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 -الســالم الفلســطينية  مفاوضــاترار دولــي يهــدف إلــى إعــادة إطــالق فــابيوس: نعمــل الستصــدار قــ .0
 خالل عامينمنها واالنتهاء  اإلسرائيلية

، أن ميشال أبو نجمعن مراسلها  نقالا  باريس من، 29/11/2114الشرق األوسط، لندن،  ذكرت
لوران فابيوس استغل جلسة المناقشات في الجمعية الوطنية، التي كانت  وزير الخارجية الفرنسي

مخصصة أمس لمناقشة مشروع قرار يحث الحكومة على االعتراف بالدولة الفلسطينية، لتوضيح 
زاب السياسية، حيث تتداخل فيها السياسة بين الكتل النيابية واألح حاداا  موقفه من مسألة تثير انقساماا 

 الداخلية واالعتبارات الدبلوماسية والخيارات االستراتيجية.
ذا كان لوران فابيوس قد حرص على إعادة التأكيد على أن التصويت على مشروع القرار ال يلزم  وا 

، إلى 1991ة الحكومة، فإنه شدد بقوة على دعم بالده إلقامة دولة فلسطينية تقوم على حدود سن
أن باريس مستعدة لالعتراف بها،  جانب "دولة إسرائيل"، وتكون القدس عاصمة الدولتين، مضيفاا 

 ولكن "في الزمن المناسب" بحيث ال يكون االعتراف بدولة "افتراضية".
سياسية  -لكن األهم في كلمة فابيوس أنها كشفت عن سعي فرنسي إلطالق مبادرة دبلوماسية 

في مجلس األمن الدولي، وأخرى على األرجح في العاصمة الفرنسية. وفيما يخص  مزدوجة: واحدة
تعمل في مجلس األمن مع شركائها لمحاولة استصدار الجزء األول قال الوزير الفرنسي إن باريس "

قرار دولي يهدف إلى إعادة إطالق مفاوضات السالم واالنتهاء منها خالل عامين، والتي تتبناها 
لكن الوزير الفرنسي نبه إلى أن باريس "تسعى لتالفي قيام محادثات ال تنتهي"،  رنسية".الحكومة الف

ولذلك دعا إلى بلورة روزنامة دقيقة ومحددة للمفاوضات التي يجب أن تنتهي، حسب قوله، خالل 
عامين ال أكثر. أما فائدة القرار الدولي، الذي لن تطرحه باريس من غير التفاهم المسبق مع 

طينيين والجانب العربي، فإنه يهدف، إلى جانب وضع الروزنامة، إلى إعادة تعيين اإلطار الذي الفلس
عادة تأكيد محددات السالم التي تقول باريس إنها "معروفة للجميع".  ستجرى فيه المفاوضات، وا 

وال  وكرر فابيوس أكثر من مرة أن بالده "ترفض أن تكون المفاوضات حجة الستمرار الوضع القائم"،
 "وسيلة لرفض االعتراف بالدولة الفلسطينية".

القديمة، الداعية إلى مؤتمر دولي للسالم "ألنه  -بموازاة ذلك، عادت باريس لطرح فكرتها الجديدة 
 .يتعين الخروج من وضع المفاوضات )وجها لوجه بين الطرفين(

البرلمان ، أن ت خوريأرلي نقالا عن مراسلتهاباريس من  29/11/2114الحياة، لندن، وأضافت 
الفرنسي شهد أمس جلسة نقاش عاصفة لقرار ينص على االعتراف بدولة فلسطين ويطرح للتصويت 

ثاء المقبل، في خطوة رمزية غير ملزمة للحكومة الفرنسية، ومماثلة لقرارات من النوع نفسه تبناها الثال
 أخيراا بعض البرلمانات األوروبية.
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، خصوصاا أن المسيرة السلمية "بادرَة سالم"الغالبية االشتراكية التي أعدته، ويمثل القرار بالنسبة إلى 
حال "تراوح في مأزقها بعد اآلمال التي واكبت اتفاق أوسلو، كما يسعى إلى أن يساهم في إزالة 

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ألنها كفيلة بأن تتحول إلى مواجهة دينية خطيرة  "االنفراد وجهاا لوجه
 في ضوء ما كشفته أعمال العنف األخيرة في مدينة القدس.

فرنسا اليوم على "وفي معرض الدفاع عن القرار، قال نائب اليسار الديموقراطي فرانسوا أسانس إن 
)المعارضة اليمينية(  "االتحاد من أجل الحركة الشعبية"، فيما اعتبر نائب حزب "موعد مع مصيرها

ين تهافتوا لطرح القرار على البرلمان وقطع الطريق على الشيوعيين كلود غواسكين، أن االشتراكي
 من الحزب االشتراكي. "جذب ناخبي الحزبين الذين ابتعدوا إلىسعياا "وأنصار البيئة 

األمر ليس على صلة "ورد رئيس الكتلة البرلمانية االشتراكية برونو لورو على هذا الموقف، قائال إن 
ن"بالسياسة الداخلية تبنيه من البرلمانات  إلىالقرار يندرج في إطار ديناميكية أوروبية، في إشارة  ، وا 

وطالب النائب كريستيان أستروزي بسحب القرار، مؤكداا أنه لن يصوت  األوروبية الثالثة األخرى.
عليه، في حين اعتبر النائب بيار لولوش الذي ينتمي، مثل أستروزي، إلى حزب االتحاد اليميني، أن 

. "تجذير الموقف اإلسرائيلي من دون أن يساعد الفلسطينيين إلىهذا القرار لن يؤدي سوى  مثل"
لطرح مثل هذا القرار، لكنه أسف لعدم  "الوقت مناسب"ورأى النائب اليميني أكسيل بونياتوفسكي، أن 

 كون المبادرة إلى هذا الطرح مشتركة بين اليمين واليسار الفرنسيين.
 -الفلسطيني "باستيراد النزاع"ائب عن حزب الوسط ميير حبيب، اتهم االشتراكيين في المقابل، فإن الن

اإلسرائيلي إلى فرنسا من خالل القرار. وخلط بين هذا النزاع وقضايا أخرى، منها إعدام الفرنسي 
هرفي غورديل بعد خطفه من جانب إسالميين في الجزائر، ومحمد مراح الذي قتل تالمذة في إحدى 

 اليهودية في منطقة تولوز.المدارس 
 
 عباس يبحث مع العربي وشكري خطة لدعم االعتراف بالدولة الفلسطينية .2

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح أمس مع الدكتور نبيل : سوسن أبو حسين -القاهرة
األمين العام لجامعة الدول العربية، وسامح شكري، وزير الخارجية المصري، خطة التحرك  العربي،

العربية لدعم االعتراف بدولة فلسطين، وحث الدول المانحة على االلتزام بما أقره مؤتمر إعادة إعمار 
مكانية تفعيل الدعم الع ربي لحماية غزة، إلى جانب تداعيات إعالن حكومة نتنياهو يهودية الدولة، وا 
 القدس، وذلك قبيل االجتماع الوزاري العربي ولجنة مبادرة السالم المقرر اليوم في القاهرة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن اللقاء بحث مجمل التطورات في األراضي الفلسطينية في ظل استمرار 
ود التي تبذل ي على المسجد األقصى بشكل يومي، إضافة إلى الجهسرائيلاالستيطان والتصعيد اإل
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لدعم المسعى الفلسطيني في مجلس األمن الدولي، قصد الحصول على قرار دولي لتحديد سقف 
 ي.سرائيلزمني إلنهاء االحتالل اإل

كما تناول االجتماع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني إلعادة إعمار قطاع غزة، وأكد 
ة بتقديم األموال التي تم التعهد بها خالل مؤتمر إعادة عباس خالله ضرورة التزام الدول المانح

اإلعمار، الذي عقد أخيرا في القاهرة، في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني، خاصة خالل فصل 
الشتاء الحالي الذي تسبب في مضاعفة معاناة سكان غزة، ممن تهدمت منازلهم جراء االعتداء 

 ي على المدينة الصيف الماضي.سرائيلاإل
كما التقى الرئيس محمود عباس أمس السفير الجزائري لدى مصر نذير العرباوي، ووضعه في صورة 

وعلمت "الشرق األوسط" أن الرئيس عباس سلم السفير  تطورات األوضاع العامة في فلسطين.
الجزائري رسالة خطية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما أطلعه على المستجدات والجهود المبذولة 

وصول إلى حل الدولتين، فيما أوضحت مصادر عربية أن االجتماع الوزاري العربي المقرر صباح لل
اليوم سوف يؤكد على أهمية الحشد العربي للخطوات التي يعتزم الرئيس عباس اتخاذها، بما في ذلك 

 التوجه إلى مجلس األمن، واالنضمام إلى المنظمات الدولية المختلفة.
 29/11/2114ن، الشرق األوسط، لند  

 
نهاء االحتالل .3  المجلس الوطني: على العالم أن يخرج من دائرة الصمت إلى الفعل وا 

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني ماض في مشواره النضالي والكفاحي  :عمان
وتقرير حتى يتمكن من استعادة أرضه وتحقيق حريته واستقالله ونيل حقوقه الوطنية ممثلة بالعودة 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في حدود الرابع من  المصير وا 
 .1991حزيران عام 

عاما على قرار تقسيم فلسطين الظالم عام  91وشدد المجلس في بيان أصدره أمس لمناسبة مرور 
على المجتمع الدولي الذي أعلن ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا أن  181رقم  1941

تضامنه مع حقوق شعبنا في هذا اليوم أن يأخذ دوره ويتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه 
نهاء االحتالل واتخاذ  الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وأن يخرج من دائرة الصمت إلى دائرة الفعل وا 

ية وتنفيذ قراراتها ذات الصلة، حفاظا على األمن إجراءات عملية تلزم حكومة تل أبيب بالشرعية الدول
واالستقرار في منطقتنا التي تشهد صراعات ونزاعات دامية، ويعمل االحتالل على زيادتها وتوسيع 

رهابه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته.  نطاقها باعتداءاته وا 
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صراره على التوجه  ار قرار يحدد مجلس األمن الدولي الستصد إلىوأكد المجلس تصميم شعبنا وا 
دعم هذا التوجه  إلىلألراضي الفلسطينية، داعيا األسرة الدولية  يسرائيلاإلتاريخا إلنهاء االحتالل 

تدمير  إلىإلنقاذ حل الدولتين الذي يتهدده خطر التالشي جراء سياسات حكومة االحتالل الرامية 
ب استمرار عمليات القتل جان إلىفرص السالم العادل من خالل مواصلتها البناء االستيطاني، 

 أبناءوحمالت االعتقال وتدنيس حرمة المسجد األقصى وتصاعد اعتداءات قطعان المستوطنين على 
 شعبنا األعزل.

وسجل المجلس تقديره العالي العتراف بعض البرلمانات األوروبية بالدولة الفلسطينية، مثمنا قرار 
سبانياالسويد  داعيا البرلمانات والدول األخرى التي لم تتخذ ذات  مؤخرا االعتراف بدولة فلسطين، وا 

 إحقاقاالتحلي بالشجاعة ومقاومة الضغوط التي تحول دون اعترافها بدولة فلسطين  إلىالقرار بعد 
الصراع وتحقيق السالم العادل والدائم القائم على  بإنهاءللحق وتأكيدا على التزامها بالشرعية الدولية 

 إنوقال المجلس:  حقه في تقرير مصيره أسوة بباقي شعوب المعمورة. تمكين شعبنا من ممارسة
ية على مشروع قانون "القومية" أو يهودية الدولة، تمهيدا لعرضه على سرائيلمصادقة الحكومة اإل

بعين الخطورة، لما ينطوي عليه من دالالت  اليهمالكنيست للتصويت عليه، أمر ينبغي النظر 
وتهويد  1948الالجئين في العودة وتهديد وجود أهلنا في أراضي عام  سياسية وعنصرية، تلغي حق

أنه يشكل انتهاكا سافرا للقيم الحقوقية واإلنسانية والحضارية  إلى إضافةالقدس والمقدسات، 
 والديمقراطية، من خالل اعتماد سياسات قائمة على التمييز والعنصرية في مختلف مناحي الحياة.

 29/11/2114هللا، الحياة الجديدة، رام 
 
 أبو يوسف: الموقف العربي داعم للخطوة الفلسطينية بالذهاب إلى مجلس األمن الدولي .4

قال الدكتور واصل أبو يوسف األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية  :رام هللا
لى مجلس األمن، وفي حال لمنظمة التحرير، إن القيادة اتخذت قرارا بطرح مشروع إنهاء االحتالل ع

عدم نجاحه، فإنها ستتوجه نحو الجمعية العامة لألمم المتحدة، وبعد ذلك االنضمام إلى المنظمات 
الدولية، وبينها محكمة الجنايات الدولية. كما أشار إلى خيارات أخرى بينها المقاومة الشعبية، معتبرا 

 المقاومة مشروعة للشعوب الواقعة تحت االحتالل.
يوسف في حديث صحفي أمس إن اجتماع القيادة قبل أيام وقرارات اللجنة التنفيذية  أبو افوأض

للمنظمة واجتماع اللجنة السياسية، كلها أكدت على قرار الذهاب إلى مجلس األمن وطرح مشروع 
جالء االحتالل عن أراضي الدولة الفلسطينية في فترة زمنية محددة. وأضاف أنه "قرار قيادي ال 

انه في حال اإلخفاق في  إلىولفت  ة عنه" مشيرا إلى دعم عربي له على كافة المستويات.رجع
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، فإن البديل هو التوجه في اليوم التالي للتوقيع على مجموعة من المعاهدات الدولية األمنمجلس 
 وفي مقدمتها االنضمام لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

 29/11/2114، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 أبو مرزوق: سنفعل اتصاالتنا الستكمال ملفات المصالحة .5
قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق إن حركته ستفعل اتصاالتها الستكمال : غزة

ملفات المصالحة، واصفا وضعها الحالي بالخجول. وأكد أبو مرزوق بتصريح مقتضب على صفحته 
(: وجود اتصاالت خجولة بشأن المصالحة، مؤكدا بأن حركته 11-29بالفيسبوك صباح السبت )

 "مستمرة بحرصها على المصالحة وعلى إبقاء االنقسام خلف ظهورنا".
وبخصوص المفاوضات مع االحتالل الصهيوني، من خالل الوسيط المصري، أكد بأنه "ال يوجد أي 

والتعمير هي المعركة األطول مع وأضاف "معركة البناء  تقدم فيها بسبب األوضاع في سيناء".
 االحتالل"، داعياا األطراف المحلية والعربية والدولية للمسارعة في إعمار القطاع.

 29/11/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 في مخيم "عين الحلوة"األمنية المشتركة اللجنة تنسحب من  "الجبهة الشعبية" .6

انه، إذ لم يسجل أي تقدم يذكر على صعيد المسائل يراوح الوضع في عين الحلوة مك :محمد صالح
األمنية التي كان قد طرحها رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور 
أمام وفد القيادة السياسية العليا للمخيم، والمتعلقة بالمخاطر المحدقة في حال تحول المخيم إلى مأوى 

 لة.يلجأ اليه كل فار من وجه العدا
انسحابها من القوة  "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"وشهد المخيم أمس، حدثاا الفتاا تمثل بإعالن 

عنصراا.  111األمنية المشتركة التي كانت قد انتشرت في المخيم في تموز الماضي وتضم حوالي 
 في المخيم. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تداعيات سياسية، خصوصاا في ظل األوضاع الراهنة

، في بيان، أن "موضوع االنسحاب من القوة األمنية جاء اعتراضاا على "الجبهة الشعبية"وأوضحت 
 ، مشيراا إلى أن "قرار االنسحاب هو لتعزيز أداء القوة األمنية بشكل سليم"."إدارة القوة األمنية

ي منطقة صيدا ماهر بدوره، شدد أمين سر "حركة فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" ف
 شبايطة على أن "حركة فتح لن تسمح بأي عبث بأمن مخيم عين الحلوة".

في لبنان أبو عماد الرفاعي قد زار صيدا أمس، والتقى  "حركة الجهاد اإلسالمي"وكان مسؤول 
 "ركةالح"االتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود في مكتبه يرافقه مسؤول "األمين العام لـ

 في صيدا شكيب العينا.
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بذل "، داعياا الى "أن الموقف الفلسطيني يرفض زج المخيم في تداعيات الوضع اللبناني"وأكد حمود 
الجهود لتحصين الوضع األمني والسياسي حتى ال يتم استغالله من قبل المصطادين في الماء 

 ."العكر
 29/11/2114السفير، بيروت، 

 
 ل اعتقاالتها لكوادر الحركة في الضفة الغربيةالسلطة تواصأجهزة  :حماس .7

اتهمت حركة حماس، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بمواصلة اعتقاالتها واستدعاءاتها لكوادرها 
، بينما واصلت اعتقال وعناصرها في الضفة العربية على خلفية سياسية، حيث اعتقلت مواطناا 

برات العامة الطالب في كلية الهندسة بجامعة ففي محافظة الخليل، اعتقل جهاز المخا آخرين.
بوليتكنك فلسطين أنس أبو حديد من أمام بوابات الجامعة، وهو أسير محرر من سجون االحتالل 

كما مدد جهاز المخابرات العامة اعتقال الطالب في جامعة الخليل مصعب  ومعتقل سياسي سابق.
 قفيشة، حيث يواصل اعتقاله منذ نحو أسبوع.

 28/11/2114، أون الين فلسطين
 
 1948تهدف إلى تهجير فلسطينيي  "سالم إقليمية"يبرمان يطرح خطة ل .8

أن وزيـــر  ،برهـــوم جرايســـي ،الناصـــرة، نقـــالا عـــن مراســـلها فـــي 29/11/2114 ،الغـــد، عّمـــاننشـــرت 
عــن "خطــة ســالم"، هــي فــي واقــع األمــر، مشــروع طــرد أعلــن ليبرمــان  أفيجــدورالخارجيــة اإلســرائيلي 

هم علــى االنتقــال إلــى "الدولــة الفلســطينية" المحــدودة، علــى جــزء مــن منــاطقهم، وتحفيــز  48لفلســطينيي 
 وصدرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أمس، تحمل عنواناا  من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة المحتلين.

، يــدعي أن وزيــر الخارجيــة، رئـيس حــزب "يســرائيل بيتينــو" "تخلـى عــن موقفــه المتشــدد"، وبــات صـارخاا 
، وقــد أعــد مشــروع "خطــة ســالم" 1991مــن منــاطق محتلــة منــذ العــام علــى يقــين بضــرورة االنســحاب 

حسب تسميته، وهو ينوي عرضها على دول أوروبية، ويعتبرها برنامج حزبه المقبل، في أي انتخابات 
 مقبلة، إال أن تفاصيل "الخطة" توضح، أن ليبرمان يعيد صياغة برنامجه التقليـدي، ويزيـد عليـه بنـوداا 

"الدولة الفلسطينية" التـي سـتقام علـى جـزء مـن  إلى، 48الجماعي لفلسطينيي  توضح رغبته في الطرد
 الضفة الفلسطينية وقطاع غزة المحتلين.

ويـدعي ليبرمـان، أن حـل الصـراع، هـو "ثالثـي األبعـاد"، بقصـد الفلسـطينيين فـي المنـاطق المحتلـة منــذ 
، والـدول العربيـة، 48ينيي " بقصـد فلسـطإسـرائيل، ومن يسـميهم الـوزير العنصـري "عـرب 1991العام 

والصــهيونية بــل مــن  إســرائيلويــزعم أن العــالم بــات يفهــم أن، "التهديــد علــى الشــرق األوســط لــيس مــن 
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المنظمات اإلسالمية المتطرفة ولهذا فيمكن اليوم ألول مرة الوصول إلى تسوية شاملة تكون شروطها 
 ".إسرائيلمعقولة ومقبولة على العقل من ناحية 

مان برنامجه، الداعي إلى ضم منطقـة المثلـث، المالصـقة لشـمال غـرب الضـفة الفلسـطينية ويكرر ليبر 
المحتلـــة، إلـــى الدولـــة الفلســـطينية، مقابـــل إبقـــاء جميـــع المســـتوطنات مكانهـــا، وضـــمها إلـــى مـــا يســـمى 

تقــديم محفــزات للفلســطينيين فــي  "إســرائيل"ية"، ويضــيف ليبرمــان إلــى هــذا، أن علــى ســرائيل"الســيادة اإل
ال فلســطين وفــي الســاحل، مثــل يافــا وعكــا وغيرهــا، لينتقلــوا إلــى "الدولــة الفلســطينية"، وهــو تعبيــر شــم

 واضح، للضغط عليهم لترك بيوتهم وأراضيهم.
 يـــوم الجمعـــةقالـــت ، "يـــديعوت أحرونـــوت"صـــحيفة ، أن 28/11/2114 ،48عـــرب وأضـــاف موقـــع 

 –السباحة ضـد التيـار "أطلق عليه اسم برنامج حزبه السياسي، و  ، إن ليبرمان استكمل مؤخراا 28/11
ي إسـرائيل، تشـمل موافقتـه علـى انسـحاب "خطـة سـالم إقليمـي"، وادعى أنـه يشـمل "رؤية يسرائيل بيتينو

وحـدة األرض أهـم مـن "وحـاول التظـاهر باالعتـدال السياسـي بقولـه إن  من مناطق في الضفة الغربية.
 ات مع الفلسطينيين حول تسوية سلمية.أنه يعترض على إجراء مفاوض علماا  ،"وحدة البالد

الـــدول العربيـــة المعتدلـــة تـــدرك أن التهديـــد عليهـــا هـــو "ومـــن بـــين بنـــود برنـــامج ليبرمـــان السياســـي، أن 
المنظمــات اإلســالمية المتطرفــة مثــل داعــش، جبهــة النصــرة، اإلخــوان المســلمين، حمــاس وحــزب هللا، 

 ."إسرائيلة شاملة تكون شروطها مقبولة على باإلمكان اليوم، ألول مرة، التوصل إلى تسوي ولذلك
ــذين يشــعرون إســرائيلخطــة مبادلــة األراضــي والســكان ستســمح لعــرب "وأضــاف أن  أنهــم جــزء مــن  ال

التــي يعــانون منهــا. وحتــى أنــه  "انفصــام الشخصــية"الشــعب الفلســطيني أن يحلــوا مشــكلة االزدواجيــة و
 ."ات اقتصاديةأن تشجعهم على ذلك، بواسطة محفز  إسرائيلعلى دولة 

ويعتــزم ليبرمــان طــرح برنامجــه هــذا خــالل اجتمــاع وزراء خارجيــة أوروبيــين فــي بــازل، وخــالل اجتمــاع 
 في واشنطن.  "منتدى صبان"

 ليبرمـان ، أنأسـعد تلحمـي ،الناصـرة، نقالا عـن مراسـلها فـي 29/11/2114 ،الحياة، لندنوجاء في 
حـوافز ماليـة ليغـادروا أرضـهم إلـى  "ويتهم فلسـطينيةالـذين يقـررون أن هـ" 48مـنح فلسـطينيي الــ  اقترح

 ية.سرائيلأراضي الدولة الفلسطينية، ويتنازلوا عن جنسيتهم اإل
، أن وديــع عــواودة ،الناصــرةنقــالا عــن مراســلها فــي  ،29/11/2114 ،القــدس العربــي، لنــدنوأوردت 

وه قادتهم للرحيل لوطنه أفكار ليبرمان ويعتبرونها عنصرية ويدع ونيرفض( 1948)فلسطينيو الداخل 
عضــو الكنيســت  "القــدس العربــي". ويوضــح لـــيرحــل أوالا  فــي روســيا علــى مبــدأ مــن وصــل للــبالد أخيــراا 

عفو اغبارية من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة أن ليبرمان مهّـد لخطتـه هـذه بتصـريحات خطيـرة 
نيين بـأن تأخـذ بالحسـبان فلسـطينيي خالل الحرب على غزة دعـا فيهـا الشـتراط أي تسـوية مـع الفلسـطي
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الـــداخل. ويـــرى إغباريـــة المقـــيم فـــي مدينـــة أم الفحـــم المرشـــحة فـــي مبـــادرة ليبرمـــان للترحيـــل، أن فكـــرة 
ليبرمان خطيرة ألنهـا تـربط بـين تسـوية الصـراع وبـين فلسـطينيي الـداخل غيـر المعتـرف بهـم كمـواطنين 

ليبرمـان يوضـح إغباريـة أنـه قلـق بشـكل عـام  وردا على سؤال حول مدى قلقه من خطـة ."إسرائيل"في 
بل من مظاهر العنصرية الناجمـة  "إسرائيل"من األوضاع السياسية الراهنة وال يقلق على مواطنته في 

 عن فقدان التسوية.
ـــث مـــع أراضـــيهم للدولـــة الفلســـطينية فلمـــاذا  ورداا  ـــرح نقـــل فلســـطينيي المثل ـــى ســـؤال أن ليبرمـــان يقت عل

فليعيــدوا "يعـارض ذلــك شـريطة أن تســتعاد كافـة أراضــي أهـالي المثلــث. وتـابع  يعارضـون  فقـال إنــه ال
ألم الفحم أراضيها المصادرة منذ النكبة والبالغة حدود حيفا ومرج بن عامر أوال وعنـدها ننتقـل للسـيادة 

يين وبــين ســرائيلودعــا إغباريــة للــرد علــى خطــة ليبرمــان بالفصــل بــين اإل ."الفلســطينية مــع كامــل ترابنــا
هذا هـو الـرد "الذي تصادف ذكراه اليوم السبت. وتابع  1941الفلسطينيين على مبدأ قرار التقسيم من 

المطلوب واألفضل على ليبرمان الذي يريد مقايضة فلسطينيي الداخل أصحاب الوطن األصـليين مـع 
 ."مستوطنين غير شرعيين وهذا غير منطقي وليس نزيها

 
 بزيارة الحرم القدسيكنيست ال: لن أسمح لنواب ةاإلسرائيلي مفتش الشرطة .9

، إنـــه ســـيمنع أعضـــاء 28/11 ية، يوحنـــان دانينـــو، يـــوم الجمعـــةســـرائيلقـــال المفـــتش العـــام للشـــرطة اإل
كنيست من اقتحام الحرم القدسي، وانتقد رئـيس الكنيسـت، يـولي إدلشـتاين، بعـد اعتـراض األخيـر علـى 

ن دانينـو قولـه خـالل درس فـي عسـقالن إنـه "أكـرر وأقـول إنـه ية عـإسـرائيلونقلت وسـائل إعـالم  أقواله.
لن أسمح ألعضاء كنيست، الذين يسـعون ويـدعون لتغييـر الوضـع القـائم فـي جبـل الهيكـل، بالوصـول 

 ا هو منصب المفتش العام للشرطة".م إن "رئيس الكنيست ال يفهم بتاتاا  وقال دانينو إلى هناك".
 28/11/2114، 48عرب 

 
 وسط تكهنات بدعوة نتنياهو إلى انتخابات مبكرة "إسرائيل"ديد في تشكيل حزب ج .01

ي األســبق أمــس، عودتــه علــى رأس حــزب ســرائيلالقــدس: أعلــن موشــيه كحلــون، وزيــر االتصــاالت اإل
 جديد، وسط تكهنات بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيدعو إلى انتخابات مبكرة.

أشــهر علــى آخــر  3قبــل  2012 أكتــوبر /رين األولوعقــد كحلــون، الــذي اســتقال مــن منصــبه فــي تشــ
من مؤيديـه فـي أحـد الفنـادق ليـل أول مـن أمـس،  310حضره نحو  تأسيسياا  انتخابات عامة، اجتماعاا 

لـيس هنـاك "حسبما أوردت وسائل اإلعالم أمس. وقـال كحلـون، الـذي كـان ينتمـي إلـى حـزب الليكـود: 
القاتنـا مـع العـالم.. ولـيس هنـاك أحـد هنـا ال يريـد شخص واحد ال يريد إصالح الوضع الدبلوماسي وع
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ــم يــتم الكشــف عــن اســم الحــزب أو "إصــالحا اجتماعيــا ، حســبما نقلــت عنــه اإلذاعــة العامــة. إال أنــه ل
 مرشحيه المحتملين.
الماضــي أن كحلــون يعتــزم تقــديم فريقــه قبــل  أغســطس /قــد أوردت فــي آب "هــترتس"وكانــت صــحيفة 

 . 2019 يناير /بحلول كانون الثاني العامة المقبلة، والمقررة مبدئياا شهرين على موعد االنتخابات 
  29/11/2114 ،الشرق األوسط، لندن

 
 يطالبون نتنياهو بتعهدات خطية قبل دعمه بتشكيل الحكومة المقبلة "الحريديم" .00

تقـديم ، بنيـامين نتنيـاهو، ب"إسـرائيل"طالبت األحزاب الحريدية، "يهـدوت هتـوراة" وشـاس، رئـيس حكومـة 
ي، رؤوفـين ريفلـين، بتكليـف نتنيـاهو بتشـكيل سـرائيلتعهدات خطية لها قبـل أن توصـي أمـام الـرئيس اإل
 الحكومة المقبلة بعد انتخابات عامة مبكرة محتملة.

"أغــودات يســرائيل" و"ديغــل هتــوراة"،  ، أن حزبــاا 28/11 ية، يــوم الجمعــةإســرائيلوذكــرت وســائل إعــالم 
يهــدوت هتــوراة" فــي الكنيســت، وضــعوا عــدة مطالــب أمــام نتنيــاهو مــن أجــل اللــذان يشــكالن معــا كتلــة "
بمنح ميزانيات للمعاهد الدينية اليهودية، إزالة العقوبات الجنائيـة مـن قـانون  دعمه، أهمها التعهد خطياا 

تجنيــد الحريــديم للجــيش، رفــع مخصصــات األوالد وعــدم تســهيل عمليــة التهــود التــي يطالــب بهــا حــزب 
وقال مصدر فـي "يهـدوت هتـوراة" إن الكتلـة لـن تكتفـي بتفاهمـات شـفهية، "وهـذه هـي  ينو"."يسرائيل بيت

مطالبنا المبدئية، وسنصر هذه المرة على اتفاق خطي وموقع ولن نكتفي بأقوال وابتسامات. والحـديث 
ا يدور عن إعادة تزويج اثنين مرا بأزمة ثقة، تشمل خيانة )بسبب عدم ضمهم للحكومة الحاليـة(. وهـذ

ذا كـان هنـاك تعهـدا خطيـا فإننـا سنوصـي بنتنيـاهو لكـي يشـكل الحكومـة. اآلن ال يوجـد ليس سـهالا  . وا 
 شيء من هذا القبيل".

من جانبه، نفى رئـيس حـزب شـاس، أرييـه درعـي، أنبـاء تـرددت فـي اليـومين األخيـرين حـول دعـم هـذا 
عالميـة. لـن يحـدث شـيئا قبـل . كـل هـذه هـي خـدع إ أبـداا  الحزب لنتنياهو، وقال إن "هـذا لـيس صـحيحاا 

إلى أن حزبه مستعد لفتح صفحة  ،في حديث مع إذاعات حريدية ،ألمح غير أنه يوم األحد )المقبل(".
نمـا أفعلـك تقربـك وأفعالـك تبعـدك، وال وال نؤيـد أحـداا  جديدة مع نتنياهو، بقوله "نحن ال نرفض أحـداا  ، وا 

 ضم الحريديم إلى الحكومة الحالية.نية لنا باالنتقام" من نتنياهو بسبب امتناعه عن 
  28/11/2114 ،48عرب 
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 لغانتس برئاسة أركان الجيش اإلسرائيلي اً آيزنكوت خلف .02
ــ اختيــار نائــب رئــيس هيئــة أركــان الجــيش، اللــواء  موشــيه يعــالون يســرائيلاإلدفاع أعلــن مكتــب وزيــر ال

ســة هيئــة أركــان الجــيش ، كالمرشــح المفضــل لتــولي رئا]مــن أصــول مغربيــة  )جنــرال( غــادي آيزنكــوت
 خلفاا للرئيس الحالي لألركان، بيني غانتس.

، إنــه جــرى 28/11الجمعــة  ، مســاء يــوم"هــترتس"وقــال مصــدر أمنــي رفيــع المســتوى لموقــع صــحيفة 
الجمعـة  يـوم( لرئاسة األركان في أعقاب اجتماع عقد صـباح اا عام 14تفاق على اختيار آيزنكوت )اال

 بنيامين نتنياهو وآيزنكوت نفسه. بحضور يعالون ورئيس الحكومة
 ورجحت مصادر أن يتولى غوالن منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش.

عن قرار اختيار آيزنكـوت، ليجـري تسـليمه  اا رسمي 29/11السبت  يومومن المقرر أن يجري اإلعالن 
 فبراير المقبل. /المنصب الجديد في شهر شباط

يرة، بقضية هارباز، التي جـرت خاللهـا محاولـة لتشـويه سـمعة وارتبط اسم آيزنكوت، في السنوات األخ
بـاراك، ورئـيس  إيهـودالسـابق،  دفاعشـفت عـن خالفـات عميقـة بـين وزيـر الـالجنرال يوءاف غاالنـت وك

 أركان الجيش السابق، غابي أشكنازي.
ء وفي حال تعيينه في المنصب، فإن آيزنكوت سـيكون ثـاني رئـيس أركـان للجـيش الـذي تخـرج مـن لـوا

، قائـد "غـوالني"وأبرز المناصب العسكرية التي توالها في الماضـي: قائـد لـواء  بعد أشكنازي. "غوالني"
فرقة الضفة الغربية العسكرية أثناء االنتفاضة الثانية، قائـد الجبهـة الشـمالية. وتـولى آيزنكـوت منصـب 

ان بعد شـطب اسـم غاالنـت، لرئاسة األرك قائد شعبة العمليات خالل حرب لبنان الثانية، وكان مرشحاا 
 لكن باراك قرر في حينه تعيين غانتس في المنصب. 

 28/11/2114 ،48عرب 
 

 حول العالم يتبرعون لتهويد القدس يهودياً  مليارديراً  40: االئتالف العالمي لنصرة القدس .03
قال نائب رئيس االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، عضو مجلس : فاطمة أبو حية - غزة

س المحتلة في سياقه إدارة مؤسسة القدس الدولية سعود أبو محفوظ: إن "ما يجري في مدينة القد
الطبيعي، فدولة االحتالل قامت من أجل ذلك، وال معنى لـ)إسرائيل( بدون )أورشليم(، وال معنى 
لـ)أورشليم( بدون الهيكل، أي أن غاية الغايات هي بناء الهيكل، والدولة وسيلة لبنائه، وبالتالي فإن ما 

 ب".يحدث من اقتحامات وهجوم على المسجد األقصى غير ُمستغرَ 
وأضاف أبو محفوظ في حوار مع "فلسطين": إن "السنة العبرية التي بدأت في الثامن والعشرين من 
شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كانت مشفوعة بأجندة وتحديد واضح وجدولة زمنية لالقتحامات اليومية 



 
 
 
 

           14ص                                     3413 العدد:    29/11/2114 سبتال التاريخ:

ب ألجل والجهة التي تنفذها ما إذا كانت )طالب ألجل الهيكل، أو نساء ألجل الهيكل، أو شبا
وتابع  تنظيماا يهوديًّا متطرفاا تعلم يوميًّا لغاية واحدة تتمثل في الهيكل". 21الهيكل، وغيرها(، فهناك 

أبو محفوظ: "نتنياهو حالياا يخوض معركته في القدس داخل المسجد األقصى، وغزة كانت إحدى 
هو الحلف العربي  صفحات هذه الحرب"، معتبراا أن "مما ساعد االحتالل على هذه الممارسات,

الصهيوني الصليبي القائم والذي أعلن عنه نتنياهو صراحة أكثر من مرة، إلى جانب أن السكوت 
الرسمي العربي عنها أدى إلى ازدياد جرأة العدو في إجرامه ولم يبَق حصانة ال المرأة وال لطفل، وقد 

 تجاوز االحتالل قتل اإلنسان إلى قتل المقدس".
مليارديراا يهوديًّا حول العالم يتبرعون لتهويد القدس، أحدهم تبرع حتى  40ر من ولفت إلى أن "أكث
مليون دوالر، ألن ما يجري هو الخالص من اإلسالم في فلسطين وهذا لن  110اآلن بأكثر من 

ونوه إلى أنه ال يوجد مثيل لهذا الدعم وال لوضوح األجندة من قبل األنظمة العربية لصالح  يكون".
مبيناا: "التعاطي العربي مع القدس باعتبارها عنواناا بال مضمون ودون أجندات وال مخططات القدس، 

واستراتيجيات ُيعّد جريمة، ومن الطبيعي أن يفتح المجال أمام ردود فعل تلقائية من قبل الشباب 
 المقدسي".

سنى له تنفيذ ورأى أبو محفوظ أن المطلوب بالنسبة لالحتالل حالياا هو طرد المقدسيين لكي يت
" تهدف للتخلص من 2020المخططات الخاصة به في المدينة دون أن يقاوموه، خاصة أن "خطة 

الديموغرافيا، معتبراا أن "هذا األمر محال، حيث إن نسبة الفلسطينيين في القدس المحتلة يصل إلى 
عدد المسلمين مليوناا، فيما بلغ  39عاماا من االحتالل، وكذلك ألن عدد اليهود  41بعد  39%

مليون، وبالتالي ال يمكن أن يهزمهم اليهود،  100حسب البحوث شبه المحايدة, بحدود مليارين و
ورغم أن األنظمة لها حساباتها الضيقة، فاألمة موحدة حول قضية القدس، والمسجد األقصى هو 

 فتيل االشتعال".
 28/11/2114فلسطين أون الين، 

 
 الجمعة في "األقصى" وخطيب المسجد يؤكد رفض محاولة حظر الرباطألفًا أّدوا صالة  50أكثر من  .04

ألفا صالة الجمعة في المسجد األقصى  10: أّدى ما يزيد على أرناؤوطعبد الرؤوف  -القدس
المبارك، أمس، بعد رفع سلطات االحتالل اإلسرائيلي القيود التي وضعتها على دخول المصلين من 

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة  فلسطيني إلى المسجد.سكان القدس الشرقية والداخل ال
ألفا من أداء الصالة في  10األوقاف اإلسالمية في القدس، لـ"األيام" : بحمد هللا تمكن أكثر من 

 المسجد اليوم بهدوء وسالم ودون تدخل من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
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د األقصى، مخطط رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين سنينه، خطيب المسج أبووأدان الشيخ يوسف 
يقولون : وقال في خطبة الجمعة أمس نتنياهو إلخراج المرابطين في المسجد األقصى عن القانون.

نهم سيصدرون قانونا بهذا األمر  أنهم سيمنعون المرابطين والمصلين من التواجد في األقصى وا 
م والية عليه، والوالية عليه لنا فقط وال يحق لكم وال ونحن نقول بهم أن األقصى مسجدنا وليس لك

بأي حال من األحوال أن تتدخلوا في شؤونه، فالمسلم يدخل إلى األقصى ليتعبد فيه ويتعلم فيه وال 
 دخل لكم في ذلك.

 29/11/2114األيام، رام هللا، 
 

 الضفةات إصابة العشرات بينهم متضامن إيطالي بجراح خطيرة جراء قمع االحتالل مسير  .05
رام هللا: أصيب، أمس، عشرات المواطنين والمتضامنين بجروح وحاالت اختناق متفاوتة بينهم سبعة 

أصيبوا بالرصاص الحي خالل مواجهات مع قوات االحتالل أعقبت  إيطاليمواطنين ومتضامن 
 ضفة.قمعها مسيرات مطالبة برحيل االحتالل ومنددة بسياساته العنصرية في عدد من محافظات ال

ففي محافظة قلقيلية، قمعت قوات االحتالل، مسيرة كفر قدوم األسبوعية، ما أدى إلى اندالع 
عاماا( برصاصة اخترقت  30مواجهات عنيفة أصيب خاللها المتضامن اإليطالي برودو كورسي )

 الجهة اليمنى من جسده واستقرت في صدره.
ستشفى رفيديا في مدينة نابلس لتلقي وأشارت مصادر طبية إلى أنه جرى نقل المتضامن إلى م

 العالج، ثم نقل في وقت الحق إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام هللا نظراا لخطورة حالته.
 29/11/2114األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل يواصل اعتداءاته على حدود غزة الشرقية .06

ا قوات االحتالل اإلسرائيلي، أحدثت هجمات باألسلحة الرشاشة الثقيلة شنته: أشرف الهور -غزة 
على المناطق الحدودية الشرقية لجنوب قطاع غزة أضرارا مادية، وبثت حالة خوف وهلع شديدين في 

ساعة الماضية، في الوقت الذي  24صفوف السكان، خاصة وأن هذا الهجوم كان الثاني خالل الـ 
 اق التهدئة الساري المفعول.دعا فيه مسؤول إسرائيلي إلى ضرب مبان حكومية في غزة رغم اتف

وهاجمت قوات االحتالل باألسلحة الرشاشة الثقيلة يوم امس منازل وممتلكات المواطنين، الممتدة 
 على طويل الشريط الحدودي شرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، أكثر من مرة.

النار وأحدثت أضرارا مادية، وقال شهود من المنطقة إن قوات االحتالل المتمركزة على الحدود فتحت 
 وبثت حالة خوف شديدة في صفوف السكان، خاصة األطفال، دون أن يسجل وقوع إصابات.
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وحالت العملية دون تمكن المزارعين الذين يقطنون تلك المناطق الحدودية من الوصول إلى أراضيهم 
 وحقولهم خشية على حياتهم.

 29/11/2114القدس العربي، لندن، 
 
 بر رفح واستمرار معاناة العالقينإغالق مع .07

أعادت السلطات المصرية إغالق معبر رفح البري وذلك بعد فتحه جزئياا لمدة يومين  غزة رائد الفي:
لتمكين العالقين الفلسطينيين في مصر من العودة إلى قطاع غزة، وقالت "هيئة المعابر والحدود" في 

 طاع يومي األربعاء والخميس الماضيين.عالقاا تمكنوا من الوصول إلى الق 2384غزة إن 
آالف فلسطيني ال يزالون عالقين في دول عربية وأجنبية  4وتشير تقديرات رسمية إلى أن نحو 

معبر رفح من العودة لمنازلهم في القطاع، وناشد رئيس "اللجنة الشعبية  إغالقويمنعهم استمرار 
لعمل في معبر رفح البري لتمكين جميع لمواجهة الحصار" النائب جمال الخضري، مصر بتمديد ا

 العالقين من العودة إلى القطاع.
 29/11/2114الخليج، الشارقة، 

 
 فروانة يطالب بإلزام االحتالل توفير احتياجات األسرى في فصل الشتاء .08

، حّمل مدير دائرة اإلحصاء بهيئة شؤون األسرى والمحررين األسير المحرر عبد الناصر فروانة :غزة
ل، المسؤولية الكاملة عن توفير احتياجات األسرى األساسية، في فصل الشتاء، وفي مقدمتها االحتال

واستعرض في بيان صحفي النقص الحاد الذي يعاني منه  المالبس الشتوية واألغطية الالزمة.
جون ومعتقالت االحتالل، وما يترتب على ذلك من مضاعفة معاناتهم بساألسرى والمعتقلون 

 إدارةوقال فروانة: "من الخطأ الفادح اإلصرار على مطالبة  هور العديد من األمراض.والتسبب بظ
السجون بالسماح بإدخال المالبس الشتوية واألغطية الضرورية لألسرى والمعتقلين في السجون 
اإلسرائيلية، عبر زيارات عوائل األسرى، أو عن طرق السلطة الوطنية، دون البحث في عالج 

يجادذورها، المشكلة من ج حل لها، عبر الضغط على سلطات االحتالل للقيام بواجباتها، واإليفاء  وا 
بالتزاماتها تجاه من تحتجزهم في سجونها ومعتقالتها، وفي مقدمتها حقهم في توفير ملبس مناسب 

 ومسكن مالئم.
 29/11/2114الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 نقية مياه الصرف الصحي بمواد طبيعيةفلسطيني من غزة يبتكر طريقة جديدة لت باحث .09
توصل باحث فلسطيني في قطاع غزة لطريقة جديدة ومبتكرة في تنقية ومعالجة مياه  محمد الجمل:

 مجاالت الزراعة والري.بالصرف الصحي، باستخدام مواد طبيعية، بهدف إعادة استخدامها 
في المياه والبيئة: إن فكرته تقوم وقال المهندس الزراعي رشيد مطر، الحاصل على درجة الماجستير 

على استخدام مستخلصات شجرة "المورينجا"، في إعادة تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي، 
وبين أن كل الطرق التي يتم اللجوء إليها على مستوى  لتصبح صالحة للري واستخدامات الزراعة.

غير طبيعية، وهي مكلفة، كما أن الوطن، وحتى في الخارج، تستخدم فيها مواد كيميائية، وعناصر 
المياه المنتجة بواسطتها تحوي قدر من التلوث، وقد تكون غير صالحة الستخدامات الزراعية بصورة 
آمنة، بيد أن طريقته الجديدة، التي تستفيد من خصائص شجرة "المورينجا"، وهي شجرة تمتاز بقدرتها 

ت الضارة، والمواد الخطرة، تعتبر آمنة وصالحة العالية على قتل الميكروبات والجراثيم والطفيليا
ونوه إلى أنه بصدد إنشاء نموذج صغير لمشروعه الوليد، بهدف إطالع أي  الستخدامات الزراعة.

 جهة ترغب في االستفادة من التجربة وتعميمها مستقبالا، بما يعود بالنفع على قطاع الزراعة.
 29/11/2114األيام، رام هللا، 

 
 في بيروت في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينياعتصامًا ينظم "أشد"  .21

 األمممقر  أمامنظم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "اشد" اعتصاما شبابيا وجماهيريا  :بيروت
والفصائل والمنظمات الشبابية الفلسطينية  األحزابالمتحدة في بيروت "االسكوا" بحضور ممثلين عن 

شد من الشباب والطالب الفلسطينيين لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب واللبنانية وح
اللبنانية والفلسطينية ورايات اتحاد الشباب والفتات تؤكد على  اإلعالمالفلسطيني. ورفع المشاركون 

 التمسك بخيار المقاومة واالنتفاضة.
مة ولشعبنا الفلسطيني الذي قدم ووجه رئيس "أشد" في لبنان يوسف احمد التحية للشهداء والمقاو 

وطالب احمد بتعزيز الوحدة الوطنية  التضحيات الكبرى من اجل حريته وكرامته واستقالله.
الفلسطينية ووضع استراتيجية نضالية وكفاحية لمواجهة الحملة العدوانية اإلسرائيلية التي تستهدف 

المحتلة  األراضيطاع غزة وكافة المحتلة، في الضفة والقدس وق األراضيوالبشر في كل  األرض
حقوقهم  إقراركما طالب بتعزيز صمود الالجئين الفلسطينيين في لبنان من خالل  .1948عام 

 واالجتماعية وفي مقدمتها حق العمل والتملك. اإلنسانية
 29/11/2114الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 بفلسطينالصغيرة تمويل المشاريع األعمال الفلسطينيين": إنشاء صندوق ل "رجال مؤتمراختتام  .20
اختتم في مدينة إسطنبول التركية المؤتمر الرابع لمنتدى رجال األعمال الفلسطينيين، باالتفاق على 

 مليون دوالر لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في األراضي الفلسطينية. 21إنشاء صندوق بقيمة 
من الداخل والخارج، وقدم المجتمعون نحو  وشارك في المؤتمر نحو ألفي رجل أعمال فلسطيني

مشروع صغير ومتوسط إلقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك إلحداث وظائف  1300
 للشباب الفلسطيني.

وقال رئيس مجلس إدارة منتدى األعمال الفلسطيني علي الزغموت إن رأس مال الصندوق المتفق 
هذا المؤتمر في مرحلة أولى بمبلغ خمسة ماليين دوالر  مليون دوالر، وقد انطلقنا في 21عليه هو 

 على أمل بلوغ الرقم المستهدف فيما بعد.
وكان موضوع إعادة إعمار غزة حاضرا في المؤتمر بصفته محورا رئيسيا، إذ قدم ما سمي دليالا 

 مليون دوالر. 12للمشاريع العاجلة في قطاعات اإلسكان والصحة والتعليم، وتبلغ قيمتها 
قد افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعرض المقام في إسطنبول، وشارك في االفتتاح و 

محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير االقتصاد، ورئيس البنك اإلسالمي للتنمية أحمد 
 محمد علي.

 28/11/2112الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 صور عدوان غزة تحصد الجوائز بغياب مصوريها .22

رغم فوز مصورْين من قطاع غزة بالجائزتين األولى والثانية في مهرجان : غزة - من الجرجاويأي
الشارقة للصورة العربية، فإنهما لم يتمكنا من الخروج من غزة الستالمهما، بسبب إغالق معبر رفح 

 ورفض االحتالل اإلسرائيلي السماح لهما بالسفر عبر المعبر اإلسرائيلي أيضا.
بالقهر عاشه المصور الصحفي الفلسطيني مجدي قريقع حينما أُعلن في دولة اإلمارات شعور عميق 

، وهو لم يتمكن من الخروج من 2014العربية المتحدة فوزه بجائزة الشارقة للصورة العربية للعام 
 قطاع غزة نتيجة إغالق السلطات المصرية معبر رفح البري منذ أكثر من شهر.

ئزة األولى في مسابقة الشارقة للصورة العربية عن محور الصورة الصحفية، المصور قريقع فاز بالجا
ونروا أثناء العدوان اإلسرائيلي األبصورة ألم فلسطينية مشردة تغّسل طفليها داخل مدرسة تابعة لوكالة 

 األخير على غزة.
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ه رسالة المصور جاد هللا صاحب الصورة الفائزة بالمركز الثاني، شعر بفخر كبير حينما جاءت
إلكترونية أعلمته بفوزه ألنه أسهم في رفع اسم بلده فلسطين في المحافل الدولية، كما يقول للجزيرة 

 نت، لكن شعوراا بالظلم انتابه في الوقت نفسه لعدم تمكنه من التواجد بجانب صورته الفائزة.
فاز بصورة  -ء العالميةالذي يعمل مصوراا حراا ومع العديد من وكاالت األنبا-عاما(  24جاد هللا )

"مؤلمة" توّثق وداع طفلة صغيرة ألخيها الشهيد الطفل خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع 
 غزة.

 28/11/2112الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "األقصى" بـ"والستاتيك"الحفاظ على األخير نياهو بقطع العالقات فتعهد األردن هدد نت"الحياة":  .23
أن العاهل األردني عبد هللا الثاني  "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ: فتحي صّباح -غزة 

هدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو بقطع العالقات الديبلوماسية مع إسرائيل في حال 
 .لةاألقصى المبارك في القدس المحتاستمرت االعتداءات على المسجد 

ي جون كيري مريكوقالت إن الملك عبد هللا الثاني هدد خالل لقاء ثالثي جمعه مع وزير الخارجية األ
 ."بإغالق سفارة األردن في إسرائيل وسحب السفير"الشهر الجاري  13ومع نتانياهو في 

ه وأوضحت المصادر أن نتانياهو تعهد خالل اللقاء الحفاظ على األوضاع على ما هي علي
)ستاتيكو( في القدس، ومنع دخول المتشددين اليهود من أعضاء الكنيست والمستوطنين الى الحرم 
القدسي، لكنه شن هجوماا قاسياا على الرئيس عباس، واتهمه بالتحريض على العنف، وحمَّله 

غير معني "المسؤولية عما يجري في القدس، ما دفع كوهين إلى الدفاع عن عباس قائالا إنه 
، خالفاا لمواقف نتانياهو ووزير خارجيته أفيغدور "رهاب، وال يدعم اإلرهاب بشكل علني أو خفيباإل

 ليبرمان.
29/11/2114الحياة، لندن،   

 
 آالف األردنيون يشاركون في مسيرة "القدس هي العنوان" التي نظمتها الحركة اإلسالمية .24

" التي نظمتها الحركة اإلسالمية انطلقت مسيرة " القدس هي العنوان: موسى كراعين -السبيل
والحراكات الشبابية والعشائرية بعد صالة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بمشاركة آالف 

 المواطنين، وحيا المشاركون صمود أهل القدس والمرابطين في األقصى.
كما وجهوا رسالة للحكومة األردنية تطالبها باإلفراج عن معتقلي الرأي وعلى رأسهم نائب المراقب 
العام لجماعة اإلخوان المسلمين زكي بني ارشيد، وأطالق مجال حريات التعبير العامة، مؤكدين أن 
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داة بمطالبهم نهج االعتقاالت لن يؤثر في الناشطين، والمطالب اإلصالحية وأنهم مستمرون في المنا
 حتى تحقيقها.

أن  ،رئيس التجمع الشعبي لإلصالح الدكتور فارس الفايز خالل كلمته التي ألقاها في المسيرةوقال 
القدس تتطلب من األردنيين وقفة الرجال، وأن االعتداءات الصهيونية تزايدت بعد أن تقاعست 

لفلسطينية والمقدسات اإلسالمية في القدس، مؤكداا أن الشعوب عن دورها في الدفاع عن القضية ا
 تحرير القدس لن يكون إال بالثبات الصلب على المواقف من قبل الشعوب، وحقوق األقصى.

بدوره وّجه القيادي في الحركة اإلسالمية حمزة منصور التحية للشعب األردني الوفي لقضايا أمته، 
 ضوا، كما حيا صمود أهالي غزة.كما حيا مرابطي القدس وشهدائها الذين ق

وحّذر منصور من خطورة قانون يهودية الدولة، والسيادة اليهودية للقدس، وتساءل عن السيادة 
 في ظل هذا القانون. 1948والرعاية األردنية ومصير حق العودة وأوضاع فلسطيني عام 

ا غالق المسجد كما أكد منصور أن القدس في خطر بعد وصول المستوطنين للمسجد القبلي و 
األقصى في وجه المصلين عدة مرات، مؤكداا أن األردن سيكون أول المتضررين من هذا الخطر، 
كما تساءل منصور عن دور السلطة الفلسطينية في الدفاع عن المقدسات، مستهجناا دورها في 

 التنسيق األمني مع االحتالل ومنع االنتفاضة من االنطالق.
29/11/4211السبيل، عمان،   

 
 بدو غير مباشر على األردنياإلسرائيلي"  قانون القومية" أثر: ألسبقرئيس الديوان الملكي ا .25

مشروع قانون  أثريرى رئيس الديوان الملكي األسبق عدنان أبو عودة أن : تغريد الرشق -عمان 
بدو "غير مباشر على األردن"، لكنه "سيؤثر في النهاية ، يالقومية الذي أقرته الحكومة اإلسرائيلية

 الداخل وعلى األردن في ما بعد". أي على الشعب الفلسطيني في  لناحية النتائج،
وقال إن المقصود بالقانون، أوال أن تحمي اسرائيل نفسها من أن تصبح دولة ديمقراطية واحدة، على 
اعتبار أن القاطرة الصهيونية تقوم على ركيزتين هما "أخذ أرض فلسطين وهو ما اكتمل في العام 

فلسطين، ومن أجل بتأتي إسرائيل بأكبر عدد من اليهود من العالم ليقيموا  ، والسكان وهو أن1991
واعتبر أبو عودة أن  تحقيق ذلك ال بد من وجود فسحة تتحقق بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه".

قانون يهودية الدولة من ناحية عملية ديمغرافية سيؤثر على الفلسطينيين الذين من المفترض أن جزءا 
مواطنون اسرائيليون، موضحاا: "رغم أن اسرائيل عمليا لم تعاملهم بمساواة ولكن بقي منهم هم 

 تصنيفهم )اسرائيليون(، وبهذا القانون تمتلك إسرائيل القدرة القانونية على اعتبارهم غير مواطنين".
29/11/2114الغد، عمان،   
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 "إسرائيل"فاوضات السرية مع كان وسيط عباس للماألكاديمي اللبناني حسين آغا ": هآرتس" .26
اسم الوسيط السّري الذي شارك في المفاوضات غير العلنية  "هترتس"كشفت صحيفة : محمد بدير

بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكان ممثالا عن رئيس السلطة، محمود عباس. وقالت الصحيفة، 
، وقد أدار "أبو مازن"من  يوم أمس، إن الوسيط هو األكاديمي اللبناني، حسين آغا، المقّرب

، وذلك 2013المفاوضات إلى جانب مستشار رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إسحاق مولخو، عام 
بالتوازي مع المفاوضات الرسمية بين وزيرة القضاء تسيبي لفني ورئيس الفريق الفلسطيني المفاوض 

 صائب عريقات، تحت رعاية الواليات المتحدة.
في جامعة أكسفورد في بريطانيا.  "سانت أنطونيوس"آغا محاضر في كلية إلى أن  "هترتس"وتشير 

وهو في الثالثين سنة األخيرة، بموازاة عمله األكاديمي وكتابة المقاالت في اإلعالم المكتوب، كان 
شريكاا في سلسلة اتصاالت سرية بين إسرائيل والفلسطينيين. وبعض هذه المحادثات كان رسمياا، 

 به رسمي، وبعضها أيضاا كان أكاديمياا بالكامل.وبعضها اآلخر ش
، كان آغا ممثالا عن عباس عندما كان األخير نائباا للرئيس الراحل، 1991 - 1993وبين عامي 

ياسر عرفات، ومّثل آنذاك عباس في المفاوضات مع ممثلي نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، يوسي 
، التي كان يفترض "أبو مازن -تفاهمات بيلين "ى وثيقة بيلين، بل توّصل بنتيجة هذه المفاوضات إل

أن تصبح اتفاق إطار يحدد الحلول للمسائل الجوهرية في التسوية الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين. 
 ومع ذلك لم تتبّن الحكومتان التفاهمات، بل تراجع عنها عباس في نهاية المطاف.

29/11/2114األخبار، بيروت،   
 
 لبحث تطورات القضية الفلسطينية في القاهرة رئاً تماعًا طا" يعقد اج"وزراء الخارجية العرب .27

ينطلق في الحادية عشرة من صباح اليوم )السبت( االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية  :القاهرة
على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية موريتانيا، أحمد ولد تكدي، والذي ترأس بالده 

الجامعة، والمخصص لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتحركات المطلوبة الدورة الحالية لمجلس 
إلنهاء االحتالل "اإلسرائيلي" لألراضي المحتلة والذي سيشارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 .عة متأخرة من الليلة قبل الماضيةوالذي وصل إلى القاهرة في سا
لسالم العربية برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، وسيسبق هذا االجتماع اجتماع لجنة مبادرة ا

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الذي ترأس بالده القمة العربية، ويركز 
لجانبين على بحث مستجدات عملية السالم والمساعي الخاصة بإحياء مفاوضات السالم بين ا

 .الفلسطيني و"اإلسرائيلي"
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ق عقد أمس اجتماع بين عباس واألمين العام للجامعة العربية نبيل العربي للتحضير وفي هذا السيا
الجتماعات اليوم، تناول مختلف األبعاد المتعلقة بعملية السالم والتحركات الفلسطينية وما تعتزم 

االجتماعين القيادة الفلسطينية القيام به خالل الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يقدم العربي تقريرين أمام 
وقال العربي  .لقضية الفلسطينية بمختلف أبعادهايتضمنان جهود واتصاالت الجامعة العربية بشأن ا

إن هناك مؤشرات إيجابية لالعتراف بالدولة الفلسطينية حيث إن هناك عدداا كبيراا من الدول 
الرئيس عباس بأنه كان  والبرلمانات اعترفت بحدود الدولة الفلسطينية، ووصف العربي لقاءه اليوم مع

مهماا حيث تم تناول األوضاع الفلسطينية بشكل عام، والتوجه إلى مجلس األمن للحصول على قرار 
واستنكر األمين العام  دولي لتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل "اإلسرائيلي" لألراضي الفلسطينية .

عتزم "إسرائيل" إصداره والذي اعتبرت فيه للجامعة العربية في تصريح له عقب اللقاء: القانون الذي ت
االعترافات بالدولة الفلسطينية بأنها تمثل سياسة عنصرية وسياسة "أبرتايد"، مشيراا إلى أن الدول 

 .قدماا نحو دعم القضية الفلسطينيةالعربية مستعدة لتقديم المساعدة بجميع الوسائل للدفع 
لعام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن اجتماع لجنة "الخليج" أعلن نائب األمين اـوفي تصريحات ل

دولة عربية سيتم خالله استعراض كافة الجهود التي  19مبادرة السالم والتي تضم في عضويتها 
قامت بها اللجنة في الفترة الماضية واتصاالت ولقاءات أعضائها سواء على المستوى اإلقليمي أو 

 .توصياتها للوزاري العربي الطارئ ا أن اللجنة سترفعالدولي، خاصة لدى األمم المتحدة موضح
ولفت ابن حلي إلى أن وزراء الخارجية العرب سيتطرقون إلى مشروع القرار المطروح على مجلس 
األمن والذي تقدمت به المجموعة العربية في األمم المتحدة ونتائج اتصاالتها بشأنها مع المجموعات 

ل أمريكا الالتينية ودول آسيا، وكذلك مع األعضاء الدائمين الدولية، وفي مقدمتها مجموعة دو 
بمجلس األمن وبالذات الواليات المتحدة والتي تركزت على عناصر القرار بحيث يحظى بالموافقة 
عند طرحه للمناقشة في المجلس، مشيراا إلى أن الوزراء سيبحثون نتائج التحرك الدبلوماسي 

سالم ياا والخاص بمسألة االعتراف بدولة فلسطين والذي تحركت عدة الفلسطيني المدعوم عربياا وا 
برلمانات أوروبية خطوات متقدمة على صعيدها، وهو ما أثمر اعتراف مجلس العموم البريطاني 

 .اعتراف الحكومة السويدية رسمياا وأخيراا البرلمان اإلسباني، فضال عن 
29/11/2114الخليج، الشارقة،   

 
 1948لذكرى تقسيم األراضي الفلسطينية سنة  حياءً إ مسيرة في تونس .28

األناضول: شهدت العاصمة التونسية ظهر أمس، مسيرة تضامنية مع الشعب ، عائد عميرة -تونس 
 ."ساحة حقوق اإلنسان"الفلسطيني خرجت من جامع الفتح وسط العاصمة ووصلت إلى 
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هذه المسيرة تأتي "شير الخضري المنظمة للمسيرة ب "جمعية أنصار فلسطين"وقال المدير التنفيذي لـ
 ."بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة 1948أحياء لذكرى تقسيم األراضي الفلسطينية سنة 

النضال هو السبيل لتحرير األراضي المحتلة وأن هذه المسيرة هي مواصلة "واعتبر الخضري أن 
 ."لدعم للقضية الفلسطينية
عبر األناضول رسالة إلى الشعب التونسي دعا فيها  "صار فلسطينجمعية أن"ووجه المدير التنفيذي لـ

الشعب إلى مزيد دعم القضية الفلسطينية كما طالب الرؤساء العرب بالتحرك الجدي من أجل 
 فلسطين.

29/11/2114القدس العربي،   
 

 بوتين: نؤيد باستمرار تطبيق حقوق الفلسطينيين الشرعية إلقامة دولتهم المستقلة .29
أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن بالده "تؤيد باستمرار تطبيق حقوق الفلسطينيين  :وفا -رام هللا

ع وقت ممكن، وتنطلق من أن الشرعية إلقامة دولة مستقلة ومتصلة األراضي وقابلة للحياة بأسر 
حصول فلسطين على سيادة وطنية على أساس القانون الدولي المعترف به ستكون عامال مهما 

 لضمان التسوية العادلة والشاملة في الشرق األوسط".
جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس بوتين، إلى الرئيس محمود عباس، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن 

لسطيني، سلمها السفير الروسي لدى فلسطين الكسندر رودبكوف إلى أمين عام مع الشعب الف
وقال بوتين: "إننا جاهزون ألن نواصل دعمنا  الرئاسة الطيب عبد الرحيم، في مقر الرئاسة برام هللا.

الستئناف عملية التفاوض الفلسطينية اإلسرائيلية في إطار الجهود متعددة األطراف وبالتعامل الوثيق 
وأضاف: "إني على يقين  كم، وأالحظ بارتياح الطابع الودي والبناء للعالقات الروسية الفلسطينية".مع

ان استمرار تطوير العالقات الثنائية متبادلة النفع تلبي مصلحة شعبينا الجذرية"، مؤكدا أن "الطرف 
تقبل من أجل الروسي ينوي االستمرار في تقديم كل مساعدة ممكنة للسلطة الفلسطينية في المس

وتمنى بوتين للرئيس عباس  تعزيز مؤسسات الدولة وحل القضايا االقتصادية واالجتماعية والحيوية".
 "موفور الصحة، والمزيد من النجاح، ولمواطني فلسطين السالم والتوفيق".

 29/11/2114الحياة الجديد، رام هللا، 
 
 غزةألف دوالر لصالح  632 أذربيجان تتبرع بـ :"ونروااأل " .31

أعلنت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، تلقيها تبرعاا مالياا من 
وقالت أونروا في بيان صحفي:  ألف دوالر أمريكي. 932وكالة التنمية الدولية األذربيجانية بمبلغ 
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ئين الفلسطينيين في قطاع "إن هذا التبرع سيخصص من أجل تقديم مساعدات اإلغاثة الطارئة لالج
غزة، وكاستجابة لنداء الوكالة العاجل لدعم أولئك الذين تأثروا نتيجة العدوان اإلسرائيلي األخير على 

وأوضحت أن هذا التبرع ألذربيجان سيساعد على تقديم  القطاع في يوليو وأغسطس الماضيين".
مدرسة  18ة يعيشون مؤقتاا في ألف نازح/ 30خدمات الطعام والماء والصرف الصحي ألكثر من 

تابعة لألمم المتحدة، الى جانب تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال على وجه الخصوص، 
 وأيضاا المنح النقدية للمشردين لمساعدتهم على تغطية تكاليف استئجار مأوى.

نا نتلقى الدعم األول ورحب المفوض العام ألونروا بيير كراهينبول بهذه المساهمة، قائالا: "يسرني أن
من نوعه من أذربيجان، ال تقتصر فائدة هذا الدعم على غزة فقط، حيث نشعر باالمتنان العميق، بل 
ستشجع أيضاا الشراكة الجديدة بيننا لبحث المزيد من سبل التعاون مع دولة أذربيجان لصالح 

 الالجئين الفلسطينيين".
 28/11/2114، فلسطين أون الين

 
 ي السابق: أكبر خيبة أمل في زماننا سالم الشرق األوسطمريكمن القومي األمستشار األ .30

في  ي السابق الجنرال جيمس جونزقال مستشار األمن القومي األمريك: إسطنبول: هدى الحسيني
حديثه إلى "الشرق األوسط" عن القضية الفلسطينية: "إذا استطعنا إصالح أمر واحد في هذا الكون 

قامة الدولتين أفضل الحلول".اد حل لهذه القضيةفيجب أن يكون إيج  ، وا 
منذ حياته العسكرية كانت إيران تقلقه وال تزال. عن قوتها العسكرية يقول إنها كافية "لالستمرار 

 بالتسبب بصعوبات ومشاكل في المنطقة )...( لكن يمكن إلحاق الهزيمة بها إذا ما وقعت الحرب".
بأن ال تفاوض حول السالم مع الفلسطينيين اآلن قبل نهاية  "إسرائيل"نصح هنري كيسنجر وحول 

ال أرغب في أن أناقض هنري كيسنجر، لكن شعوري بأن أكبر خيبة أمل في ، قال: "تنظيم داعش
زمننا هي في عدم إيجاد حل لعملية السالم في الشرق األوسط بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. قلت 

ي، إنه إذا استطعنا إصالح أمر واحد في هذا الكون، فيجب أن يكون عدة مرات وال يزال هذا اعتقاد
نما مشكلة عالمية  هذا األمر؛ ألن تأثير الحل سيكون مفيدا جدا، فهذه ليست فقط مشكلة محلية وا 

التطورات األخيرة " وقال عندما سئل عن توقعاته بعد ."ويجب أن نحقق تقدما فيها. هذه وجهة نظري
واإلسرائيليين، المسجد األقصى والكنيس، هل هناك خطر من حرب طائفية بين  ما بين الفلسطينيين

 ب تخمين ما قد يحدث في المستقبل.إنها أخطر جزء في العالم ومن الصع": "الطرفين
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احتمال اندالع العنف هناك قائم في كل لحظة، وهذا يؤكد الضرورة الحتمية إليجاد حل طويل األمد، 
 ."الحل الوحيد وبنظري إقامة دولتين هو

 29/11/2114الشرق األوسط، لندن، 
 
 األمن المصري يعتقل اللواء عادل سليمان .32

أّكد مقربون من عائلة اللواء المصري المتقاعد عادل سليمان، اعتقاله قبل نحو : سالمة عبدالحميد
 ساعة من منزله في مصر. 48

الجيش المصري وشارك في عدة حروب، وكان عاماا وهو أحد أبطال  10ويبلغ سليمان من العمر 
وراة في ، وهو حاصل على درجة الدكت1913مشاة في حرب أكتوبر/ تشرين األول  13قائد اللواء 

العالقات االستراتيجية، ويرأس منتدى الحوار االستراتيجي لدراسات الدفاع والعالقات المدنية 
 العسكرية، وهو مركز دراسات متخصص، كما أنه أحد كتاب "العربي الجديد" الدائمين منذ صدوره.

فراج عنه، لكن بعد وظلت أسرة سليمان تخفي خبر اعتقاله ظناا أن األمر سيتم تداركه سريعاا ليتم اال
مرور يومين على اعتقاله انتشر الخبر عبر وسائل التواصل وبات متداوالا اليوم، رغم االنشغال 

 بالتظاهرات.
وكان سليمان أحد المعارضين لالنقالب العسكري علناا منذ وقوعه، وظل يحذر على مدار األشهر 

يحذر دوماا من األثر السلبي على  الستة عشر الماضية من تأثيره الخطير على البالد. كما كان
الجيش المصري جراء تدخله في السياسة، إضافة إلى تغير عقيدته القتالية بالتدخل في الشأنين 

 االقتصادي واالستثماري.
وال يعرف على وجه التحديد حتى اآلن المكان الذي يحتجز فيه اللواء عادل سليمان، وال أسباب 

ظاهرات عرفت باسم "ثورة الشباب المسلم"، وبعد أيام قليلة من اعتقال اعتقاله الذي جاء قبل يوم من ت
 الناشط القبطي رامي جان، والقيادي اإلخواني محمد علي بشر.

وقبل نحو الشهر هاجم رجل األعمال الموالي للنظام نجيب ساويرس، سليمان واصفاا إياه باللواء 
حريضاا صريحاا عليه، لكنه لم يعر األمر اهتماماا، اإلخواني الذي يظهر في قناة "الجزيرة"، فيما بدا ت

 قائالا لمن سألوه: ال يعنيني هذا الكالم.
وقبل وقوع االنقالب كان سليمان ممن يرفضون بشكل قطعي أن ينقلب الجيش على رئيس منتخب، 
ن مشدداا على أن العقيدة الوطنية للجيش المصري ترفض االنقالبات، لكن االنقالب وقع فعليا وكا

 مصدر دهشة كبيرة بالنسبة له.
 28/11/2114العربي الجديد، لندن، 
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 سالم السياسي" وعالقته بحركات اإلالتجمع اليمني لإلصالح" .33

بين النظري والممارسة في برامج األحزاب والحركات اإلسالمية، ثمة أحداث تتسارع، : منى سكرية
ثانية، سواء في التكيف، أو الرفض، أو فتعطل برودة النظري، وتفرض شروط وقائعها في الحالة ال

التكتم. هذي هي حال غالبية أحزاب الساحة السياسية العربية، اإلسالمي التوجه والبرامج منها، أو 
اليساري أو القومي إلخ... وبناء على تقويم من وصل منهم إلى سدة السلطة نلحظ غالبية التناقض 

وبين من لم يحظ بفرصة االمتحان، فال يمكننا الحكم بين النظري والعملي في الممارسة والتطبيق، 
 إال على النوايا...

القصد في ما أشرنا آنفاا، ما تصدى إليه الباحث اليمني عبدالقوي حّسان في كتابه الصادر حديثاا 
دراسة في الفكر  -عن مركز دراسات الوحدة العربية، في عنوان "الحركات اإلسالمية في اليمن 

صفحة(، إذ سرد برامجها وخطوات نشأتها  320تجمع اليمني لإلصالح نموذجاا" )ال -والممارسة 
وتطورها وسياقات تحالفاتها، مع غياب تقويم احتماالت تجربتها في الحكم ألنها لم تكن قد حازته كما 
حصل ألمثالها من "اإلخوان المسلمين" في مصر وتونس اللتين شهدتا تغييراا في مقاليد الحكم 

 ي" لفشلهما في امتحان تطبيق النظرية."اإلخوان
برنامج التجمع: لم يكن "داعش" قد أطاح واستباح نسيج الشارع العربي وأزقته بعد، كما لم تكن حركة 
الحوثيين قد انتشرت ودخلت في اقتتال دموي في أنحاء اليمن، وأيضاا لم يتسنَّ لـ "التجمع اليمني 

دما صدر الكتاب. فالتجمع وهو الواجهة السياسية لحركة لإلصالح" الوصول إلى الحكم في اليمن عن
"اإلخوان المسلمين" في اليمن وقع ضحية تسارع األحداث السياسية والميدانية التي أعقبت ما عرف 

 ، ما حال دون اختبار نظرياته في ممارسة السلطة...2011بثورة اليمن 
ليمن من داخلها، وفهم طرائق تفكيرها، عبدالقوي حسان الذي "عايش تجربة الحركة اإلسالمية في ا

وآليات عملها، ونقاط قوتها وضعفها، والتباينات الفكرية واالجتهادية التي تحكمها، بخاصة تجاه 
قضايا معاصرة تتعلق بشؤون الحكم والدولة المدنية وقضايا الديموقراطية وحقوق اإلنسان والمرأة" )من 

جمع مستبطناا اإلشارة إلى علنية هذه األفكار وسريتها، تعريف الكتاب(، عرض ألفكار وبرنامج الت
ن عن غير قصد باحتمالية التناقض بين النظري والممارسة. هذا التناقض المحتمل بين  بما يشي وا 
النظري والتطبيق نقرأه أيضاا في تقديم سعد الدين العثماني للكتاب، إذ يقول: "يجد المطالع نفسه أنه 

ضيح وتجلية للجوانب الفكرية لدى الحركة اإلسالمية في اليمن على بحاجة إلى المزيد من تو 
مستويات مرتبطة بعالقة الدين بالدولة، ومعنى تطبيق الشريعة في تصورها، فهي ليست قضايا 

 (.11جزئية، بل في لب النقاش في البلدان العربية منذ عقود... إلخ" )ص 
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 رؤى إسالمية مشتركة
، 2011و 1990ع" منذ بداية التأسيس، فالنشأة، خصوصاا الفترة ما بين يتناول الكتاب مسيرة "التجم

مستبقاا تلك الصفحات بالحديث عن أهم الجماعات اإلسالمية في اليمن، بدءاا من الحركة السلفية، 
فيشير إلى "غموض كبير لدى السلفيين في رؤيتهم للعمل السياسي، فهم يحّرمونه بسبب قيامه على 

(، معدداا متخذه على التيارات السلفية لجهة التناقض في التعاطي مع العمل 11 الديموقراطية" )ص
السياسي، كالتعصب، العيش في الماضي، إشكالية المرجعية الفكرية، عدم ترتيب األولويات 
ورعايتها، الشدة والقسوة في التعامل مع المخالفين، كثرة الجدل والتجريد النظري، ضعف الجانب 

ثم يعرض لحركة الجهاد اإلسالمي وتنظيم "القاعدة" في اليمن وبدايتها منذ  التربوي إلخ...
( 91الثمانينات، "عندما سجل المئات من اليمنيين أنفسهم للذهاب إلى أفغانستان طلباا للشهادة" )ص 

، فيقول: "إن الثالث من شباط 2011و 2009ثم مرحلة االنطالق من المحلية إلى العالمية بين 
مفصلية لتنظيم القاعدة حيث تمكنت قياداته من الهروب من أقوى سجن لألمن لحظة  2009

السياسي في صنعاء، وفي السجن تمت مبايعة سكرتير بن الدن وأمين سره ناصر الوحيشي، 
مستندين في مرجعيتهم الفكرية إلى "اإلشارات النبوية الواردة عن فضل أهل اليمن، والنبوءات المبشرة 

(. وفي تعقيبه على سلوك 99لفاا من عدن وأبين ينصرون هللا ورسوله" )ص بخروج اثني عشر أ
القاعدة وبرنامجه يعدد حسان متخذه لـ "أنه تنظيم يعاني مشكالت وأزمات ربما تؤدي الى أفول نجمه 
) ( ومنها: اعتماده طريق العنف واإلرهاب كمنهجية للتغيير، القراءة السطحية للنصوص، الجهل 

ع، غياب منهجية التدرج والمرحلية، تشويه الصورة العامة لإلسالم والمسلمين، قتل بمعطيات الواق
األبرياء من المدنيين والمسالمين، استغالل النظام اليمني لتنظيم القاعدة لتحقيق أهداف سياسية"، 
وهو يقصد فترة حكم علي عبدهللا صالح )تفسيره لعملية الهروب من السجن(، ناقالا عن أحد 

دين القدامى سراج الدين اليماني قوله: "إن تنظيم الجهاد في اليمن قام على أكتاف الدولة، المجاه
 (.13مشيراا إلى ارتباط عناصر القاعدة بالمسؤولين في السلطة" )ص 

وكما في وصفه ألفكار الحالتين السابقتين، وتعداد متخذه عليهما، يعرض للصوفية وانتشارها في 
 اشتراكها معهم في "إلغاء العقل".اليمن، وتعدد مدارسها و 

يقسم حسان مراحل المسار التاريخي للحركة اإلسالمية في اليمن إلى مرحلتين رئيسيتين، األولى 
إلى  1990، والثانية علنية في مرحلة التعددية الحزبية والسياسية من 1990 - 1938سرية من 

ي مصر ومؤسسها عبده محمد المخالفي ، فيشير إلى بداية العالقة مع "اإلخوان المسلمين" ف2011
، إلى أن بدأت مرحلة معاناتهم 1911وخلفه في زعامة "اإلخوان المسلمين" عبدالمجيد الزنداني عام 
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نتيجة سيطرة اليسار والشيوعيين على الشطر الجنوبي من اليمن، فلحق بهم "اإلقصاء والتشريد والقتل 
 (.92للمخالفين" )ص 

تشار، فقد كانت في فترة حكم علي عبدهللا صالح "ألنه كان بحاجة ماسة إلى أما مرحلة التوسع واالن
حشد أكبر عدد ممكن من القوى السياسية حوله وعلى رأسها الحركة اإلسالمية" لمواجهة المعارضة 
الماركسية المسلحة، فوقعت أولى المعارك المسلحة بين اإلسالميين والماركسيين والتي عززت قوة 

مي ودعم صالح لهم، فبات اإلخوان المسلمون جزءاا فاعالا في المؤتمر الشعبي العام التيار اإلسال
، وأعلن التجمع نضاله 1991وفي صوغ الميثاق الوطني"... هذا التحالف ما لبث أن انفرط عام 

، ومشاركته في الثورة الشبابية السلمية عام 2001السلمي من أجل نيل الحقوق والحريات عام 
2011. 
المؤلف إن الروافد الفكرية التي صاغت فكر التجمع، تتراوح ما بين محلي يمني، و"اإلخوان  يقول

المسلمين"، والسلفية الوهابية، ومن دعاة التنوير اإلسالمي أمثال العوا والبشري والغزالي وفهمي 
هويدي، من دون أن يعفي ذلك من ثنائيات فكرية ومعضالت ترزح الحركات اإلسالمية تحتها، 
ومنها ثنائيات التأثيرات الداخلية )اإلسرار واإلعالن، النمط السري في العالقة مع جماهير التنظيم، 
التوجس من أي تباين أو اختالف اجتهادي داخله(، أما الثنائيات الخارجية فتتعلق بالعالقة مع 

سخ قناعة لدى "اإلخوان المسلمين"، ومحاولة التجمع إظهار تياره بأنه حزب سياسي، إضافة إلى تر 
تموز  29كثير من القيادات "اإلخوانية" الفاعلة بأن التنظيم الدولي لـ "اإلخوان المسلمين" المولود في 

"ولد في التوقيت الخطأ"... أما التحدي األكبر أمام الحركات اإلسالمية فتكمن في 1982)يوليو( 
 .كيفية دمج القبيلة في العمل اإلسالمي، وليس في االبتعاد عنها

أظهرت تجربة "اللقاء المشترك" )ضّمت األحزاب اليمنية بميولها كافة( قدرة التجمع على التعاون مع 
أحزاب مختلفة معه أيديولوجياا وبرامجياا من دون أن يلغي توتر العالقة بينهم وبين السفلية، ومثلها 

رص الصحيفة الناطقة إدانتهم استخدام العمل العسكري ضد الحوثيين في صعدة )في بدايتها(، مع ح
باسم التجمع )الصحوة( على عدم إظهار ما يمكن أن يكون تعاطفاا فكرياا أو مذهبياا مع جماعة 
الحوثي، ألن رؤية التجمع تمثلت برفض الخروج على الدولة وكذلك في رفض زج القوات المسلحة 

 واألمن في مواجهة المواطنين.
أيلول )سبتمبر( واتهام الحركات  11تجاوز قطوع هذه الثنائية في مواقف التجمع ساعدته في 

اإلسالمية بالتطرف واإلرهاب عبر فتحه حواراا مع األمريكيين، ألنه ال يوجد تعارض بين المبدأ 
 (.241والمصلحة! )ص 
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أمام هذه الالئحة التي يذكرها المؤلف عن العوائق الداخلية والخارجية أمام التجمع لن يفقد القارئ 
قع خواتيم وصول التجمع أو سواه من الحركات اإلسالمية في حال تسنمها الحكم... قدرته على تو 

فالئحة متخذ حّسان على التجمع تشمل: عصمة الفكر وقداسة الخطاب، ضعف التأصيل الفقهي 
القائم على رؤية تجديدية، ضعف القدرة التنظيمية، وضعف االهتمام بالجوانب االقتصادية 

التربوي والتنظيمي، السمع المطلق والطاعة العمياء، ضعف العمل المؤسسي واالستثمارية، الجمود 
 داخل التنظيم، ضعف منهج النقد والتقويم.

أما أبرز العوائق الخارجية فهي فقدان الثقة بالحركات اإلسالمية، الفساد السياسي، األمية الثقافية 
 المئة. في 10والفكرية السياسية، نسبة األمية بين النساء في اليمن 

 ??* صحافية لبنانية
 29/11/2114الحياة، لندن، 

 
 هل تقف فلسطين على عتبات انتفاضة ثالثة؟تقدير موقف:  .34

 وحدة تحليل السياسات في المركز
ز العربي لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة فـي المنطقـة هي الوحدة المكلفة في المرك

العربيــة وتحليلهــا. تقــوم الوحــدة بإصــدار منشــورات تلتــزم معــايير علميــةا رصــينةا ضــمن ثــالث سلســالت 
 يل سياسات، وتقييم حالة.قف، وتحلهي؛ تقدير مو 

ين، وصــّناع قــرار، ومــن الجمهــور تهــدف الوحــدة إلــى إنجــاز تحلــيالت تلبــي حاجــة القــراء مــن أكــاديمي
العاّم في البالد العربية وغيرها. يساهم في رفـد اإلنتـاج العلمـي لهـذه الوحـدة بـاحثون متخصصـون مـن 

 داخل المركز العربي وخارجه، وفقاا للقضية المطروحة للنقاش..
الفلسطينية المحتلة إزاء حالة االنسداد السياسي وتفاقم الممارسات االحتاللية االستيطانية في المناطق 

وتزايـد أعمــال االحتجــاج والمقاومــة، تتفـاوت اآلراء حــول احتمــال نشــوب انتفاضـةا جديــدةا فــي األراضــي 
ـــاد أعمـــال المقاومـــة الشـــعبية ذات الطـــابع الفـــردي غيـــر المرتبطـــة  الفلســـطينية المحتلـــة. ويالحـــظ ازدي

جهة مع االحـتالل بسـمات وأدوات بفصائل وأحزاب؛ إذ تتضافر مجموعة من العوامل التي تؤّجج الموا
جديدة. ونحاول في هذه الورقة أن نستجلي األسـباب والـدوافع والخصـائص المميّ ـزة لهـذا الفعـل المقـاوم 

 والسناريوهات المستقبلية المحتملة لتطوره.
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 :أواًل: األسباب والدوافع
 :. انهيار المسار التفاوضي1

أســـيراا  30مـــن األســـرى الفلســـطينيين البـــالغ عـــددهم  اإلفـــراج عـــن الدفعـــة الرابعـــة إســـرائيلبعـــد رفـــض 
 –ي وتكثيفــــه فــــي الضــــفة الغربيــــة، وصــــلت المفاوضــــات الفلســــطينية ســــرائيلواســــتمرار االســــتيطان اإل

ية، والتي جرت بمبادرةا من وزير الخارجية األميركي جون كيـري للتوصـل إلـى "اتفـاق إطـار"، سرائيلاإل
. وقــــد أثّــــر هــــذا األ مــــر فــــي المســــتويين الرســــمي والشــــعبي؛ فقــــد شــــرعت الســــلطة إلــــى حــــائطا مســــدودا

الفلسطينية في اتخاذ إجراءات تفعيل عضوية دولة فلسطين في المؤسسات الدولية، ومن بينهـا إعـالن 
 ، كمــــا قامــــت بإتمــــام المصــــالحة مــــع حركــــة 1االنضــــمام إلــــى خمــــس عشــــرة اتفاقيــــة ومعاهــــدة دوليــــة]

م عــــدد مــــن الشــــبان الفلســــطينيين باختطــــاف ثالثــــة  . أمــــا علــــى المســــتوى الشــــعبي فقــــد قــــا2حمــــاس]
. وبعــــد العثــــور علــــى جثــــث هــــؤالء 2014حزيــــران/ يونيــــو  12مســــتوطنين قــــرب مدينــــة الخليــــل فــــي 

حرباــا جديــدة علــى قطــاع غــزة، محّملــة حركــة حمــاس  إســرائيلالمســتوطنين نهايــة الشــهر نفســه، شــّنت 
ن المنتمــين لمــا يعــرف بعصــابات "جبايــة المســؤولية عــن هــذه العمليــة. كمــا أقــدم عــدد مــن المســتوطني

ـا( فـي شـعفاط  11بإعدام الفتى الفلسطيني محمد أبو خضـير ) 2014تموز/ يوليو  2الثمن" في  عاما
شمالي القدس؛ إذ أحرقه المستوطنون حياا. وقد أدت هذه الجريمة إلى اشتعال االحتجاجات في مدينة 

 رة حتى اآلن وتشكل مركز األحداث.القدس وأحيائها التي ال زالت تشهد مواجهات مستم
 
 :2114ية على غزة في صيف سرائيل. الحرب اإل2

ــــا، وأدت إلــــى  11حرباــــا علــــى قطــــاع غــــزة اســــتمرت  2014تمــــوز/ يوليــــو  1فــــي  إســــرائيلشــــنت  يوما
استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني، وجرح نحو أحد عشر ألفاا آخرين، إضافة إلى تدمير آالف المنـازل 

يـة. وفـي ظـل الصـمود الكبيـر لفصـائل المقاومـة الفلسـطينية فـي غـزة أثنـاء الحـرب غيـر والمرافق الحيو 
، وجـاءت رّدات فعلهـم  المتكافئة، تابع الفلسطينيون في الضفة الغربية يوميات هذه الحرب بحنقا شديدا
على شكل تنظيم حراكات جماهيرية ومسيرات داخل المدن الفلسطينية وعلى خطوط التماس مع قوات 

ي )مــداخل المســتعمرات والمعســكرات، والطــرق االلتفافيــة المخصصــة للمســتعمرين، ســرائيلحــتالل اإلاال
والحــواجز العســكرية... إلــخ(. وقــد بــادرت مجموعــات شــبابية بالقيــام بهــذه النشــاطات مــن دون الرجــوع 
لقـــا ـــل هـــذه المواجهـــات رشـــق الحجـــارة، وا  ـــة مركزيـــة تتعلـــق بتنظيمهـــا. وكـــان يتخل ـــى قـــرارات حزبي ء إل

الزجاجات الحارقة، كما حصل في االحتجاجات المتكررة قـرب معسـكر "عـوفر" بـالقرب مـن مدينـة رام 
  قـــرب حـــاجز قلنـــديا علـــى مـــداخل مدينـــة القـــدس، والتـــي اعتبـــرت األكبـــر 3ألـــف"] 48هللا و"مســـيرة الــــ 

نية التـي حجماا خالل الحرب. وقد عّزز من زخم هذه المسيرة االحتجاجية غياب أجهزة األمن الفلسـطي
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ية ســرائيلطالمــا كانــت تمنــع مثــل هــذه االحتجاجــات باعتبــار أن المنطقــة تقــع ضــمن نطــاق الســيطرة اإل
المباشرة وُيمنع وجود قوات السلطة الفلسطينية فيها. كما نّظمت هـذه المجموعـات الشـبابية، باإلضـافة 

ية وقامـت بجمـع ائيلسـر إلى بعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، حمالت مقاطعـة للبضـائع اإل
  .4تبرعات عينية ومادية للقطاع]

 
 :. اعتداءات المستوطنين المتكررة وسياسات تهويد مدينة القدس3

كثفــت حكومــة نتنيــاهو نشــاطاتها االســتيطانية فــي األراضــي الفلســطينية فــي القــدس والضــفة الغربيــة، 
إذ شـهد العـام الجـاري وحـده،  وكانت هذه أحد أسباب تعّثر مسار المفاوضات مع الجانب الفلسـطيني؛

ألـف وحـدة  14بحسب دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، مخططـات إلقامـة أكثـر مـن 
  .1استيطانية في الضفة الغربية، ويقع نحو نصفها في القدس الشرقية]

 علــــى تنظــــيم اقتحامــــات المســــتوطنين المتطــــرفين والجنـــــود وعملــــت حكومــــة بنيــــامين نتنيــــاهو أيضــــاا 
والحاخامات اليهود شـبه األسـبوعية للمسـجد األقصـى وتمويلهـا وتشـجيعها، والتـي بلغـت ذروتهـا خـالل 
األشهر الثالثة الماضية؛ إذ سّهلت لجنة الداخلية التابعة "للكنيست" هذه االقتحامات، بمساعدة شرطة 

لداخلي إسحاق االحتالل وجيشه. وضّمت هذه االقتحامات شخصيات متطرفة بارزة مثل وزير األمن ا
ي موشـــيه فـــيجلن. كمـــا ســـرائيلأهرنـــوفتش، ووزيـــر اإلســـكان أوري أريئيـــل، ونائـــب رئـــيس "الكنيســـت" اإل

ية مــن هجماتهـــا االســتفزازية لمشـــاعر الفلســطينيين بطـــرح اللجنــة الداخليـــة ســـرائيلصــّعدت الحكومــة اإل
ا ومكانياــا، بــين اليهــود والعــرب ية مشــروع قــرارا ُيتــيح تقاســم المســجد األقصــى، زمانياــســرائيلالبرلمانيــة اإل

  .9ومحاولة فرضه كأمرا واقعا من خالل االقتحامات المتكررة]
 

 :: السمات المميِّّزة للعمليات األخيرةثانياً 
ية واالعتـــداءات المتكـــّررة وحمـــالت االعتقـــال، ظهـــرت مدينـــة القـــدس ســـرائيلنتيجـــة لهـــذه السياســـات اإل

ذها فلسـطينيون بقـرارات فرديـة شـملت عمليـات دهـس، وطعـن بوصفها مركزاا للعمليات النوعيـة التـي نفّـ
طـالق نـارا علـى عـددا مـن المسـتوطنين وجنـود االحـتالل اإل ي. وال تعـّد هـذه سـرائيلبالسالح األبيض، وا 

 العمليات أساليب جديدة، ولكن ما يمّيزها التالي:
تنفيـذاا، وبعيـداا عـن طغيـان الجانـب الفـردي )اشـتراك شخصـين كحـدا أقصـى( علـى العمليـات تخطيطاـا و 

العمل الحزبي المنّظم. وعلى الرغم من مسـارعة بعـض الفصـائل لإلعـالن عـن مسـؤوليتها عـن بعـض 
هـذه العمليـات، فإنــه كـان مــن الواضـح أنهـا تجــري بمبـادرة فرديــة ومـن دون معرفـة األطــر القياديـة؛ مــا 
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نفصــال عــن الواقــع التــي يؤكــد ضــعف الفصــائل واألحــزاب بســبب حالــة االنقســام السياســي، وحالــة اال
 تعانيها، وغيابها عن ساحة الفعل الجماهيري في ظل األحداث األخيرة.

ي انطالقاــا مــن مكــان تنفيــذ العمليــة وهويــة المنفــذ )القــدس، ســرائيلتمركــزت هــذه العمليــات فــي العمــق اإل
حــتالل؛  ( نتيجــة لوجــود احتكــاكا مباشــرا مــع المســتوطنين وقــوات اال1]1948واألراضــي المحتلــة عــام 

وهو األمر الذي تفتقده مدن الضفة الغربية سوى على أطراف المدن الخارجيـة، فضـالا عـن خضـوعها 
للقبضـــة األمنيـــة للســـلطة الفلســـطينية، والتنســـيق األمنـــي عـــالي المســـتوى الـــذي يمنـــع أي احتكـــاكا قـــد 

ة في مناطق خارجة ي. لقد وقعت العمليات األخير سرائيليحصل وفقاا لالتفاقات الموقعة مع الجانب اإل
 عن سيطرة السلطة الفلسطينية.

يصــعب الســيطرة علــى هــذه العمليــات والتنبــؤ بحــدوثها وفقاــا لمعلومــات اســتخباراتية أو إجهاضــها عبــر 
 اعتقال المخططين، كما جرت العادة في عمليات المقاومة التقليدية.

 
 :السناريوهات المستقبلية

يــات المقاومـة الفرديـة والنتـائج التــي يمكـن أن تحققهـا فــي علـى الـرغم مـن صــعوبة التنبـؤ بمسـتقبل عمل
ظل غياب البعد التنظيمي الضـامن السـتمراريتها، تقـف المقاومـة الشـعبية الفلسـطينية أمـام احتمـال أن 
ـا جديـداا فـي العمـل المقـاوم،  تتطور هـذه األسـاليب الفرديـة حتـى إن بقيـت محـدودة جغرافياـا لتشـكل نهجا

ر الخاضعة أمنياا لسـيطرة السـلطة الفلسـطينية. ويصـعب الـتكهن بـذلك بسـبب وبخاصة في األماكن غي
طبيعة هذه العمليات، ولكن األهم هو أنها تمّثل إشارات قوية جداا لحالـة تملمـلا وغليـانا تحـت السـطح 

 في المجتمع الفلسطيني.
جاهـل الـدول إّن الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظـل تمـادي االحـتالل فـي االسـتيطان وت

العربيـــة والعـــالم لسياســـة االحـــتالل هـــذه، فضـــالا عـــن انســـداد آفـــاق التســـوية والمنـــاورة السياســـية نتيجـــة 
مواقــف حكومـــة نتنيـــاهو الواضـــحة فــي رفضـــها للحـــل السياســـي، تعـــّد ظروفاــا مشـــابهةا لمـــا ســـاد عشـــية 

 االنتفاضات السابقة.
بظروف االنتفاضات السابقة هو سـلوك السـلطة ولكن المتغير الرئيس الذي يصنع الفرق حالياا مقارنة 

الفلسطينية وتغيّر العقيدة السياسية ألجهزتها األمنية؛ مما يرشح أن تتحول أي انتفاضة فلسطينية إلى 
فلسطينية. وقد يتضاءل هذا الفرق مقابل حجم الغضب تجاه ممارسات االحتالل  -مواجهة فلسطينية 

تا حركتي فتح وحماس ما تقدماه كبديلا نضالي للشارع الفلسـطيني إذا لم تجد السلطة الفلسطينية وقياد
 في هذه الظروف.

  وقَّع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خمس عشرة اتفاقية دولية، مستفيداا من وضعية "الدولة غير العضـو" 1]
للضـــغط علـــى الجانـــب التـــي تحظـــى بهـــا فلســـطين فـــي األمـــم المتحـــدة. وقـــد أقـــدم علـــى هـــذه الخطـــوة فـــي محاولـــة منـــه 
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ي من أجل اإلفراج عن األسرى وليكون لديه مبرر لقبـول االسـتمرار فـي المفاوضـات. ومـا يعـّزز هـذه الشـكوك سرائيلاإل
أّنه تجنَّب توقيع طلـب االنضـمام إلـى الجهـة األكثـر أهميـةا، وهـي محكمـة الجنايـات الدوليـة التـي مـن شـأنها أن تعـرّ ض 

حقــة القضــائية بتهمــة ارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــّد اإلنســانية. انظــر: "المفاوضــات يين إلــى المالإســرائيلمســؤولين 
نيسـان/  12ية: قصة فشل حتمـّي"، تقـدير موقـف، المركـز العربـي لألبحـاث ودراسـة السياسـات، سرائيلاإل -الفلسطينية 

 http://www.dohainstitute.org/release/07f1e125-c7e8-4b1f-8e3d-53573c00424f ، في:2014أبريل 

وكانت السلطة الفلسطينية قد لوحت مراراا بإمكانية االنضمام إلـى محكمـة الجنايـات الدوليـة، لكنهـا لـم تقـم بهـذه الخطـوة 
، وبــررت ذلــك بعــدم وجــود توافــقا 2014علـى غــزة فــي صــيف  حتـى فــي أكثــر األوقــات حاجــةا لهــا مثــل الحــرب األخيــرة

 وطني تارة، ووجود ضغوط خارجية تمارس عليها متمثلة باإلدارة األميركية تارة أخرى.
عـن إنهــاء حالــة االنقسـام السياســي الفلســطيني، والبــدء  2014نيســان/ أبريــل  23  أعلنـت حركتــا فــتح وحمـاس فــي 2] 

ية، ثم اإلعالن عن تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية في الثاني من حزيران/ يونيو بإجراءات تشكيل حكومة وحدة وطن
، وهي الحكومة السابعة عشرة للسلطة الفلسطينية. وتكمن أهميـة هـذه الحكومـة فـي أنهـا تنهـي سـبع سـنوات مـن 2014

منظمــة التحريــر الفلســطينية االنقســام داخــل النظــام السياســي الفلســطيني، وتمهــد النتخابــات جديــدة للســلطة الفلســطينية و 
والمجلــس الــوطني الفلســطيني. ولكـــن ثمــة تحــديات كثيــرة ال تـــزال تواجــه هــذه المصــالحة، لـــيس أقلهــا التطبيــق الفعلـــي 
التفاق المصالحة على األرض. للمزيد انظر: "المصـالحة الفلسـطينية: دوافعهـا وآفاقهـا"، تقـدير موقـف، المركـز العربـي 

 ، في:2014نيسان/ أبريل  28 لألبحاث ودراسة السياسات،
http://www.dohainstitute.org/release/592ecf3b-a636-4d4d-8812-c4c976c9c1d5 

، 48ألـــــف قــــــرب قلنـــــديا بنيــــــران االحـــــتالل"، موقــــــع عــــــرب  48جـــــريح فــــــي مســـــيرة الـــــــ  200  "شـــــهيدان وقرابــــــة 3] 
 http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=111586 ، انظر:21/1/2014

  حــول النتــائج التــي حققتهــا حملــة المقاطعــة بمبــادرة مــن ناشــطين فلســطينيين انظــر: "حملــة المقاطعــة تكــدس آالف 4]
 ، في:24/8/2014ية في المستودعات"، موقع قدس، سرائيلاألطنان من المنتجات اإل

http://www.qudsn.ps/article/47076 

ـــذار"، موقـــع قـــدس، : "حمـــالت مقاطعـــة منتجـــات االحـــتالل تـــؤتي وانظـــر أيضـــاا  ـــة لالعت ثمارهـــا وتجبـــر شـــركات عالمي
 http://www.qudsn.ps/article/46434 ، في:11/8/2014

 ، انظــر:21/11/2014ألــف وحــدة اســتيطانية بالقــدس والضــفة"، موقــع رصــد،  14  "منــذ بدايــة العــام.. أكثــر مــن 1]
http://rassd.com/22-121935.htm 

اليهود فـي األقصـى عبـر مقتـرح مسـاواة الحـق فـي العبـادة لليهـود والمسـلمين فـي    يسمح القانون عند صدوره بصالة9]
المسجد األقصى، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية. كما يحظر المشـروع 

ر: "مشــروع قــانون تنظــيم المظــاهرات واالحتجاجــات المضــاّدة تحــت طائلــة العقوبــة، فــي إشــارة إلــى الفلســطينيين. انظــ
 ، في:20/10/2014ي يتيح تقسيم المسجد األقصى"، جريدة القدس، إسرائيل

http://www.alquds.com/news/article/view/id/529174 

(، وتمثل في نصرة غـزة 1948  شهدت األحداث األخيرة حضوراا مميزاا لفلسطينيي الداخل )األراضي المحتلة عام 1] 
دة بالعــدوان، كمــا نقــل عــدد مــن والتضــامن معهــا. فقــد شــهد ت المــدن والبلــدات الفلســطينية عــدداا مــن التظــاهرات المنــدّ 

بارتكـاب جـرائم حـرب فـي غـزة،  إسـرائيلي نفسه، فـاتهموا سرائيلالقيادات العربية المعركة إلى داخل أروقة "الكنيست" اإل
فـي مواجهـة اعتـداءات المسـتوطنين فـي ودافعوا عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومـة، كمـا كـان لهـم حضـور مميـز 

ية العنصرية مخزوناا أساسياا لحالـة االحتقـان سرائيلالقدس واالعتداءات على المسجد األقصى. فقد شكلت السياسات اإل
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التــي يعانيهــا الفلســطينيون فــي الــداخل، كمــا تراكمــت خبــراتهم الذاتيــة فــي مواجهــة هــذه السياســات الهادفــة إلــى تطــويعهم 
لغائهم ع  بر فرض سياسة التجنيد اإلجباري والخدمة المدنية واإلقرار بيهودية الدولة... إلخ. وا 

 28/11/2114 ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
 

 "نتنياهو" والحرب على اإلسالم .35
 الشيخ رائد صالح

إلـى الخطـاب  يات(،إسـرائيلكنت قد تطرقت في إحدى مقاالتي السـابقة، التـي هـي مـن ضـمن سلسـلة )
المنافق لـ"نتنياهو" حول المسجد األقصى. وكنت قد قلت إنه خطاب منافق بامتياز، ألنه يتحـدث إلـى 

ي بخطـاب يقـول فيـه إنـه صـاحب السـيادة علـى المسـجد األقصـى!! ولـذلك لـه كامـل سـرائيلالمجتمـع اإل
يـــؤدوا طقوســــهم  ي كامـــل الحـــق، أن يقتحمـــوا المســـجد األقصـــى وأنســـرائيلالحـــق، ولكـــل المجتمـــع اإل

التلمودية فيه!! وله كامل الحق أن يتصدى لكل من يمنعهم من اقتحام المسجد األقصى وبسط سيادة 
ي عليـــه. ولكـــن فـــي المقابـــل فـــإن نتنيـــاهو عنـــدما يتحـــدث إلـــى مـــا ســـوى المجتمـــع ســـرائيلاالحـــتالل اإل

ى ظـاهرة الشـغب التـي ي من بني البشر فإنه يقول لهم في خطابه إنه يعمل على القضـاء علـسرائيلاإل
تمارسها مجموعات فلسطينية من القدس المباركة ومن الداخل الفلسـطيني، بهـدف فـرض الهـدوء علـى 

 القدس والمسجد األقصى!!
ومــن هــي هــذه المجموعــات الفلســطينية المشــاغبة فــي نظــر نتنيــاهو ! إن تصــريحات نتنيــاهو ال تتــرك 

ــا حــول هــذا الســؤال. فقــد نقــل التلفزيــون اإل عــن مصــدر فــي  2014/11/4ي فــي تــاريخ ســرائيلغموضا
ديـوان نتنيــاهو قولــه: )نحــن علــى علــم أن حركــة "حمـاس" والحركــة اإلســالمية بقيــادة رائــد صــالح تقــف 
خلف هذه المظاهرات، وهؤالء ينتمون إلى جماعة اإلخوان المسلمين، وهدفهم زعزعة استقرار المنطقة 

مــن الواضــح أن نتنيـاهو يحــاول الجمــع بــين ثالثــة عبـر تفجيــر موضــوع القــدس(!! وفـي هــذا التصــريح 
التــي تقــع فــي  –وفــق تســميته  –أطــراف واعتبارهــا أنهــا هــي التــي تقــف مــن وراء )أحــداث الشــغب(!! 

المسجد األقصى بخاصة وفي القدس بعامة، وهـذه األطـراف الثالثـة هـي "حمـاس" والحركـة اإلسـالمية 
في كل العالم!! بل إن نتنياهو ال يكتفي بالجمع بين ( واإلخوان المسلمون 48في الداخل الفلسطيني )

هذه األطـراف الثالثـة وتحميلهـا المسـؤولية لمـا يقـع فـي القـدس مـن )أحـداث شـغب(، وفـق تسـميته، بـل 
لـن  إسـرائيليضم إليها طرفاا رابعاا وهو ما ذكره في مستهل جلسـة حكومتـه األسـبوعية حيـث قـال: )إن 

تجـــري فـــي قلـــب مـــدننا وفيهـــا ترفـــع رايـــات حمـــاس أو تنظـــيم الدولـــة تقبـــل مزيـــداا مـــن المظـــاهرات التـــي 
طــالق هتافــات "بــالروح بالــدم نفــديك يــا فلســطين"(، ومــن الواضــح فــي هــذا التصــريح أن  اإلســالمية وا 
نتنيـــاهو يحـــاول ضـــم تنظـــيم الدولـــة أو مـــا بـــات ُيعـــرف باســـم "داعـــش" كطـــرف رابـــع لألطـــراف الثالثـــة 

 –يقـول إن مـن يقـف وراء مـا يحـدث فـي القـدس مـن "أحـداث شـغب"  األولى، وكأني بنتنيـاهو يريـد أن
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هي كل من هذه األطراف األربعـة: حمـاس والحركـة اإلسـالمية فـي الـداخل الفلسـطيني  –وفق تسميته 
واإلخــوان المســلمون فــي كــل العــالم وتنظــيم الدولــة "داعــش"!! وهــذا يعنــي أن نتنيــاهو ُيعلــن بــذلك حرباــا 

لهــا صـــراحة، بــل يكتفــي بــإعالن تحميـــل هــذه األطــراف األربعــة "مســـؤولية علــى اإلســالم ولكــن ال يقو 
الشغب" تارة!! و"مسؤولية العنف" تارة أخرى!! ثم تهديد هذه األطراف بالعقاب الشديد، لدرجة أنه هدد 

 !!48بسحب ما ُيعرف بمصطلح "الجنسية" عن فلسطيني الداخل الفلسطيني 
عــة يــذكرنا بمــا قالــه فــي ســياق كلمتــه التــي ألقاهــا مــؤخراا فــي إن جمــع نتنيــاهو بــين هــذه األطــراف األرب

مبنــى هيئــة األمــم المتحــدة حيــث قــال، مــن ضــمن مــا قــال فيهــا، إن حركــة اإلخــوان المســلمين وتنظــيم 
الدولة "داعش" يعودان إلى شجرة واحدة!! ومن هذه الشجرة ! مـن الواضـح أنهـا اإلسـالم!! وهـذا يعنـي 

لمـة مـا أعلـن حرباـا علـى حركـة اإلخـوان المسـلمين أو علـى تنظـيم الدولـة أن نتنياهو في سياق تلـك الك
"داعش" بل أعلن حرباا على اإلسالم!! وهذا يعني أنه يحـاول صـناعة محـور عـالمي لمحاربـة اإلسـالم 
ن لــم يتفــوه بــذلك صــراحة!! وهــذا يعنــي أنــه يــدفع فــي اتجــاه حــرب دينيــة علــى األمــة المســلمة والعــالم  وا 

الفلسطيني!! ويحاول أن يخفي ذلك بادعاء أنه يعلن حرباا على تلك األطراف األربعة العربي والشعب 
ليس إال!! وبهدف ترسيخ قواعد هذه الحرب فقد بـات نتنيـاهو يسـتعين بـبعض وسـائل اإلعـالم ومراكـز 

ية كــــي تشــــد مــــن أزره. وعلــــى ســــبيل المثــــال هــــا هــــي صــــحيفة "مــــاكور ريشــــون" ســــرائيلالدراســــات اإل
تصــرح وتقــول إن أحــداث القــدس والمســجد األقصــى تمثــل مــؤامرة أقــدمت عليهــا )جماعــة ية ســرائيلاإل

ية وبين الدول العربية وإلشـعال المنطقـة تحقيقاـا سرائيل"اإلخوان المسلمون" لدق إسفين بين المؤسسة اإل
ـــديره "دوري غولـــد"، المقـــرب مـــن  ألهـــدافها(!! وأمـــا مركـــز "القـــدس لدراســـات المجتمـــع والدولـــة" الـــذي ُي
نتنيــاهو، فقــد اعتبــر أن "اإلخــوان المســلمون" خططــوا للتصــعيد فــي القــدس، بعــد أن أطــاح عبــد الفتــاح 

 السيسي بالرئيس محمد مرسي!! 
إلى جانب ذلك ففي ورقة نشرها موقع هذا المركز زعم الباحث "بنحاس عنبري" أن اإلخوان المسلمين 

عـــادة االعتبـــار للخطـــاب يخططـــون لتوظيـــف أحـــداث القـــدس والمســـجد األقصـــى فـــي إشـــعال  العـــالم وا 
اإلســـالمي المتشـــدد، علـــى أمـــل أن يفضـــي األمـــر إلـــى تدشـــين خالفـــة إســـالمية بقيـــادتهم!! ولـــم يتـــردد 

ي "بــن درور يمينــي" أن يكتــب قــائالا فــي صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" العبريــة فــي ســرائيلالصــحافي اإل
يس قســـم الجهـــاد العـــالمي فـــي : )القـــدس فـــي مركـــز التحـــريض الـــذي يقـــوده رئـــ2014/11/19تـــاريخ 
الشــيخ رائــد صــالح منــذ ســنوات، وهــو يحــاول أن ُيشــعل المنطقــة منــذ ســنوات، وهــو يحــرض  إســرائيل

تحت شعار "األقصى في خطر"، وهو شـعار تـاريخي حقـوق الطبـع محفوظـة فيـه للمفتـي الحـاج أمـين 
أنهـا تـدير المـؤامرات ضـد ب سـرائيلالحسيني وصالح تبناه.. فهو منذ سنوات يحاول أن يختلق التهم إل

األقصى، بالضبط كما فعل المفتي معلمه الروحي.. إنه ُيسبب ضرراا أكثر ألف مرة من عنيـدي جبـل 
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التــي ال تحــافظ علــى نفســها لــم تجــد طريقاــا لوقــف تحــريض "مكمــل  إســرائيلالهيكــل، ولكــن ديمقراطيــة 
 طريق المفتي" حتى اآلن(!! 

يمــر يــوم ال يحــرض فيــه اإلعــالم العبــري الرســمي والخــاص  ولقــد بــات مــن الواضــح لكــل عاقــل أنــه ال
على صعيد اإلذاعات والتلفازات والصحف على الحركة اإلسـالمية والمطالبـة بإخراجهـا عـن القـانون!! 

ية خـــالل األيـــام الماضـــية القريبـــة مؤسســـة "عمـــارة ســـرائيلوكمـــا يعلـــم الجميـــع فقـــد أغلقـــت المؤسســـة اإل
"مصاطب العلم" في المسجد األقصى، ثم أغلقت "مؤسسة القدس  األقصى"، التي كانت ترعى مشروع

للتنميــة"، وقــد كانــت قــد أغلقــت مــن قبــل "مؤسســة األقصــى لرعايــة المقدســات"!! إلــى جانــب ذلــك فكمــا 
موضوع إخراج "الحركة اإلسالمية  2014/11/23يعلم الجميع فقد بحث يوم األحد الماضي الموافق 

ن حـــاول نتنيـــاهو فـــي الـــداخل الفلســـطيني" عـــن القـــان ون!! فهـــي حـــرب فـــي الحقيقـــة علـــى اإلســـالم، وا 
وزبانيتــــه االدعــــاء أنهــــا حــــرب علــــى "حمــــاس" والحركــــة اإلســــالمية فــــي الــــداخل الفلســــطيني واإلخــــوان 

 المسلمين وتنظيم الدولة "داعش"!! وما تخفي صدورهم أكبر، ولكن سيكفيكهم هللا تعالى. 
 29/11/2114 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قومنة اليهودية بعد تطييف العروبة .36

 د. عزمي بشارة
، كمعيـار فـي إسـرائيلبعدما شهد العقدان األخيران مبادرات برلمانية عديـدة إلعـالء قيمـة يهوديـة دولـة 

التعامل السياسي والحقوقي فـوق قيمـة الديمقراطيـة، جـاءت مبـادرة حكوميـة لجمـع هـذه االقتراحـات مـع 
ت قائمة في قانون واحد، هو "قـانون القوميـة". وهـو "قـانون أسـاس"، كمـا ما تناثر من بنود في تشريعا

"دولـة   إسـرائيليطلق عليه بالعبرية، أي قانون دسـتوري بلغـة الشـعوب األخـرى. ويـنص بنـده األول أن 
قومية  للشعب اليهودي". وفي الفقرة الثالثة من البند الثاني من االقتراح، يقصرها صـفتها كدولـة قوميـة 

 إذ ينص على أن حق تقرير المصير في الدولة خاص  ينفرد به "الشعب اليهودي". عليه،
ومع أنه ورد في ما يسمى "إعالن االستقالل"، جاء حذف لفـظ المسـاواة مـن االقتـراح، تأكيـداا للتنـاقض 
بين هذه القيمة، من جهة، والطبيعة االستعمارية للكيان هذا وتحديده كدولة يهوديـة، مـن جهـة أخـرى. 

لذلك، يتجاهل القانون فكرة المسـاواة التـي أسسـنا نظريـاا لتأكيـد التنـاقض بينهـا وبـين بنيـة هـذه الدولـة، و 
ـــّل مطرحهـــا تعبيـــراا جديـــداا هـــو "ضـــمان الحقـــوق  وعملنـــا طـــويالا علـــى تأكيـــد ذلـــك فـــي الممارســـة، وُيح 

 الشخصية".
، وهــو الــذي عّبرنــا عنــه فــي يلإســرائيؤكــد اقتــراح القــانون أنــه ال توجــد حقــوق قوميــة لغيــر اليهــود فــي 

شــرحنا مطالـــب العـــرب فـــي الــداخل بحقـــوق قوميـــة، ولـــيس مدنيـــة فقــط. كمـــا يعتـــرف ضـــمناا باســـتحالة 
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المســاواة، وذلــك بتغييبهــا مــن اقتــراح القــانون. وهــي القيمــة التــي تشــدقت بهــا وثيقــة االســتقالل، حينمــا 
األرض، وتشـــريد أغلبيـــة ســـكانها  ، فـــي بـــداياتها، تبحـــث عـــن قبـــول دولـــي بعـــد احـــتاللإســـرائيلكانـــت 

 األصليين، وهو ما اصطلح عليه الفلسطينيون بالنكبة.
وديمقراطياتــه، وال تعارضــها مــع المســاواة، فكــراا  إســرائيللــم تعــد ثمــة حاجــة إلــى فضــح التنــاقض بــين 

 وممارسة، إذ إنها تصرح بذلك بال مواربة، بل تتبناه دستورياا.
ـــاق إســـرائيللقـــد واجهنـــا  ـــة، بهـــذا التن ـــى مـــا تســـميه القوميـــة اليهودي ـــه"، بتأكيـــدها عل ض. وهـــا هـــي "تحّل

خضاع كل القيم األخرى لهـا. ويتمثـل إنجـاز االئـتالف الحكـومي الحـالي فـي أنـه، بعـد هـذا القـانون،  وا 
يين الشــعبويين، فــي سـرائيلية "المزعومــة"، المتمثلـة بنظــر السياســيين اإلســرائيلسـيكون علــى الليبراليـة اإل

ويهوديتهـا، أو حـين  إسـرائيلية، أن ال تتردد، حين ينشأ صراع بـين ديمقراطيـة سرائيلليا اإلالمحكمة الع
ــداخل أمــام مثــل هــذا التنــاقض. وســوف يكــون علــى العــالم أن يعــرف، حســب هــؤالء  يضــعها عــرب ال

ي، هــو حــق لليهــود فقــط، أمــا حــق العــودة ســرائيلالساســة أنفســهم، أن حــق العــودة، بموجــب القــانون اإل
برفضـه كسياسـة خارجيـة فقـط، بـل  إسـرائيلينيين الذي نصت عليه القرارات الدولية، فال تكتفي للفلسط

تعــّرف نفســها دســتورياا كنقــيض لــه. وبمجــرد اعتــراف العــرب والعــالم بهــا، بتعريفهــا هــذا لنفســها، تنتفــي 
 حقوق أخرى، تتناقض مع هذا التعريف، مثل حق العودة. 

ون. وروحـه هـي التأكيـد علـى تطـابق قوميـة الدولـة ويهوديتهـا. وال على هذين الـرجلين، يقـف هـذا القـان
ُن دينــاا، ومــا كــان يومــاا طوائــَف دينيــة فــي الواقــع. ألن هــذا، بالنســبة  إســرائيلتكتــرث  كثيــراا لكونهــا تَُقــْوم 

لهـــا، نقـــاش نظـــري، ال يســـمن دولـــة وال يغنيهـــا عـــن جـــوع، فالقوميـــة عنـــدها ُتعـــرَّف بالممارســـة، ولـــيس 
وما يحسم وجود، أو عدم وجود، شعب هو سلوكه كشعب. وهذه الممارسة تُبنـى بالمؤسسـات بالكالم، 

 والقوانين، وباللغة وكتابة التاريخ كتاريخ قومي، وبالجيش الوطني وغيره. إنه ُيبنى ويعاد إنتاجه.
فثمـــة دول وقيـــادات ورثـــت شـــعباا، ومحـــاوالت متفاوتـــة الجديـــة لمشـــاريع قوميـــة، وحولتهـــا إلـــى طوائـــف 
سياســية. وثمــة قيــادات ورثــت طوائــف، وحولتهــا إلــى شــعب ببنــاء الدولــة والمؤسســات. وهــذا هــو الفــرق 

علـــى القوميـــة كشـــرط  إســـرائيلبـــين قومنـــة اليهوديـــة وتطييـــف العروبـــة. وفـــي الوقـــت الـــذي تؤكـــد فيـــه 
لعوائق أمـام الديمقراطية، كديمقراطية لليهود، نشهد التمزق الطائفي والهوياتي الحالي عربياا كأحد أهم ا

 التحول الديمقراطي.
ببناء مؤسسات الدولة القائمة على حساب الحقوق الفلسطينية. ولكن، هذه المقولـة ذاتهـا  إسرائيلتقوم 

قــد تتحــول إلــى مجــرد شــعارات. فــإذا لــم تمــارس هــذه الحقــوق بالنضــال وببنــاء الشــعب، يبقــى التعبيــر 
كفـي التأكيـد علـى الغـبن والظلـم فـي القـوانين التـي احتجاجاا في محله، في أفضل حاالته. كمـا أنـه ال ي



 
 
 
 

           38ص                                     3413 العدد:    29/11/2114 سبتال التاريخ:

تســن، بــل يجــب أن يكــون ثمــة نضــال ديمقراطــي ضــد مــا هــو غيــر ديمقراطــي، ووطنــي ضــد مــا هــو 
 استعماري، تقوده قوى وطنية، ذات صدقية في حديثها عن الديمقراطية والمساواة. 

 29/11/2114 ،48عرب 
 
 ارتباك حركة "فتح" في سورية .37

 شهبندر سعيد
 مشقد

المتابع لمواقف الفصائل الفلسطينية على مختلف ألوانها السياسية، من اإلسالمية إلى العلمانية، تجاه 
األزمة السورية الراهنة، يستطيع تحديد مواقف هذه التنظيمـات بـين المواليـة للنظـام السـوري، والمتحيـزة 

 لخيار الشعب السوري في ثورته ضد الظلم.
علـى مواقـف الفصـائل الفلسـطينية،  إسـقاطهاحة وجلية وصـحيحة اذا مـا تـم هذه النظرية الموقفية واض

القيادة العامة" تقاتل إلـى جانـب النظـام السـوري فـي أكثـر مـن موقعـة، وكـذلك  -فهذه "الجبهة الشعبية 
"فتح االنتفاضة" و "النضـال الشـعبي" ومـا تعـرف بفصـائل التحـالف فـي دمشـق، كـذلك حركـة "حمـاس" 

 ة موقفها بدعم الشعب السوري في ثورته حتى نيل حقوقه في الحرية.أعلنت منذ البداي
ــــني الفلســـطيني  ــــى موقـــف "أم الفصـــائل"، حركـــة التحريـــر الوطـــ أمـــا إذا أردنـــا إســـقاط هـــذه النظريـــة علــ
"فتح"، فيعجز هنا علماء السياسة في معرفة موقف "فتح" إزاء األزمـــة في سورية، فال هم في المنطقـة 

اء وال السوداء وال حتى الرمادية التي تحدث عنها ذات مـرة رأس هـرم النظـام بشـار األسـد، فمـا البيضــــ
 هي مواقف حركة "فتح" التي عجز عن فك رموزها الساسة والمحللون.

مخــيم اليرمــوك كلمــة الســر فـــي مواقــف حركــة "فــتح" المتقلبــة، فمنـــذ دخــول قــوات المعارضــة الســـورية 
ـــوم،  8/12/2012رمـــوك جنـــوب دمشـــق فـــي "الجـــيش الحـــر" إلـــى مخـــيم الي والســـيطرة عليـــه حتـــى الي

القيــادة العامــة" وعناصــر  -شــاركت مجموعــات تابعــة لحركــة "فــتح" فــي معــارك طــرد "الجبهــة الشــعبية 
النظام السوري من اليرموك، وكانت هذه المجموعات تتخـذ مـن اسـم وشـعار "كتائـب شـهداء األقصـى" 

 عنواناا لها، وحتى اللون البرتقالي نفسه الخاص بأعالم "فتح". الذراع العسكري لـ"فتح" في فلسطين
وعلــى حــين غــرة تــم حــل هــذه المجموعــات العســكرية، التــي كــان يترأســها قيــادات عسكريــــــة مــن "فــتح"، 
ـــنهم قيــاديون فيهــا وآخــرون مــن  ـــن أبنــاء "فــتح" فــي ســجون النظــام الســوري، مـ كمــا قضــى العشــرات مــ

 ي واإلعالمي في اليرموك، وكان لهم دور مميز في خدمة المخيم.نشطاء العـــمل اإلغاث
وعلــى النقــيض يــأتي موقــف "فــتح" مؤيــداا للعظــم للــرئيس األســد، وربمــا ان الــرئيس محمــود عبــاس هــو 
الـــزعيم العربـــي الوحيـــد الـــذي زار دمشـــق خـــالل األزمـــة الســـورية، وأكـــد شـــرعية األســـد ونظامـــه، كـــذلك 
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 تزال مكاتبها فـي دمشـق مفتوحـة علـى رغـم وجـود مجموعـات مسـلحة تصريحات قيادات "فتح" التي ال
ــذين  لهــا فــي مخــيم اليرمــوك المحاصــر، هــذه التصــريحات المجحفــة بحــق الفلســطينيين فــي المخــيم وال
تحملهم المسؤولية عن حصار مخيمهم للعام الثاني، من دون الحـديث عـن المحاصـر الحقيقـي، حتـى 

 لجوع في اليرموك.أنهم يكذبون ارتقاء شهداء جراء ا
فمـــا هـــو الـــثمن الـــذي تدفعـــه حركـــة "فـــتح" إلرضـــاء النظـــام الســـوري، هـــذا الرضـــى الـــذي يشـــكل الحـــق 

 الفلسطيني ومتسي أهالي اليرموك ثمناا له.
اآلن مـن حقنــا الســؤال بعــد أن حلـت "كتائــب شــهداء األقصــى" التابعــة لحركـة "فــتح" فــي اليرمــوك، إلــى 

ت مــن  هــل كانــت مواقــف "فــتح" المقطوعــة الــرأس ســبباا فــي تــأزم أيــن توجهــت ولمــاذا حلــت وبتعليمــا
الوضــع فــي اليرمــوك، وهــل "فــتح" مســتفيدة مــن حصــار المخــيم لرمــي االتهــام علــى أطــراف فلســطينية 

 أخرى وتشويه تاريخها النضالي.
 اإلجابة في هذه المعطيات:

ــاا فــي مخــيم اليرمــو  - ك وبــأوامر قيــادة الخــارج، فــي خطــوة مفاجئــة طلــب قــادة "فــتح" المتواجــدون حالي
طـالبوا عناصـرهم المسـلحة باالنضــمام إلـى صـفوف "جبهــة النصـرة"، كمـا طلبــوا مـن مجموعـات أخــرى 
فتحاوية مبايعة "النصرة"، في سبيل االستقواء بها وتعويضاا عـن الغيـاب العسـكري الفاعـل علـى أرض 

لقـــرار المســـماة "كتائـــب أكنـــاف بيـــت المخـــيم بالمقارنـــة مـــع القـــوة الفلســـطينية األكبـــر وصـــاحبة النفـــوذ وا
المقــدس"، والتــي تحســب علــى حركــة "حمــاس"، فتــأتي خطــوة "فــتح" هــذه غيــر المحســوبة عواقبهــا مــع 
النظـــام الســــوري، باالحتمــــاء بـــــ "جبهـــة النصــــرة"، وهــــذا يــــأتي مـــن بــــاب النكايــــة والمناكفــــة الفلســــطينية 

 الفلسطينية.
ة اإلســالمية فــي العــراق والشــام" )داعــش(، فهــذه العالقــة التــي أمـــــا عــن عالقــة "فــتح" بـ"تنــــــظيم الدولــ -

ـــرة  ـــديد خــالل فتــرة محاصـــ ـــر مــن حملــة التحــالف الــدولي ضــد تنظــيم "الدولــة"، وبالتحــ ولــدت قبيــل أشهــ
كتائب المعارضة السورية للتنظيم في منطقة الحجــــر األسـود جنـوب اليرمـوك، حيـث تؤكـد المعلومـات 

تح" معـــروفون في اليرموك قـدموا دعمـاا لوجسـتياا وماليـاا لــ "داعـش" خـالل محاصـرتهم أن قياديين في "ف
فـي الحجــر األســود، وهــذا مــا يــدل عليــه مــن خـالل العالقــات المتميــزة لقيــادات "فــتح" مــع تنظــيم الدولــة 

 عقب التوقيع على اتفاق مصالحة بين كتائب المعارضة والتنظيم أخيراا.
بــين "فــتح" و "جبهــة النصــرة" وتنظــيم "داعــش"، هــل ســتكون لــه انعكاســات  هــذا التحــالف غيــر المعلــن

ســلبية علــى العالقــة بــين النظــام الســوري و "فــتح"  وهــل ســتكون هــذه الخطــوة التــي تعتبــر آخــر موقــف 
سياســي لـــ "فــتح" علــى صــعيد أزمــة مخــيم اليرمــوك بالتحــالف مــع تنظيمــات "القاعــدة" و "الجهــاد"، هــل 

ي حــل سياســي لمأســاة الفلســطينيين فــي المخــيم  وهــل يعنــي هــذا التحــالف تمثــل رصاصــة الرحمــة أل
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موقف "فتح" في نصرة الشعب السـوري، أو أنـه يـأتي فـي سـياق المراوغـة لتحقيـق المصـالح الشخصـية 
 على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني   

 29/11/2114 ،الحياة، لندن
 
 في جبل المكبر يتحدثون عن الفقر ال عن البطولة .38

 ة هاسعمير 
خيمة العزاء في جبل المكبر لم  أرضيةالمطر الذي هطل أول أمس بغزارة، عبر الشادر وتجمع على 

وتحدثوا حـول الكـانون الـذي  جفافاا  األكثر األجزاءيهرب نزالءها. فقد تجمعوا فقط بعدة مجموعات في 
جمـــل أربعـــة  وأبـــمـــن قتـــل ابنـــي الحـــي غســـان وعـــدي  أيـــامدان يغلـــي عليـــه قمقـــم الشـــاي. بعـــد ثمانيـــة 

ال تزال خيمة  –النار مع الشرطة  إلطالقمصلين وشرطي في الكنيس في هار نوف فقتال في تبادل 
العزاء على حالها. "هذا ليس موضوعا وطنيا أو عشائرا بل ديني"، قـال د. محمـد عليـان، مـن جامعـة 

ء مــع العائلـة فـي بيــت القـدس، ابـن جبـل المكبــر، "هكـذا يقـول ديننــا طالمـا لـم يـدفن الميــت، يجـب البقـا
الميت. بعثنا للسـلطات برسـالة رسـمية بانـه طالمـا لـم يسـلم الجثمـاني للعائلـة للـدفن فـي مقبـرة السـواحرة 

 فان الخيمة لن تفكك".
وطالمــا وجــدت الخيمــة فانهــا ايضــا مركــزا للرجــال الشــباب والكبــار مــن الحــي ومــن االحيــاء الفلســطينية 

األمنــي فــي عــدم تســليم الجثمــانين. الخيمــة، وفيهــا انــاس يتــراكم االخــرى. د. عليــان ال يفهــم المنطــق 
غضبهم، يمكنها ببساطة أن تصبح ايضا مكان احتكاك مع الشرطة. واالجواء هذه االيـام فـي الخيمـة 

وفي غرفة صغيرة مجاورة لمحطة السيارات العمومية، حيث يجد الرجال الكبار في السن من عائلة  –
تختلـف عـن االجـواء التـي نقلتهـا وسـائل اإلعـالم فـي االيـام  –ن الجلبـة ابو جمل مأوى من المطر ومـ

االولى. فاالحاديث عن االبطال، عن التأييد وعن العزة للقتلة الذين قتلوا ليست ملموسة. "احد لـم يقـرأ 
ما لهمـا فـي الـرأس. لـو عرفـت ان ابنـي غسـان سـيذهب ليعمـل مـا عملـه، لكنـت حبسـته وراء بـاب مـن 

 .10الخروج والتنفيذ"، قال لي أمس محمد ابو جمل، ابن  حديد ومنعه من
أبــو جمــل االب جلــس منحنيــا علــى ســرير حديــدي فــي الغرفــة الصــغيرة، مــع بضــعة افــراد آخــرين مــن 
العائلة من كبار السن ومن االصدقاء. وعندما تحدث رفـع رأسـه والقـى بنظـرة. "فـي حيـاتي لـم أتصـور 

احد يفعل مثـل هـذا االمـر. اخـي الشـاب، ابـو عـدي، جـن ممـا  ان يخرج من عائلتنا في يوم من االيام
يسأل أين ابي وأنا أفقد الوعي. ال أعرف ما أجيبه. كلنا نعـيش فـي تـوتر  4حصل. حفيدي وليد، ابن 

الننا ال نعرف اذا ما ومتى سيفجرون داره، التي ضمن منزل العائلة كلها. بعض من االحفاء ينـامون 
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خوف. أنا ال اعرف ماذا سيحصل لهم االن، بعد أن الغي تصريح اقامـة في بيوت الجيران من شدة ال
 أمهم، ناديا".

اقـوال االيـام االولـى أم اقـوال اليـوم  هـذا لـيس سـؤال يجـاب عليـه بكلمـات  –سألته اي االقـوال اصـدق 
اء مباشرة. في اليوم االول للعملية تنافست المنظمات الفلسطينية الواحدة مع االخرى علـى اطـالق الثنـ

لالبنين اللذين ذهبا للتضحية بحياتهما كي يقاوما االحتالل. المدح والفيسبوك هما ما يقـرران الموقـف 
الصحيح الذي كل من يخرج عنه يتعرض للهجوم اللفظي او يخاف الن يتعرض للهجوم بصفته رجل 

 ابو مازن، كغير وطني أو حتى كخائن.
صــدمة، والكــل يعمــل حســب قواعــد الطقــوس غيــر  فــي اليــوم االول، عنــدما كــان ال يــزال الجميــع فــي

المكتوبة. شائعات تتحقق وتصبح تقريرا، الشرطة تعتقل ابناء العائلة، منظمة ما تتبنى رسميا أو شـبه 
رســميا العمليــة، جمــاهير تــأتي للمواســاة وعشــرات الكــاميرات والميكروفونــات تنتظــر االقتبــاس والصــورة 

من يعارض أو يـتحفظ يجـب أن يـرى بـان فـي النهايـة اثنـان  التي تصدر عناوين رئيسة. وعندها حتى
قتال، واالن عائالتاهما تتعرضان لحملة عقاب جماعي. ومن الواجب الوقوف إلى جانبهم. بعض من 
كبار السن في العائلة وفي الحي ممن جلسوا فـي الخيمـة قـالوا لـي انهـم ال يقبلـون مثـل هـذا النـوع مـن 

 ".إسرائيلم للدوافع "التي توفرها مقاومة لالحتالل، مع كل التفه
"تقــــديري كــــأب، بــــان مــــا دفــــع غســــان قبــــل كــــل شــــيء هــــو اليــــأس الــــذي وصــــل اليــــه بســــبب الوضــــع 
االقتصادي"، قال ابو جمل، "هم يسكنون فوقنا. وهو كان ينـزل الـي كـي يأخـذ الطعـام الوالده. غسـان 

لم يـنجح فـي التسـديد وبـدأت ايام في الشهر. أخذ قرضا من البنك كي يجري ترميمات و  1 – 4عمل 
الحجــوزات والفوضــى. خــاف أن يســير فــي الشــارع وأنــا مــع مئــة فــي المئــة عجــز بســبب مــرض القلــب، 

فـي المئـة مـن السـكان الفلسـطينيين فـي  18أعيش على المخصص وال يمكنني أن اساعد حقا". ولكن 
لمـــا حللـــت البحـــوث القــدس الشـــرقية يعيشـــون تحـــت خــط الفقـــر. هـــذه ليســـت مشـــكلة انــاس قليلـــين، ومث

 المتراكمة. إسرائيلوالتقارير لمرات ال تحصى، فان السبب المباشر للفقر هي سياسة 
"سياســتكم هــي ان تضــربونا وتحرمونــا حتــى مــن أن نقــول أل"، قــال ابــو جمــل. "انــا لســت متــدينا علــى 

مـا فـي الغرفـة  االطالق". "متدين"، قال بالعبرية، "الى االقصى ربما أذهب مرة كل أربعـة اشـهر". احـد
القــى مالحظــة شــكية فرضــي عنهــا ابــو جمــل: "حســنا، مــرة فــي االربــع ســنوات. فــي المــرة التــي أذهــب 
فيهـا، يـوقفني شـرطي فــي عمـر ابنـي أو حفيــدي ويقـول لـي بحــزم: "هـات الهويـة. مــن أيـن أنـت  لمــاذا 

هويـة كـي  سـنة. شـعري أبـيض، وهـو يريـد 100جئت ". فليتحدث بأدب على االقل. عائلتي هنـا منـذ 
، 1939يفحص اذا كنت في العمر المناسب للدخول إلـى االقصـى  أنـا اسـكن فـي بيـت بنـاه ابـي فـي 
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. فـي كـل وزارة حكوميـة وحـاجز كـل موظـف وشـرطي وجنـدي يجعلـون مـن إسرائيلقبل أن تكون دولة 
 أنفسهم رئيس الوزراء. يهينوننا. يدوسون علينا وعلى قيمتنا".

المخالفـات الشـرطية التـي تصـدر ضـد الفلسـطينيين فـي القـدس والغرامـات أحد ما في الغرفة يذكر كـل 
التي تفرض عليهم بكل حجة. قبل اسـبوع تلقـى أحـد السـكان مخالفـة شـرطية ودعـوة إلـى المحكمـة )او 

شيكل( على كومة خشب للحريق احتفظ بها في ساحة بيت. ساكن آخر تلقى  410دفع غرامة بمبلغ 
ـــواح خشـــب ـــى بضـــعة ال ـــم يكـــن حتـــى عالمـــا بوجودهـــا. وعلـــى  تحـــذيرا عل كانـــت فـــي ســـاحة بيـــتهم ول

المخالفــات كتــب "الحفــاظ علــى النظــام والنظافــة". ومــن أجــل الحصــول علــى تــرخيص بنــاء ينتظــرون 
ـــة يقـــام بســـرعة حـــي يهـــودي آخـــر. "ال يمكـــن اال نجـــن"، يلخـــط احـــد  ـــى ارض القري عشـــرين ســـنة وعل

 الجالسين في الغرفة.
ية عمــل ابــو جمــل فــي كــل شــيء وفــي كــل مكــان، مــع اليهــود: ســائق، والــى أن اعتــزل الســباب صــح

عامــل بنــاء، بنينــا بيــت صــفافا وغيلــو، عملــت فــي "اشــتروم" حــين كانــت وفــي "ســوليل بونيــه". زوجتــي 
كانـت "خدامـة". وهـو يقــول "خدامـة" بالعبريـة. عملــت لعشـرات السـنين فـي بيــت قاضـي العليـا المتقاعــد 

سـاعده حشـين حـين علـق فـي أزمـة ماليـة. "نحـن نعمـل مـع اليهـود مشتل حشين. ويروي ابو جمـل كـم 
ومــن أجلهــم"، واصــل. "انــا اعتــرف بالجميــل للعالجــات التــي تلقيتهــا فــي شــعاريه تصــيدق. نحــن نعــرف 
يهودا ذوي رحمـة )وحتـى "الرحمـة" يقولهـا بالعبريـة(. ولكـن الدولـة  أرينـي معاملـة احتـرام انسـانية، كـي 

 من كوكب آخر".نتمكن من العيش. لم نأت  
 28/11/2114هآرتس 
 29/11/2114القدس العربي، لندن 

 
 ية في سيناءسرائيلالحرب اإل .39

 صالح بديوي
 عضو نقابة الصحفيين المصريين

قال شهود عيان لنا من أبناء سيناء إن طـائرات أسـموها بــ"الزنانة" )الطـائرات مـن دون طيـار(، تظهـر 
"، كثفـت مـن اسـتهدافها منـازل مـواطنين مصـريين إسـرائيل"عليها بوضوح نجمة داود وعلـم مـا تسـمى بــ

 في منطقة شمال شرق سيناء.
ية سـرائيلوأكد برلماني سابق لنا من أبناء هذه المنطقة، أن التنسـيق بـين األجهـزة األمنيـة المصـرية واإل

ر وصل مستوى غير مسبوق، وأن قتل األبرياء من أبناء سيناء يتم من دون هوادة أو رحمة تحت ستا
 مكافحة اإلرهاب.
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ونفـــى الناشـــط الســـيناوي عيـــد رحومـــة أيـــة عالقـــة بـــين مـــن تـــتم مهـــاجمتهم مـــن قبـــل الســـلطات األمنيـــة 
المصرية وقتلهم بدم بارد من المـدنيين األبريـاء، وبـين اإلرهـاب المزعـوم، مشـيرا إلـى أن مـن يمارسـون 

 ئراتهم المتعددة األنواع.القتل ضد أهل سيناء اآلن هم من يرهبون القرى والبلدات اآلمنة بطا
التــي تتخــذ مــن منطقــة شــرق ووســط -ي قبيلــة الســواركة المصــرية ســرائيلوتــتهم ســلطات االحــتالل اإل

يواء عناصر من غزة.سرائيلباإلرهاب، واستهدف الجيشين المصري واإل -سيناء مستقرا لها  ي، وا 
قـاهرة تهمشـها، وتتحـالف ضـدها مـع هذه االتهامات تنفيها تلك القبيلة، وتؤكد أن السلطات الحاكمة بال

"، وأن لها مطالب تنموية واقتصادية وحقا في الحياة، وتلك المطالب ال يستجيب له المعنيون إسرائيل"
 باألمر في القاهرة، على الرغم من علمهم بها.

يـب، وتقول القبيلة إن قوات األمن المصرية تعتقل أبناءها وتقتلهم وتلفق لهم االتهامات مرضـاة لتـل أب
 وتستهين بتقاليد القبيلة وعاداتها خالل الحمالت األمنية.

ويفتخـر أبنــاء هـذه القبيلــة بـأنهم يســكنون فـي أكنــاف بيـت المقــدس، وأنهـم متــدينون بطـبعهم، ويحلمــون 
بتحريـــر المســـجد األقصـــى، ويرفضـــون التنســـيق األمنـــي ضـــدهم بـــين الســـلطات الحاكمـــة فـــي كـــل مـــن 

 القاهرة و"تل أبيب".
ــة ال عشــيرة أو عائلــة، وتعتقــد األجهــزة األمنيــة  13ســواركة مــن أكبــر قبائــل ســيناء، وتتكــون مــن وقبيل

ية أن جماعـــة الســـلفية "الجهاديـــة المتشـــددة"، المطالبـــة بتحريـــر فلســـطين وتطبيـــق ســـرائيلالمصـــرية واإل
لـــة الشـــريعة اإلســـالمية، تنتمـــي لتلـــك القبيلـــة، وأنهـــا وراء العمليـــات التـــي تســـتهدف مظـــاهر ســـيادة الدو 

 المصرية على سيناء.
سـرائيلوفي معرض توضيحها لحقيقة التنسـيق األمنـي بـين السـلطات الحاكمـة بالقـاهرة و  ، علـى سـبيل ا 

" المحلية صورة لمنـزل قالـت إنـه يقـع فـي منطقـة "نجـع 24المثال ال الحصر، بثت وكالة أنباء "سيناء 
قالــت إن طــائرة أســمتها بالزنانــة، شــبانه" بــرفح المصــرية، ويملكــه المــواطن أحمــد ناصــر أبــو فــريح، و 

مواطنــا  12ية، قصــفته بصــاروخين، وهــو مــا أدى لمصــرع ســرائيلتظهــر عليهــا بوضــوح نجمــة داود اإل
 سيناويا غالبيتهم أطفال ونساء من أصحاب المنزل وجيرانهم.

وروى شهود عيان ما حدث بالقول: "إن الصارول األول نجا منه جميع من في المنزل، أما الصـارول 
يين ألهــالي غــزة، حيــث تجمــع األهــالي والجيــران ومــن فــي ســرائيلالثــاني فجــاء بــنفس أســلوب قصــف اإل

المنطقة لالطمئنان على األسرة، فباغتتهم الزنانة بإطالقه نحوهم، وهو ما أسفر عن وقـوع الكثيـر مـن 
 الضحايا وغالبيتهم من النساء واألطفال".
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ية مــن دون طيــار إســرائيلنبــأ يشــير إلــى أن: "طــائرة وفــي تطــور آخــر أكثــر دمويــة بثــت نفــس الوكالــة 
عامـا(  43منزال يعود للمواطن نايف سليمان سالمان ) 19/11/2014قصفت منتصف ليل األربعاء 

 أفراد من عائلته". 10من قرية المقاطعة بشرق سيناء، ودمرته بشكل كامل وأصابت رّب األسرة و
إســـعافات لنقـــل الجرحـــى والمصـــابين عقـــب  فـــي حـــين منعـــت الســـلطات العســـكرية المصـــرية وصـــول

الحادث مباشرة، وانتظرت ساعات عدة بعد االنفجار مما فاقم من معاناة المصابين ومن بينهم أطفال 
 ونساء.

مـواطن بسـيط ولـيس لـه أي انتمـاء سياسـي.  -الـذي تـم قصـفه-وأكد شهود العيان أن صاحب المنـزل 
رهــابهم وطــردهم مــن األمــاكن التــي يعيشــون وهــو مــا يشــير بوضــوح إلــى أن الهــدف تهجيــر الســك ان وا 

ية التـــي تســـتهدف اقتطـــاع جـــزء مـــن ســـيناء فـــي أيـــة تســـوية ســـرائيلفيهــا، وذلـــك لصـــالح المخططـــات اإل
 مقبلة.

ية على المصريين في سـيناء، فإنـه فـي أعقـاب كـل اعتـداء سرائيلوعلى الرغم من تكرار االعتداءات اإل
دون حياء أو خجل لينفي عن تل أبيب قيامها بتلك األفعال، يخرج علينا المتحدث العسكري المصري 

ويــزعم أن طــائرات أباتشــي مصــرية أميركيــة الصــنع هــي التــي نفــذت تلــك العمليــات ضــد أهــل ســيناء، 
 متهما من نفذت ضدهم االعتداءات كذبا بممارسة اإلرهاب.

فــذلك بــات أمــرا  يعنــي ذلــك أن مــن حــق الجــيش المصــري أن يســتخدم الطــائرات فــي قتــل المــواطنين،
لكــي تمــر  إســرائيلطبيعيــا وقانونيــا فــي مرحلــة مــا بعــد االنقــالب، ومــن ثــم يكفــي أن ينفــي التهمــة عــن 

الجريمة من دون رادع، والمتحدث العسكري مخطئ، وعليه أن يعلم مع رفاقه أن مثل تلك الجرائم لـن 
 تسقط بالتقادم.

ية، ألنهم كانوا يشـاهدونها سرائيلرات الزنانة اإلمع العلم أن أهل منطقة شرق سيناء يعرفون جيدا الطائ
 وهي تعربد فوقهم، في طريقها لقصف قطاع غزة.

ــة الســواركة قــوات األمــن اإل شــابا مــن أبنائهــا،  21ية بالــدخول إلــى ســيناء واختطــاف ســرائيلوتــتهم قبيل
 " بإطالقهم.إسرائيلوتتجاهل السلطات المصرية هذا األمر، وتمتنع عن مطالبة "

المعلومـــات التـــي تلقيتهـــا مـــن شـــهود عيـــان ومـــن ســـكان منطقـــة شـــرق ســـيناء، إلـــى أنـــه نتيجـــة  وتشـــير
لالعتــداءات الوحشـــية التـــي اســـتهدفت تلــك المنطقـــة، وأمـــاكن تمركـــز أبنــاء قبيلـــة الســـواركة، فـــإن قـــرى 
ونجوعا وتجمعات سكانية، تمت إبادتها بالكامل ومحوها من على الخريطـة، تقـع جنـوبي رفـح والشـيخ 

ـــد ـــر أقـــذر أنـــواع جـــرائم الحـــرب ضـــد الســـكان المـــدنيين زوي ـــة الفتـــات، وهـــو مـــا يعتب ، ومـــن أهمهـــا قري
 المسالمين.
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ومـــن المـــؤلم أن قـــوات األمـــن المصـــرية لـــم تتوقـــف عنـــد هـــدم البيـــوت علـــى رؤوس ســـكانها، وتقطيـــع 
نمــا قامــت أيضــا بــردم  حــراق الممتلكــات، وا  ر مــن بئــرا للميــاه بالصــحراء واعتقــال الكثيــ 41األشــجار وا 

شــباب المنطقــة، بينمــا لــم يــتم اعتقــال العناصــر التكفيريــة، ألن األمــن يســتخدمها لتشــويه أبنــاء ســيناء 
 المطالبين بحقهم في الحياة والعيش الكريم.

ذا كانـت سـلطات الحكـم فـي القــاهرة تتبنـى منـذ حـدوث االنقــالب فـي الثالـث مـن يوليو/تمــوز   2013وا 
مواجهات عسكرية خارج الحدود، تنفيـذا ألجنـدة أجنبيـة ال ناقـة إستراتيجية توريط الجيش المصري في 

فيها لمصر وال جمل، فإن إرسال تلك القوات إلى خارج الوطن يتم في سرية، ومن دون اإلعالن عـن 
 هذا األمر، والذي يكتشفه المصريون صدفة عندما يتعرض الجنود والضباط للموت أو األسر.

القاهرة باتوا بالفعل يعتبرون الجيش دولة داخـل الدولـة، ويكفـي أن ومن الواضح أن قادة االنقالب في 
ـــدور الرقـــابي  ـــاب ال ـــى للقـــوات المســـلحة، وفـــي ظـــل غي ـــتم مناقشـــة هـــذا األمـــر داخـــل المجلـــس األعل ت

 والتشريعي لعدم وجود مؤسسة برلمانية.
 وأبـــرز دليـــل علـــى مـــا نقـــول هـــو تـــوريط عناصـــر مـــن الجـــيش المصـــري فـــي الصـــراع األهلـــي بجنـــوب
السودان، وتلك العناصر لم ُيعلم عن وجودها المصريون هناك، إال بعد أن نشرت الصحف السودانية 
صـــور تلـــك العناصـــر وأســـماءهم فـــي األســـر لـــدى عناصـــر التمـــرد التـــي تقاتـــل قـــوات جنـــوب الســـودان 

 الحكومية.
وات الجنـرال وتردد في ليبيا أن عناصر من الجيش المصري تم إرسالها إلى هناك للقتال إلى جانـب قـ

 حفتر، ونشرت المواقع الليبية أسماء من يقتلون منهم.
قــوات إلــى اإلمــارات. ويبــدو أن  مــؤخراا  -كمــا قالــت صــحيفة العربــي الجديــد-أرســل االنقالبيــون  خيــراا أو 

 الجيش المصري تحول إلى جيش من المرتزقة على أيدي االنقالبيين يخدم لدى من يدفع له.
فـي سـيناء، وهـو كـارثي  إسـرائيلعلـى اإلطـالق هـو التنسـيق األمنـي مـع  بيد أن األخطر من كـل ذلـك

بالمعنى الحرفي للكلمة، فالجهاديون الذين يتم استهدافهم وينعتون باإلرهاب، نراهم نحن حصن الدفاع 
ن كنــا فــي الوقــت ذاتــه نــرفض مهــاجمتهم مظــاهر إســرائيلالوحيــد عــن ســيناء، الــذي باتــت " " تخشــاه، وا 

 مصرية على شبه جزيرة سيناء.سيادة الدولة ال
تورط الجيش المصري في حرب ضد الجهاديين لن تكون لهـا نهايـة معهـم، ولـن تكـون  إسرائيلولذلك 

نزهة للجيش المصري على اإلطالق، وقد تمتد تلك الحرب في ظل التـوتر الحـادث بمصـر اآلن لكـي 
 تشمل ربوع البلد.
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ية توّســع نشـاطها لتقصــف أهــدافا فــي القــاهرة ســرائيلة اإلوحينئـذ علينــا أن ال نعجــب إذا مــا وجـدنا الزنانــ
واإلسـكندرية وأسـوان وســوهاج، بتوافـق ورضـى تــام مـن قبــل سـلطات االنقـالب، ولــن نعجـب فهــي اآلن 

 تقصف أهدافا في سيناء ما بين يوم وآخر.
إلـــى اتفـــاق ثالثـــي ُأبـــرم بعـــد وقــــوع  2013أغســــطس/آب  11وقـــد أشـــار موقـــع صـــحيفة هـــترتز يـــوم 

الب في القاهرة بشـهور، ويتعلـق بتفاهمـات سـرية بـين القـاهرة وتـل أبيـب ورام هللا، تلـك التفاهمـات االنق
 تدور حول تنسيق أمني مشترك بين تلك األطراف، في مواجهة ثورة الشعبين المصري والفلسطيني.

 ية التـــي كانـــت فـــي الماضـــي تنتهـــك المجـــال الجـــوي المصـــري فـــيســـرائيلوالخالصـــة، أن الطـــائرات اإل
سـيناء، لكــي تعتــدي علـى قطــاع غــزة، أو تلـتقط بعــض الصــور ألمـاكن كانــت تعتقــد أنهـا تشــكل خطــرا 
عليها، أو للتجسس علـى مصـر، باتـت اآلن تحلـق وتقصـف بـإذن وتنسـيق أمنـي مشـترك مـع سـلطات 
الحكــم فــي القــاهرة، فــي مواجهــة أبنــاء مصــر المطــالبين بحــريتهم وحقــوقهم والــداعين لتحريــر المقدســات 

وبات المصريون يقتلون على أيدي جيشهم وجيش عدوهم، وهو أمر في منتهى  لسطين المحتلة.في ف
 الخطورة، سوف يدفع ثمنه القادة الذين ورطوا مصر في مثل تلك التفاهمات.

سـيما وأن مصـر مـا زالـت تعـيش مرحلـة مخـاض، ولكـن شـعبها العربـي  ، النعم، سـيدفعون ثمنـه غاليـاا 
كة لصالحه، مهما كان شكل اإلرهاب الذي يواجهـه مـن قبـل أهـل االنقـالب المسلم الحر سيحسم المعر 

 وحلفائهم في واشنطن وتل أبيب.
 28/11/2114 ،الجزيرة نت، الدوحة
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