطمقــت فــي سمســمة مــن العمميــات اإلرىابيــة بحــافز مــن المنظمــات اإلرىابيــة فــي قطــاع غــزة
 بعضيا ونجح بعضيا اآلخر في تحقيق ىدفو بإطالق الصورايخ عمى مستوطنات الجنوب.

  1021/;/11، وكالة سما اإلخبارية
 

  الذين ىاجموا الدورية اإلسرائيمية تسممين من سيناءقتمت الم "الكوماندوز النسائية" ديعوت:ي .12
ذكــرت صــحيفة " يــديعوت احرونــوت " اإلســرائيمية ان كتيبــة " الوشــق " العســكرية اإلســرائيمية : القــدس المحتمــة

تمـوا فـى اشـتباك عنيـف مـع دوريـة المشكمة من الذكور واالناث ىى من تعاممـت مـع المسـمحين الثالثـة الـذين ق
إســـرائيمية كانــــت تقـــوم بتمشــــيط الحـــدود مــــع ســـيناء بحثــــا عـــن متســــممين آفارقـــة وىــــى تابعـــة لوحــــدة المدفعيــــة 

 االسرائيمية.
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وأوضـــحت الصـــحيفة ان قـــوات الجـــيش االســـرائيمية نجحـــت فـــى التعامـــل مـــع عبـــوة ناســـفة زرعيـــا الميـــاجمون 
ية وارتــدوا احزمــة ناســفة  ودلــك بــالقرب مــن مســتوطنة " كرميــت " الثالثــة الــدين حممــوا ايضــا قــذائف صــاروخ

 قرب جبل ساغى " حريف " قبالة شبو جزيرة سيناء.
  1021/;/12، وكالة سما اإلخبارية

 
 يطالبون بضم الضفة ردا عمى إلغاء "أوسمو"  المستوطنون .11

وقــال مــوطي يوجــاف،  لغربيــة.طالبــت قيــادة المســتوطنين الحكومــة اإلســرائيمية بضــم الضــفة ا: القــدس المحتمــة
نائب رئيس مجمس المستوطنات، إن "اتفاقيات أوسمو أصال ىي مجرد وىم أوقعنـا فيـو قـادة ذلـك العصـر مـن 
الفمسطينيين واإلسرائيميين، لكن الواقع يشير إلـى أن العـداء يسـتفحل بـين الطـرفين، وأن الفمسـطينيين لـم يقبمـوا 

نحن المستوطنين، بشدة من ىذا الوىم لكن أحدا لـم يسـمعنا. لـذلك،  إسرائيل بشكل حقيقي. وقد حذرنا يوميا،
فإنــو ينبغــي عمــى كــل عاقــل فــي إســرائيل أن يرحــب بإلغــاء أوســمو مــن الطــرف الفمســطيني، ويضــع حــدا لكذبــة 

 السالم الموىوم، ويؤيد مطمب المستوطنين بأن تضم الضفة الغربية كميا إلى السيادة اإلسرائيمية".  
  1021/;/12، اإلخباريةوكالة سما   

 
 : مرسي حاول التوصل إلى ىدنة مع الجماعات المسمحة في سيناءيشايبن  .11

ال تـزال ردود األفعـال اإلسـرائيمية عمـى اليجـوم الـذي تعرضـت لـو وحـدة مـن الجـيش اإلسـرائيمي، : محمد حامد
ن اإلسـرائيمي، إلـى زيـادة المحمـل العسـكري لإلذاعـة والتميفزيـو  -أمس الجمعة، تتوالىإل فقد دعا رون بن يشـاي

العمميات االستخباراتية داخل شبو جزيرة سيناء وعـدم االكتفـاء ببنـاء الجـدار العـازل. وكتـب "بـن يشـاي" مقـااًل 
فـي صـحيفة "يـديعوت أحرونــوت" العبريـة، اسـتعرض فيــو العمميـة التـي وقعـت أمــس، والصـعوبات التـي تواجــو 

 الجيش اإلسرائيمي من ناحية جمع المعمومات.
وقـــال بـــن يشـــاي، "أًيـــا مـــا كانـــت ىويـــة الميـــاجمين فمـــن الواضـــح أن الجـــيش اإلســـرائيمي يواجـــو صـــعوبة فـــي 
الحصــول عمــى معمومــات اســتخباراتية عــن المجموعــات اإلرىابيــة المســمحة فــي ســيناء. واألمــر الــذي ال يقــل 

ا فـي عمميــات خطـورة عـن ذلـك أنــو حتـى فـي حــال وجـود معمومـات يتعــذر عمـى الجـيش اإلســرائيمي اسـتخدامي
-عسكرية. والسبب في ىاتين الظاىرتين أي صعوبة العمل االستخباري والعمميات العسكرية ىو أن إسرائيل 

ال ترغـب فـي القيـام بعمـل عسـكري خشـية أن يسـتخدمو نظـام اإلخـوان المسـممون فـي مصـر  -وفًقا لين يشاي
ا كبيـرة. وىـذه المخـاوف كانـت موجـودة فـي ذريعة إللغاء الممحق األمني في اتفاقية السـالم، وربمـا يشـعل حرًبـ

 عصر مبارك، لكن سيناء كانت ما تزال تقريًبا تحت سيطرة أمنية مصرية".
ويقـــرر بـــن يشـــاي، أن شـــبو جزيـــرة ســـيناء أصـــبحت اآلن منطقـــة ال تخضـــع أليـــة ســـيطرةإل فـــالجيش والشـــرطة 

م يفمــح حتـــى اآلن فــي فـــرض المصــريين يتواجــدان ىنـــاك فــي وضـــع دفــاعي غالًبـــا. كمــا أن النظـــام الجديــد لـــ
سيادتو ىناك. وقد حاول الرئيس محمد مرسي، التوصل إلى ىدنة مع الجماعات السمفية المسمحة في سيناءإل 

 أي التوصل إلى اتفاقية عدم اعتداء ولكن فشمت الجيود واستمرت المعارك.
مســمحة ويأســيا مــن ويــدلل بــن يشــاي، عمــي فشــل الســمطات المصــرية فــي القضــاء عمــى الجماعــات الســمفية ال

ذلـك، بالتصـريح الــذي أدلـى بــو مسـؤول عســكري رفيـع المســتوى يـوم الجمعــة، وقـال فيــو إن "الجـيش المصــري 
 يخطط الستخدام أسمحة كيميائية ضد الجماعات المسمحة في وسط وشمال سيناء".
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رأيـو، أن أي خـط وعمى ضوء ىذه الوقائع، يحدد بن يشاي، الـدروس المسـتفادة بالنسـبة إلسـرائيل وأىميـا فـي 
دفــاعيإل الجـــدار االعـــازلإل  ال يمكـــن أن يحقــق اليـــدف منـــو بكفـــاءة دون أن يكــون أمامـــو شـــريط مـــن التحـــذير 
والتأمين الذي يمنحو عمًقا. فنقاط المراقبة البصرية الجوية واألرضية والرادارات عمى عمق بضعة كيمومترات 

يـدون اسـتغالل الطبيعـة الجغرافيـة لممنطقـة. ولـذلك فعمـى داخل سيناء ال قيمة ليا مطمًقا أمـام البـدو، الـذين يج
إسرائيلإل كما يقـول بـن يشـاي، أن تكمـل منظومـة جمـع المعمومـات االسـتخباراتية داخـل سـيناء، بحيـث تعطـي 

 عمًقا لدفاعات الجدار العازل.
م المعمومـات والدرس الثاني المسـتفاد، ىـو أن عمـى إسـرائيل أن تجـد حـاًلح  يسـمح لمجـيش اإلسـرائيمي باسـتخدا

طــالق الصــواريخ. لكــن عمــى إســرائيل أن تفكــر  االســتخباراتية التــي يجمعيــا فــي إحبــاط العمميــات التفجيريــة وا 
مرتين قبل أن تعمل في منطقة سيناء بنفسياإل فيذا العمل قد يعطي اإلخـوان المسـممين ذريعـة إللغـاء معاىـدة 

مــن ثــم فــإن المحافظــة عمــى اتفاقيــة الســالم مــع الســالم مــع إســرائيلإل ولــن تســتطيع أمريكــا مــنعيم مــن ذلــك. و 
 مصر مسألة ميمة لمحفاظ عمى حالة الال حرب، أو السالم البارد مع مصر.

ال تشكل القوات المصرية الموجـودة فـي سـيناء فـي ظـل حالـة الالحـرب تمـك خطـًرا مباشـًرا عمـى إسـرائيلإل كمـا 
ن الطـرفين إلـى نشـوب حـرب كبيـرةإل ولـذلك يرى بن يشايإل وليس ىناك مـا قـد يـؤدي إلـى تـدىور األوضـاع بـي

 فإن احترام الممحق األمني في اتفاقية السالم ىو مصمحة إستراتيجية إسرائيمية ومصرية. 
ويختم بن يشاي، مقالو الطويل، بـالقول إن "الخطـر الموجـود فـي سـيناء حالًيـا خطـر تكتيكـي ومحـدود، ولكنـو 

ذا زاد اإلرىـاب القـادم مـن سـيناءإل فمـن المحتمـل قد يتحول بعد فترة ما ليست طويمـة إلـى خطـر إسـت راتيجي، وا 
إلى حد بعيد أن تتضرر مدينـة إيـالت والسـياحة بشـكل خطيـرإل وسـيتحول جـزء كبيـر مـن الجنـوب اإلسـرائيمي 

 إلى منطقة عسكرية مغمقة.
  1021/;/11الشروق، مصر، 

 
 حين من سورياالفمسطينيين الناز إلسكان « مدرسة الكفاح»عين الحموة: ترميم مخيم  .10

فبعــد التحركــات الشــعبية التــي قــام بيــا النــازحون الفمســطينيون مــن ســوريا إلــى «. األونــروا»اســتجابت : صــيدا
فـي المخـيم، وأخمـت « المجـان الشـعبية»مخيم عين الحموة، وعدت الوكالة بتقـديم المسـاعدات أمـس، فتجاوبـت 

سـطينية النازحــة، التـي تــم إسـكانيا فــي المبنـى قبــل مبنـى الشـؤون االجتماعيــة التـابع لموكالــة مـن العــائالت الفم
 المساعدات.« األونروا»أربعة أيام، احتجاجا عمى عدم تقديم 

إثـر الخطـوات التصـعيدية »فـي مخـيم عـين الحمـوة، التـي أعمنـت أنـو « المجان الشعبية»ىذا ما أكدتو مصادر 
ومكاتبيــا فــي المخــيم، لتقصــيرىا بحــق التــي نفــذتيا المجــان الشــعبية فــي مخيمــات صــيدا ضــد سياســة الوكالــة، 

النــازحين الفمســطينيين مــن ســوريا. وبعــد إســكان ســت عــائالت نازحــة فــي مبنــى الشــؤون االجتماعيــة قبــل أيــام 
بيدف الضغط عمييـا لمقيـام بواجبيـا. بـدأت األونـروا باالسـتجابة لتمـك المطالـب، حيـث باشـرت الـورش التابعـة 

«. دف إســكان عــدد مــن العــائالت النازحــة مــن ســوريا فييــا خــالل أيــامليــا بصــيانة وتــرميم مدرســة الكفــاح، بيــ
 «.األونروا وعدت بتقديم المساعدات العينية لمنازحين خالل األسبوع المقبل»وأشارت المصادر إلى أن 

  1021/;/11، السفير، بيروت
 

 «أنا جاىز لمناظرة»فيرد: «.. مشروعك فشل»لفياض:  فمسطينيون ناشطون .10
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اســتغل ناشــطون فمســطينيون زيــارة رئــيس الــوزراء الفمســطيني ســالم فيــاض إلــى مدينــة : اح زبــونكفــ - رام اهلل
بيــت جــاال جنــوب القــدس المحتمــة لالحتفــال بمئويــة البمديــة، واعترضــوا طريقــو، وىتفــوا ضــد الغــالء وسياســات 

 الحكومة والفساد، في مشيد أصبح متكررا ىذا الشير.
ــــ ـــدم الناشـــط إن ف« الشـــرق األوســـط»وقـــال ناشـــطون ل ـــب محـــاورة أحـــدىم بعـــدما أغمقـــوا الشـــارع، فتق يـــاض طم

قمت لو «: »الشرق األوسط»السياسي يوسف الشرقاوي، وطمب منو مناظرة عمى اليواء. وأضاف الشرقاوي، لـ
وفشل، عميو أن يرحل ألن بقاءه والسمطة كميا يطيل  2022ورخاء اقتصادي في  2022إنو وعدنا بدولة في 

رد عمــي وقــال: )أنــا جــاىز لمنــاظرة اآلن(.. فطمبــت منــو أن تكــون عمــى اليــواء، »وأضــاف «. عمــر االحــتالل
 وينوي الشرقاوي متابعة األمر.«. ووافق

التقرير األخير الصادر عن البنك الدولي يحسم الجدل »وقال فياض في كممة في مئوية بمدية بيت جاال، إن 
ارة مؤسسـات دولـة بأفضـل معـايير الحكـم واإلدارة فـي حول جاىزية السـمطة الوطنيـة وقـدرة مؤسسـاتيا عمـى إد

دول قائمة. ىذا التقرير حسم أيضا محاوالت الخمط بين الجاىزية الوطنية إلقامة الدولة من ناحية، وصـعوبة 
لقــد حســم التقريــر الجــدل »وأضــاف «. الوضــع االقتصــادي الناجمــة عــن ممارســات االحــتالل مــن ناحيــة ثانيــة

ن حول مدى جاىزية السمطة الوطنية إلقامة الدولة، وصعوبة األوضاع االقتصادية الذي ساد قبل نحو شيري
الناجمة بشكل رئيسـي عـن ممارسـات االحـتالل وسـيطرتو عمـى مواردنـا، حيـث عـزا التقريـر صـعوبات الوضـع 
االقتصادي بشكل رئيسي إلى نظام التحكم والسيطرة التعسـفي اإلسـرائيمي، ومـا يتضـمنو مـن قيـود عمـى حريـة 
عاقــة التنميــة فــي المنطقــة الماســماة )ج(، باإلضــافة إلــى الحصــار المفــروض عمــى قطــاع  االقتصــاد الــوطني وا 

 «.غزة
واعتبر فياض أن ىذا التقرير وغيره من تقـارير المؤسسـات الدوليـة المختصـة، ال سـيما صـندوق النقـد الـدولي 

ن العقبـــة الوحيـــدة أمـــام قـــدرة مؤسســـات إنمـــا أكـــدت بمـــا ال يـــدع مجـــاال لمشـــك أو االلتبـــاس أ»واألمـــم المتحـــدة 
 «.السمطة الوطنية عمى العمل في إطار دولة مستقمة تتمثل في االحتالل بصورة رئيسية

 1021/;/11، الشرق األوسط، لندن
 

 تدىور الوضع الصحي لعدد من األسرى في السجون االسرائيمية .18
تــدىور الوضــع الصــحي لعــدد مــن  كشــف تقريــر صــادر عــن وزارة األســرى والمحــررين عــن: القــدس المحتمــة

المعتقمين القابعين في سجون االحتالل، وانتشـار ظـاىرة تفشـي األمـراض بشـكل متسـارع فـي أجسـام األسـرى، 
 في ظل سياسة إىمال طبي متواصمة تمارسيا إدارة مصمحة السجون.

ارة األســرى وذكــر التقريــر عــددا مــن ىــذه الحــاالت التــي قــدمت إفــادات حــول أوضــاعيا الصــحية لمحــامي وز 
خـــالل زيـــارتيم لمســـجون، ومـــنيم: األســـير ليـــث ربحـــي مشـــعل مـــن حمحـــول الـــذي ال يـــزال موقوفـــا فـــي ســـجن 
عســقالن، وأفــاد لمحــامي الــوزارة كــريم عجــوة بأنــو يعــاني مــن مشــاكل صــعبة فــي األمعــاء، وبــدأ وزنــو يــنقص 

 بشكل ممحوظ، وبحاجة إلى إجراء منظار لممعدة وما زال ينتظر ذلك.
 1021/;/11، عّمان الدستور،

 
 مركز أسرى فمسطين: االحتالل يسمح لألسيرات بإدخال الكتب ويمنع ادخال مواد األشغال اليدوية .19
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أكــد مركــز أســرى فمســطين لمدراســات أن ســمطات االحــتالل ســمحت مــؤخرا لعــائالت األســيرات بإدخــال كتــابين 
يا ال زالت تصر عمى منع إدخال المـواد في الشير، خالل الزيارة لبناتين المعتقالن في سجن ىشارون؛ ولكن

 الخاصة باألشغال اليدوية حتى االن.
وأفــاد المــدير االعالمــى لممركــز الباحــث ريــاض األشــقر بــان االحــتالل وافــق عمــى ىــذا الطمــب بعــد مناشــدات 
عديــــدة مــــن األســــيرات وىيئــــات حقوقيــــة ومحــــامين حيــــث تمنــــع إدارة الســــجون األســــيرات مــــن إدخــــال الكتــــب 

سنوات، واشترطت بـاال يـتم اسـتقبال كتـابين جديـدين إال بعـد إخـراج  6نذ فرض قانون شاليط قبل والصحف م
الكتابين المذين دخال في المرة السابقة وىكذا بحيث ال يكون لدى األسيرة سوى كتابين فقط، وفى نفس الوقت 

بإدخـال األغـراض والمـواد  لم توافق اإلدارة بعد عمى الطمبـات التـي قـدمت مـن اجـل السـماح ألىـالي األسـيرات
الخاصة باإلشغال اليدوية التي تسـتغميا األسـيرات فـي إشـغال وقـتين داخـل األسـر، وذلـك بحجـة أن الصـميب 
 7األحمـــر الـــدولي فقـــط مخـــول بإدخـــال مـــواد األشـــغال اليدويـــة. وبـــين األشـــقر ان االحـــتالل ال يـــزال يحتجـــز 

 أسيرات في سجن ىشارون في ظل ظروف قاسية.
ضـع القـانوني لألسـيرات أوضـح األشـقر بـان ثـالث أسـيرات محكومـات وىـن األسـيرة لينـا الجربـونى، وحول الو 

أســـيرات  4أشـــير، بينمـــا  7« أفنـــان رمضـــان» شـــيرا، واألســـيرة  22» ســـموى حســـان » عامـــا، واألســـيرة  27
 «.أسماء البطران»موقوفات بينين األسيرة المحررة التي أعاد االحتالل اختطافيا 

 1021/;/11، عّمانالدستور، 
 

 البطالة تدفع الخريجين في غزة لألعمال اليدوية والسعي لميجرةتقرير:  .:1
عامــا، كبيــرة عنــدما فوجئــت بعــدم تضــمين اســميا فــي  22كانــت صــدمة إســالم عــودة، : غــزة: صــالح النعــامي

معــام الدراســي قائمــة المقبــولين فــي ســمك التــدريس فــي وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــين الفمســطينيين )األونــروا( ل
والمعــروف أن «. ممتــاز».. فإســالم تخرجــت فــي كميــة التربيــة تخصــص لغــة عربيــة بتقــدير 2023- 2022

الطالب الذين يحصمون عمى مثل ىذا التقدير يتم استيعابيم في سمك التعميم بشكل مؤكد. لكن في ىذا العام 
ر وذلك بسبب األزمة المالية التي تواجييـا لم يتم قبول أحد إال عددا قميال جدا من الحاصمين عمى ىذا التقدي

لـم يــتم « جيـد»و« جيـد جـدا»وىكـذا، فـإن جميـع الخـريجين الجـامعيين الـذين حصـموا عمـى تقـدير «. األونـروا»
 «.األونروا»قبوليم في سمك التدريس في 

عمـى زيـادة  وبعد أن كانت الوكالة المستوعب الرئيسي لمخريجين فـي سـمك التعمـيم، فإنيـا فـي ىـذا العـام أقـدت
طالبا، وذلك لتقميص الحاجـة  50طالبا إلى أكثر من  30عدد الطالب في الصفوف في بعض المدارس من 

 إلى مزيد من المدرسين.
وحسب معطيات مركز اإلحصـاء الفمسـطيني، فقـد بمغـت نسـبة البطالـة فـي صـفوف الخـريجين الجـامعيين فـي 

ىـذا الواقـع إلـى لجـوء الكثيـر مـن الخـريجين لمعمـل  فـي المائـة. وأدى 46نحـو  2022النصف األول من عام 
 في األعمال اليدوية، مثل أعمال البناء.

قبـل « جيـد جـدا»وأحد ىؤالء الخريجين الذين لجأوا لألعمال اليدوية ىو خميل، خريج قسم الرياضيات بتقـدير 
يم، لـم يجـد بـدا مـن ثالث سنوات.. فبعد أن يـئس ىـذا الخـريج مـن إمكانيـة العثـور عمـى عمـل فـي مجـال التعمـ

العمل كعامل مع شقيقو مقاول بناء في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. ويقول خميل إنو لوال ىذا العمل لمـا 
 تمكن ىذا الصيف من عقد قرانو.
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ليس ىذا فحسب بل إن األوضاع البائسة التي يعاني منيا الخريجون دفعت بعضيم لمعمل في مين خطيـرة، 
 مصر وقطاع غزة، حيث تزداد نسبة المخاطرة بشكل كبير. مثل أنفاق التيريب بين

لكــن أكثــر مــا بــات يســتيوي الخــريجين العــاطمين ىــو الســعي لمغــادرة القطــاع والبحــث عــن فــرص عمــل فــي 
الخــارج. وتتصــدر ليبيــا قائمــة الــدول األكثــر إغــراء بالنســبة ليــؤالء. ومثــال عمــى ىــؤالء، إبــراىيم، الــذي يقطــن 

القطاع، والـذي تخـرج قبـل أربعـة أعـوام، وبعـد مكابـدة مـع البطالـة، لـم يجـد بـدا مـن مدينة رفح، أقصى جنوب 
 التوجو لمصر عبر معبر رفح، ومن ىناك إلى ليبيا وىو يعمل في مجال تربية الدواجن ىناك.

مــن ناحيتــو، يــرى الــدكتور مــاىر الطبــاع، خبيــر ومحمــل اقتصــادي، أن معالجــة مشــكمة الخــريجين الجــامعيين 
عن العمل تتطمب أوال معالجة ضعف االرتباط بين التعمـيم ومتطمبـات سـوق العمـل، حيـث يؤكـد أن العاطمين 

النظـــام التعميمـــي الفمســـطيني ال يســـتطيع أن يخـــرج العمالـــة المناســـبة الحتياجـــات ســـوق العمـــل وفـــق دراســـات 
قـــادرة عمـــى وخطـــط معـــدة. ويـــرى الطبـــاع أنـــو يتوجـــب تطـــوير بـــرامج تدريبيـــة لتحقيـــق مرونـــة لمعمالـــة لتكـــون 

التجـاوب مــع التغيـرات التكنولوجيــة التـي قــد تتطمــب االنتقـال بــين القطاعـات اإلنتاجيــة المختمفـة. وأضــاف أنــو 
يتوجب توفير المعمومات والبيانات عن طبيعة األنشـطة االقتصـادية وتطورىـا وأسـاليب اإلنتـاج المسـتخدمة، »

عمييا مما يمكن من تقدير احتياجات األنشطة ومعرفة حجم وطبيعة المعروض من قوة العمل وتقدير الطمب 
 «.االقتصادية المختمفة من مختمف فئات المين والميارات

 1021/;/11، الشرق األوسط، لندن
 

 االحتالل يشرع ببناء جسر بين سموان وحائط البراق .;1
في بناء جسر  شرعت سمطات االحتالل اإلسرائيمي في نياية األسبوع، في االجراءات النيائية لمبدء: الناصرة

لممشاة والسيارات يربط بين مركز الزوار االستيطاني "مدينة داود" المقام عمى مـدخل ضـاحية سـموان، وصـوال 
الــى نفــق ســاحة البــراق، مــرورا بســاحة وادي حمــوة  فــي ســموان. وأوضــح مركــز المعمومــات الفمســطيني "وادي 

ي وادي حمـــوة فـــي ضـــاحية ســـموان عنوانيـــا ســـموان"، أن نشـــرة وزعتيـــا بمديـــة االحـــتالل عمـــى أىـــالي حـــ -حمـــوة
"تغييــرات فــي حركــة الســير"، تشــير الــى ان العمــل ســيكون فــي الشــارع الرئيســي الماســتخدم حاليــا لتحويمــو الــى 
جســر ســيربط بــين البــؤرة االســتيطانية وحــائط البــراق، وسيســتمر العمــل فيــو لعــدة أشــير، مــن حــوالي منتصــف 

وستقوم شرطة االحتالل بإغالق الشارع أمـام حركـة السـيارات. وسـوف  الميل وحتى صباح اليوم التالي يوميا،
 يتم العمل عمى بناء الجسر بالتعاون بين شركات وىيئات استيطانية وبمدية االحتالل في المدينة.

وقال مركز معمومات "وادي حموة" إن سمطات االحتالل ماضية في تنفيذ المخططـات االسـتيطانية فـي مدينـة 
م، وضاحية سموان والمسجد األقصى بشكل خاص، وأشار المركز إلـى أن محكمـة االحـتالل القدس بشكل عا

العميا أصدرت قبل حوالي عام، قرارا يقضي بعـدم اجـراء أي تغييـرات فـي الشـارع الرئيسـي لـوادي حمـوة، وذلـك 
تيـــا اجـــراء بعـــد ان تقـــدم األىـــالي باعتراضـــات الـــى المحكمـــة، إال أن بمديـــة االحـــتالل ابمغـــت المحكمـــة عـــن ني
 تغييرات في الشارع، خدمة لممستوطنين من جية ومحو الطابع العربي في الحي من جية اخرى.

 1021/;/11، الغد، عّمان
 

 فمسطينيون يغمقون مقر البعثة األوروبية في رام اهلل احتجاجا عمى االنحياز األوروبي لـ"إسرائيل" .10
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الجمعة مقـر البعثـة األوروبيـة فـي مدينـة رام اهلل فـي أغمق شبان فمسطينيون صباح : ميرفت صادق - رام اهلل
الضفة الغربية احتجاجا عمـى مـا وصـفوه باالنحيـاز األوروبـي إلسـرائيل وسياسـات تعزيـز الشـراكة االقتصـادية 

 مع االحتالل تزامنا مع تجاىل معاناة الفمسطينيين.
ام اهلل ومنعوا موظفييـا مـن االلتحـاق وأعاق الشبان من تجمع "فمسطينيون من أجل الكرامة" عمل البعثة في ر 

بعمميم بصورة معتادة، كما عمقوا عمى بواباتيا يافطة كتب عمييـا "مغمـق بـأمر مـن الشـعب الفمسـطيني" وسـط 
 وجود أمني مكثف لمشرطة الفمسطينية.

وروبـي وقال بيان لمتجمع إن ىذه الخطوة تأتي احتجاجا عمى سمسمة من القرارات المتخذة من قبل االتحـاد األ
لتطوير العالقات التجارية والدبموماسية مع دولة االحتالل، وأبرزىا تصويت لجنة التجارة الدولية في البرلمـان 
األوروبــــي الثالثــــاء الماضــــي لصــــالح االتفــــاق الــــذي يطمــــق عميــــو "اتفــــاق تقيــــيم المطابقــــة وقبــــول المنتجــــات 

 الصناعية".
رة بـين الـدول األعضـاء فـي االتحـاد األوروبـي وبـين إسـرائيل ويمكن ىذا االتفاق من إزالة الحـواجز أمـام التجـا

 في كل المنتجات الصناعية وخاصة في قطاع الصيدلة.
وحمــل المحتجــون يافطــات تطالــب االتحــاد األوروبــي بــإغالق مصــالحو فــي األراضــي المحتمــة وقــالوا "خــذوا 

 أولوياتنا ىي أسرانا وأرضنا".أموالكم وارحموا" منتقدين سياسات التمويل األوروبية، ورافعين شعار "
 ودعا المحتجون االتحاد األوروبي إلى وقف "ازدواجية المعايير تجاه الشعب الفمسطيني وحقوقو". 

 1021/;/12، الجزيرة نت، الدوحة
 

 إصابات واعتقاالت خالل قمع االحتالل لممسيرات األسبوعية .12
 4ائيمي، أمـس، طفمـة ومصـورًا إسـرائيميًا، واعتقمـت أصابت قـوات االحـتالل اإلسـر  كتب مندوبو "األيام"، "وفا":

متضامنين من منظمة التضامن الدولي، بعد االعتداء عمـييم بالضـرب المبـرح، إضـافة إلـى شـابين، وداىمـت 
 مسجدًا، وذلك خالل قمعيا لممشاركين في مسيرة كفر قدوم األسبوعية.

ختنـاق والتقيـؤ الشـديدين، فـي قريـة بمعــين، كمـا أصـيب، أمـس، عشـرات المـواطنين والمتضـامنين األجانـب باال
غرب رام اهلل، جراء قمع قوات االحتالل لممشاركين في مسيرة القرية األسبوعية المناىضـة لالسـتيطان وجـدار 

 الفصل العنصري، التي انطمقت ىذا األسبوع تحت شعار "االنتصار لألسرى".
الغــاز المســيل لمـدموع والقنابــل الصــوتية باتجــاه وأطمـق جنــود االحــتالل الرصـاص المعــدني المغمــف بالمطـاط و 

المشــاركين لــدى وصــوليم إلــى األراضــي المحــررة "محميــة أبــو ليمــون" بــالقرب مــن جــدار الفصــل العنصــري، 
ورشــوا المتظــاىرين بالميــاه العادمــة الممزوجــة بــالمواد الكيماويــة، مــا أدى الــى إصــابة العشــرات مــن المــواطنين 

 متضامنين أجانب بحاالت التقيؤ واالختناق الشديدين.ونشطاء سالم إسرائيميين و 
وفي بيت لحم، اعتدت قوات االحتالل، أمس، عمى المشاركين في مسـيرة المعصـرة األسـبوعية، التـي نظمتيـا 
المجنـــة الشـــعبية لمقاومـــة الجـــدار العـــازل واالســـتيطان فـــي الريـــف الجنـــوبي لمحافظـــة بيـــت لحـــم، تضـــامنًا مـــع 

طعام، واحتجاجًا عمى إبعادىم، وتنديدًا بالفيمم والرسوم المسيئة لمرسـول الكـريم عميـو األسرى المضربين عن ال
 الصالة والسالم.

وقال مشاركون في المسيرة، إن قوات االحتالل قمعت المشاركين في المسيرة، التي انطمقـت مـن أمـام مدرسـة 
ـــــداءات االحـــــتالل قريـــــة المعصـــــرة، ورفـــــع المشـــــاركون فييـــــا األعـــــالم الفمســـــطينية، والشـــــعارات  ـــــددة باعت المن

بعاد األسرى المضربين عن الطعام، واألعمال المسيئة لمرسول الكريم.  والمستوطنين، وا 
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 1021/;/11، األيام، رام اهلل
 

 ( معتقال إداريا120نائبًا و) 20أسيرات و 9( طفاًل و:;2) ..سجون االحتاللبأسير  0000فروانة:  .11
لمخــتص بشــؤون األســرى، عبــد الناصــر فروانــة، بأنــو ال يــزال يقبــع فــي قــال األســير الســابق، الباحــث ا: غــزة

سـجنا ومعـتقال  27( أسير، وىؤالء موزعين عمى قرابة  4500سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيمي قرابة ) 
ومركز توقيف أبرزىا نفحة، ريمون، شطة، جمبوع، ايشل، عسقالن، ىشارون، ىداريم، الرممة، النقـب، عـوفر 

 ومجدو.
( طفــاًل لــم تشــفع ليــم طفــولتيم ويتعرضــون  298وأضــاف: أن مــن بــين اجمــالي األســرى والمعتقمــين يوجــد ) 

( أسـيرات أقـدمين األسـيرة لينـا الجربـوني مـن المنـاطق  7لصنوف مختمفة من التعذيب لتشـويو مسـتقبميم، و) 
ا دون تيمـة أو محاكمـة، ( معـتقال إداريـ 225والمعتقمة منـذ أكثـر مـن عشـر سـنوات، و)  2948المحتمة عام 

( عامــًا أكبــرىم ســنًا، باإلضــافة لثالثــة وزراء ســابقين  72( نائبــًا ويعتبــر النائــب أحمــد الحــاج عمــي )  24و) 
 وعدد من القيادات السياسية واألكاديمية والمينية.

 مئات األسرى المرضى
ى الـذين يعـانون مـن أمـراض وفي السياق ذاتو أوضح فروانة أنو يوجد من بين األسرى مئات األسـرى المرضـ

عاقات مستديمة، وأوضـاعيم  جسدية ونفسية مختمفة، فيما العشرات منيم يعانون من أمراض مزمنة وخبيثة وا 
الصــحية تــدىور فــي ظــل سياســة اإلىمــال الطبــي المتبعــة مــن قبــل إدارة الســجون، وىــؤالء بحاجــة إلــى اىتمــام 

 دمة لإلفراج عنيم قبل فوات اآلوان.ورعاية خاصة وعالج عاجل وسريع إلنقاذ حياتيم كمق
وبــين فروانــة بــأن االعتقــاالت لــم تتوقــف يومــا وأضــحت ظــاىرة يوميــة ومعــدليا خــالل الشــيور المنصــرمة مــن 

( حاالت يوميًا وأن غالبيتيا العظمى تجرى في الضفة يمييا القدس، ثم  20-8العام الجاري تتراوح ما بين ) 
ع غـزة، ممـا يعنـي أن الـرقم اإلجمـالي لألسـرى فـي حـراك مسـتمر نظـرا حاالت محدودة ومحدودة جدًا من قطا

 الستمرار االعتقاالت اليومية وكذلك اإلفراجات.
وأكــد فروانــة بــأن ىنــاك إنخفاضــًا ممحوظــا فــي أعــداد المعتقمــين اإلداريــين حيــث لــم يصــلا إلــى ىــذا الــرقم منــذ 

نتيجــة طبيعيــة لإلضــرابات واالحتجاجــات  ( معــتقاًل، وىــذا 309كــانون ثــاني الماضــي حينمــا كــان عــددىم ) 
عمى سياسة االعتقال اإلداري، وما حظيت بو ىذه القضية من اىتمام حقوقي وقانوني عمى المستوى المحمي 

 واإلقميمي والدولي مما شكل عامل ضغط عمى سمطات االحتالل.
 -ســوريا  –األردن  وأشــار فروانــة إلــى وجــود عشــرات األســرى العــرب مــن جنســيات عربيــة مختمفــة وخاصــة )

 مصر (، بعضيم معقل منذ أكثر من عشر سنوات.
( أســيرًا مــن  530وبــّين فروانــة إلــى أن قرابــة ثمثــي األســرى صــدر بحقيــم أحكامــا مختمفــة، فيمــا يوجــد بيــنيم ) 
 بين مجموع األسرى يقضون أحكامًا بالسجن بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة.

وىو مصطمح ياطمق عمى من مضى عمى اعتقاليم أكثر من » ئمة جنراالت الصبر وكشف فروانة إلى أن قا
( أسيرًا، وسترتفع خالل األسابيع القميمة المقبمة لتصل مع نيايـة العـام الجـاري إلـى )  22سنة، تضمن )  25
 .2948( أسيرًا بينيم سبعة أسرى من المناطق المحتمة عام  23

 1021/;/11، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 معرض في غزة لوثائق من مئات السنين حول ممكية الفمسطينيين ألرضيم .11
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معــرض فــي غــزة يحــرص عمــى إظيــار حــق الفمســطينيين فــي « أوراق مــن ذاكــرة فمســطين»: أ ف ب -غــزة 
أرضيم من خالل عشرات المخطوطات والوثائق التاريخية التي توثق لمعامالت خـالل فتـرات مختمفـة... مـن 

ى القرن الرابع عشر، مرورًا بشيادة والدة تربو إلـى أكثـر مـن مئتـي سـنة، وصـواًل إلـى عقـود مخطوطة تعود إل
 تجارية في القرن الماضي.

قصـر »وأقيم المعرض الذي نظمتو وزارة السـياحة واآلثـار فـي حكومـة حمـاس، فـي قاعـات عتيقـة فـي متحـف 
ســط مدينــة غــزة، ويضــم اكثــر مــن مئتــي و « قمعــة نــابميون بونــابرت»فــي القمعــة التــي يســمييا بعضــيم « الباشــا

 وثيقة ومخطوطة، إضافة إلى عدد قميل من المخطوطات المنقوشة عمى حجارة صخرية متنوعة.
جمال الـدين »وتعود أقدم مخطوطة عمى عمود صخري إلى القرن الرابع عشر، وىو ألحد األمراء العثمانيين 

قبـرة قديمـة فـي خـان يـونس فـي جنـوب قطـاع غـزة. ، وعثـر عميـو فـي بقايـا م«ارقوش أمير عمم الممك الظـاىر
مـن سـكان محطـة الـدرج القديمـة  2790وعرضت شيادة ميالد لفمسطينية تـدعى زىـوة مـؤمن عـودة فـي العـام 

 في شرق مدينة غزة.
ويفخـــر الفمســـطينيون أن لـــدييم قـــوانين أساســـية لجمعيـــات أىميـــة منـــذ مئـــات الســـنين. ففـــي صـــندوق زجـــاجي، 

لــى جانبيــا وضـعت نســخة مــن القــانو  ن األساســي لجمعيــة التوحيــد التــي تعـود إلــى بدايــة القــرن التاســع عشــر وا 
 .2934نسخة لعقد تجاري بين تجار فرنسيين وتجار غزة مذيل بتاريخ عام 

 .2925وعرضت وثيقة إذْن بيع أراض صادرة عن الكنيسة األرثوذكسية في بئر السبع عام 
 1021/;/11، الحياة، لندن

 
 

 إيمان األردن بعدالة ومركزية القضية الفمسطينية  كديؤ ممك األردن  .10
في تصريح إلى مدير عام وكالة األنباء األردنية )بترا( أكد الممك األردني عبد اهلل الثاني  :بترا –عمان 

كية، وجميورية يأمس الجمعة، في زيارة عمل إلى الواليات المتحدة األمر  توفيصل الشبول، قبيل مغادر 
. دن يؤمن بعدالة القضية الفمسطينية ومركزيتيا وبأنيا تشكل جوىر الصراع في المنطقةأن األر  ،البيرو
قامة الدولة الفمسطينية  مشدداً  عمى دعم األردن الكامل لألشقاء الفمسطينيين في نيل حقوقيم المشروعة وا 

 وعاصمتيا القدس الشرقية. 2967المستقمة عمى خطوط الرابع من حزيران عام 
 1021/;11/0، انالدستور، عمّ 

 
 

  "إسرائيل"قيادي جيادي مصري: سالحنا في سيناء موجو ضد  .10
جيادية وثيقة الصمة بالتنظيمات اإلسالمية المسمحة في سيناء "إن الشخصية الحازم المصري  قال: القاىرة

ة سالح الجياديين موجو فقط إلسرائيل، وأنيم ال يريدون معارك جانبية مع أحد"، وأكد أن فمسطين قضي
 ىي اليدف الثابت لسالحيم. "إسرائيل"مركزية في الفكر الجيادي وأن 

 1021/;/12، قدس برس
 

 بإلقاء غزة في حضنيا  "سرائيلـ"إتطوير معبر رفح قيد النقاش والقاىرة لن تسمح ل خيارات مصر: .18
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قطاع  كد مصدر مصري كبير ان كل الخيارات الخاصة بتطوير معبر رفح عمى الحدود المصرية مع: أغزة
معبر، غير انو لم يتم الغزة مطروحة وىي قيد النقاش، مشيرا الى أن ىناك مشروع وتصورات تتعمق بتطوير 

ن مصر تسعى لتعزيز ، إالبت فييا بعد رغم اقرار بعض التسييالت فيما يتعمق بألية تشغيل المعبر. وقال
اساسين االول يتمثل في عدم السماح االمن في قطاع غزة وتمبية احتياجات الشعب الفمسطيني وفق محددين 

عفاء  من مسؤولياتيا التي يجب ان تتحمميا بموجب القانون  "إسرائيل"بإلقاء قطاع غزة في حضن مصر وا 
الدولي باعتبارىا القوة القائمة باالحتالل، فيما يتمثل المحدد الثاني في عدم تكريس االنقسام وتحويل قطاع 

ن مصر تنطمق في تعاطييا من القضية الفمسطينية من جممة ثوابت أغزة الى دولة معزولة. وشدد عمى 
 ن غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ىي وحدة واحدة ال يمكن القبول بفصميا او تقسيميا.أىميا أ

 1021/;12/0، وكالة سما اإلخبارية
 

 لألمم المتحدة  السفراء العرب يقررون توجيو رسالة لمخارجية البمغارية لدعم التوجو الفمسطيني .19
قرر مجمس السفراء العرب توجيو رسالة إلى وزير خارجية بمغاريا نيكوالي مالدينوف، لدعم  :وفا –بمغاريا 

التوجو العربي والفمسطيني إلى الجمعية العمومية لألمم المتحدة، لمحصول عمى مكانة دولة غير عضو. 
عرب، الذي عقد في مقر سفارة فمسطين في بمغاريا، وجاء ىذا القرار في االجتماع الطارئ لمجمس السفراء ال

وفي السياق ذاتو، بحث السفير المذبوح، مع سفراء منظمة التعاون اإلسالمي،  برئاسة السفير أحمد المذبوح.
 بحضور عدد كبير من السفراء المعتمدين لدى بمغاريا، سبل حشد الدعم لصالح فمسطين.

 1021/;11/0، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 من مياجمتيا "سرائيل"إوتحذر  عسكرياً  تنظم عرضاً  ايران .:1
ي ىجوم عمييا، وذلك أوالواليات المتحدة من  "سرائيل"إوكاالت: حذرت ايران  - زىير اندراوس عواصم

 أمس الجمعة خالل عرض عسكري كبير حضره الرئيس محمود احمدي نجاد وكبار مسؤولي البالد، نظم
  (. 2988-2980راقية االيرانية )في ذكرى اندالع الحرب الع

 1021/;11/0، القدس العربي، لندن
 
 
 

 ضد الجنود المصريين المصري يعتقل احد المتورطين في عممية رفح األمن .;1
أعمنت السمطات المصرية عن اعتقال أحد قيادات التنظيم الجيادي بسيناء والمتورط في : مع –العريش 

سنة( ينتمي  32ن المعتقل )أد يمال عنف وتطرف بسيناء. وأفاليجوم عمى الجنود المصريين برفح وأع
لمحافظة بني سويف وحاصل عمى ليسانس آداب وكان ضمن مجموعة "الجياديين" الذين تعرضوا لحممة 

 .آب الماضي 22مداىمات من السمطات المصرية في 
 1021/;11/0، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 الدولتينحل ده لخيار دعم باليؤكد  اإلسباني الخارجيةوزير  .40
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أن « عكاظ»وزير خارجية إسبانيا خوسيو مانويل غارثيا مارغالمو في حوار مع  : قالعيود مكرم -)بون(
توجيات السياسة اإلسبانية والمتعمقة بعممية السالم بناء عمى المرجعيات الدولية، ومبدأ األرض البالده تدعم 

قامة دولة فمسطينية ذات سيادة مستقمة. قادرة عمى الحياة  مقابل السالم من أجل تحقيق خيار الدولتين، وا 
جنبا إلى جنب إسرائيل، وأن تكون القدس عاصمة لمدولتين. وىذا التوجو في حاجة إلى حالة إنعاش لعممية 
السالم، ولممفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسمطة الفمسطينية. وبالطبع ستكون ىناك فرصة جيدة جدا 

لشرق األوسط عمى ىامش الدورة الحالية لمجمعية العمومية لألمم المتحدة. وفي إطار الموقف لطرح قضية ا
األوروبي نرى ضرورة العودة إلى المفاوضات، وحث إسرائيل عمى وقف االستيطان الذي يعتبر عقبة حقيقية 

 أمام السالم.
 22/9/2012عكاظ، جدة، 

 
 مى اسرائيل لوقف ىدم المنازل في المنطقة )ج(منظمات حقوقية دولية تدعو "الرباعية" لمضغط ع .41

منظمة حقوقية دولية المجنة الرباعية الدولية المزمع أن تجتمع يوم االثنين  30دعت  عبد الرؤوف ارناؤوط:
قرية فمسطينية جنوب الخميل،  13في والية نيويورك األميركية إلى التحرك لوقف مخطط إسرائيمي ليدم 

ى األفعال بتقديم خطة تضغط بموجبيا عمى إسرائيل لكي توقف فورًا السياسات واالنتقال من األقوال إل
والممارسات التي تنتيك حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني، وتؤدي إلى عمميات اإلخالء القسري، 

 والتيجير القسري، وعمميات اليدم في المنطقة )ج(.
ولية )امنستي( وىيومن رايتس ووتش، واوكسفام ومركز وقالت ىذه المنظمات ومن بينيا منظمة العفو الد
قرية فمسطينية في تالل الخميل في وقت ارتفعت فيو  13كارتر "يأتي قرار الحكومة اإلسرائيمية بإخالء وىدم 

وبشكل كبير معدالت اليدم، ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن المستقبل بالنسبة لمفمسطينيين الذين يعيشون 
 )ج( الخاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية في الضفة الغربية".في المنطقة 

وأضافت "يتم استيداف ىذه التجمعات السكانية الفمسطينية باليدم والطرد من اجل استخدم أراضي السكان 
قامة منطقة عسكرية مغمقة".  لتوسيع مستوطنة إسرائيمية وا 

 22/9/2012األيام، رام اهلل، 
 
 
 
 

 امة الدولة الفمسطينيةخارجية قبرص تجدد دعميا إلق .42
جدد وكيل وزارة الخارجية القبرصية بتروس افتيخيو، مواقف بالده المؤيدة لمحقوق الفمسطينية بما في ذلك 

 .1967الحق في إقامة الدولة الفمسطينية عمى حدود الرابع من حزيران عام 
وبحث افتيخيو لدى لقائو سفير فمسطين لدى جميورية قبرص وليد حسن، في مقر وزارة الخارجية القبرصية 

 ، العالقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة.2012-9-21في نيقوسيا، الجمعة 
 21/9/2012فمسطين أون الين، 

 
 دبموماسي روسي: عباس قد يعتمد عمى دعمنا لنيل االعتراف بفمسطين .43
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قال المندوب الروسي الدائم لدى األمم المتحدة فيتالى تشوركين: إن رئيس السمطة الفمسطينية محمود 
عباس، قد يعتمد عمى الدعم الروسي فيما يتعمق بالطمب الفمسطيني لنيل االعتراف بدولة فمسطينية غير 

 عضو بالجمعية العامة لألمم المتحدة.
: "إن روسيا تدعم 2012-9-21لو فى تصريحات لو، الجمعة ونقل راديو "صوت روسيا" عن تشوركين قو 

 وتساند دائما الجيود الفمسطينية لموصول في النياية إلى ىذه النتيجة".
 21/9/2012فمسطين أون الين، 

 
 "حل الدولتين"الميبراليون األحرار في بريطانيا ينعون  .44

المشارك في االئتالف الحكومي في  فاجأ سايمون ىيوز، نائب زعيم حزب الديمقراطيين األحرار لندن:
لممشكمة الفمسطينية، يقترب « حل الدولتين»بريطانيا، الجالية الييودية والوسط السياسي في لندن، بالقول إن 

 «.الدولة الواحدة»من نيايتو وأن الوقت حان لمحديث عن حل 
حل الدولتين )فمسطين »وأما نائب زعيم الديمقراطيين األحرار والسياسي المخضرم، ىيوز فيرى، أن 

سرائيل( يقترب من نيايتو، وأن عمى المجموعة الدولية أن تفكر في حل الدولة الواحدة وقال ىيوز الذي «. وا 
األسبوعية الناطقة باسم غالبية ييود بريطانيا، عشية انعقاد « جويش كرونيكل»كان يتحدث لصحيفة الـ

ة يتمتع فييا المسممون والييود والمسيحيون، بحقوق دولة اتحادي»مؤتمر الحزب السنوي، إنو يعتقد أن 
 «.دستورية منفصمة، ىي الخيار األفضل

في عددىا أمس فإن ىذه الرؤية المثيرة لمجدل عمى حد قوليا، تشكل خروجا عن « جويش كرونيكل»وحسب 
 يد كاميرون.سياسة الديمقراطيين األحرار، وكذلك موقف الحكومة االئتالفية برئاسة زعيم المحافظين ديف

ويعزي ىيوز سبب االقتراب من نياية حل الدولتين إلى المستوطنات واالنفصال بين غزة والضفة، وفي مثل 
إن عمينا أن نكون صادقين مع »ىذا الوضع فإنو كما يقول ال بد من البحث عن خيار آخر. وأضاف 

. وفي ىذه المقابمة دعا ىيوز «أنفسنا وواقعيين، وعمى المجموعة الدولية أن تضع خطط )أ( و)ب( و)ج(
الجالية الييودية في بريطانيا إلى ممارسة الضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية كي تحترم القانون الدولي. وقال 

أنا أدعو األصدقاء الييود الذين ىم معتدلون وأمميون وحريصون عمى مثل ىذه القضايا إلى أن يستغموا ما »
ام القانون الدولي، ال سيما ما يخص طرد الناس. وفيما يتعمق بمسائل لدييم من نفوذ، من أجل ضمان احتر 

حقوق األقمية وحقوق الناس والقانون الدولي واألمم المتحدة فيذه قضايا تتراكم ضد إسرائيل وال تعزز سمعتيا 
 «.الدولية. وىذه مسألة تخص الحكومة اإلسرائيمية وليست ضد الييود

جويش »قف بين حزبو وجزء كبير من الجالية الييودية قال ىيوز إن قراء الـوردا عمى سؤال حول تباين الموا
يحتاجون ألن يتفيموا المشاعر الحقيقية والغضب لدى زمالئو إزاء سياسة الحكومة اإلسرائيمية. « كرونيكل

طبي وقال إن ىذه المشاعر نقمت إليو من قبل زمالء قاموا بزيارة لألراضي المحتمة نظمتيا لجنة العون ال
الفمسطيني. وأضاف أن بعضيم عاد وقد زاد الغضب لديو أضعاف ما توقعت، جراء الطرد لمبدو )من 

 قراىم( والجدار الفاصل وسياسة ىدم المنازل في أحياء القدس.
 21/9/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 آالن غريش: الدفاع عن الفمسطينيين دفاع عن القانون الدولي .45
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من "المركز العربّي لألبحاث ودراسة الّسياسات" في بيروت و"لجنة كي ال ننسى  بدعوة   :وكاالت -بيروت 
صبرا وشاتيال" ألقى الكاتب الفرنسّي أالن غريش، يوم أمس الخميس، محاضرًة عنوانيا "إسرائيل واإلفالت 

 من العقاب والقانون الدولّي".
مّية المتضامنة مع الّشعب الفمسطينّي التي أدار الّندوة األستاذ صقر أبو فخر، وحضرىا أعضاء الوفود األم

نكمترا والسويد وبمجيكا وماليزيا ) شخًصا(، فضاًل عن عدد  من الفمسطينّيين  120جاءت من إيطاليا وأميركا وا 
 والمبنانّيين الذين ضاقت بيم قاعة الّندوات في فندق كراون بالزا.

ر القانونّية الدولّية التي ضربت الواليات المّتحدة ، عن المعايي1948وتحّدث غريش المولود في القاىرة سنة 
سرائيل بيا عرض الحائط. وقال إّن الّدول المشاركة في الحرب العالمّية الثّانية قّررت وضع  األميركّية وا 
قواعد لتنظيم الحروب تضّمنت حماية المدنّيين وممتمكاتيم في زمن الحرب، لكن ىذه القواعد راحت تتغّير 

في نيويورك، حين عمدت الواليات المّتحدة إلى انتياك القانون الدولّي  2001أيمول/ سبتمبر  11بعد عممّية 
الذي شاركت في وضعو، وكان معتقل غوانتانامو مثااًل صريًحا ليذا االنتياك، عالوًة عمى الحرب ين في 

 أفغانستان والعراق.
. 11/9/2001اير لمقانون الدولّي حّتى قبل عممّية أّما إسرائيل فقد كانت دائًما تتّبع مثل ىذا الّسموك المغ

وفي عيد بنيامين نتنياىو ساىمت إسرائيل في التّأسيس الجديد ليذا الّسموك، خصوًصا في المجازر التي 
 ارتكبتيا في فمسطين ولبنان.

يمة القائمة إّن وأضاف أالن غريش: إّن الّنظرة الجديدة لمقانون الدولّي كانت ترّسخ الفكرة االستعمارّية القد
الّدول الغربّية ىي وحدىا المتحّضرة، بينما الّدول األخرى غير متحّضرة أو متخّمفة. وتبّرر ىذه الّنظرة، في 

 جوىرىا، قصف المدنّيين ألّن ىذه الّدول المتخّمفة، بحسب االعتقاد االستعمارّي، ال تفيم إاّل لغة القّوة.
 2008ه الّذريعة لقصف منازل المدنّيين في غّزة في أواخر سنة وعمى ىذا المنوال، استخدمت إسرائيل ىذ

، وراحت ترّدد أّن "اإلرىابّيين" يختبئون في داخل ىذه المنازل. وتخّوف غريش من سيطرة 2009وأوائل سنة 
ذا سيطرت ىذه  ىذا الّنمط من التفكير ألّن ذلك من شأنو أن يعيدنا إلى الّنظرة االستعمارّية نحو العالم. وا 

 الّنظرة فعاًل عمى المفاىيم القانونّية، فإّن ذلك ياعّد كارثة حقيقّية.
وأنيى غريش محاضرتو بالقول: "أنا ىنا إلعالن الّتضامن مع ضحايا مجزرة صبرا وشاتيال وأىالييم، 

ون الدولّي ولمّدفاع عن الّشعب الفمسطينّي، وحين ندافع عن الفمسطينّيين فإّن ذلك ياعّد دفاًعا حقيقيًّا عن القان
 والمبادئ اإلنسانّية الدولّية".

 
وفي ختام المحاضرة وّقع أالن غريش كتابو "عالم  ياطمق اسم فمسطين؟" الّصادر حديثًا عن المركز العربّي 

 لألبحاث ودراسة الّسياسات.
 21/9/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ول العربيةمم المتحدة تعقد جمسة خاصة بشان الييود المطرودين من الداأل .46

عبرت وسائل االعالم العبرية من خالل التغطية الواسعة لمجمسة االولى المنوي عقدىا  :القدس المحتمة
خالل جمسات االمم المتحدة حول مسالة الييود المطرودين من الدول العربية عن فرحة اسرائمية بيذه 

 الجمسة.
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ىذه الجمسة موضحة انيا المرة االولى في تاريخ وتناقمت مختمف وسائل االعالم العبرية ليل الجمعة السبت 
 االمم المتحدة التي وافقت فييا الييئة الدولية عمى عقد مثل ىذه الجمسة.

ورات مصادر عبرية ان موافقة االمم المتحدة عمى عقد مثل ىذه الجمسة انيا اعتراف بحقوقيم من قبل 
عترافا بان الييود طردوا من الدول العربية وىم كما اشارت المصادر الى ان ذلك يعني ا المؤسسة الدولية.

 الجئون وان االعتراف بيم كالجئين ليست اعترافا معنويا بل أساسا قانونيا ".
من الييود اضطروا عمى الفرار من  850،000وكان نائب وزير خارجية االحتالل داني ايالون قد ادعى ان 

 .1948الدول العربية، مع قيام دولة إسرائيل. في عام 
ووصف ايالون قرار عقد الجمسة بالقرار والحدث التاريخي فيما دعا مندوب اسرائيل االمم المتحدة النشاء 

 ارشيف لموثائق ومركز ابحاث وربما وكالة دولية لمراعاة اوضاعيم وجمع معمومات عن معاناتيم".
كيا، وجميورية الدومينيكان، ىذا ويسشارك في الجمسة سفراء كندا وألمانيا وبمغاريا و نيوزيمندا وسموفا

يطاليا، وسنغافورة، اسبانيا، الدنمارك، ىولندا والمجر.  وا 
 22/9/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 

    الشيخ عبد المجيد الزنداني يحصل عمى براءة اختراع لعالج اإليدز
بـراءة اختـراع دواء أعمن الداعية اليمني الشيخ عبد المجيد الزنـداني أنـو حصـل عمـى : عبده عايش - صنعاء

لعالج مرض اإليدز، من منظمة ويبو العالميـة التابعـة لألمـم المتحـدة، وقـال إن عالجـو قابـل لمتصـنيع، لكنـو 
 دولة في العالم. 285يسعى حاليا لحماية اختراعو في 

ي وقال الزنداني فـي حـديث خـاص بثتـو قنـاة الجزيـرة مباشـر مسـاء الخمـيس، إنـو الوحيـد فـي العـالم الـذي يـدع
اختراع دواء يقضي عمى الفيروس المسـبب لمـرض "اإليـدز"، وأرجـع ذلـك إلـى فضـل اهلل أوال، وتخصصـو فـي 

 أبحاث اإلعجاز العممي وتوجيو إلى الطب النبوي، ففتح اهلل عميو باختراع دواء لإليدز.
بالسـعودية  عامـا، باالشـتراك مـع ىيئـة اإلعجـاز العممـي 25وكشف أنـو بـدأ البحـث إليجـاد عـالج لإليـدز منـذ 

التي كان يعمل لدييا، كما واصل أبحاثو في مركز أبحاث الطب النبـوي، التـابع لجامعـة اإليمـان فـي صـنعاء 
 التي يرأسيا، حتى توصل لمعالج.

وقال "لقد استطعنا أن نثبـت باألدلـة المخبريـة أن لـدينا الـدواء الـذي يقضـي عمـى فيـروس اإليـدز، وقـد اختبرنـا 
ـــى العـــالج وفقـــا لمبروتوكـــو  ل العممـــي لمتأكـــد مـــن أن الـــدواء صـــالح أم غيـــر صـــالح، بعـــدما جربنـــا العـــالج عم

 الحيوانات وثبت لنا أن سميتو كانت صفرا".
 تجارب العالج

مصـابا باإليـدز، واسـتمر عالجيـم  23عـالج مجمـوعتين، األولـى كانـت تضـم  2005وأضاف "بدأنا في عام 
اآلخـرون ىـبط لـدييم نسـبة فيـروس اإليـدز، والمجموعـة  سنة كاممة، فشفي مـنيم عشـرة مرضـى، بينمـا الثالثـة

 ".23مريضا، شفي منيم  25الثانية بمغ عددىا 
مريضا وصمت النتـائج  23وأشار إلى أنو كان يرسل العينات إلى معامل طبية في ألمانيا، وأن آخر فحص لـ

كــان ىنــاك فيــروس  يومــا، مــن مستشــفى فــي األردن، لديــو جيــاز يكشــف إذا 22المخبريــة الخاصــة بيــم منــذ 
واحد بالدم، وأثبت الفحص أن ستَّ حاالت كانت نتيجتيا صفرا، بينمـا البقيـة انخفـض عنـدىم نسـبة الفيـروس 

 ويحتاجون لمواصمة العالج.
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وتحدث الزنداني عن قيام وزارة الصحة اليمنية بأخـذ عينـات مـن دمـاء عشـرة مرضـى مـن المجمـوعتين المتـين 
مصــر، ومنيــا أرســمت إلــى معامــل البحريــة األميركيــة، التــي تعتبرىــا منظمــة  عالجيمــا، وأرســمت العينــات إلــى

 الصحة العالمية، المعامل المرجعية لمنطقة الشرق األوسط.
وأكد أن معامل البحرية األميركية أجرت الفحوصات عمى العينـات العشـر بواسـطة )بـي سـي آر( الـذي يثبـت 

رســـمي لـــوزارة الصـــحة اليمنيـــة تفيـــد أن أربـــع عينـــات أن الفيـــروس موجـــود أم غيـــر موجـــود، وأرســـمت بجـــواب 
 نتيجتيا صفر، أي ال وجود لفيروس اإليدز فييا، رغم أنيم قد انقطعوا عن تعاطي العالج سنة كاممة.

وقـــال الزنـــداني "لـــدي شـــيادة مـــن معامـــل البحريـــة األميركيـــة، المعتمـــدة مـــن األمـــم المتحـــدة ومنظمـــة الصـــحة 
وس اإليــدز فــي أربــع عينــات عولجــوا مــن اإليــدز لــدينا، وبمعرفــة وزارة الصــحة العالميــة، تفيــد بعــدم وجــود فيــر 

 اليمنية التي أرسمت بنفسيا ىذه العينات".
وعقب ذلك يقول الزنداني إنو تقدم ببحـث عممـي إلـى منظمـة )ويبـو( العالميـة التـي قامـت بعرضـو عمـى لجنـة 

شـيرا، وقالـت إن الزنـداني  28لم كمـو، لمـدة لفحصو، كما نشرت البحث عمـى مواقـع اإلنترنـت الطبيـة فـي العـا
تقدم بيذا البحث عن اختراع عالج عشبي لمقضاء عمى فيروس اإليدز، وذلك لمتأكد من عدم تقدم أحـد آخـر 

 بيذا البحث، فما وجدوا أحدا.
لـو  وأكد الزنداني أن منظمة ويبو أحالت بحثو إلى مجموعـة مـن البـاحثين الـذين درسـوه، وأقـروا لـو بـأن الـدواء

 الصالحية الصناعية، وأن الدواء صالح لعالج مرضى اإليدز.
 عالج لمقمب

كما أعمن الزنداني اكتشافو لعالج لمرض فشل عضمة القمب، وأكد أنو تم عالج عشر حاالت لمرضى بفشل 
 عضالت القمب عبر عالج يتناولو المريض لمدة شير إلى شيرين.

لغالــب إلــى تــدخل جراحــي أو عمميــة زارعــة قمــب، لكــن وأوضــح أن عــالج فشــل عضــالت القمــب يحتــاج فــي ا
 الزنداني أكد أن عالجو ال يحتاج إلى إي تدخل جراحي.

بأنـو توصـل لعـالج مـرض اإليـدز  2005يشار إلى أن الزنداني كان قـد تحـدث لمراسـل الجزيـرة نـت فـي عـام 
عمــى الفيــروس فــي الــدم  بعــد دراســات اســتطالعية ومنيجيــة، وأكــد حينيــا أن مــا يميــز ىــذا الــدواء أنــو يقضــي

 بصورة سريعة، ودون أضرار جانبية.
وعن طبيعة الدواء قال إنو عشب وأجريـت االختبـارات المعمميـة لـو فـي األردن وألمانيـا، وأوضـح أن المرضـى 

 الذين تمقوا العالج بعضيم يمنيون وبعضيم من خارج اليمن.
 1021/;/12، الجزيرة نت، الدوحة

 
 

 مميارات دوالر 0% يكمف الخزينة األمريكية 20ن الذكور بـ دراسة: انخفاض نسبة ختا
كشــفت دراســة حديثــة أعــدىا بــاحثون مــن جامعــة "جــونز ىــوبكينز"، أن انخفــاض معــدالت ختــان الــذكور فــي 

مميـارات دوالر، ألنـو يرفـع مـن احتمـاالت اإلصـابة  4الواليات المتحدة يسبب خسائر تتجـاوز تكمفتيـا السـنوية 
 عة المكتسب واألمراض المنقولة عبر الجنس.بفيروس نقص المنا

وقـــال الـــدكتور آرون توبيـــان، بروفيســـور عمـــم األمـــراض فـــي جامعـــة "جـــونز ىـــوبكينز"، والـــذي أشـــرف عمـــى 
الدراسة، إن "الفوائد الطبية لختان الـذكورة واضـحة، ورغـم األدلـة الطبيـة اإليجابيـة إال أن معـدل ختـان الـذكور 

 ."بالواليات المتحدة في انخفاض
 شركات التأمين
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فــي المائــة عــام  55فــي المائــة فتــرة ســبعينات القــرن الماضــي إلــى  79وتراجعــت معــدالت ختــان الــذكور مــن 
دوالر،  300إلـى  250، وىو ما عزاه البعض إلسقاط شركات التأمين تكمفة العممية، التي تتراوح بـين 2020

 من تغطيتيا الطبية.
بواقــع عشــرة فــي المائــة، فــإن الفــاتورة الطبيــة المباشــرة المترتبــة عــن  وعقــب توبيــان: "إذا تقمصــت نســبة الختــان

 مميارات دوالر." 4ىذا التراجع قد تتجاوز 
( HIVوحذر العالم من أن التخمي عن الختان يزيـد مـن مخـاطر اإلصـابة بفيـروس نقـص المناعـة المكتسـب )

 رطان.واألمراض المنقولة عبر الممارسات الجنسية التي قد يؤدي بعضيا لمس
 جدل حول الفوائد واألضرار

وبحسب الدراسة، التي نشرت في دورية "أرشيف طب األطفال والبالغين"، فإن ثالث تجارب عممية أثبتت أن 
ختان الذكور يقمل من خطر اإلصابة بـ "اليربس"، وفيروس نقص المناعة المكتسب، وفيروس الورم الحميمي 

 والقضيب. ((، المسبب لسرطان عنق الرحمHPVالبشري 
 1021/:/10، :0عرب 

 
 أربع سنوات عمى أزمة المال: تفاوت في خسائر بورصات المنطقة

أربــع ســنوات عجــاف مضــت عمــى بدايــة التــأثيرات الســمبية لألزمــة الماليــة العالميــة فــي أســواق : زيــاد الــدباس
ًا ان األزمـة التـي المنطقة، وفشمت كل التوقعات حول موعد إنحسار التأثيرات التي أصابت أداءىـا، خصوصـ

، تمتيــا أزمــات عديــدة وفــي مقــدميا 2008بــدأت تأثيراتيــا الســمبية فــي المنطقــة فــي منتصــف أيمــول )ســبتمبر( 
« الربيـع العربـي»أزمة الديون السيادية األوروبية وأزمة المصارف األوروبيـة، إضـافة إلـى التـأثيرات السـمبية لــ 

اليـة. وعمـى رغـم موجـات االنتعـاش التـي شـيدتيا أسـواق عديــدة فـي أداء اقتصـادات المنطقـة وأداء أسـواقيا الم
في المنطقة ىذا العام، ال تـزال خسـائر معظـم ىـذه األسـواق جسـيمة، ويصـعب تحديـد الوقـت الـالزم لتعـويض 
الخســائر التــي أدت إلــى ضــياع ثــروات ومــدخرات الماليــين مــن المســتثمرين فــي ىــذه األســواق بعــدما اتســعت 

 نتيجة الطفرة الكبيرة التي شيدتيا ىذه األسواق قبل بداية األزمة.قاعدتيم في شكل كبير 
وسـوق دبــي الماليــة التـي حققــت مكاســب كبيـرة فــي مؤشــرات األداء كميـا خــالل طفــرة األسـواق، ال تــزال تحتــل 
المرتبة األولي بين أسواق المنطقة في حجم الخسائر التي تعرضت ليا خالل األزمة، فمؤشر السوق ال يـزال 

في المئة مقارنة بإغالقو في بداية األزمة قبل أربع سنوات. وبمغت نسبة انخفاض مؤشـر  63ض بنسبة ينخف
بميـــون درىـــم  324فـــي المئـــة، ليصـــل مجمـــوع خســـائر الســـوقين  35.65ســـوق أبـــو ظبـــي خـــالل الفتـــرة ذاتيـــا 

لمئـة وسـوق فـي ا 58.4في المئة وسوق البحـرين بنسـبة  55.6إماراتي. وانخفض مؤشر سوق الكويت بنسبة 
فــي المئــة، فيمــا تراجــع مؤشــر الســوق الســعودية، وىــي  20فــي المئــة وســوق قطــر بنســبة  33.3مســقط بنســبة 

 في المئة. 52.5في المئة، ومؤشر سوق األردن بنسبة  9.28أكبر األسواق في المنطقة بنسبة 
الخسـائر التـي تعـرض  فـي المئـة بعـد تغطيـــتو كـل 26.53األميركي بنسبة « داو جونز»والفت ارتفاع مؤشر 

األميركـي « سـتاندرد أنـد بـورز»ليا خالل فترة األزمـة الماليـة وتحقيقـو مكاسـب استثنائيــــة، بينمـا ارتفـع مؤشـر 
 في المئـة. 37.4بنسبة « ناسداك»في المئة ومؤشر  24.7بنسبة 

ئر جسـيمة، ويعتب ر انخفـاض كفـاءة أسـواق المنطقـة ونضـجيا مـن أسـباب اسـتمرار تعـرض معظميـا إلـى خسـا
إذا أخـــذنا فـــي االعتبـــار انحســـار التـــأثيرات الســـمبية لألزمـــة الماليـــة العالميـــة فـــي أداء العديـــد مـــن القطاعـــات 
االقتصادية في المنطقة، خصوصًا دول الخمـيج، وارتفـاع سـعر الـنفط وتحسـن مسـتوى اإلقـراض وتحسـن أداء 
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الئتمانيــة وقــــــوة القطــاع المصــرفي وغيرىــا مــن الشــركات ونمــو توزيعاتيــا النقديــة، إضــافة إلــى قــوة تصــنيفاتيا ا
العوامـــل اإليجابيـــة التـــي تشجـــــع االســـتثمار فـــي ىـــذه األســـواق، فـــي ضـــوء إشـــارة العديـــد مـــن التوصـــيات التـــي 
صدرت من جيات استثمار عالمية إلى وجود فجوة كبيرة بين األسعار العادلة واألسعار السـوقية ألسـيم عـدد 

 في ىذه األسواق.كبير من الشركات المدرجة 
ولعـــل ســــيطرة ســــيولة المضــــاربين األفــــراد عمــــى حركــــة معظــــم أســــواق المنطقــــة واســــتمرار ضــــعف االســــتثمار 
المؤسســي، إضــافة إلــى العديــد مــن االخــتالالت الييكميــة ليــذه األســواق تمعــب دورًا ميمــًا فــي اســتمرار تراجــع 

رين وارتبـــاط حركتيـــا بحركـــة األســـواق مســـتوى الثقـــة وســـيطرة حـــال مـــن الحـــذر والترقـــب عمـــى قـــرارات المســـتثم
ـــاط عنـــد تحســـن أدائيـــا، إضـــافة إلـــى عـــدم االلتفـــات إلـــى األساســـيات  العالميـــة عنـــد اليبـــوط وفـــك ىـــذا االرتب
االقتصــادية والماليــة واالســتثمارية، مــا أدى بالتــالي إلــى انخفــاض ســيولة معظــم ىــذه األســواق وتراجــع الفــرص 

 المتوافرة فييا.
فــي أداء معظــم الشــركات المدرجـــة خــالل العــام الماضــي وىــذا العــام بســبب النمـــو  ونتيجــة التحســن الواضــح

ـظ ارتفـاع مسـتوى الثقـة فـي االسـتثمار فـي  والتحسن المذين وسما أداء العديد من القطاعات االقتصـادية، يالح 
ائـع، مـا أسيم معظم ىذه الشركات في ظـل جاذبيـة توزيعاتيـا النقديـة التـي تتفـوق عمـى سـعر الفائـدة عمـى الود

أدى إلى ارتفاع حجم الطمب عمى أسيميا من قبل أموال ذكية وأموال اسـتثمارية بعيـدة األجـل، كمـا أدى إلـى 
تحسن أسعارىا السوقية وتعويض جزء من الخسائر المتراكمة التي تعرضت ليا مع توقعـات ان تسـاىم نتـائج 

ة الشــير المقبــل، فــي تعزيــز الثقــة فــي ىــذه الربــع الثالــث ليــذا العــام والتــي يتوقــع اإلفصــاح عنيــا بحمــول نيايــ
 األسواق وبالتالي ارتفاع أسعار أسيم الشركات المدرجة وارتفاع قيمة تداوالتيا وأحجاميا.

 «بنك أبو ظبي الوطني»مستشار ألسواق المال في 
 1021/;/11، الحياة، لندن

 
 
 

 «!ُمضّرة»تكتيك مفيد أسئمة «: حماس» التباسات .47
 محمد برىومة 

محمود الزىار يتبنى موقفًا مختمفًا عن موقف معظم قيادات « حماس»إن القيادي البارز في حركة ياقال 
تجاه الثورة السورية، حيث يرى أن أقصى حّد يمكن أن يطالب بو ىو إصالح النظام السوري « حماس»

ذا صح ىذا األمر، فإنو قد يكون مدخاًل جزئيًا لفيم أو مقار  بة الزيارة التي قام بيا وليس إسقاطو أو تغييره. وا 
الزىار قبل أيام إلى طيران. الزيارة كانت غامضة ومفاجئة وما زالت مفتوحة عمى تفسيرات عديدة وربما 
متناقضة. الزىار التقى في طيران الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، وعمي الريجاني رئيس البرلمان 

من القومي اإليراني، ما يؤشر إلى أن الزيارة تعدت اإليراني، وسعيد جميمي الرئيس األعمى لمجمس األ
الجانب السياسي إلى الجانب األمني، وىي بذلك ميمة، وقد احتفى اإلعالم اإليراني فييا بنشر صور الزائر 

 مع المسؤولين اإليرانيين.« الحمساوي»
سرائيمية والذي وصف القريب من االستخبارات اإل« ديبكا»ىذا الكالم يتعارض، بالطبع، مع ما نقمو موقع 

 لم تتغير.« حماس»الزيارة بأنيا باردة وأن الزىار أخفق في إقناع اإليرانيين بأن 
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، «حماس»التباس زيارة الزىار، ال ينطمق من التباس أىدافيا فحسب، بل يأتي أيضًا انعكاسًا عن التباس 
ي سورية: ىل خرجت منيا أم ثمة فاالسئمة في شأنيا تفيض عن اإلجابات، فأبوابيا مواربة حيال وضعيا ف

ما بعد محطتي « حماس»انتقال مؤقت لقيادتيا؟ ىل يريد الزىار مناقشة توقف التمويل اإليراني أم أن 
 مرسي ـ سورية ليست في وضع من يمذعو تأخر أو توقف المال اإليراني؟

يران عمى خمفية اخ« حماس»الزيارة الغامضة جاءت بعد فترة تباعد وبرود بين  تالف مواقفيما من الثورة وا 
المقالة إسماعيل ىنية عن حضور مؤتمر « حماس»السورية، كما أنيا جاءت بعد اعتذار رئيس حكومة 

الذي انعقد نياية الشير الماضي في طيران، ولم يكن بال دالالت تأكيد إيران رسميًا أن « عدم االنحياز»
« حماس»تت بعد غياب رئيس المكتب السياسي لـ ىنية غير مدعّو لحضور القمة! كما أن زيارة الزىار أ

في إيران ليذا العام، والذي يقام سنويًا أواخر شير « يوم القدس العالمي»عن حضور فعاليات عدة منيا 
رمضان. وعمى امتداد العام المنصرم، فإن زيارة الزىار التي نحن بصددىا ىي الثانية لطيران، التي لم 

ىذا الفترة سوى ىنية وذلك في شباط )فبراير( الماضي مشاركًا في احتفاالت في « حماس»يزرىا من قيادات 
 النتصار الثورة. 33إيران بالذكرى الـ 

جزء من ىذا التغيير، وقد « حماس»االنتفاضات العربية أعادت من جديد تشكيل التحالفات في المنطقة، و 
يا لمنظام السوري في قمعو الدموي اجتازت الحركة السقوط في منزلق سياسي صعب، من خالل عدم دعم

لممطالب الشعبية بالتغيير. من ىنا تكّر سابحة األسئمة في شأن مدى وحدة موقف الحركة من الثورة السورية 
في ظل زيارة الزىار إلى طيران، بعد أن كان قد توقف قبل وصولو إلى طيران في لبنان والتقى ىناك 

هلل. واألسئمة تتناول أيضًا حدود االلتباس والمناورة المذين يمكن حسن نصر ا« حزب اهلل»األمين العام لـ 
لمحركة أن تمارسيما بقصد أو من دون قصد، ال سيما في ظل موقف مصري ـ إخواني عام عّبر عنو 
الرئيس المصري محمد مرسي في زيارتو التاريخية إلى طيران حين قال إن الشعبين الفمسطيني والسوري 

التي تتحدث « الممانعة»كرامة والحرية، وىي مساواة مقصودة تستيدف تفكيك دعاية يناضالن من أجل ال
 عن مؤامرة عمى القضية الفمسطينية تمر عبر التتمر عمى النظام السوري!

وبالمسؤولين اإليرانيين أن « حزب اهلل»ال أدري إلى أّي حد يمكن أن تتيح لقاءات الزىار األخيرة بقيادة 
من التحوالت العميقة والصراعات المحتدمة في المنطقة، ومدى « حماس»موضع نتساءل حول حقيقة ت

جدية الكالم عن توسيع فرجار المناورة لدى الحركة عبر محاولة صياغة شبكة جديدة من التحالفات مع 
 مصر واألردن ودول الخميج العربية. والمفارقة أنو ما إن يمتقي مشعل بالعاىل األردني مثاًل حتى نظّن أن

ما بعد سورية وفوز مرسي قد اختمفت، إلى أن يأتي خبر كزيارة الزىار ىذه ليقول لنا ال تذىبوا « حماس»
 في االستنتاج واتركوا مساحة لمشكوك وااللتباسات!

ليجد فييا منذ شيور امتعاضًا من « حزب اهلل»قد ال يصعب عمى المراقب أن يستنطق مواقف إيران و 
ذا كانت المصالح  ، فيل أن الزىار ىو«حماس» خير من يبدد ىكذا امتعاض ضمن لعبة توزيع األدوار؟ وا 

حزب »ـ الزىار أم إيران ـ « حماس»المتبادلة لعبة مؤكدة في السياسة فأييما أكثر رغبة في حدوث الزيارة: 
 ؟«اهلل

يران لن يكون بمعزل عن استشراف آفا« حماس»المرجح أن استشراف أي شكل لعالقة جديدة بين  ق وا 
العالقات المصرية ـ اإليرانية ومقاربة متالت الثورة السورية، ومن ىنا قد تبدو مكاسب الغموض في ىكذا 

اليوم، غير أنو « حماس»بيئة سياسية أكبر وزنًا، ربما، من مغامرة المواقف المحددة، وىو تكتيك قد تمارسو 
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يعة تموضع الحركة حيال المعادالت ال يعفييا من األسئمة الكثيرة التي ترغب في فك االلتباس عن طب
 الجديدة في المنطقة... وحيال شركائيا الفمسطينيين.?

 22/9/2012الحياة، لندن، 
 

 الخروج من أوسمو .48
 عصام نعمان

ما حال الفمسطينيين وقضيتيم؟ وكيف يكون الخروج  2000عشية ذكرى انطالقة االنتفاضة الثانية العام ،
، ”السفير“صينان ومستقالن حاوال اإلجابة: ىاني المصري في صحيفة من مأزقيم؟ مفكران فمسطينيان ر 

 . 2012-9-18وذلك في اليوم نفسو، الثالثاء ” الحياة“وماجد كيالي في صحيفة 
جوىر مطالعة المصري أن المصالحة أصبحت بعيدة المنال ألن الشغل الشاغل لألطراف المتنازعة، وتمك 

في وقت اتضح أن مسار المفاوضات ” كعكة السمطة“حور عمى توزيع الساعية إلى حل النزاع الداخمي، تم
عمى اتفاق أوسمو وباشرت عممية ” إسرائيل“الثنائية واتفاق أوسمو ال يقود إلى إنياء االحتالل . فقد ارتّدت 

تعميق االحتالل، وتوسيع االستيطان، ومتابعة العدوان والحصار، وبناء جدار الفصل العنصري، وتيويد 
وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، والسعي  1967وفصميا عن سائر األراضي المحتمة العام ، القدس

 إلى بقاء السمطة كسمطة حكم ذاتي، ووكيل أمني لالحتالل من دون أفق لمتحّول إلى دولة حقيقية .
ن الصييوني ال يختمف كيالي في معظم نقاط مطالعتو عن المصري، غير أنو يستشرف واقعًا وأبعادًا لمعدوا

أنشأت في الواقع نظام أبارتايد في األراضي المحتمة من دون اإلعالن ” إسرائيل“جديرة بالدراسة . أوليا، أن 
عن ذلك، أصبح الفمسطينيون بموجبو في معازل، مع طرق ومعابر خاصة بيم وأخرى خاصة بالمستوطنين 

ر أوضاع الفمسطينيين، ليا رئيس وحكومة وعمم سياسة األبارتايد بإيجاد سمطة تدي” إسرائيل“. ثانييا، غطت 
أكثر حرية ” إسرائيل“ونشيد وجوازات سفر وسفراء وممثمون في المنظمات الدولية . ثالثيا، أصبحت 

وتصميمًا في مخطط قضم الضفة الغربية . رابعيا، في سعييا إلى االحتفاظ بييمنتيا عمى الضفة، لم تعد 
مع نظام أبارتايد . خامسيا، ليس ثمة استراتيجية مضادة ” ثنائية القومية“ولة مبالية بقيام نوع من د” إسرائيل“

 وال خيارات سياسية بديمة لدى الجانب الفمسطيني، إذ تشبثت القيادة الفمسطينية بالتفاوض خيارًا وحيدًا .
 ما العمل؟

تسمح بتشكيل أصبحت متحكمة بجميع الممفات، فيي تسمح أو ال ” إسرائيل“يتفق المفكران عمى أن 
جراء االنتخابات، وتوحيد األمن . توافق عمى معالجة ىذه المسائل إذا جاءت في سياق عممية  الحكومة، وا 
تفيد منيا وتعّمق احتالليا، وتمنعيا إذا أدت إلى اإلضرار بيا . ذلك كمو ما كان ليحدث لوال اتفاق أوسمو 

 المتعاقبة بطريقة منيجية متمادية .” إسرائيل“ الذي التزمتو السمطة الفمسطينية بينما قّوضتو حكومات
ذ يبقى  الذي يدعو إليو كيالي من دون آلية محددة لتحقيقو، يرّكز المصري عمى ” مشروع التحرر الوطني“وا 

عادة تشكيل “موضوعة اآللية تركيزًا ممحوظًا . ذلك ان  مفتاح الخالص ىو في إحياء المشروع الوطني وا 
تمثيمي بإجراء انتخابات ومشاركة حقيقية . . وتقّدم القيادة الواحدة التي تقوم  منظمة التحرير عمى أساس

بوضع طاقات الشعب الفمسطيني وموارده وكفاءاتو وخياراتو وقواه وفعالياتو في مجرى واحد قادر عمى 
نجاز الحرية والعودة واالستقالل، وضمان حقوق  الشعب تحقيق قضيتو الوطنية، من خالل إنياء االحتالل وا 

 ” .الفمسطيني في جميع أماكن إقامتو
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إلى ذلك، يعتقد المصري أن الخروج من اتفاق أوسمو يمكن أاّل يتم مرة واحدة، وليس من الضروري أن يكون 
نما  ، وىو ممكن وضروري لشق ”إسرائيل“بتجاوزه عمميًا عمى أرض الواقع، مثمما فعمت “بإلغائو رسميًا وا 

ن بما يجري حوليم من متغيرات وثورات، ويكون قادرًا عمى حماية القضية مسار جديد يربط الفمسطينيي
 ” .الفمسطينية وصواًل إلى انتصارىا

أن استعادة المنظمة لدورىا الفاعل ىو المدخل الوحيد إلى إحياء القضية “أتفقا مع المصري عمى 
” ضية فمسطين ومنظمة التحريرنحو إعادة بناء ق“في ىذا السياق كنتا قّدمت ورقة بعنوان ” . الفمسطينية

إلى ورشة عمل كان دعا إلييا االتحاد العام لمكتّاب والصحافيين الفمسطينيين في دمشق مطمع  شير 
( . لكن اتحاد الكتّاب أخفق في 2007-11-3بتاريخ ” الخميج“)ناشرت في  2007نوفمبر/تشرين الثاني 

ني الفمسطيني وسائر قيادات منظمة التحرير عقد ورشة العمل التي دعا إلييا، كما أن المجمس الوط
عادة تنظيميا .  ومؤسساتيا لم تفعل شيئًا محسوسًا إليقاظ المنظمة من سباتيا وا 

بشق مسار جديد يربط الفمسطينيين بما “لعل السبب الرئيس وراء التقصير عدما قيام القيادات الفمسطينية 
لمصري ارتكب التقصير نفسو في دعوتو إلى استعادة ، كما يقول المصري في مقالتو . لكن ا”يجري حوليم

والسيما في ” بما يجري حول الفمسطينيين“المنظمة دورىا الفاعل من دون أن يربط ىذا اليدف البالغ األىمية 
مصر واألردن وسوريا . ذلك أن من الصعوبة بمكان أن تنجح عممية إعادة تنظيم منظمة التحرير وتفعيميا 

الشعبي الفمسطيني في كل  من الضفة وغزة ناىضًا بمطمب إعادة التنظيم والتفعيل من إذا لم يكن الوضع 
جية وقادرًا عمى التواصل والتعاون مع النظام السياسي والوسط الشعبي في دول الجوار القومي من جية 

 أخرى .
ى نظام جديد حال دول الجوار القومي مضطربة ومعقدة في ىذه اآلونة . فمصر تعاني آالم االنتقال إل

بقيادة اإلخوان المسممين، مقرونًة بتالم أزمة اقتصادية خانقة يجد الرئيس محمد مرسي نفسو مضطرًا بسببيا 
في غزة واألردن وسوريا من جية أخرى ” اإلخواني“إلى مراعاة الواليات المتحدة من جية والتيار اإلسالمي 
ق النقد الدولي بما ىو مصدر القروض والمساعدات، . مراعاة الواليات المتحدة سببيا سيطرتيا عمى صندو 

إضافة إلى قدرتيا عمى إعفاء مصر من بعض ديونيا المستحقة أو إحجاميا عن ذلك . مراعاة التيار 
سببيا دور اإلخوان المسممين وحمفائيم في الحراكات السياسية والعسكرية في سوريا ” اإلخواني“اإلسالمي 

تعّثر مؤخرًا ” اإلخواني“ن . غير أن التوفيق بين مراعاة أمريكا والتيار اإلسالمي ومثيمتيا السياسية في األرد
، واندالع تظاىرات االحتجاج ضد الواليات المتحدة في معظم ”براءة المسممين“عقب انكشاف الفيمم المشبوه 

 دول العالم اإلسالمي .
ذ يجد الفمسطينيون، شعبًا وقيادات وقوى حية، أنفسيم مضطرين  إلى مراعاة ظروف دول الجوار القومي وا 

 والتحديات التي تواجييا، ماذا تراىم يفعمون؟
لعل أبسط قواعد الحكمة والحصافة تقضي بأن يتمسكوا، دونما مواربة، بخيار المقاومة، كما بخيار إعادة 

 تنظيم منظمة التحرير وتفعيميا، وىذا يتطّمب:
وشّغالة، واالمتناع عن استخدام سيناء منطمقًا لعمميات ضد إزاء مصر، الحرص عمى بقاء األنفاق سميمة  -
 من دون تنسيق مع السمطات المصرية .” إسرائيل“
إزاء سوريا، النأي بالنفس عن صراع النظام مع المعارضة بغية حماية المخيمات الفمسطينية والحؤول  -

 دون توريطيا في ما ينافي مصمحة الفمسطينيين سياسيًا واجتماعيًا .
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إزاء األردن ولبنان، حماية خيار المقاومة بالنأي بالنفس عن الصراعات السياسية الداخمية أيًا كان  -
 موضوعيا وأطرافيا . ىل ثمة نيج بديل أفعل؟

 22/9/2012الخميج، الشارقة، 
 

 كابوس اسرائيمي اسمو سيناء .49
 عبد الباري عطوان

تي تأتينا من سيناء، ومنتجع شرم الشيخ الشيير الذي طوال األربعين عاما الماضية كانت االخبار الوحيدة ال
يشكل عاصمتيا غير المتوجة، محصورة في انباء زيارات المسؤولين االسرائيميين لمضيفيم الرئيس حسني 
مبارك، او سمفو محمد انور السادات، ومشاركتيم في قمم عديدة برعاية امريكية تحت عناوين مكافحة 

ممستوطنين االسرائيميين، وتعزيز ثقافة التطبيع مع مصر، وما تيّسر من الدول االرىاب، وتوفير الحماية ل
 العربية االخرى.

بعد الثورة المصرية، ونجاحيا في االطاحة بنظام الرئيس مبارك بدأت االوضاع تتغير، وتنقمب رأسا عمى 
 ائيمية.عقب، وتحولت سيناء الى منصة تنطمق منيا عمميات المقاومة المسمحة ضد اىداف اسر 

باألمس ىاجمت مجموعة مسمحة تجمعا لمجنود االسرائيميين قرب الحدود مع سيناء، كانوا يحرسون مجموعة 
من العمال، كانت فيما يبدو تبني سورا لمنع عمميات التسمل. اليجوم اسفر عن مقتل احد الجنود 

 االسرائيميين واستشياد المياجمين الثالثة، احدىم فجر نفسو بحزام ناسف.
نحن ىنا ال نوحي بأن حكومة الثورة المصرية ىي التي تقف خمف ىذه العمميات او تشجعيا، فقد شيدت 
األيام االخيرة لحكم الرئيس مبارك عمميات ىجومية ضد اىداف اسرائيمية في ميناء إيالت، كما جرى اطالق 

ير خط انابيب الغاز العديد من الصواريخ باتجاه مستوطنات وتجمعات سكنية، واخيرا وليس آخرا تفج
 المصري الى كل من اسرائيل واالردن.

الحكومة المصرية بذلت جيدا ممموسا لفرض سمطاتيا عمى صحراء سيناء، والقضاء عمى ما اسمتيا 
جنديا مصريا واالستيالء عمى عربتين  16بالجماعات االرىابية، مستغمة إقدام خمية مسمحة عمى قتل 

حدود لمياجمة اىداف اسرائيمية، ولكن اليجوم انتيى بمقتل جميع مدرعتين، واستخداميما لخرق ال
 المياجمين.

' ' ' 
الحممة العسكرية المصرية لفرض سيادة الدولة عمى صحراء سيناء حققت بعض النجاح، ولكنو لم يكن 

الى  نجاحا كميا، بسبب مطالبة الحكومة االسرائيمية لنظيرتيا المصرية بسحب جميع مدرعاتيا التي ارسمتيا
المنطقة، ودون إذنيا، وااللتزام بنصوص المالحق األمنية في اتفاقات كامب ديفيد التي تحدد عدد الجنود 

 واآلليات العسكرية المصرية، وىو عدد صغير لمغاية وميين في الوقت نفسو.
يحّل مصر  اسرائيل ترفض اي تعديل ليذه االتفاقات وتجد الدعم الكامل من االدارة االمريكية، األمر الذي

من اي لوم في حال حدوث عمميات ىجومية كتمك التي وقعت باألمس. وجاءت تصريحات الرئيس باراك 
اوباما التي وصف فييا مصر بأنيا ليست بالعدو ولكنيا ليست حميفا المريكا لتصيب الحكومة المصرية 

بحث امكانية إعادة النظر بحالة من االحباط، تضاعفت اكثر بعد اعالن الكونغرس االمريكي إقدامو عمى 
 في المساعدات االمريكية لمصر.
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االنتقادات االمريكية واالسرائيمية لمصر كانت تركز دائما عمى تساىل حكومتيا تجاه مسألة األنفاق التي 
نفق تحت الحدود المصرية مع قطاع غزة، باعتبارىا المنفذ الذي تتسمل عبره  1200يزيد عددىا عن 

تنفيذ ىجمات ضد اسرائيل.السمطات المصرية دمرت ىذه االنفاق كميا ومن المفترض ان العناصر المتشددة ل
 تكون ىذه الذريعة قد ساحبت من يد اصحابيا.

اليجمات االسرائيمية المستمرة عمى قطاع غزة ،وكان آخرىا قبل يومين من خالل طائرة حربية قتمت اثنين 
وتير المنطقة ألنيا تحّرض الجماعات الجيادية من قادة الصف الثاني في حركة حماس، تؤدي الى ت

 االسالمية عمى الثأر واالنتقام.
الدبابات االسرائيمية تتوغل بصورة شبو يومية في قطاع غزة، والطائرات تحتل اجواءه وتمقي بحمميا عمى 

رائيمية ابنائو، بينما يواصل المسؤولون العسكريون تيديداتيم باجتياح القطاع، حتى ان بعض الصحف االس
 تؤكد ان ىذا االجتياح بات وشيكا لمغاية.

اسرائيل ىي التي دمرت عممية السالم، ونسفت حل الدولتين، واستفزت العرب جميعا بالتوسع في بناء 
المستوطنات وتيويد القدس، مستغمة انشغال المنطقة بمظاىرات الربيع العربي، ولذلك تتحمل المسؤولية 

غير المنطقي، من وجية نظر الجماعات المتشددة، ان تقتل ما شاء ليا  االكبر عن اعمال العنف. فمن
القتل من االبرياء، وتستولي عمى االراضي دون ان يتم التصدي ليا. فميس جميع الفمسطينيين والعرب مثل 

 الرئيس محمود عباس وسمطتو يديرون الخد األيسر لمن يصفعيم عمى خدىم األيمن.
دة وصمت الى ليبيا وحّطت الرحال في سورية، وعززت مواقعيا في العراق، الجماعات االسالمية المتشد

ومن الطبيعي ان تصل الى سيناء وتتخذىا قاعدة لميجوم عمى االسرائيميين، مصدر كل المشاكل والقالقل 
وعدم االستقرار في منطقة الشرق االوسط برمتيا. فالشارع العربي انتزع السمطة من الحكومات، وبات ىو 

ي يضع االجندات السياسية واألمنية، ويحدد قوائم االعداء واالصدقاء في المنطقة، واسرائيل تحتل مرتبة الذ
 متقدمة جدا عمى القوائم االولى، اي االعداء.

اسرائيل تخطط لبناء اسوار عازلة عمى الحدود، تماما مثمما فعمت في الضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب 
لن تحمييا من غضب المسممين، السور الوحيد الذي يمكن ان يحمييا ىو التوقف لبنان، ولكن ىذه االسوار 

ىاناتيا لمعرب والمسممين، وتحريض بعض العنصريين في الغرب ضدىم، ونسف عممية  عن مجازرىا وا 
 السالم من جذورىا.

' ' ' 
لجماعات معاىدات كامب ديفيد سرقت سيناء من مصر، وصادرت سيادتيا عمييا، وىا ىي تعود الى ا

 المتشددة، وتتحول كقاعدة انطالق لممقاومة، ومصدر قمق لالسرائيميين.
الجماعات الجيادية كانت وما زالت تتطمع الى موطئ قدم عمى الحدود مع فمسطين المحتمة لموصول الى 

ثورات االىداف االسرائيمية، واالنتقام من المجازر االسرائيمية في حق ابناء الشعب الفمسطيني، ويبدو ان 
الربيع العربي التي اطاحت، وستطيح، باالنظمة الديكتاتورية المرعوبة من القوتين االمريكية واالسرائيمية، 

 بدأت تحقق امنية ىذه الجماعات بسرعة اكبر من كل التوقعات.
المنطقة العربية اصبحت مفتوحة عمى مصراعييا امام الجماعات الجيادية، ومخازن االسمحة تحت إمرتيم 

ن عوائق، وخاصة من ليبيا، ومن الطبيعي، بل والمنطقي، ان يصل ىؤالء الى سيناء حيث التواصل دو 
 الجغرافي البري مع ليبيا.
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اسرائيل باتت محاصرة من مقاومة شرسة مدججة بالسالح في الشمال، اي جنوب لبنان، واخرى تتبمور عمى 
الذي تمتعت بو ألكثر من اربعين عاما بدأ  كيمومتر، واليدوء 400حدودىا الجنوبية التي تمتد لحوالى 

 يتبخر تدريجيا.. انو كابوس قد يحرم قادتيا من النوم لسنوات ان لم يكن اكثر.
العالم العربي يتغير.. العالم االسالمي يتغير ايضا، اسرائيل ىي الوحيدة التي ترفض التغيير وقراءة الخريطة 

نا غاليا بسبب انكارىا ليذا التغيير، وكل من يدعميا، الجديدة بشكل جيد ومتعمق، ولذلك قد تدفع ثم
 وخاصة الواليات المتحدة.

 22/9/2012القدس العربي، لندن، 
 

 حركة "حماس" بين خياري الشراكة و التفرد  .50
 محمد حجازي
تشكل ىذه الدراسة فيما جديدا لطبيعة العالقة بين اإلسالم السياسي الفمسطيني ممثال بحركة حماس و 

الفمسطينية ممثمة بمنظمة التحرير الفمسطينية إل وتحاول اإلجابة عمى عدة أسئمة ليا عالقة إل  الوطنية
بالتمثيل السياسي لمفمسطينيين إل و الشراكة السياسية بين مكونات الوطنية الفمسطينية و اإلسالم السياسي إل 

 ضمن رؤية برنامجين مختمفين تماما .
 

 مقدمة
ن الوطنية الفمسطينية ممثمة  بمنظمة التحرير الفمسطينية و فصائميا تعود جذور الصراع السياسي، بي

المختمفة  من جانب، و اإلسالم السياسي وممثميو حركة حماس و الجياد اإلسالمي  من جانب آخرإل إلى  
، وىو العام الذي ىزم فيو التيار القومي العربي الناصري، بعد أن ألحقت إسرائيل بالعرب و 1967عام 

 نيين ىزيمة مرة أدت إلى احتالل بقية فمسطين، إلى جانب ىضبة الجوالن السورية وسيناء المصرية.الفمسطي
قبل ىزيمة حزيران بعدة أعوام  و قبل تشكل حركة فتح  جرت محاوالت لدفع تنظيم اإلخوان المسممين في 

ة النظر التي دعت فمسطين إلى تبني النضال الوطني  ضد إسرائيل، لكن ىذه المحاوالت فشمت أمام وجي
إلى إعطاء األولوية لمبعد الدعوي الديني تحت شعار "التييئة الدينية لمشعب" مما دفع عشرات الشبان 
لمخروج من حركة اإلخوان المسممين في قطاع غزة بالتحديد، والتفكير  بتشكيل حركة سياسية فمسطينية 

تالل. وجاءت لحظة التحول عند التقى العديد جديدة تطرح الكفاح المسمح والبدء بعمميات فدائية ضد االح
من الشباب الفمسطيني من الداخل و الشتات ليعمنوا عن تشكيل حركة التحرر الوطني الفمسطيني )فتح( 
متأثرين  بالثورتين الجزائرية و الفيتنامية،  واستكمل التحول بتشكيل الجبية الشعبية لتحرير فمسطين بعد 

 ج منيا فيما بعد القيادة العامة وانشقت عنيا الحقا الجبية الديمقراطية.و التي خر  1967حرب حزيران 
لتشكل معمما ىاما في تاريخ الحركة الوطنية الفمسطينية  تمثمت  1968وجاءت معركة الكرامة في العام  

ي في سيطرة الفصائل المسمحة الفمسطينية عمى منظمة التحرير الفمسطينية التي كانت قد تشكمت بقرار عرب
. لقد أدرك الفمسطينيون أىمية أن يكون ليم إطار توحيدي جامع  إل مثمتو منظمة التحرير 1964في العام 

بعد سيطرة المنظمات الفمسطينية المسمحة عمييا، وحصوليا عمى شرعية كفاحية. وىكذا بات لمفمسطينيين 
 نية المختمفة.كجماعة سياسية ممثال شرعيا ينضوي في إطاره التشكيالت العسكرية الفمسطي

 بدايات حركة حماس



 
 
 

 

 

           :1ص                                    :181العدد:                1021/;/12 السبت التاريخ:

كان البد من ىذه المقدمة لإلشارة إلى التوجو الخاطئ الذي تبنتو حركة اإلخوان المسممين في تمك الفترة 
بعدم تبنييا الكفاح ضد االحتالل، ووضع نفسيا منافسا و كابحا لمحركة الوطنية الفمسطينية الوليدة ولنضاليا 

عطاءىا األو  لوية ألجندة حركة اإلخوان المسممين االجتماعية المتمثمة في أسممة المجتمع  ضد االحتالل إل وا 
وتأجيل المواجية مع المحتل، بل  وصل األمر إلى تكفير الحركة الوطنية  و تخوينيا." وبقي ىذا الموقف 

ت ، حيث أعمن1987حتى لحظة تفجر االنتفاضة الفمسطينية األولى في التاسع من شير كانون األول عام 
حركة اإلخوان المسممين، متأثرة بضغط الشارع وتمممل قاعدتيا االجتماعية، عن انطالقة حركة المقاومة 

 اإلسالمية )حماس(. 
كان ينظر إلى ىذا التحول بأنو إنجاز لموطنية الفمسطينية إل وذلك بانضمام قوة مؤثرة تمثل اإلسالم السياسي 

لى مشار  كتيا في المواجيات المفتوحة ضد االحتالل.  لكن األمور في فمسطين إلى الحركة الوطنية  إل وا 
أخذت منحى آخرا عندما أخذت حركة "حماس" موقف المتحدي األبرز لمنظمة التحرير عمى الصعيد 
الداخمي، وسمكت الحركة طريقا انفراديا عن القوى الوطنية و عن القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة  . لم 

نية إقناع حركة "حماس" باالنضمام إلى منظمة التحرير الفمسطينية كما فشمت في تستطع القيادة الفمسطي
 االتفاق عمى برنامج فعاليات مشتركو  إبان االنتفاضة األولى.

لم يستند موقف منظمة التحرير من حركة "حماس" إلى فيم عميق لإلسالم السياسي ودوره و خصوصية 
وان المسممين و فروعيا و بمكتب اإلرشاد العام لحركة اإلخوان الحالة الفمسطينية و عالقتيا بحركة األخ

العالمية، وبارتباطاتيا المالية العالمية و بحركة رأسمال اإلسالم السياسي كظاىرة نفطية. ولم تدرك مستوى 
تأثير اإلسالم السياسي والدعم اليائل  المتوفر لو و مدى توظيفو االجتماعي و السياسي.  لم تستوعب 

ة الوطنية ما تعنيو أسممة القضية الفمسطينية، في الخطاب السياسي، وما تتيحو أولوية أسممة المجتمع الحرك
من مجال واسع عمى صعيد  التحرك السياسي.  فالقول، عمى سبيل المثال، بأن حركة "حماس" تسعى 

، أي فوق المحاسبة  إلقامة دولة دينية قد ال يعني أكثر من منح الدولة )الكيان السياسي( قدسية دينية
 والنقد.

ولم يعي اليساريون الفمسطينيين البعد األيدلوجي اإلجتماعي لحركة حماس فكانت قراآتيم لمحركة سياسية  
 فقط  ، فمم يخوضوا معركة ضد ممارسات حماس و أجندتيا اإلجتماعية   " أسممة المجتمع "   . 

ج الدولة من خالل مسار أوسمو و المفاوضات  إل  إن فشل م ت ف و حركة فتح بالتحديد من إنجاز برنام
ومن بناء حكم صالح خال من الفساد و المحسوبية  ، جعل من حركة حماس القوة المعارضة األولى  ، قوة 
متنامية في وسط الجميور مستندة إلى أخطاء و ممارسات النظام السياسي الفمسطيني حيث قدم المادة 

عف السمطة و تعدد مراكز القوى و عدم إحتكارىا  لمقوة  ، فتح المجال الدعائية الجاىزة لحماس ، إن ض
لحركة حماس بأن تستغل الوضع و تقوى و تنموا حتى أصبحت قوة و سمطة داخل السمطة تمتمك إمكانيات 
ىائمة ، بشعارات كبيرة لعبت عمى عواطف الناس  ، وىنا حماس وجدت نفسيا أمام خيار تنفيذ طموحيا في 

 عمى السمطة في القطاع بعد أن عززت ذلك بفوزىا في االنتخابات   .السيطرة 
 خيارات "حماس" إزاء منظمة التحرير 

حماس" ومنظمة التحرير منذ اإلعالن عن تأسيس األولى إشكالية.  لقد تشكمت “بقيت العالقة بين حركة 
مسطيني، الذي خاضت الحركة خارج أطر م.ت.ف، وبقيت عرضة إلى شد وجذب وتنافس عمى التمثيل الف

من أجمو حركة "فتح" وفصائل م .ت .ف األخرى  من أجمو صراعات دامية دافعا عن المنظمة كممثل 
شرعي ووحيد ودفاعًا عن إبعاد قراراتيا عن  تجاذبات المحاور العربية.  ويمكن القول أن أحد أىم اإلنجازات 
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اليوية الوطنية الفمسطينية في ظل حضور مؤثر  التي تحققت في مجال العمل السياسي الفمسطيني ىو بمورة 
 لمنظمة التحرير باعتبارىا اإلطار الجامع لمختمف تالوين الطيف السياسي الفمسطيني.

واجيت حركة "حماس" عمميًا ثالثة خيارات في تعامميا مع م.ت.ف: تمثل الخيار األول  في االنضواء 
ذلك لمسيطرة عمييا وتوجيييا وفق برنامجيا السياسي  تحت راية المنظمة والعمل من داخميا والسعي، عبر

واالجتماعي ونزع صفة العممانية عنيا كما تقول الحركة في ميثاقيا. وتمثل الخيار الثاني في العمل من 
خارجيا وتحدي شرعية تمثيميا لمشعب الفمسطيني واعتبار نفسيا بدياًل عنيا. أما الخيار الثالث فتمثل في 

من الخيارين السالفين أي العمل من خارجيا ولكن دون اإلعالن عن أنيا بديل عن  المزح بين عناصر
المنظمة. وأرى أنو الخيار الذي تعمل بموجبو حركة "حماس"، وىو الخيار الذي اتضحت معالمو وفيمتو 

اس". قيادة "فتح" و قيادة م. ت. ف أنو تحد  لشرعيتيا وكان سببًا حاضرًا في توتر العالقة مع حركة "حم
واتضح ذلك عندما رفضت "حماس" في حواراتيا مع الفصائل الفمسطينية من التسميم بان م.ت.ف ىي 
الممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني بحجة عدم تمثيميا فيو. كما يالحظ ذلك في مجمل خطب خالد 

 .2007العام مشعل، رئيس المكتب السياسي لمحركة، بعد سيطرة "حماس"  عمى قطاع غزة في منتصف 
ذا كان ىاجس السيطرة عمى م.ت.ف لدى حركة "حماس" محكوم بتعقيدات كبيرة ومرىون، بالدور الذي   وا 

يمكن أن تمعبو المنظمة في المرحمة المقبمة، وبحجم ىذا الدور وكونيا إئتالفت عريضًا يضم في صفوفو 
سيواجو بمواقف العديد من القوى  مختمف االتجاىات والتيارات الفمسطينية، فإن موضوع أسممة المنظمة

والفصائل الفمسطينية وبصعوبة السيطرة الديمقراطية أو العنفية عمى المنظمة.  فال بد لتوجو حركة "حماس" 
في السيطرة أن يتجو نحو السمطة الوطنية الفمسطينية، حيث أصبح ىذا التوجو أكثر تجسيدًا ألدوات التغيير 

، الذي كان عامًا لمتحوالت 2006باالنتخابات الفمسطينية الثانية يناير  التي تنشدىا الحركة، بعد فوزىا
الكبرى في مسار السمطة؛ فالصراع الداخمي حسمو ىذه المرة صندوق االقتراع، حيث تعتبر "حماس" أن 
السيطرة عمى السمطة ودخول الحكم ال يقيدىا كما يقيد حركتيا في م.ت.ف صاحبة االلتزامات واالتفاقيات 

وقعة مع إسرائيل،  كونيا، حسب ميثاق الحركة ميثاقيا منظمة عممانية،  ىذا رغم أسس النظام السياسي الم
الفمسطيني الذي أنشأتو السمطة الوطنية الفمسطينية ىي عممانية بامتياز  )أي تقوم عمى فصل الدين عن 

 تشريعي الفمسطيني..الدولة( حسب القانون األساسي والقوانين الفمسطينية التي أقرىا المجمس ال
تجدر اإلشارة ىنا إلى أنو في بداية الحصار وفرض الشروط اإلسرائيمية التي تبناىا الحقا "المجتمع الدولي" 
كان ىناك غموضا حول ما إذا كان عمى حركة "حماس" أم عمى حكومتيا أن تقر وتعترف بالشروط 

ة الحكومة وليس الحركةإل بنبذ العنف واالعتراف واالتفاقيات الدولية حيث حسم الموقف الدولي باتجاه مطالب
 باالتفاقيات وبإسرائيل كشرط أساسي لمتعامل معيا.

من كانون األول  العام  27وفي خضم المعاناة الشعبية بعد العدوان اليمجي اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في 
يواء المواطنين الذين ىدم2008 ت بيوتيم، أعمن خالد مشعل ،  والحديث عن دعم و إعادة أعمار القطاع وا 

بأن    2009رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في خطاب من  الدوحة تم تكرر من دمشق في شباط 
"ال شرعية ألية مؤسسات أو تشكيالت تناقض الخيار الحقيقي لشعبنا وىو المقاومة، لذلك  سنسعى إلى 

وصوال إلى  المحظة التي  تمتقي فييا البندقية مع تشكيل مرجعية وقيادة لقوى المقاومة في الداخل و الخارج 
". وقبل ىذا الموقف المعمن نشر مركز الزيتون عدة مداخالت لقادة "حماس" 1969المنظمة كما التقت عام 

بما فييم أسامو حمدان و  سامي خاطر  عضوي المكتب السياسي لمحركة جاء فييا كالم أكثر وضوحا 
حركة "حماس" . يقول حمدان في ندوه حوارية أقاميا مركز الزيتون في يعكس االتجاه الذي تسير عميو 
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"إن التغير الذي يحصل في الساحة الفمسطينية ىو بين قوه صاعدة وقوه مييمنة  2/7/2008بيروت تاريخ 
بين ما ىو جديد وما ىو قديم... ". أي بمعنى أن حركة "حماس" تشكل قوة إزاحة سياسية اجتماعية جديدة 

ىو قديم من بنية سياسية قائمة. ويضيف في موقع آخر بان "م.ت.ف لم تعد قائمة بدليل انو ليس لكل ما 
 ىناك إطار مؤسسي وطني جامع يساىم في حل مشكمة االنقسام الحاصل". 

معنونو بـ "أسس وآليات عمى   2008تنص وثيقة "غير رسمية" لحركة حماس صدرت في أواسط عام  
ى ما يمي: "انو لم يكن موضوع التفاوض مع إسرائيل نيابة عن سكان الضفة وغزة طريقة الوفاق الوطني" عم

أحد أىداف أو أسباب نشوء منظمة التحرير. فغزة والضفة الغربية ىي مناطق مأىولة بالفمسطينيين الوطنيين 
نتائج  الذين يستطيعون التفاوض حول ىذه المناطق إن أرادوا وبكفاءة أكبر".  ىذا يعني أن "حماس" وفق

، في الضفة والقطاع، ىي من عميو التفاوض ال منظمة التحرير. مما يعني شطب 2006انتخابات العام 
منظمة التحرر الفمسطينية وصوال إلى أن تكون السمطة ىي من تفاوض عن الفمسطينيين في غزة والضفة 

مد مع إسرائيل وسعييا إلى أن الغربية وىذا يتوافق بالحقيقة مع مفيوم "حماس" لموضوعة  اليدنة طويمة األ
يكون حكميا في قطاع غزة إمارة تمقى الدعم من العالم اإلسالمي ومن حركة اإلخوان المسممين في العالم 
والتي وعدت حركة "حماس" بتقديم مختمف أشكال الدعم مقابل أن تحافظ الحركة عمى حكميا في القطاع 

 خوان المسممين في تاريخيم .باعتباره التجسيد العممي واالنجاز األكبر لإل
أمام سعي حماس شطب م.ت.ف وتشكيل مرجعية سياسية جديدة يطرح السؤال عما إذا كانت حركة 
"حماس" قادرة فعال أن تشكل الجديد بالنسبة لمفمسطينيين وقوة قادرة عمى إزاحة لمقديم المتمثل في م . ت. 

 ممثل الشرعي لمشعب الفمسطيني؟ف وقواىا الوطنية، وىل تستطيع حركة حماس أن تصبح ال
يصعب اإلجابة بنعم أمام قيام حركة "حماس" بعد سيطرتيا عمى الحكم في غزة بضرب مبدأ التعددية 
الحزبية و السياسية ورفضيا االلتزام بمبدأ التداول السممي لمسمطة باالنتخابات وعدم احتراميا التعددية 

مساواة ولحقوق المواطن واإلنسان.  ىذه المبادئ و القيم تبنتيا م. الحزبية والسياسية ولمبادئ الديمقراطية وال
 ت. ف عبر وثائقيا  الرسمية  ) منيا وثيقة إعالن االستقالل و القانون األساسي(. 

بين خالد مشعل و قيادات من حركة حماس مع  2009/ 10/ 12.  جاء في محضر االجتماع جرى يوم 
( وسواء كان  صحيحا أو 2010/ 14/5الة  "وفا" لألنباء س بتاريخ حركة اإلخوان المسممين ) نشرتو وك

ممفقا  إال أنو  اليخرج عن التوجو العام لمحركة   .  الذي قدم توصيات   بالتوجو إلى " تغيير الوضع القائم 
و تغييرا جذريا و ذلك من خالل التخمص من السمطة القائمة في رام اهلل، أما في قطاع  غزة  فيمكن إعالن

بعد فترة منطقة محررة وىذا يحتاج منا إلى سياسات و ليس لشعارات"، فإنو من الواضح أن ىذا ما تجسده 
ممارسات حماس في قطاع غزة. ويسري ىذا عمى ما ورد عمى لسان رئيس الكتب السياسي لحركة "حماس"  

يا ، بل إعادة النظر كميا من أنو " البد من إعادة النظر لدور م ت ف فميس المطموب ىو المطالبة بإصالح
فييا أي أنو البد من مرجعية جديدة يبدأ بالدعوة ليا المستقمون و تنتيي بالذي نريده، و عمينا اإلكثار من 
الحديث أن المنظمة ال تمثل كل الشعب الفمسطيني، و إن الخروج عمييا ليس خيانة و ال يشكل جريمة 

 وطنية".
 فة عن قطاع غزةإسرائيل واإلسالم السياسي وعزل الض

بدأت رؤية أمنية إسرائيمية جديدة  مفادىا أنو ما دام قد فشل احتواء  1987منذ انتفاضة كانون األول 
وتطويع  حركة اإلخوان المسممين في الفترة الماضية، فينبغي العمل عمى تنفيذ ىدف  إسرائيمي قديم ولكن 

لفمسطيني أي إحداث مواجية بين حركة "حماس" و بأسموب جديد ىذه المرة وىو دفع األمور إلى االقتتال ا
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م.ت.ف  بمختمف فصائميا. وبقى ىذا التفكير اإلسرائيمي حاضرًا إلى أن تم التوقيع عمى اتفاقية أوسمو. 
فالتقارير التي كانت تصل إلى مكتب رابين رئيس الوزراء، آنذاك، كانت تشير إلى صعود الحركتين 

سالمي( والسيما في قطاع غزة، وتشير إلى تتكل سمطة المنظمة ونفوذىا.  األصوليتين )"حماس" والجياد اإل
وبات القيادة اإلسرائيمية تخشى من  تضاءل ىامش الخيارات التي في متناوليا، وتحديدا بعد فشل التفاوض 
مع األردن عمى تسوية المسألة الفمسطينية، واضطرارىا إلى التفاوض مع "حماس" فيما إذا استمر ضعف 

.ف. لقد وجدت نظرية تشكيل معارضة إسالمية لمنظمة التحرير آذانا صاغية لدى رابين، عمى أن م.ت
 يكون ىميا محصورا بالدين  وال اىتمام ليا بالسياسة.

ىنا، صدر عن إسرائيل موقفا يعتبر بأن   2007-6-14بعد سيطرة "حماس" عمى قطاع غزة عسكريا في 
"كيانا معاديًا"، وألحقتو بتصريح  أخر جاء عمى لسان وزير قطاع غزة أصبح بعد سيطرة حماس عميو 

 خارجيتو ليفني  اعتبر  أن "حماس باتت عنوانا".
ما أرادت إسرائيل تأكيده ىو أن انسحابيا من قطاع غزة يعني أنيا لم تعد دولة محتمة ألراضي القطاع، وال  

ذي أرادت إسرائيل التأكيد عميو الفصل بين تنطبق عمييا المعايير الدولية كقوة احتالل. األمر الثاني ال
الضفة والقطاع بيدف شق الحركة السياسية الفمسطينية وتقويض مشروع إقامة دولة فمسطينية في حدود 

 الرابع من حزيران.
عندما طرح اييود أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيمي مشروعو لدولة فمسطينية ذات حدود مؤقتة، وتأجيل البت 

ن بشكل في قضايا ال حل النيائي ، وىو ما رفضتو القيادة الفمسطينية في حينو ، طرحت "حماس" مجددا، وا 
سياسي أكثر، فكرة حل يقوم عمى ىدنة طويمة األمد مع إسرائيل نشرتو  صحيفة يديعوت احرنوت اإلسرائيمية 

وزراء . تضمن مشروع اليدنة صاغو أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس ال23/12/2006بتاريخ 
سرائيل، واعتبرتيا  الفمسطيني المقال إسماعيل ىنية ل ىدنة  مدتيا خمس سنوات بين حكومة "حماس" وا 
الصحيفة جزءا من الجيود التي يبذليا  ممثل  في حماس لكسر المقاطعة األوروبية لمحركة. وممت مسودة 

 ".الخطة بحسب الصحيفة  عنوان "اقتراح لخمق ظروف مناسبة إلنياء المواجية
تشمل الخطة المذكورة اتفاق ىدنة لخمس سنوات، تنسحب إسرائيل خالليا إلى خط متفق عميو داخل  

الضفة الغربية ويتعيد الفمسطينيون بوقف اليجوم عمى إسرائيل  واإلسرائيميين،  ال في األراضي المحتمة عام 
اجم الفمسطينيين. كما تتعيد إسرائيل وال في إسرائيل وال في العالمإل وتتعيد إسرائيل بالمقابل باال تي 1967

بأن تحافظ عمى الوضع الراىن في الضفة وعدم البناء في المستوطنات وعدم شق طرق فاصمة كما تتعيد 
بالسماح بحرية الحركة داخل الضفة بين الضفة وشرقي القدس والضفة وغزة.  وممر حر إلى مصر، 

قة، ومدى جديتيا إال أنيا  تبرز استعداد حركة وتفاصيل أخرى. بغض النظر عمى مستوى دقة ىذه الور 
،  1976"حماس" لمتوصل إلى تسوية سياسية مع إسرائيل عمى دولة في حدود األراضي المحتمة العام 

مستندة إلى تفسيرات دينية و تقدير خاطئ بان الزمن يمر لصالح الفمسطينيين ووىم بإنتظار حدوث تحوالت 
 مقضاء عمى دولة إسرائيل .إقميمية إسالمية  تشكل جيوشا ل

إسرائيل تدرك أنو بالرغم من أن حركة "حماس" لم تتخل عمنا عن مبادئيا السياسية إال أن تحوليا لسمطة 
حاكمة في قطاع غزة جعميا أكثر حذرا في التعامل مع إسرائيل في المجال العسكري، ومن ىنا  وقفيا 

. وقد أوردت الصحف أنباء 2009غزة  أوائل العام  إلطالق صواريخ عمى إسرائيل منذ انتياء الحرب عمى
عن إسرائيل، مستفيدة من حالة االنقسام الحاصل، أنيا تدرس "إمكان التفاوض مع حماس بيدف إبرام أتفاق 
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/  10/ 28طويل األمد معيا في ظل تعثر ذلك مع السمطة الفمسطينية بقيادة فتح" )الجريدة الكويتية يوم 
2010 . ) 

قال فيو:     2010/ 10/ 18ذاتو أجرت مجمة  نيوزويك األمريكية لقاء مع مشعل بتاريخ   وفي  السياق
 1967"إن حماس مستعدة لقبول اتفاق مع إسرائيل إذا وافقت عمى إقامة دولة فمسطينية عمى حدود عام 
بدون  عاصمتيا القدس وحق العودة، وأن يكون لمدولة الجديدة سيادة كاممة عمى أراضييا و حدودىا و

مستوطنات". و يضيف مشعل بأن "حماس ستقبل اتفاقا مع إسرائيل إذا وافقت عميو غالبية الفمسطينيين". 
تضيف الصحيفة بأن مشعل يريد أن يكون طرفا في المفاوضات، و بشأن االتصاالت غير الرسمية مع 

وأن "عمى اإلدارة األمريكية اإلدارة األمريكية يقول رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن ىذا غير كاف 
 أن تسمع منا مباشرة".

ىناك من يرى أن في ىذا الكالم رسائل من قيادة "حماس" تبين استعدادىا لتقديم نفسيا كبديل عن المنظمة. 
والواقع أن اإلنقسام الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة بات يغري إسرائيل بأكثر من سيناريو، منيا 

تشجيع قيام كيان سياسي في غزة منفصل يحرر إسرائيل من التزاماتيا كدولة محتمة.   عمى سبيل المثال 
ىناك خشية من أن يقود المنطق الذي يرى في قطاع غزة منطقة محررة من االحتالل  ، وبالتالي منطقة 

 يمكن إقامة دولة عمييا أن يصب في مسعى إسرائيل إقامة كيان منفصل في قطاع غزة.
 ماس" عمى قطاع غزةسيطرة حركة "ح

تشكل المؤسسات التي أنشأتيا حركة "حماس" في قطاع غزة القاعدة األساسية التي تستند إلييا منظومة 
الدعوة التي أنشأتيا الحركةإل والتي تستعين بيا حكومة "حماس" في غزة لتوفير جزء كبير من خدماتيا 

توفيرىا. وجناح الدعوة ىو عبارة عن شبكة من  االجتماعية، وتحديدا الخدمات التي تجد وزاراتيا صعوبة في
المؤسسات االجتماعية و المالية و التعميمية و الخدمية المختمفة المنتشرة في كل مدينة ومنطقة وحارة، 
وتطور عمميا باستمرارإل وتحت تصرفيا لجان الزكاة التي توفر المال المناسب لمختمف النشاطات التي 

تشكل األساس في البناء التنظيمي لمحركة. وبعبارة أخرى ىي مؤسسات سمطة،   تتوالىا منظومة الدعوة التي
وىي "دولة داخل دولة"، وليا شبكات تعميمية مستقمة تقوم بتطويرىا باستمرارإل وتنال الحظ األوفر من الدعم 

 التي يأتييا من الخارج. 
تواء مؤسسات السمطة التي تمت ىذه المنظومة  المتنوعة األداء ليا برامجيا وخططيا الساعية إلى إح

السيطرة عميياإل وبخاصة مؤسسات التعميم الرسمي )الحكومي(إل حيث النشاط الممحوظ لمحركة فييا. وتقوم 
لجان الزكاة بجمع المال من مختمف أنحاء العالمإل وتحديدا من مؤسسات خميجية خيرية إسالمية مستقمة، أو 

المالي واالستثماري الواسع. ومن ىنا يصف بعض الباحثين تتبع لحركة اإلخوان المسممين ذات الرصيد 
والكتاب أن المال الذي يصل باسم جمعيات خيرية خميجية إسالميةإل أو ما يسمى بإتالف الخيرإل لحركات 
الجياد العالمي  ومنيا حركة حماس، بأنو أحد تجميات الظاىرة النفطية  في المنطقة. ويشار ىنا إلى أن 

العمود الفقري في بنية منظومة الدعوةإل وأبرزىا جمعية الصالح، و المجمع اإلسالمي، و لجان الزكاة تشكل 
جمعية الفالح، حيث يباشر منيا الدعم الموجو إلى مجاالت الصحة، والتعميم و رياض األطفال والشباب 

أغمقت والمرأة  ونشاطات اجتماعية أخرى باإلضافة إلى مؤسسات إعالمية محمية تولت إنشاءىا بعدما 
مؤسسات خصوميا  إلدراكيا أىمية اإلعالم و حيويتو بالنسبة إلييا  ىذا إلى جانب النشاطات االستثمارية 

 وحتى العقارات و التجارة العامة وخاصة في مجال األنفاق. –محالت الصرافة  –في المجال المصرفي 
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جنداتيا اإلقميمية و الضرائب التي إلى جانب كل ىذا ىناك الدعم المالي السياسي الذي يأتي من دول ليا أ
تجبييا حكومة "حماس" حيث تصرف عمى حكومتيا وبنيتيا اإلدارية ذات المون الحزبي الواحد )المسيطر 
عمى التعميم واألمن والقضاء(. ىذه شبكة من المؤسسات والعالقات والخدمات تشكل في مجموعيا مشروعا 

ولية الثقافية ،  و العنف ضد الخصوم السياسيين ومؤسساتيم سياسيا اجتماعيا  ، يتسم باالنغالق و الشم
 المجتمعية .

و يحتل الجامع مكانة استثنائية في عمل منظومة الدعوة وىو بمثابة مكاتب حزبية تعقد فييا االجتماعات، 
لتي و النشاطات المتنوعة لمحركة، و حيث لكل جامع أسرة تنفذ سياسة الحركةإل الموجية لمجميور و لمفئات ا

تستيدفيا الحركة. و توفر المساجد انتشارا واسعا ومنظما بحيث ال يخمو حي في قطاع غزة بدون مسجد. 
لى جمب الدعم و  وىذا يفسر حرص حركة "حماس" عمى السيطرة الحزبية عمى كل مساجد القطاع، وا 

 التبرعات لبناء مساجد جديدة .
 المصالحة و الخيارات المتاحة 

حتى ىذه المحظة ينتظر الفمسطينيون  إنجاز المصالحة الوطنية ألنيا بإختصار شديد و  2007منذ حزيران  
مصمحة عميا إذ  اليمكن مواجية اإلحتالل وممارساتو بدون ان يتوافق الفمسطينيون سياسيا ، فمماذا لم 

 تتحقق المصالحة حتى ىذه المحظة  ؟ .
صل لم يشيد الوضع الفمسطيني تاريخيا منذ تشكل ىناك أسباب عديدة لعدم تحقيق المصالحة أوليا أنو باأل

حركة حماس توافقا سياسيا برنامجيا عمى غرار فصائل و مكونات الوطنية الفمسطينية ،بالرغم من التفاىمات 
ىنا وىناك و لكنيا لألسف الشديد لم ترتقي إلى مستوى الشراكة السياسية  نحن إزاء برنامجين مختمفين 

نياء اإلحتالل عن حدود الرابع من حزيران  تماما األول لم يستطع  ، بالرغم  1967إنجاز الدولة الوطنية وا 
من اإلنجازات الكبيرة التي تحققت لمفمسطينيين كجماعة سياسية تتطمع لمحرية و اإلستقالل ، و البرنامج 

أدائو في الحكم الثاني بالرغم من أنو لم يختبر كفاية إال أنو و نتيجة لممارساتو عمى األرض و خاصة بعد 
في قطاع غزة و في المقاومة لم يشكل نموذجا لدى الفمسطينيين يحتذى بو  . بل شعر الكثير من 
الفمسطينيين مدى الضرر الذي لحق بقضيتيم من قبل ىذا اإلتجاه ، في الحكم  كما أسمفنا قدم نموذجا رديئا 

المجتمع و الناس بمظمة إسالمية أصولية ،  قائم عمى الييمنة و التفرد ، وذو أجندة إجتماعية قاسية عمى 
وموقفو من الرموز الوطنية " العمم و الجندي المجيول و النشيد الوطني و الكوفية ......  الخ  " و في 
المقاومة دائما حساباتو غير دقيقة ، وكان يوظفيا بأىداف سياسية صغيرة تتعمق بياجس السيطرة و تعزيز 

ي ل م ت ف  ، ال ضمن رؤية سياسية واضحة تقربنا من اإلستقالل و بناء نفوذه ليشكل البديل السياس
دولتنا المستقمة  ، و أيضا لم تشكل حماس نموذجا لدى الفمسطينيين في المقاومة و الصمود و المواجية مع 

 .  2008/  12/ 27اإلحتالل إبان العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة الذي بدأ في 
سرائيمي من طرف واحد ، ألسباب عديدة ال نرى داعيا لشرحيا وخرجت حركة حماس انتيت الحرب بقرار إ

من الحرب إل عمى األقل محافظة عمى حكميا في قطاع غزة " اليدف الذي تحدث عنو د سكن رئيس جياز 
نما بإعادة  الرشد ليا ودفعيا  المخابرات اإلسرائيمية بأن ىدف العممية ليس القضاء عمى حكم حماس بغزة وا 

 إلبرام اتفاق  تيدئة طويل األجل ".
ذلك الن القضاء عمى حكم حماس بحسب دكسن  يطرح سؤال ماذا ستفعل إسرائيل في اليوم التالي ." ىل 
تعيد احتالليا لقطاع غزة وبالتالي تكون امام معضمة بانيا مسؤولة عن السكان كقوة احتالل أم تعيدىا ألبو 

 دود والمستوطنات والقدس ونقوى أوراقو " .مازن الذي بعدىا سيفاوضنا عمى الح
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بالطبع إسرائيل ستعزز االنقسام الفمسطيني والتمثيل الفمسطيني وتضعف الوطنية الفمسطينية صاحبة برنامج 
 الدولة المستقمة .

وان كانت حماس حافظت عمى حكميا في قطاع غزة ولكنيا فشمت في إلحاق خسائر مؤذية في صفوف 
إحياء ذات كثافة سكانية في قطاع غزة ، وىنا إسرائيل إستخدمت مفيوم قوة الردع  العدو الذي دخل إلى

اليائمو إل  " القدرة عمى التدمير و القتل المريع " وبالتالي أصبحنا أمام معادلة إذا أرادت حماس المحافظة 
" وذلك  عمى حكميا فعمييا دفع الثمن كونيا أصبحت عنوان في قطاع غزة "  كما ذىبت حينيا ليفني

 بالمحافظة عمى األمن ومنع فصائل المقاومة من إطالق الصواريخ .
و فعال حماس أستوعبت الدرس و إختارت تعزيز حكميا في قطاع غزة "  كإنطالق مشروع إسالمي عالمي  
"  تصريحات الزىار و فتحي حماد القياديين البارزين في الحركة . وبعدىا سمعنا بتصريحات متتالية تصف 

ق الصواريخ بالخيانية و أال وطنية . "وىنا نتذكر ما كانت حماس تياجم تصريحات الرئيس عباس إطال
حين و صفيا بالعبثية "  ، وقامت بإجراءات عقابية ضد أي فصيل فمسطيني يطمق الصواريخ  ، حيث 

األخيرة ،  في سيرت الدوريات و أقامت نقاط مراقبة لضبط الحدود و ىنا يحضرنا تصريح لمزىار في األونة 
حيث وصف بأن " مطمقي الصواريخ متمردين عمى  2010/  10/  30صحيفة الحياة المندنية يوم 

فصائميم بدليل أنو ال نجد أحدا يتبناىا  " منطمقا من فرضية أن ىناك توافقا فصائميا عمى و قف إطالق 
و أنو إذا كان ىناك من اليتبناىا الصواريخ األمر الذي نفتو تكرارا فصائل العمل الوطني في قطاع غزة ، 

 فيذا خشية من المطاردة و اإلعتقال ليس إال .
إن غياب اإلرادة السياسية لدى حماس و ىاجس السيطرة و إقامة نموذج حكم  إسالمي في قطاع غزة التي 

كل تعتبره حماس منطقة محررة  ، و التحوالت البنيوية التي حدثت في الحركة بعد اإلنقالب  وخاصة تش
مراكز قوى تممك السالح و المال مستفيدة من واقع سيطرتيا عمى قطاع غزة و ترابط ذلك مع مصالحيا  ، 

اإلخوان المسممين   " من قيود عمى اإلرادة السياسية  .  –إلى جانب ما يشكمو المال السياسي    " اإليراني 
ع عمى الورقة المصرية و التفاىمات بين كل ىذا  يشكل بال شك عائقا أمام المصالحة ، حتى ولو تم التوقي

فتح و حماس تبقى المصالحة و الشراكة السياسية بعيدة المنال ، وفي أحسن األحوال سنكون أمام 
محاصصة سياسية و تقاسم وظيفي يحفظ لحماس سيطرتيا عمى القطاع و لفتح سيطرتيا عمى الضفة و 

 سياسية بدل إنيائو . الطرفين تحت اإلحتالل ،  أي إعطاء اإلنقالب شرعنو
ألن المصالحة لم تستند من قبل حماس عمى مراجعة سياسية لمواقفيا من الوطنية الفمسطينية و ممثميا  م 
ت ف ومن السمطة و الشراكة السياسية ومبدأ التداول السممي لمسمطة  ، ىذا بالرغم من بروز إتجاىا داخل 

رىا اإلعالمي   بدأ يعبر عن نفسو في الندوات و حماس في قطاع غزة يحوي قيادات مركزية  ليا حضو 
الورش و المقاءات التي يجرييا " بيت الحكمة " المؤسسة التي أنشأىا د أحمد يوسف بتمويل سويسري ، و 
ممخص و جية نظره أننا فشمنا في المقاومة كما فشمت م ت ف و حركة فتح في المفاوضات ، و لم نستطع 

أن  نجمع بين المقاومة و الحكم ضمن إستراتيجية تقربنا من نيل حقوقنا في إدارة حكم غزة بشكل سميم و 
بناء الدولة المستقمة ، ولكن ىذا اإلتجاه بالرغم من نشاطو إال أنو لم يصل بعد إلى مستوى الـتأثير المباشر 

 و الفعال داخل الحركة ويصطدم  بمراكز القوى التي تشكمت  .
أرادت أن تكون فاعمة و مؤثرة أكثر إال بأن  تكون جزءا من الحركة  ويبدو أن ال خيار أمام حماس إن

الوطنية الفمسطينية ضمن نظام سياسي يحترم األسس الديمقراطية  والتعددية السياسية والفكرية و ويؤمن 
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بالمشاركة. وىذا يستدعي مراجعة سياسية فكرية شاممة لمواقف حركة حماس من الوطنية الفمسطينية و 
 حزب سياسي وطني،  األمر الذي ال أرى بوادر لحدوثو في المدى القريب.لدورىا ك

 
 22/9/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 فمسطينيو سوريا بين السندان والمطرقة .51

 عارف أبو مريفة
مخيما فمسطينيا تديرىا وتشرف عمييا وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين  11يوجد في سوريا 

( تضم ىذه المخيمات، حسب اإلحصاءات الرسمية ،ما يقارب من UNRWAاسم )المعروفة اختصارا ب
ألف فمسطيني وال تشمل ىذه األعداد سوى من يحمل بطاقة )إعاشة( أي المسجمين فقط في  561724

سجالت وكالة الغوث، ويقـــول العارفون بامور المخيمات أن ىؤالء ىم األقمية أما األكثرية والتي تناىز 
ميون فمسطيني فيــــم منتشرون في جميع المدن السورية وىم في الغالب األعم من الطبقة الغنية أو اعدادىا م

المتوسطة العميا، الذين إما ىجروا المخيمات بعد أن اغتنوا، او انيم في األصل من العائالت الميسورة، 
 ية وحتى المصرفية.حيث أن القانون السوري يسمح ليم بالعمل وتممك العقارات والنشاطات الصناع

 ثالثة أجيال فمسطينية شيود التحوالت السورية
توسع مخيم درعا لالجئين بعد النكسة والحق بو مخيم آخر لمنازحين من الحمة والجوالن، العمل الفمسطيني 
السياسي كان عمنيا في مخيمات سوريا ولكن الوجود العسكري لم يكن مسموحا بو، كان لكل تنظيم فمسطيني 

عسكري خارج المخيمات تمثل بمعسكرات أو ثكنات لمتدريب فقط، في المخيم كانت مقرات ىذه وجود 
الفصائل تشكل حالة من العمل المقاوم عمى أصعدة التنظيم ودعم األجنحة العسكرية في لبنان بالمقاتمين أو 

العامل مرىونًا بالعالقة في التوعية الشعبية والنشاطات االجتماعية والثقافية، وكان أمر الوجود الفمسطيني 
السياسية بين القيادة السورية، وبين مختمف الفصائل الفسطينية، فكان يتم مثال إغالق واعتقال جميع مقرات 

التي تشكمت بعد الدخول السوري المسمح إلى لبنان وقيامو بإجياض المشروع  -وأعضاء جبية الرفض 
تسميم مكاتبيم إلى فتح اإلنتفاضة وىو التيار الذي انشق أو يتم مثال طرد أعضاء فتح و  -الوطني المبناني 

 .1983عن فتح االم في العام 
المامحق بمدينة درعا من جية الشرق ـ من صحف ومجالت وأفالم  -كان ما يصدر في ىذا المخيم 

ومحاضرات وندوات يعادل جميع ىذا األنشطة في جميع مدن حوران، كان لكل تنظيم فمسطيني عمى األقل 
مة اسبوعية غير النشرات والممصقات والبيانات والكتب واألشعار الممنوعة ، كان المخيم خمية نحل وكان مج

ألن الوجود اإلسالمي في المخيم كان مندمجا  -مقصد المثقفين السورييين من المعارضة، اليسارية تحديدا 
ائيا من المخيمات الفمسطينية مع حركة فتح التي كانت تحوي أعضاء اإلخوان المسممين وقد تم طردىا ني

وقبميا كان اعتقال أو ىروب اإلخوان المسممين ـ أما مقر حزب البعث  1983كما ذكرنا سابقا في العام 
العربي اإلشتراكي ـ فرع فمسطين، فقد كان خارج المخيم، مترىال وخاويا كفرعو الرئيسي وغير فاعل في 

 المخيم.
 

 الُمخبر والكمب
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ا الكمب، فقد طردتو أمي وطردتني معو، وكان جروا صغير عندما أحضرتو إلى ال أدري كيف عاش ىذ
البيت: أرجعو من حيث جبتو، قالت أمي: لن تدخل البيت معو، بتواطؤ مع إخوتي نقمنا الكمب إلى سطح 
البيت وقمنا ليا: خمص أرجعناه إلى صاحبو، وبدأنا نيرب لو الطعام إلى سطح البيت، اكتشفت أمي األمر، 

كنيا ربما رقت لنا وىي ترى فرحتنا بو، فسمحت ببقائو، كان يحمل إسما غريبا ال أدري من أطمقو عميو ول
)أبو عبدو(. كبر الكمب، وصار يرابط أمام باب دكان المحام )الجزار( الذي وجد في الكمب شريكا يخمصو 

 من البقايا التي ال تاباع.
سان مذعور، خرجت إلى الزقاق كان أبو عبدو في ليمة صحوت عمى صوت أبو عبدو يزمجر وصوت إن

حاشرًا المخبر المعــــروف باسم )بييج( كان ىذا المخبر مرعبًا المخيم في النيار يتبختر طـــوال وعرضا في 
المخيم كالطاووس ييين من يشاء ويشاكس من يشاء، ألول مرة أراه مذعورًا كالفأر يستنجد بي أن أخمصو 

دو، لجمت أبو عبدو، التقط بييج أنفاسو، قال لي: ابقو في البيت إذا رأيتو خارجًا من براثن وأنياب أبو عب
 سأقتمو، ىنا عرفت ان بييج وجماعتو يتمصصون ويسترقون السمع عمى بيوت أىل المخيم في الميل.

البد أن قرارا صدر بالتخمص من أبو عبدو، فقد اختفى بعد أيام، ثم وجدنا جثتو في السيل القريب من 
لمخيم خمف )الحسبة(، كان جسده مثقوبا بالرصاص )بندقية صيد( الذي قام بالميمة ىو أحد سكان الحارة ا

من البعثيين وىو الوحيد الذي يمتمك بندقية صيد مرخصة، عدا عن أن أبو عبدو ال يتبع أحدًا إلى ىذه 
نعرف القاتل، لذا قررنا حرق  المنطقة إال إذا كان من سكان الحارة، كانت جريمة عمنية بالنسبة لنا، فنحن

بيتو، ولكننا لم ننجح سوى في اشعال بعض القش الممقى فوق سطح البيت، وانطفأ الحريق دون أن يشعر 
 القاتل بو.

 
 مخيم اليرموك قمب دمشق النابض

الفمسطينيون في سوريا ىم جزء من الشعب السوري بالمفيوم السكاني المدني، فميس ىناك ما يميز بين 
فمسطيني أو طالب سوري في جامعة دمشق مثال، فكالىما في يوم معين من كل أسبوع يخمعان الزي طالب 

الجامعي الموحد وىو األزرق الكحمي، ويرتديان المالبس العسكرية الكاممة، وكانت تمقى عمييما نفس 
ا، ولكن الفمسطيني المحاضرات العسكرية ونفس التمارين العممية، الخدمة العسكرية أيضا إجبارية عمييما مع

يخدم إسميا في ما يسمى بجيش التحرير الفمسطيني، وىو جيش يحمل نفس اإلسم ويتبع فعميا لمدولة العربية 
 الموجود فييا، وال يتبع لقيادة منظمة التحرير، كما في العراق ومصر واألردن.

لتي تراىا في الجامعات داخل المخيم أيضا، كانت المخابرات السورية تحكم القبضة الحديدية نفسيا ا
واإلدارات والمصانع، ذكر لي صديق كان يسكن المخيم أنو كان عائدًا إلى بيتو وفي الطريق اشترى زجاجة 
عرق من السوق السوداء، وعندما نزل من الباص واتجو إلى بيتو خبأ الزجاجة تحت معطفو في الجية 

الجيران، وفجأة: توقفت بجانبي سيارة فخمة كان  اليسرى وىو يقبض عمييا بيده اليمنى خوفًا من أن يراىا
فييا شاب واحد يرتدي بذلة رسمية أنيقة، طمب مني أن أقترب منو، فاقتربت وىنا ظير انو يحمل مسدسا 
يصوبو نحوي ولكن باب السيارة كان يخفيو عني، قال لي ىو يصوب مسدسو نحوي: ماذا تحمل ؟ فأردت 

وقربو مني وىو يقول: وال حركة، فأكدت لو أنيا زجاجة عرق، فطمب أن أريو الزجاجة ولكنو ىز مسدسو 
مني أن أبقي يدي حيث ىي وأن أقترب منو، وفعال اقتربت حتى التصقت بالسيارة فمد يده اليسرى وكشف 
عن المعطف وىو يضع المسدس في بطني، وعندما تأكد من حمولتي سألني عن اسمي وأين أسكن، ثم 

 صرفني.
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جبية الشعبية لتحرير فمسطين قال لي أنو كان مضطرا لمنزول من مكتبو واالتجاه إلى صديق آخر من ال
مكتب آخر في مخيم اليرموك ويقول أنو كان ينتظر حوارا مع الحكيم )جورج حبش( عمى إذاعة مونت 
كارلو: كان معي راديو صغير )ترانزيستر( وضعتو عمى أذني ونزلت، وما أن سرت أقل من مائة متر حتى 

ان شخص غميظ البنية شرس النظرات يضع يده عمى كتفي وىو يقول ماذا تفعل ؟ في نفس الوقت امتدت ك
يده إلى المذياع انتزعو مني ووضعو عمى أذنو، ولما تأكد أنو راديو سألني عن إسمي وعنواني، وصرفني، 

كان يعتقد أني أسير كان ال يزال صاحبي بعد مرور أكثر من ثالثين عاما عمى ىذه الحادثة يتساءل: ىل 
 بجياز إرسال في وضح النيار؟!.

كان مخيم اليرموك مامتقى جميع التيارات السياسية، العسكرية منيا أو التي ليس ليا وجود عسكري في سوريا 
ولبنان، كانت دمشق محطة )ترانزيت( أساسية لمقوى العسكرية الفمسطينية والمبنانية والعربية وحتى العالمية 

ك المعارضة السورية العمنية منيا والسرية، سيما في ظل األوضاع االمنية الصعبة لمطار أضف إلى ذل
بيروت إبان الحرب األىمية ثم بعد االحتالل اإلسرائيمي لمبنان، فال غرابة أن تكون المخيمات مسرح عمميات 

 اساسي عمى جدول السبعة عشر جيازأ أمنيًا سوريا.
ك تحديدا، بعد االنفجار السكاني، عندما انضم إليو كثير من المياجرين ظيرت حالة غريبة في مخيم اليرمو 

السوريين من أكراد ودروز وحوارنة وعمويين وبدو إضافة طبعًا إلى النازحين من أىل الجوالن، فتوسع المخيم 
كثيرا وكانت أعين أصحاب رؤوس األموال منتبية إلى ىذا السوق الذي يضم أكثر من مميون مستيمك، 

رت محالت تجارية، وواجيات زجاجية ال تتناسب مع المخيم، وظيرت سوق سوداء كبيرة، كل شيء فظي
ميرب من لبنان تجده في المخيم، الحكومة لم تكن عاجزة عن ضبط ىذه السوق السوداء في المخيم فيي 

ن ضباط تسمع )دبة النممة( كل ما في األمر ان كبار الميربين الذين يمولون سوق المخيم ىم أصال م
 الجيش.

 
 الثورة السورية في المخيمات

منذ البداية كان الحسم في المخيمات سريعا، لن نذكر أسماء، سنترك ىذا األمر لمؤرخي الثورة السورية 
وشيودىا، مخيم درعا، مخيم الرمل في الالذقية، مخيمات دمشق، سبينة، جرمانا، اليرموك، فمسطين، مخيم 

الء'السمطة منذ األيام اآلولى، وعندما تسمحت المعارضة برزت الحاجة إلى النيرب في حمب، ىرب منيا عم
الخبرة الفمسطينية العسكرية التي وضعت نفسيا في خدمة الثورة، وأبمت بالء حسنا يشيد لو أىل الثورة، 

شييدا، المخيم دمر عن بكرة أبيو، حتى  170مخيم درعا الصغير والذي ال تتعدى مساحتو كمم واحد خسر 
ندما انسحب الثوار من المخيم، وىدأ القصف، عاد بعض أىل المخيم إليو ولكنيم وجدوه غير صالح ع

لمحياة، البنية التحتية مدمرة، رائحة الموت تمأل المكان، الجثث المتعفنة، ال مجال لمعيش في مخيم درعا 
 اآلن، يحتاج إلى إعادة إعمار شاممة.

معارضة الخارجية، جعمتيم يفكرون في تجربة العراق المريرة، مشكمة فمسطينيي سوريا مع بعض أطراف ال
بادتنا الننا لم  والمقارنة بينيا وبين تجربة مخيمات فمسطينيي لبنان، الخيار واضح، في العراق تم طردنا وا 
نكن مسمحين، في لبنان ال أحد يجرؤ عمى اإلقتراب من المخيمات ألنيا مسمحة وقادرة عمى الدفاع عن 

كثرة األعداء، بعض أطراف المعارضة الخارجية تياجم المقاومة وتتحدث عمنًا مع الصياينة عن  أىميا رغم
التوطين، الحكم عمى األرض لمثوار، جيش التحرير الفمسطيني التابع لمجيش السوري تعرض النشقاقات 

كتائب عسكرية  كبيرة ومؤثرة حتى اآلن ىي في خدمة الجيش الحر وقضية الثورة، ظيرت في اآلونة االخيرة
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فمسطينية مسمحة، حان وقت التنظيم اآلن: تنسيقيات المخيمات وكتائبيا المسمحة في خدمة الثورة السورية 
ذا ال سمح اهلل نجح تيار الناتو في ركوب موجة  -التي نعتبرىا جسر العودة وتحرير فمسطين، ما عدا ىذا  وا 

مدفاع عن النفس، وضد التوطين، ولكن ال ىجرة وال فسالحنا عمى األقل ل -الثورة عمى الطريقة الميبية 
 تيجير وال عودة إال إلى فمسطين.
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