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  مساعداتها للمنظمةواشنطن تُعلق و".. يونيسكو"دولة فلسطين تفوز بعضوية  .1

، وعـن   واشنطنمن  جويس كرم   ، و  باريس  من رندة تقي الدين  ، عن   1/11/2011،  نالحياة، لند ذكرت  
دولة فلسطين حصلت أمس على العضوية الكاملة فـي منظمـة األمـم             أن  : أ ف ب  ورويترز،  وكالتي  

وسارعت الواليات المتحدة إلى اإلعالن أنها علقت مساهماتها        » يونيسكو«المتحدة للتربية والعلوم والثقافة     
 دولة ضدها، وامتناع الباقي،     14 دول إلى جانب فلسطين، مقابل       107واقترع ممثلون عن    . مةفي المنظ 

 دولة تمثلت، عن التصويت، خالل المؤتمر الوزاري العام الذي عقد في بـاريس أمـس                173من أصل   
  .195وأصبح عدد الدول األعضاء 

كدت أنها ستعمل مع الكونغرس إليجـاد       وأ. وأعلنت اإلدارة األميركية أنها علقت موقتاً تمويلها للمنظمة       
  .»يحفظ المصلحة األميركية«مخرج 

قيوداً تـشريعية وتقطـع المـساهمات       «تحرك  » يونيسكو«أن خطوة   » الحياة«وأكد مسؤول أميركي لـ     
 مليون دوالر كانت مقررة الشهر 60، وسيتم تعليق دفع مبلغ    »األميركية المدروسة والطوعية، أي تمويلنا    

  .»يونيسكو« في المئة من موازنة 22 مليون دوالر سنوياً ويعادل 80صل مبلغ يناهز الجاري من أ
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غير أنه أبقى الباب مفتوحا     » الواليات المتحدة لن تستأنف التمويل الذي يتم عادة في هذا الوقت          «وقال إن   
 الكـونغرس   تنوي استشارة أعـضاء   «أمام دفع الحصة الحقاً، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما            

  .»للبحث في السبل األفضل للمضي قدماً
عدم دفع مستحقاتنا لهكذا منظمات يحجم كثيراً مدى تأثيرنا وال يساعد في دفـع              «ولفت المسؤول إلى أن     

  .»المصلحة األميركية
التصويت على انضمام السلطة إلى يونيـسكو       «واعتبر المتحدث باسم الرئاسة األميركية جاي كارني أن         

ائج عكسية حيال هدف المجتمع الدولي التوصل إلى سالم شامل وعـادل ودائـم فـي الـشرق                  يؤتي نت 
  .»األوسط

 المتحدثة باسـم    من واشنطن، أن    سوزان كورنويل    عن   ،1/11/2011،  وكالة رويترز لألنباء  وأضافت  
خيار سـوى   للصحفيين ان الواليات المتحدة ليس لديها        وزارة الخارجية االمريكية فيكتوريا نوالند قالت     

 مليون  60وقف التمويل بسبب قانون أمريكي صدر في التسعينات وان واشنطن لن تمضي قدما في تقديم                
  .دوالر كانت تعتزم منحها للمنظمة في نوفمبر تشرين الثاني

العضوية الفلسطينية كدولة في اليونسكو تنشط قيودا تشريعية قائمة منذ فتـرة طويلـة              "واضافت نوالند   
  ."يات المتحدة على االحجام عن تقديم المساهمات لليونسكوستجبر الوال

دول االتحاد االوروبـي    ، أن   رام اهللا ، عن المحرر السياسي من      31/10/2011،  القدس، القدس وكتبت،  
" اليونـسكو " اخفقت في التوصل الى موقف موحد تجاه طلب عضوية فلسطين الكاملة في منظمـة                27ال

 دولة اخرى عن التصويت     11 دولة مع الطلب وامتنعت      11اذ صوتت   فانقسمت هذه الدول في تصويتها      
  . دول هي المانيا وهولندا والسويد وتشيكيا وليتوانيا ضد الطلب5في وقت صوتت فيه 

وقالت مصادر دبلوماسية فلسطينية ان المانيا وهولندا سعت حتى اللحظات االخيرة من اجل الدفع باتجاه               
ت على الطلب تحت شعار الحفاظ على الموقف االوروبي الموحـد ،            موقف موحد لالمتناع عن التصوي    

  .غير ان االخفاق في التوصل الى هكذا موقف دفع الى تصويت دول االتحاد االوروبي بشكل منفرد
وكان من ابرز الدول التي صوتت مع القرار فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والنـرويج والنمـسا ولوكـسمبرغ                 

  . امتنعت عن التصويت دول اوروبية اخرى مثل ايطاليا وبريطانياوإيرلندا وأيسلندا في حين
خاصة " اليونسكو"لصالح عضوية فلسطين ادى الى موجة تصفيق حادة في          " نعم"وكان تصويت فرنسا ب   

  .وانها لم تعلن مسبقا نيتها التصويت االيجابي في الجلسة
سـلت نـسخة منهـا عـن قرارهـا          ودافعت فرنسا في بيان وزعته القنصلية الفرنسية في القـدس وار          

السؤال الذي كان مطروحا اليوم هو اذا ما كان المجتمع الدولي سيجيب بـنعم او ال ازاء طلـب                   "وقالت
طبعا كنا نفضل ان يطرح هذا السؤال بعد معالجة االمر فـي الجمعيـة               .عضوية فلسطين الى اليونسكو   

نا تحمل مسؤوليتنا واالجابة على هذا السؤال       ولكن بما انه مطروح اليوم فيتعين علي      .العامة في نيويورك    
ومبدئيا فان فرنسا تقول نعم، فان لدى فلسطين الحق باالنضمام الى اليونسكو، هذه الجمعية التـي                 .مبدئيا

ان ذلك االنضمام يتناسب تمامـا      .من مهامها االساسية العمل على تعميم ثقافة السالم في المجتمع الدولي          
  ".العامة الذي اقترحه رئيس الجمهوريةمع التوجه الى الجمعية 

قد اقترح العمل على قرار     ) نيكوال ساركوزي (فيما يخص االمم المتحدة كان رئيس الجمهورية        " واضافت
مـا   .في الجمعية العامة يسمح لفلسطين برفع مكانتها في االمم المتحدة لتصبح دولة مراقبة غير عـضو               
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ما مشروعا نحو االعتراف بدولة فلسطين، دون ان يسبب ذلك،          زلنا نؤمن بأن مثل هذا القرار سيمثل تقد       
  ".كما نخشى من توجه الى مجلس االمن ، مواجهة دبلوماسية قد تؤدي الى طريق مسدود

وبالمقابل فقد اعتبرت الحكومة األلمانية أن قرار التصويت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملـة فـي                
ترى الخارجيـة األلمانيـة أن قـرار        " وقالت" ي الشرق األوسط  مضر بعملية السالم ف   "منظمة اليونسكو   

  ".اليونسكو اليوم يجب أال يؤثر على المساعي الفلسطينية لدى مجلس األمن
  

  "القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة" ":الزيتونة"كتاب جديد لـ .2
: القضية الفلسطينية"كتاباً جديداً بعنوان في بيروت " الزيتونة للدراسات واالستشارات"أصدر مركز 

  .، للدكتور محسن محمد صالح"خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة
 صفحة من القطع المتوسط، تقديم رؤية عامة للقضية الفلسطينية من 208 ويحاول الكتاب، الواقع في 

 استيعاب صورتها الشاملة، والعوامل خالل تتبع مفاصل السياق التاريخي للقضية، بما يسهل على القارئ
  .المتداخلة المتعلّقة بها، في أي مرحلة من المراحل، وفي ترتيب منطقي، وصوالً إلى المرحلة الحالية

 ويعد هذا الكتاب ذا أهمية خاصة بالنسبة لفئة القراء الذين يرغبون في الحصول على فكرة عامة عن 
 للدراسات التفصيلية المتخصصة، وذلك بلغة سهلة، حافلة قضية فلسطين، أو الذين ال يجدون وقتاً
، مع االحتفاظ بالصيغة العلمية األكاديمية الموثّقة، بعيداً 2011بالمعلومات المحدثة حتى منتصف سنة 

  .عن الخطاب العاطفي اإلنشائي
ريخ فلسطين ، مستعرضاً تا1918 ويتناول الكتاب في أول فصوله خلفيات القضية الفلسطينية حتى سنة 

عبر العصور، وجغرافيتها، ومكانتها اإلسالمية، والمزاعم الدينية والتاريخية لليهود فيها، وصوالً إلى 
خلفيات ظهور القضية الفلسطينية في التاريخ الحديث، وتطوراتها السياسية حتى نهاية الحرب العالمية 

  .األولى
، 1948 و1918ريطاني لفلسطين ما بين سنتي  ويسلّط الفصل الثاني الضوء على فترة االحتالل الب

 والتطورات 1936متناوالً تطور المشروع الصهيوني، وظهور الحركة الوطنية الفلسطينية وثورة 
  . وانعكاساتها1948السياسة التي تلتها، وصوالً إلى حرب سنة 

طور العمل ، مع التركيز على ت1967-1949 ثم يستعرض الفصل الثالث تطورات القضية في الفترة 
 1967يونيو / الوطني الفلسطيني ونشأة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحرب حزيران

  .وانعكاساتها
 حتى المرحلة التي 1967 أما الفصل الرابع فيتناول التطورات التي شهدتها الفترة التي تلت حرب سنة 

بروز الهوية الوطنية الفلسطينية، وتطور ، مسلّطاً الضوء على 1987سبقت اندالع االنتفاضة األولى سنة 
  .الكفاح الفلسطيني المسلّح، ودور البالد العربية في قضية فلسطين، وبروز التيار اإلسالمي الفلسطيني

 وحتى فشل مفاوضات كامب 1987 ويتناول الفصل الخامس الفترة منذ اندالع االنتفاضة المباركة سنة 
 حماس، وانتقال منظمة التحرير الفلسطينية من الكفاح المسلّح إلى ، مروراً بنشأة حركة2000ديفيد سنة 

التسوية السلمية، وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، والتطورات التي شهدها الكيان اإلسرائيلي في 
  .المقابل

 أما آخر فصول الكتاب فقد استعرض التطورات التي جرت خالل الفترة التي تلت اندالع انتفاضة 
 وحتى اآلن، وقسمها إلى عناوين موضوعية شملت العدوان والمقاومة، والوضع الداخلي األقصى
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الفلسطيني، ومسار مفاوضات التسوية السلمية، ومدينة القدس والوضع الحالي، والجدار العازل، ووضع 
  .الكيان اإلسرائيلي

 2002 التي صدرت في سنة  تجدر اإلشارة إلى أن هذا الكتاب يأتي تحديثاً وتنقيحاً لنسخته األصلية
، والتي طُبعت منها عدة طبعات في "2001خلفياتها وتطوراتها حتى سنة : القضية الفلسطينية"بعنوان 

  .مصر وكويت وماليزيا، والقت رواجاً كبيراً
  31/10/2011 ،موقع الجزيرة نت، الدوحة ،48موقع عرب 

  
  لعدل والحرية انتصار للحق وا" اليونيسكو"عضوية : السلطة الفلسطينية .3

 أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أن تصويت الجمعية 1/11/2011الشرق، الدوحة، نشرت 
انتصارا للحق "العمومية لليونيسكو لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في هذه المنظمة الدولية يشكل 

  .ضمام، معربا عن شكره لكل الدول التي صوتت لصالح هذا االن"والعدل والحرية
 الجمعية العمومية، أماموزير الخارجية رياض المالكي قال أن  1/11/2011األيام، رام اهللا،  وذكرت

حقاً لحظة تاريخية تعيد ": ، مشدداً"لحظة تاريخية تعيد لفلسطين بعضاً من حقوقها" التصويت يشكل إن
  ".فلسطين مهد الديانات والحضارات. لفلسطين بعضاً من حقوقها

 األرض تحرير إلى بداية طريق صعب لكنه سيؤدي إالما هو " اليونسكو"االنتصار في  إنوقال، 
  . يكون لهم مكان على الخريطةأن للفلسطينيين الحق في أن، وأضاف. والشعب الفلسطيني من االحتالل

 عن موقفها األوروبي خرجت دول االتحاد األولى للمرة ،"األيام"وقال المالكي في اتصال هاتفي مع 
 لقرار السويد التصويت ضد عضوية فلسطين األسف عن ، وأعربالجماعي بشأن القضية الفلسطينيةا

ولكنه شدد على انه ال يمكن وضع السويد في خانة هولندا مثال التي تتبنى بالكامل الموقف " اليونسكو"في 
تناع عن التصويت  االمأو ومبرراتها في التصويت مع أسبابها لكل دولة أننعتقد " وقال، اإلسرائيلي

 أنها نضع السويد مثالً في خانة هولندا، فالسويد داعمة للقضية الفلسطينية ولكن يبدو أنولكن ال نستطيع 
 أمرها تحسم أن المتحدة ولم تستطع األمموطلب العضوية في " اليونسكو"ربطت بين طلب العضوية في 

  ".فجاء هذا التصويت
كنا نعلم مسبقاً بأن بعض الدول سيصوت "لم يكن مفاجئاً، وقال،  األوروبي هذا التصويت أن إلى وأشار

مع وان بعضها سيمتنع عن التصويت وان هناك دوالً ستصوت ضد وقد كان هناك نقاش حاد يجري في 
حيث سعت الدول المعروفة التي تتبنى الموقف " اليونسكو" حول التصويت في األوروبي االتحاد أروقة

 رهينة لما تسميه موقف األخرى األوروبية اخذ مواقف الدول إلى دول، 3 ، وهي تقريباًاإلسرائيلي
 تحاول اخذ مواقفها وإنها هذه الدول القليلة إليه ولكن حينما تبين للدول ما تسعى األوروبي اإلجماع

  ".رهينة لها فإنها قررت أن يجري التصويت بشكل فردي
 لمنظمة التحرير الفلسطينية ةالتنفيذيعضو اللجنة   أن1/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، وجاء في 

 والسالم والحق الفلسطيني لإلنسانيةهو انتصار " قبول فلسطين في اليونسكو إنصائب عريقات قال 
 الموروث اإلنسانيفلسطين الحاضنة للثقافة والتاريخ والحضارة والتراث " إن وأضاف. "والقانون الدولي

فلسطين ستلتزم بكل المواثيق الدولية وستكون " أنوشدد عريقات على . "يتحصل اليوم على حقها الطبيع
  ." نوعية في اليونسكو حتى تستطيع الحفاظ على الموروث الحضاري في فلسطينإضافة ،فلسطين
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أمين عام ، من رام اهللا، أن 31/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وجاء في
، "اليونسكو"هيم خريشة أكد أهمية النجاح الذي حققته الدبلوماسية الفلسطينية في المجلس التشريعي إبرا

ما يعتبر تمهيدا لنجاحات أخرى أهمها نيل "المتمثل بقبول فلسطين كدولة عضو في هذه المنظمة، 
  ."العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة

الذي اتخذته منظمة   الفلسطينية، بالقرار األممي، رحب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرمن جهتها
ودعت الدول التي لم تصوت لصالح عضوية  اليونسكو باالعتراف بفلسطين عضوا كامل العضوية، 

فلسطين إلى مراجعة موقفها، والتسليم بأن السالم واألمن في المنطقة يمكن تحقيقهما فقط عن طريق 
  .67ة كاملة العضوية، على جميع األراضي التي احتلت عام االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقل

  
  تحرير كافة األسرىو  عودة المبعدين للوطنسنناضل حتى: عباس .4

خالل استقباله األسرى المبعدين في قطر، اإلثنين، مواصلة أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس : الدوحة
  .هم وذويهمالنضال حتى عودتهم للوطن، ليعيشوا حياة طبيعية بين أهل

كما تم النضال من أجل اإلفراج عنكم من السجون اإلسرائيلية، سنناضل من أجل عودتكم إلى 'وقال ، 
  .'البالد، وآمل بأن تتواصلوا مع أهلكم، وأن تعيشوا حياة طبيعية

وشكر الرئيس قطر وتركيا وسوريا واألردن، التي استضافت األسرى المبعدين، كما شكر مصر التي 
دا طيلة خمس سنوات لإلفراج عن األسرى، معبرا عن سعادته بتحرير األسرى، رغم أن عددا بذلت جهو

  .منهم أبعدوا عن وطنهم
موضوع األسرى من أهم المواضيع على جدول األعمال بيننا وبين الجانب اإلسرائيلي، رغم : وأضاف

األسرى، مشيرا إلى أنه بعد أن العالقات في هذه األيام متوترة بيننا، ولكن سنناضل حتى تحرير كافة 
إطالق سراح الدفعة الثانية من صفقة التبادل، سيتم الحديث فيما يتعلق بوعود رسمية من الحكومة 
اإلسرائيلية واإلدارة األميركية باإلفراج عن دفعة أخرى من األسرى موازية للدفعة التي تم االتفاق عليها 

 لألطراف الدولية واإلسرائيلية، وسنبقى وراءهم حتى لدينا إثباتات على ذلك: وقال .في صفقة شاليط
  .يخرج آخر أسير من سجون االحتالل، وإن شاء اهللا سنبقى نناضل من أجل الحصول على االستقالل

  31/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   الفلسطينيةتوفير الحياة الكريمة لألسرى في سلم أولويات السلطة: فياض .5
أن دمج األسرى المحررين وتوفير الحياة الكريمة لهم هو "سالم فياض . أكد رئيس الوزراء د: رام اهللا

جاء ذلك خالل استقبال فياض  ".في سلم أولويات عمل السلطة الوطنية ممثلة في وزارة شؤون األسرى
بصمود "وأشاد  .مجموعة من األسيرات واألسرى المحررين في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام اهللا

لكل منهم مكانا في قلب كل فلسطيني "، واعتبر أن "األسرى على مدار سنوات اعتقالهم الطويلة
وفلسطينية، وأن قضية األسرى هي قضية إجماع وطني بعيداً عن أي حسابات حزبية أو فئوية وال بد 

 في سجون االحتالل دون من تكاتف كل الجهود من أجل إطالق سراح األسيرات واألسرى الذي ما زالوا
ما تقدمه السلطة الوطنية من رعاية "وأشار إلى أن  ".شروط أو قيود أو تمييز وفي أسرع وقت ممكن

حرية األسرى "مؤكداً أن  ".ألهالي األسرى إنما هو جزء من مسؤوليتها للوفاء بما قدموه من تضحيات
  ".هي جزء ال يتجزأ من حرية الوطن
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  1/11/2011األيام، رام اهللا، 
  

  دويك يدعو الجتماع للقوى الفلسطينية للوصول إلستراتيجية وطنية .6
 عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قادة العمل الوطني واإلسالمي وكافة .ددعا : الخليل

القوى الفاعلة على الساحة والممثلة في المجلس التشريعي إلى عقد جلسات من أجل التوصل إلستراتيجية 
  . لشعبنا في كافة أماكن تواجدهوطنية

في قدرة مسئولي السلطة الفلسطينية " المركز الفلسطيني لإلعالم" مع االثنينوشكك دويك خالل مقابلة 
على اتخاذ قرار بحلها نتيجة التزاماتها مع المجتمع الدولي وكذلك مع االحتالل، ودعا الجتماع كافة 

وقال  .ضع النقاط على الحروف ورسم إستراتيجية المستقبلالقوى الحية والفاعلة في المجتمع من أجل و
من خالل هذه اإلستراتيجية سيكون هناك رأي قاطع حول هذه السلطة وجدواها ومدى استفادة الشعب "

منها ومدى استفادة االحتالل، ثم يقارن بين المكاسب والخسائر لتوضع اإلستراتيجية بناء على ذلك، 
  ".كل األحداث التي مرت بنا وآخرها صفقة التبادل المشرفةويستقى من ذلك العبر من 

وحمل رئيس المجلس التشريعي، المستوى السياسي في رام اهللا مسئولية تعطيل المجلس التشريعي ومنعه 
من القيام بدوره كما يجب وفق القانون األساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور، الفتًا النظر إلى أننا 

  ".سيم رئاسية تمثل نوع من األوتوقراطية غير المسبوقةنحكم بمرا"
وعبر عن عدم تفاؤله من أفق تحقيق المصالحة قريبا، مؤكدا أن هناك طرفًا فلسطينيا ال يستطيع أن 
  .يخرج عن إطار تعهداته والتزاماته سواء مع االحتالل أو الغرب، في إشارة لحركة فتح وسلطة رام اهللا

 أسرى محررين في صفقة التبادل بالضفة الغربية والمضايقات التي تعرضوا لها وعن حقيقة استدعاء
ال أعلم عن استدعاء مباشر لألسرى المحررين، هذه حقيقة أقرها، ولكن "بسبب رفع الرايات، قال 

  ".استدعي الذين احتفلوا والذين تحدثوا في الميكرفونات لالحتفاء بهم
لطة على هذه الخلفية تعرضوا لالعتقال من االحتالل في نفس وأشار إلى أن بعض من استدعتهم الس

  ".هذه حقائق وعندنا األسماء"وقال . الليلة
القرار على وجه اإلجمال "ورحب الدويك بالتصويت على ضم فلسطين لمنظمة اليونسكو، معتبرا أن 

يحي أمام الهجمة غير متأملًا أن يستغل للدفاع عن المدينة المقدسة وتراثها اإلسالمي والمس" إيجابي
  .المسبوقة التي يمارسها االحتالل

ولكنه حذر بأن يكون هذا القرار حبرا على ورق كالقرار الذي استقبل به قرار محكمة العدل الدولية 
الذي أدان االحتالل ببناء جدار الفصل العنصري وأكد على أن األراضي الفلسطينية المحتلة هي أرض 

  .ض محتلة، يعني من غير أي جانب عمليمحتلة، وأن القدس هي أر
وندد بالحكم الذي أصدرته محكمة سالم الصهيونية على النائب من حركة فتح جمال الطيراوي، ووصفه 
بأنه حكم ظالم، مؤكدا أنه يأتي في إطار التضييق والحملة التي يتعرض لها نواب الشرعية، وقال 

تع بها رموز الشعب الفلسطيني عمل مجرم وخارج عن االعتداء على الحصانة الدبلوماسية التي يتم"
  ".المعايير الدولة واإلنسانية

  31/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  االحتالل يعتقل النائب حسن يوسف ونجله  .7
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اعتقلت قوات االحتالل فجر الثالثاء النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية الشيخ حسن : رام اهللا
وكان قد أفرج  .له أويس بعد مداهمة منزلهما في بيتونيا جنوب غرب رام اهللا بالضفة المحتلةيوسف ونج

  .عن الشيخ يوسف قبل نحو شهرين تقريبا بعد عملية اعتقال دامت عامين
  1/11/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  

  
  سنة 30 بالسجن عن فتح جمال الطيراوينائب المحكمة إسرائيلية تحكم على  .8

أصدرت محكمة إسرائيلية أمس حكما بالسجن لمدة ثالثين عاما على نائب : القادر فارس  عبد– غزة
  .أسير من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وأعلنت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان في بيان أن محكمة سالم العسكرية اإلسرائيلية، أصدرت 
وكان  . عاما30ئب عن حركة فتح في المجلس التشريعي جمال الطيرواي لمدة حكما بسجن النا

   .2007 أيار 29الطيراوي اعتقل من منزله في مخيم بالطة شرق نابلس في 
  1/11/2011عكاظ، السعودية، 

  
  الحكم بسجن الطيراوي تعسفي وباطل: المجلس التشريعي .9

المجلس التشريعي واألمانة العامة، الخطوة  اعتبر بيان صادر عن كتل وقوائم وأعضاء :رام اهللا
 . عاما على النائب جمال الطيراوي من كتلة فتح، تعسفيا وباطال30اإلسرائيلية بالحكم بالسجن مدة 

وأضاف البيان، أن القرار اإلسرائيلي الباطل والتعسفي، يأتي كإجراء آخر يؤكد انتهاك إسرائيل لحقوق 
 وتأكيد جديد على السياسة اإلسرائيلية الرافضة للسالم والجهود اإلنسان وحقوق النواب المنتخبين،

  .المبذولة فلسطينيا وعربيا ودوليا لتحقيقه
إننا في المجلس التشريعي كتال وقوائم ونوابا وأمانة، إذ ندين هذا الحكم الجائر والباطل بحق ': وأضاف

قليمية والبرلمانية في العالم، بالعمل النائب جمال الطيراوي، فإننا نطالب جميع المؤسسات الدولية واإل
  .'الجاد من أجل اإلفراج عن جميع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين

  31/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   لرفع الحصانة البرلمانية عن دحالن فلسطينيةمشاورات ": القدس العربي" .10
 من مصادر مطلعة بحركة فتح االثنين بأن مؤسسة "عربيالقدس ال"علمت :  وليد عوض- رام اهللا

 اتصاالت مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي لرفع الحصانة بإجراءالرئاسة الفلسطينية شرعت 
وبشأن  . لقضايا فساد ماليإضافةعن النائب محمد دحالن لمالحقته قضائيا على جرائم قتل متهم بها 

 يتم أنالمتوقع " الحصانة عن دحالن تمهيدا لمحاكمته قال المصدر  الرسمي عن رفعاإلعالنموعد 
 أن إلى، مشيرا " بدأت فعليا من قبل الرئاسة والمجلس التشريعيإجراءات عنها قريبا وهناك اإلعالن

  .هناك تحركات في اللجنة المركزية لفتح لرفع الحصانة عن دحالن
  1/11/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "واليونسك"مام فلسطين لعضوية حماس تبارك انض .11
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قبول فلسطين عضوا كاملًـا فـي منظمـة         "للشعب الفلسطيني   " حماس"باركت حركة المقاومة اإلسالمية     
خطوة هامة في خدمة القضية وحماية المقدسات والتراث الفلسطيني في مواجهة           "، معتبرة ذلك    "اليونسكو

  ".ي مقدمتها المسجد األقصى ومدينة القدساالنتهاكات والعبث الصهيوني بتراثنا ومقدساتنا وف
تعقيبا على قرار قبول فلسطين عضوا كاملًا       ) 10-31(وقالت الحركة على لسان مصدر مسؤول اإلثنين        

إن تصويت أغلبية دول العالم لصالح عضوية فلسطين، يؤكد إدراك المجتمع الدولي لعدالة             " في اليونسكو   
  ".تالل وانحياز اإلدارة األمريكية له ولسياساته العنصريةقضيتنا الوطنية، ويفضح وحشية االح

الضغط على االحتالل لوقـف     "مؤسسات األمم المتحدة وفي مقدمتها منظمة اليونسكو،        " حماس"وطالبت  
التي "كما  تقدمت الحركة بالشكر إلى جميع الدول          ".انتهاكاته بحق تراثنا ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية     

  ".ية فلسطين وعدالة قضيتنا الوطنيةصوتت لصالح عضو
بقـرار قبـول    ) حمـاس (بدوره رحب عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة االسالمية           

عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو، مثمنا موقف الدول التي أيدت عضوية فلـسطين فـي المنظمـة                 
نعكاس الحقيقي لمواقـف المجتمـع      واعتبر الرشق في تصريح صحفي أن هذا الموقف يشكل اال          .الدولية

  .الدولي وشعوب العالم المؤيد لكفاح ونضال الشعب الفلسطيني وأهدافه المشروعة
ودعا األسرة الدولية لمتابعة جهودها التضامنية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، ومساعدته على تحقيق              

ته الفلسطينية المستقلة وحق الالجئـين      أهدافه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه الطبيعي في اقامة دول          
 .في العودة الى أرضهم ووطنهم 

  31/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  سنترك لمصر تقييم خروقات االحتالل للتهدئة: الجهاد اإلسالمي .12
، أن خرق االحتالل اإلسرائيلي "الجهاد اإلسالمي"عتبر نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة : غزة
غير موثوق به "فاهم التهدئة الذي جرى التوافق عليه ليلة أمس برعاية مصرية، دليل على أن االحتالل لت

  ".ويخل باتفاقاته في أي لحظة
، إن )31/10(وقال عزام في تصريحات صحفية أذاعتها وسائل اإلعالم التابعة للحركة، اليوم االثنين 

 وستترك المجال للجانب المصري الراعي للتهدئة تقييم حركة الجهاد اإلسالمي ستراقب الوضع الميداني
رد "، مشددا في الوقت ذاته على أن الرد على أي تصعيد من قبل االحتالل، هو "الوضع وفقاً لمساعيه

  ". طبيعي ومشروع
 ا على أنالمصريين يواصلون مساعيهم " وأثنى عزام على الدور المصري في تثبيت التهدئة، مؤكد

  .، على حد تعبيره" عدم التزام االحتالل بتعهداتهبالرغم من
  31/10/2011قدس برس، 

  
  "اليونسكو"فصائل فلسطينية ترحب بحصول فلسطين على عضوية  .13

، بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة 2011-10-31رحبت فصائل فلسطينية، االثنين 
لك انتصار إلرادة شعبنا، وخطوة هامة في خدمة ، معتبرةً ذ"اليونسكو"األمم المتحدة للعلوم والثقافة 

  . القضية وحماية المقدسات والتراث الفلسطيني في مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية
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عدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضوية فلسطين باليونسكو انتصارا إلرادة الحرية وتقرير و
ة السياسية والتصدي لسياسة االبتزاز هو المصير للشعب الفلسطيني وبرهانًا على أن تحرر اإلراد

  . الطريق الصائب نحو تجسيد الشرعية الدولية وقراراتها ونيل شعبنا لحقوقه في االستقالل والعودة
كما تقدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالشكر لكافة الدول الصديقة والمحبة للسالم والمساندة 

  . لح فلسطينللقضية الفلسطينية والتي صوتت لصا
 دولةً وعلى رأسها الواليات المتحدة 14واستنكرت موقف الدول التي عارضت هذا التوجه وعددها 

، داعيةً كافة الدول التي صوتت ضد فلسطين أو امتنعت عن التصويت )إسرائيل(الحليف االستراتيجي لـ
  . إلى مراجعة مواقفها ومراجعة القانون الدولي

فلسطينية العربية إلى مواصلة الجهود من أجل انتزاع االعتراف الدولي بحق من جهتها، دعت الجبهة ال
فلسطين بالعضوية الكاملة في كافة المؤسسات والمنظمات الدولية كمقدمة لالعتراف بكافة حقوقنا الوطنية 

  . المشروعة
 ميزانية من ناحيتها، أكدت جبهة النضال الشعبي أن تهديدات الواليات المتحدة األمريكية بتخفيض

المنظمة هو وقاحة سياسية تثبت مرة أخرى فقدانها للمصداقية الدولية وحمايتها ودعمها لحكومة االحتالل 
  . اإلسرائيلية

 31/10/2011فلسطين اون الين، 
  

  األسرى للتسريع بانجاز المصالحة على اساس ميثاق يدعوالبرغوثي مروان  .14
 مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح طالب االسير الفلسطيني:  وليد عوض-رام اهللا 

المعتقل في سجون االحتالل االسرائيلي الفلسطينيين االثنين قيادة وشعبا باالسراع في اتمام المصالحة 
الفلسطينية، وذلك وفق ما نقله عنه الدكتور احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير في االراضي 

  .1948الفلسطينية المحتلة عام 
االثنين بأن البرغوثي الذي زاره في سجن هداريم ' القدس العربي'واوضح الطيبي في بيان ارسل لـ

ارادتنا قوية 'ونقل الطيبي عن البرغوثي قوله خالل لقائهما الذي استمر ساعتين  .يتمتع بمعنويات عالية
حتالل ال يتزعزع ابدا ويا جبل وهي جزء من ارادة شعبنا الفلسطيني العظيم وايماننا بالنصر وانتهاء اال

ادعو شعبنا والقيادات الفلسطينية للتسريع بانجاز المصالحة ': واضاف البرغوثي قائال.'!ما يهزك ريح
  .'الوطنية على اساس ميثاق االسرى للوفاق الوطني

  1/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

  اصمة عمانحماس تؤكد وجود ترتيبات مع الجانب األردني لزيارة مشعل للع .15
الدكتور موسى أبو مرزوق  ، أن حبيب أبو محفوظنقالً عن مراسلها  1/11/2011 السبيل، عمان، ذكرت

أكد وجود ترتيبات مع الجانب األردني " حماس"نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
عمان، موضحاً في تصريحٍ خالد مشعل للعاصمة " حماس"لترتيب زيارة لرئيس المكتب السياسي لحركة 

  ".الترتيبات ما زالت قائمة دون تحديد موعد واضح للزيارة"أن ":السبيل"خاص لـ
وجود اتفاق سابق مع الحكومة، لترتيب موعد لزيارة "وأشار نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إلى 

  ". مشعل إلى عمان، لكن تم تأجيلها ألسباب لوجستية تتعلق بالجانبين
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من معلومات فقد زار خالد مشعل األردن للمرة الثانية خالل شهر " السبيل"ا وصل لـوبحسب م
لالطمئنان على صحة والدته وذلك خالل توجهه للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في تشييع، ولي 
ي العهد السعودي السابق سلطان بن عبد العزيز، وكذلك فإنه التقى في مقصورة مطار الملكة علياء الدول

  .مع عدد من قيادات الحركة للتباحث معها حول آخر التطورات على العالقة األردنية مع حركته
نحن " :وحول األسباب التي دفعت الحكومة، وحماس إلعادة ترسيم العالقات فيما بينهما، قال أبو مرزوق

ن، وهو العمل لم نخطو أي خطوة تصعيدية تجاه األردن، ونحن في حماس نسير باتجاه واحد مع األرد
  ".إلعادة بناء عالقات طيبة مع عمان، وليس العكس

أعتقد أن الواقع السياسي قد تغير، ومسألة إعادة العالقة بين حماس وعمان، ناتجة عن تسلسل " :وأضاف
مع الفلسطينيين على حساب األردن، " الخيار األردني"حول " إسرائيلياً"األحداث، وهي متعلقة بما يطرح 

  ". الذي ترفضه حماس جملةً وتفصيال، وهو ما جعل الموقف األردني من حماس ايجابيوهو األمر
 ، أن عزت الرشق عضو     تغريد الرشق  نقالً عن مراسلتها  عمان  من   1/11/2011الغد، عمان،   وأضافت  

تحسن العالقة بين حماس واألردن، ال يعنـي ان الحركـة           " شدد على ان     المكتب السياسي لحركة حماس   
ال تغيير على وجودنا ووجود     "، مضيفا أن    "نقل مقر قيادتها إلى عمان، فهي لم ولن تطلب ذلك         تسعى إلى   

حماس تعتبـر   "وقال الرشق إن     ".قيادتنا ومكاتبنا في سورية، ولم نطلب نقل مكاتبنا الى األردن أو مصر           
غـالق مكاتبهـا    أن مثل هذا اللقاء واالتصاالت بينها وبين األردن، تعد تصحيحا للوضع الذي بدأ مـع إ               

، وأن الوضع الطبيعي أن تكون هنالك عالقات جيدة بين الطرفين، بـسبب             1999وإبعاد مشعل في العام     
  ".ترابط وتداخل الشعبين األردني والفلسطيني

  
  عباس سيعلن عدم ترشحه لوالية ثانية وسيحل السلطة الفلسطينية: المقدح .16

في " فتح"لحركة " المقر العام" المعلومات حول قيام قائد تتبعت األوساط الفلسطينية واللبنانية: علي داود
وعلم  . ضابطا من هذه الحركة في مخيم عين الحلوة150لبنان اللواء منير المقدح بإجراء تدريبات لنحو 

 تشرين الثاني لمناسبة 26أن هذه التدريبات التي تحصل بعيدا من األنظار تسبق تخريج المتدربين في 
  .ة لغياب الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفاتالذكرى السنوي

المرة االولى التي تجرى فيها هذه االستعدادات "، الى أنها "الجمهورية"وأشارت مصادر فلسطينية لـ
، وإنتهاء سيطرة المنظّمات الفلسطينية 1982والتحضيرات منذ اإلجتياح اإلسرائيلي للبنان في العام 

أن هذا األمر يؤكد أن التسوية الفلسطينية السلمية وصلت إلى طريق "ى ولفتت ال. المسلّحة على الجنوب
  ".مسدود

إنها لتأكيد ديمومة الثورة والكفاح المسلح " :، صحة هذه المعلومات وقال"الجمهورية"واكّد المقدح لـ
 عباس أن الرئيس الفلسطيني محمود"الفتا إلى  ".الفلسطيني حتى عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم

ثم حل السلطة الفلسطنية، ونتمنى ذلك للتفلت من  سيعلن عن مفاجئات منها عدم الترشح لوالية ثانية،"
القيود والتريبات االمنية مع االحتالل االسرائيلي، ما يعني عودة المقاومة التي ستشهدها فلسطين 

سلحة هذه المرة وتُدخل والتي ستكون انتفاضة م" كتائب شهداء االقصى"بانتفاضات جديدة من خالل 
  ".الرعب إلى الكيان الصهيوني

  31/10/2011الجمهورية، بيروت، 
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  جمال الطيراويعن حركة فتح حماس تدعو لتضامن شعبي مع النائب  .17
فـي  " فـتح "الحكم الصهيوني الجائر بحق النائب عن حركـة         " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية     

واعتبرت ذلك انتهاكًا لحصانة النواب واعتداء على ممثلي الـشعب          المجلس التشريعي جمال الطيراوي،     
  .الفلسطيني

تعقيبا على إصدار االحتالل الصهيوني     ) 10-31(وقال مصدر مسؤول في الحركة في بيان اليوم اإلثنين          
سنة، إننـا   ) 30(في المجلس التشريعي جمال الطيراوي لمدة       " فتح"حكما جائرا بسجن النائب عن حركة       

محاولة لتغييب الشخصيات الوطنية التي تتبنى خـط المقاومـة فـي مواجهـة              "عتبر القرار الصهيوني    ن
  ".االحتالل وسياساته العنصرية

ودعا البيان أبناء شعبنا إلى التضامن مع النائب جمال الطيراوي، كما دعا المؤسسات الحقوقية، واتحـاد                
غط على االحتالل من أجل اإلفراج عن كافـة النـواب           البرلمانيين العرب، وكافة األحرار في العالم للض      

  .المعتقلين ظلما وعدوانًا
  31/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  انتصار اليونسكو هو اختبار للتصويت القادم في مجلس األمن: شعث .18

يونـسكو  انتصار فلسطين في ال   "الدكتور نبيل شعث ان     " فتح"  قال عضو اللجنة المركزية لحركة     :رام اهللا 
هو دليل على أن األسرة الدولية تقف إلى جانبنا وهو اختبار للتـصويت القـادم فـي مجلـس األمـن                     

الدول في مجلس األمن بأن ال تستخدم الفيتو مقابل هذه األغلبية من الدول ومن ضمنها دول مـن                  "مطالبا"
نيسيا والباكـستان كلهـا دول      بين العشرة األكثر سكانا في العالم فالهند والصين وروسيا والبرازيل واندو          

بالتالي هذا التصويت اختبار لمدى توافـق قـرارات الـشرعية         "وقال"عدد سكانها كبير وتقف إلى جانبنا       
  ".الدولية التي تمثلها هذه الشعوب والدول

  31/10/2011القدس، القدس، 
  

  "تصعيدا إسرائيليا"حماس تستنكر اعتقال الشيخ حسن يوسف وتعده  .19
بشدة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم " حماس" حركة المقاومة اإلسالمية استنكرت: غزة

، باعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحركة الشيخ حسن يوسف، من )1/11(الثالثاء 
  .منزله في مدينة رام اهللا، كما أدانت اختطاف نجله أويس

نسخة عنه " قدس برس"، في بيان صحفي تلقت "حماس"ركة واعتبر سامي أبو زهري، الناطق باسم ح
، "تصعيد إسرائيلي ضد الحركة، واستهدافًا لرموز الشرعية الفلسطينية"اعتقال الشيخ حسن يوسف : اليوم

  ".المسؤولية عن جرائمه في غزة والضفة"محملًا االحتالل 
  1/11/2011قدس برس، 

  
  ديةالرشيمخيم الجهاد تحيي ذكرى انطالقتها في  .20

، الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسها، والذكرى »حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين«أحيت : صور
السادسة عشرة الستشهاد مؤسسها وأمينها العام السابق فتحي الشقاقي أمس، باحتفال خطابي أقيم في 
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طينية واللبنانية، في مخيم الرشيدية، بحضور ممثلين عن الفصائل والقوى الفلس» قاعة الشهيد الشقاقي«
  .واللجان األهلية والشعبية، وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية، والدينية، والشعبية، واالجتماعية

الشقاقي ترك لنا إرثا فكرياً مستنيرا وثورياً، « الشيخ علي أبو شاهين، أن حركة الجهادالقيادي في وقال 
خيار المقاومة «، مؤكداً أن »سطين ونهضة األمةيشكل خارطة طريق ومنارة يهتدى بها نحو تحرير فل

ودعا أبو شاهين . »أثبت صوابيته وقدرته على استرداد الحقوق وحماية شعبنا وهويتنا وقضيتنا وكرامتنا
، مشددًأ على أن »إلى تشكيل مرجعية فلسطينية في لبنان، همها حفظ وحماية حقوق الشعب الفلسطيني«
  .»رة األبية التي تبقى مساندة لفلسطين وشعبهاالرهان يبقى على شعوبنا الح«

 1/11/2011السفير، بيروت، 
 

 على السلطة مفاوضات سرية لكن عباس رفض عرضت" إسرائيل: "مكتب نتنياهو .21
 أمـس، أن    ،كشفت أوساط سياسية من مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنيـاهو         :  نظير مجلي  - تل أبيب 

سلطة الفلسطينية، أن تبدأ في مفاوضات سرية بينهمـا بـشأن           إسرائيل عرضت مؤخرا، اقتراحا على ال     
، فإن الكـشف    »معاريف«وحسب صحيفة   . التسوية الدائمة، ولكن الرئيس عباس رفض ذلك بشكل قاطع        

عن االقتراح تم خالل جلسة مطولة من األبحاث في مكتب رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، جرت مـؤخرا،                
ئيس الوزراء ووزارة الخارجية والجهـات األمنيـة ذات الـصلة،           بحضور كبار المسؤولين في ديوان ر     
واالقتراح يتحدث عن محادثات سرية بمستوى رئيـسي الوفـدين          . وخصصت لتقييم الموقف الفلسطيني   

وقد نقل االقتراح إلى عريقات، خالل األسبوع       . وصائب عريقات ) إسرائيل(المفاوضين، يتسحاق مولخو    
وقال فيه إن منظمة التحرير تفضل اسـتمرار        . س بعد التباحث فيه معه    الماضي، وهو الذي نقل رد عبا     

المحادثات غير المباشرة بواسطة الرباعية الدولية، علما بأن الطرفين، الفلسطيني واإلسرائيلي، وافقا على             
ر طلب الرباعية تقديم اقتراحاتهما في مسألتي حدود الدولة الفلسطينية والترتيبات األمنية معها، حتى شـه              

  .المقبل) كانون الثاني(يناير 
 هو  - يقصد الرئيس عباس     -هذا الرجل   «: وقد رد نتنياهو على الرفض الفلسطيني في تلك الجلسة قائال         

يدير ظهره إلى إسرائيل وإلى الواليات المتحدة ويحـسب أن هـذا سـيحقق لـه                . رافض مزمن للسالم  
التوجه إلى مفاوضات مباشـرة، سـرية أو        وقال مصدر سياسي مقرب من نتنياهو، إن عدم         . »المكاسب

فقد سبق وجرت بينهمـا محادثـات غيـر         . علنية، يجعل المفاوضات صعبة ومعقدة وغير قابلة للنجاح       
ولذلك فإن إسرائيل مقتنعة بأن خارطة الطريـق  . مباشرة خالل السنتين األخيرتين لم تسفر عن أي نتيجة      

هـو مجـرد    ) كانون الثـاني  (ل، وما سيحصل في يناير      التي رسمتها الرباعية الدولية للمفاوضات ستفش     
  .عرض اقتراحات أولية، تحتاج إلى مفاوضات ناجعة

  1/11/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  نفي اتخاذ قرار بضرب إيرانيباراك  .22
نفى وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أمس ما تناقلته وسائل اإلعـالم            :  وكاالت – عالء المشهراوي 

ية عن عزمه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهاجمة إيران رغـم معارضـة قـادة الجـيش                 اإلسرائيل
واالستخبارات لذلك، وسط مساعي الواليات المتحدة األميركية لمنع تنفيذ إسرائيل هذه الضربة، بمحاولة             
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الحصول على تأييد الصين وروسيا إلصدار عقوبات اقتصادية وسياسية جديدة من مجلس األمـن علـى                
  .إيران

ال تحتاج ألن تكون عبقريا لتفهم أنـه        “وقال باراك إلذاعة الجيش اإلسرائيلي ساخرا من هذه المعلومات          
  .” في إسرائيل ال يستطيع شخصان أن يقررا التصرف بمفردهما2011في 

في وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء آالف األوراق حول المحادثات التي أجريت عـن              “وأضاف أن   
تقدم إيران في الحصول علـى سـالح        “وأكد مجددا أن    . ”حضور عشرات المسؤولين والوزراء   إيران ب 

كما قلـت   “وقال باراك    .”نووي هو التهديد الرئيسي لألمن في المنطقة وإلسرائيل على وجه الخصوص          
  . ”أكثر من عشرين مرة، إسرائيل ال تستطيع التعامل مع إيران نووية

 1/11/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  عملية عسكرية واسعة تنهي سلطة حماس في قطاع غزة يدعو الى ليبرمان .23
دعا وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان الى عملية عسكرية واسعة تنهي سلطة حماس فـي قطـاع                 

  .غزة، مذكرا نتنياهو بأن انهاء سلطة حماس جزء من االتفاق االئتالفي الحالي
فقد جاءت أقوال ليبرمان أمس خالل اجتماع لحـزب         » شت بيت ري«وحسبما نشر موقع االذاعة العبرية      

ان حركة حماس هي التي تتحكم في أصول اللعبة وتقبـل           «وقال ليبرمان   . الذي يتزعمه » اسرائيل بيتنا «
التهدئة في الوقت الذي تراه، وبنفس الوقت هي المسؤولة بشكل كامل عن اطالق الصواريخ المستمر من                

 كل مرة الى مناطق جديدة في اسرائيل، وبنفس الوقت تقوم حماس بتـسليح              قطاع غزة، والذي يصل في    
نفسها بمختلف األسلحة التي تلحق الضرر باسرائيل، وهذا ما يفرض على اسرائيل اتخاذ القرار والقيـام                

  .»بعملية عسكرية واسعة تقود النهاء سلطة حركة حماس في قطاع غزة
انه ينشر األكاذيب عن اسرائيل بما يتعلق بالحفريات تحـت           «وهاجم ليبرمان الرئيس محمود عباس قائال     

األماكن المقدسة في القدس، كذلك استمراره في نشر األكاذيب عن اسرائيل وعدم استعدادها للتقـدم فـي        
ودعا ليبرمان المجتمع الـدولي     . حسب تعبيره » عملية السالم في الوقت الذي يقف هو عقبة امام السالم         

  .حسب قوله» التي تستند الى األكاذيب«من الرئيس عباس وسياسته التخاذ موقف واضح 
  1/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   قطع عالقاتها بالسلطة الفلسطينية"إسرائيل"يجب على : ليبرمان .24

إنه يتوجب على إسـرائيل قطـع عالقتهـا         ' قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليرمان،        :تل أبيب 
  .'سطينية بعد االعتراف بفلسطين عضوا كامال في اليونسكوبالسلطة الفل

، اليوم اإلثنين، أنه يتوجب على  إسرائيل        'الكنيست'في  ' يسرائيل بيتنا 'وأضاف ليبرمان خالل جلسة كتلة      
الرد على الحمالت الفلسطينية في الساحة الدولية، من فرض المقاطعة على إسـرائيل والتوجـه لألمـم                 

  .'يجب أن يدفع الفلسطينيون ثمن سياستهم'، المتحدة واليونسكو
  1/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  الخارجية اإلسرائيلية تهدد بمقاطعة اليونيسكو والسلطة الفلسطينية .25
أصدرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بيانا استنكرت فيه قرار قبول فلسطين عضوا كامال فـي               :تل أبيب 
وقال مكتـب المنـدوب اإلسـرائيلي فـي         . يسكو، وهددت باالمتناع عن التعاون معها في المستقبل       اليون

 .واعتبر القرار تسييسا لليونيسكو   . اليونيسكو، إن القرار هو مأساة لفكرة اليونيسكو كمنظمة ثقافية علمية         
  .ةوتضمن ردها تهديدا بمقاطعة كل من المنظمة الثقافية الدولية والسلطة الفلسطيني

وأعربت أوساط إسرائيلية عن استهجانها من تصويت فرنسا التي أيدت االقتراح، خصوصا أن النـاطق               
بلسان الخارجية الفرنسية، بيرنار غاليرو، كان قد انتقد الطلب الفلسطيني من اليونيسكو، وقـال إن هـذه                 

ـ        . خطوة مبكرة لم يحن وقتها     امتنـاع عـن    (الي  كما استغربت إسرائيل من الموقف البريطـاني واإليط
  ).التصويت

  1/11/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   لم يعودوا معنيين في المفاوضات الثنائيةالفلسطينيون: الخارجية اإلسرائيلية .26
 نائب المدير العام لشؤون المجتمع الدولي في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أبيتار منـور،               ذكر :تل أبيب 

وقـد قـرروا    . أن الفلسطينيين لم يعودوا معنيين في المفاوضات الثنائية       أن الحكومة اإلسرائيلية مقتنعة ب    
وقال إن معلومات تـوفرت لـدى الخارجيـة         . سلوك طريق الفرض على إسرائيل من المجتمع الدولي       
، تنوي التوجه إلى منظمات دوليـة       »اليونيسكو«اإلسرائيلية تقول إن السلطة الفلسطينية، وبعد قبولها في         

، ومنظمة التطوير الصناعي في     )WIPO(منظمة االختراعات الدولية    : عضوا كامال، مثل  أخرى لقبولها   
وغيرهما من المنظمات التي ال تحتاج العضوية فيها إلى تصويت، بـل يـتم              ) UNIDO(األمم المتحدة   

  .قبولها بعد سلسلة إجراءات بيروقراطية
اتها حول التطورات العالمية، إذ إنها تستخف       وقال منور إن القيادة الفلسطينية ترتكب خطأ فادحا في تقدير         

هذا تبجح غيـر مـسبوق مـن الطـرف          «: وأضاف. بأضرار الصدام الذي تديره مع الواليات المتحدة      
 . »الفلسطيني وسيدفعون ثمنه باهظا

  1/11/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  الدولة الفلسطينية مجرد حبر على الورق: المتحدث باسم نتنياهو .27
زعم عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الدولة            : حتلةالقدس الم 

  ". مجرد حبر على الورق وال وجود لها في الحقيقة"الفلسطينية 
إننا نرفض قرار انضمام فلـسطين      "بثه الليلة الماضية    " سوا"في تصريح خاص لراديو      -وقال جندلمان   

من يريد أن يرى دولة فلسطينية مستقلة،       "، وأضاف المتحدث    "اليونيسكو"فة والعلوم   لمنظمة التربية والثقا  
عليه أن يدعم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل دون أى شروط مسبقة، مدعيا أن الحراك الفلسطيني في                

: قـائال وتابع  ". األمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة يضع المزيد من العراقيل أمام المفاوضات والسالم           
إن الحراك الفلسطيني ومناوراته للتتملص من المفاوضات، هي مناورات فاشلة وتعمـل علـى تغييـب                "

  .الفرص لتحقيق السالم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
 1/11/2011، وكالة سما اإلخبارية
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   تسعى إلى تطوير قدرات الصواريخ وأسلحتها النووية"إسرائيل"": ارديانغ" .28
البريطانية أن إسرائيل تسعى لتطوير قدرات أسلحتها النوويـة         ) ارديانغ( ذكرت صحيفة    :القدس المحتلة 

  . بزيادة مدى صواريخها وقدراتها النووية البحرية
 عـن   - في تقرير نشرته اليوم اإلثنين، وأوردته على موقعها اإللكترونـي            -ونقلت الصحيفة البريطانية    

لمستقلة أن إسرائيل تسعى لزيادة مدى صـواريخها بحيـث          تقرير صادر عن لجنة ترايدنت البريطانية ا      
 آالف كيلـو    5يصبح لديها قدرات للصواريخ العابرة للقارات يعتقد بشكل كبير أن مداها يصل إلى نحو               

  . متر
التـي تـم    " كـروز "أن إسرائيل تسعى أيضا إلى تحسين وتوسيع قدرات صـواريخ           ) ارديانغ(وذكرت  

اصات، حيث تمتلك إسرائيل حاليا ثالث غواصات واثنتين أخـريين قيـد            تصميمها ليتم إطالقها من الغو    
  . البناء في ألمانيا، وتجري إسرائيل وألمانيا محادثات حول بناء غواصة سادسة

 مليار دوالر على صناعة األسلحة النووية على مدار         700وأشار التقرير إلى أن الواليات المتحدة ستنفق        
 مليار دوالر على األقل على النظم الحاملة لألسلحة         70ن أن روسيا ستنفق     العشر سنوات المقبلة، في حي    

النووية وحدها، كما يتوقع أن تخصص دول أخرى من بينها الصين والهند وإسرائيل وفرنسا وباكـستان                
  . مبالغ هائلة على أنظمة الصواريخ التكتيكية واالستراتيجية

في ذلك روسيا وباكستان وإسـرائيل وفرنـسا، فـإن دور           وأضاف التقرير أنه بالنسبة لدول عديدة، بما        
محذرا من أنه في روسيا وباكستان تم إعداد األسلحة         .. األسلحة النووية يصل إلى ما هو أبعد من الردع        

  ". حرب مكافحة األدوار في التخطيط العسكري"النووية في 
 1/11/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  نتس أصدر أوامره للجيش بالرد على صواريخ غزة  بيني غا:اإلسرائيليالتلفزيون  .29

 ذكر التلفزيون االسرائيلي ان رئيس اركان جـيش االحـتالل بينـي             : وكاالت – غزة   -القدس المحتلة   
غانتس أصدر أوامره للجيش بالرد التدريجي على اطالق الصواريخ من قطاع غزة، في حين قال رئيس                

  . اسرائيل غير ملتزمة بالتهدئة مع غزةالوزارء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ان 
على موقعها اإللكتروني ان قيادة جيش االحـتالل        » يديعوت احرنوت «وفي ذات السياق ذكرت صحيفة      

وأشارت الـصحيفة   . قررت إرسال تعزيزات عسكرية من دبابات وآليات عسكرية نحو حدود قطاع غزة           
درعات استعدادا لشن عمليـة عـسكرية واسـعة         إلى أن التعزيزات تتألف من كتيبتي مدفعية وكتيبتي م        

  .النطاق ردا على استمرار تساقط الصواريخ
وعاد نتنياهو وكرر أمس خالل جلسة عقدتها كتلة الليكود البرلمانية رفضه لوقف اطالق النار في قطاع                

ـ     «وقال نتنياهو وفقا للمصادر االسرائيلية التي اوردت تصريحاته         . غزة ار وال  ال يوجد وقف الطالق الن
  .توجد مفاوضات والجيش سيواصل عملياته

بينما قال نائب وزير الجيش ماتان فيلنائي الذاعة الجيش االسرائيلي ان مرحلة المواجهات انتهت على ما                
لم نهاجم  «واضاف   .»يبدو ان كل ذلك اصبح وراءنا وان كان يمكن ان يتكرر في اي لحظة             «وقال  . يبدو

ـ        ) التي تسيطر على غزة   (ماس  سوى الجهاد االسالمي اذ ان ح       550ال تريد مواجهة ألنهـا تنتظـر الـ
 .في اطار اتفاق تبادل االسرى» معتقال الذين يفترض ان يتم اطالق سراحهم

  1/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  لم يصنعها الفلسطينيون وصواريخ مدمرة وأكثر دقة ال: رئيس بلدية عسقالن .30

التي قتل خاللها شـخص     " إنه بعد يومين من رشقة الصواريخ     ": "يني فاكنون ب"قال رئيس بلدية عسقالن     
إن السكان يحالون هضم وقائع الحياة تحت التهديد المستمر للصواريخ الفلسطينية التي أدت أيـضا              , واحد

الفتاً إلى أن منظومة القبة الحديدية منصوبة في المدينة ولكنهـا           . إلى إضراب شامل في مؤسسات التعليم     
  . م تعمل بشكل طبيعي منذ بداية إطالق الصواريخ األخيرةل

هـذه  , اسألوا المتحدث باسـم الجـيش     "قال  , لماذا لم تسقط المنظومة هذه المرة الصواريخ      : وعندما سئل 
  ". الصواريخ لم يصنعها الفلسطينيون بأنفسهم

بير وخطير بشكل غيـر  وأشار رئيس البلدية إلى أن الصواريخ التي أطلقت على عسقالن تسببت بدمار ك 
وعلى ما يبـدو فـإن هـذه        , إنها صواريخ دقيقة وذات قدرة على إحداث دمار       : "وأضاف قائال , مسبوق

  ". الصواريخ معيارية وصلت إليهم من مصانع حربية وليست من تصنيع يديهم
ـ , وحسب أقواله فإن هذه الصواريخ دمرت هذه المرة بوابات حديدية كانت في السابق تدغـدغها   سبب وب

إننا نشاهد خالل الستة أشهر األخيرة      : "وأضاف. هذه الصواريخ تهشم الباطون المسلح وهشمت الشوارع      
  .على حد تعبيره, "وهذا يتطلب التفكير من جديد, في نهاية إبريل واليوم, جوالت صعبة من التصعيد

  1/11/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  صواريخ الموجهة ضد طائرات الركابال تطور جهازا خاصا لمواجهة خطر "إسرائيل" .31
 تطور جهازاَ خاصاً لمواجهـة خطـر        ها إسرائيل النقاب أمس عن أن     تكُشف:  زهير أندراوس  -الناصرة  

بعد مرور أقل من أسبوع علـى إعـراب جـيش           ، وذلك   صواريخ الكتف الموجهة ضد طائرات الركاب     
ة حماس على صواريخ ضد الطـائرات،       االحتالل ووزارة األمن االسرائيلية عن قلقهما من حصول حرك        

والتي تمكنت من تهريبها إلى قطاع غزة، معبرة عن خشيتها من تداعيات تهريب هذه الصواريخ الحديثة                
والمتطورة إلى قطاع غزة، ألن هذه الصواريخ بإمكانها التشويش على الحرية شبه المطلقة لسالح الجـو                

 هذه الصواريخ باتت مصدر قلق على الطـائرات المدنيـة           اإلسرائيلي بالتحليق في سماء القطاع، كما إن      
   .التي تنطلق من وإلى إيالت

 بالمئة في استهالك الطائرة     10تكاليف الجهاز نحو مليون دوالر وهو يؤدي الى زيادة بنسبة           ويبلغ سعر   
 الدولـة   أن تتحمل ) الكابينيت(وقد قرر المجلس الوزاري األمني المصغر في الدولة العبرية          . من الوقود 

نفقات تزويد الطائرات بالجهاز، وخلص الى القول انه وبهذه الطريقة تكون إسرائيل قد فتحت الطريـق                
أمام جعل أسطول الطائرات المدنية االسرائيلية األكثر أمناً في العالم في مواجهة خطر صواريخ الكتف،               

  . على حد تعبير المصادر األمنية في تل أبيب
  1/11/2011، القدس العربي، لندن

  
  قلق إسرائيلي من آثار األزمة االقتصادية العالمية وانعكاساتها .32

تنبـئ  " مؤشرات سـلبية  "، قلقه إزاء    سأبدى وزير المالية اإلسرائيلي، يوفال شتايتن     ): فلسطين(الناصرة  
  .بانعكاس أوضاع االقتصاد العالمي الذي يعاني أزمة مالية كبيرة، على االقتصاد اإلسرائيلي
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هناك مؤشرات تدعو للقلق بشأن أوضاع االقتصاد العالمي التي بدأت باالنعكـاس علـى               "سايتنوقال شت 
، خالل مشاركة في جلسة لجنة المالية البرلمانية المنعقـدة اليـوم االثنـين              سوأضاف شتاينت  ".إسرائيل

انهيـار النظـام    ، منوهـاً إلـى      "إننا ننظر للوراء بارتياح ولكننا ننظر إلى العام القادم بقلق         "،  )31/10(
  .االقتصادي لبعض دول أوروبا الغربية

وكانت معطيات إحصائية إسرائيلية رسمية قد أشارت إلى حدوث تراجع ملحوظ في االقتصاد اإلسرائيلي              
خالل العام الجاري، فيما أرجع خبراء اقتصاديون هذا التغير المرتبط بشكل ملحوظ بهبوط الـصادرات               

لي باألزمة المالية التي تجتاح أسواق التصدير الرئيسية للدولة العبرية، في كل            إلى تأثر االقتصاد اإلسرائي   
  .من الواليات المتحدة وأوروبا؛ حيث تشير التقديرات إلى استحواذها على ثلثي الصادرات اإلسرائيلية

  31/10/2011قدس برس، 
 

  لقدس مليون شيكل في ا76 مستوطن بتكلفة 2000 حارسا شخصيا لـ350": إسرائيل" .33
تقدمت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل اليوم االثنين بالتماس إلى المحكمـة    : محرر السياسي  -القدس  

 350العليا اإلسرائيلية ضد وجود حراس المستوطنين في القدس الشرقية بعد ان اشـارت الـى وجـود                  
  . مليون شيكل76 بؤرة استيطانية بتكلفة 79 مستوطن في 2000حارسا شخصيا لـ

مت الجمعية بااللتماس باسم أهالي سلوان، والبلدة القديمة وجبل المكبر والشيخ جراح فـي القـدس                وتقد
الشرقية، مطالبة بوقف عمل حراس المستوطنين في هذه األحياء وإخراجهم من داخل األحياء الفلسطينية              

  .يش بكرامةباعتبار وجودهم غير قانوني يمس بحقوق الفلسطينيين األساسية في سالمة الجسد والع
ويرتكز االلتماس على ادعاء أن وجود الحراس في قلب األحياء الفلسطينية والتعريف الرسمي لوظيفتهم              
كمن تجب عليهم حماية المستوطنين اليهود من الفلسطينيين، يتناقض مع القوانين الدولية واإلنسانية ويهدد              

  .حقوق الفلسطينيين األساسية في سالمة الجسد والعيش بكرامة
يلجأون الستعمال العنف الجسدي واستخدام السالح الحي، وهم غير         ) الحراس(كما أنهم   : "وقال االلتماس 

 وذلك عكس ما ينصه قانون الحـراس فـي          -محصورون في عملهم داخل حدود البؤر االستيطانية فقط         
إضافة إلى  . طينية حيث أنهم يتنقلون مع المستوطنين من مكان آلخر داخل األحياء الفلس           -األماكن العامة 

ذلك، يتطرق االلتماس إلى استمرار الحراس بالتدخل خالل المواجهات حتـى بعـد وصـول الـشرطة                 
  ".اإلسرائيلية إلى المكان، ومن ضمن تدخلهم هذا يستمرون أحيانا حتى بإطالق النار

 31/10/2011، القدس، القدس
  

  ن المحررياألسرى ضد تحريض الكونغرس االميركي يستنكرقراقع  .34
ريك (شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع امس، بنائب القنصل االميركي اجتمع وزير : رام اهللا
في مقر الوزارة في رام اهللا، حيث عبر قراقع عن استنكاره لقيام اعضاء من الكونغرس ) ووترز 

 .االميركي بالدعوة الى ضم االسرى المحررين في صفقة التبادل االخيرة الى مايسمى قائمة االرهاب
  . ذلك تشريع لقتلهم واعطاء غطاء سياسي اميركي لمالحقتهم وارتكاب جرائم بحقهمواعتبر قراقع ان

  1/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   تحيي خطة قديمة لهدم حي البستان في القدس إلقامة حديقة توراتية"إسرائيل" .35
قامة حديقة توراتية في أحيت السلطات اإلسرائيلية خطة قديمة في القدس، تقضي بإ: كفاح زبون -رام اهللا

 منزال قائما في الحي، ويفترض أن 88حي البستان في سلوان قرب المسجد األقصى، على أنقاض نحو 
وعادت السلطات اإلسرائيلية أمس وسلمت بعض منازل الحي إخطارات بالهدم، قبل أن تنفجر  .تهدم

توقع أن يواصل عمله في األيام مواجهات محدودة مع السكان أدت إلى انسحاب الفريق اإلسرائيلي الم
  .القليلة القادمة

لقد «: وقال فخري أبو دياب، رئيس لجنة الدفاع عن سلوان، وأحد أصحاب المنازل المهددة بالهدم
حضروا هذه المرة مع وحدة لوجيستية خاصة مهمتها بالعادة تصوير المنطقة المراد هدمها ووضع خطة 

نعتبر أنهم تقدموا خطوة خطيرة على طريق تنفيذ « وأضاف .»االهدم واالنتشار األمني الذي يرافقه
  .»مخطط هدم حي البستان

، لكن مواجهات عنيفة بين سكان 2005وكانت بلدية القدس قررت إقامة حديقة توراتية في المكان في 
ل الحي والجيش اإلسرائيلي، باإلضافة إلى رفض الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي خطة هدم المناز

والعام الماضي، قررت محكمة الشؤون . الفلسطينية، والضغط على إسرائيل أجل الخطة عدة سنوات
 كمرحلة أولى، وأمس بدأت طواقم البلدية والشرطة إعادة 88 منزال من أصل 22المحلية في القدس هدم 

  .توزيع إنذارات الهدم مرة أخرى
  1/11/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   تجبر الفلسطينيين على الخروج من القدس الشرقية"إسرائيل": يلية أهلية إسرائمنظمة .36

قالت منظمة أهلية إسرائيلية بارزة يوم االثنين إن إسرائيل تجبر الفلسطينيين :  كريسبيان بالمر-القدس 
على الخروج من القدس الشرقية في اطار سياسة متعمدة قد تشكل جريمة حرب وهي تهمة رفضها 

  .رئيس بلدية القدس
وقدمت اللجنة اإلسرائيلية لمناهضة هدم المنازل نتائجها لالمم المتحدة وطالبت بتحقيق قائلة ان إسرائيل 

  .استهدفت الفلسطينيين بهدم المنازل والغاء االقامة والتضييق على ظروف معيشتهم
ة نحن نشهد عملي "- صفحة عن القضية73وهو محام ساعد في وضع تقرير من -وقال مايكل سفارد 

  ."والدافع سكاني...اسرائيل تنتهك بوضوح وعلى نحو خطير القانون الدولي . للتهجير العرقي
الفلسطينيون سيرحلون فعليا من القدس الشرقية ليس باستخدام بنادق او شاحنات بل بعدم "وقال سفارد 

  ."السماح لهم بان يعيشوا حياة كريمة وطبيعية
م المنازل انه ما دام ضم القدس الشرقية لم يحظ باعتراف دولي وقالت اللجنة االسرائيلية لمناهضة هد

وبناء على ذلك ال يحق السرائيل . فينبغي اعتبار الفلسطينيين الذين يعيشون هناك شعبا تحت االحتالل
  .تجريدهم من االقامة او هدم منازلهم

  ."هناك اشتباه بان جريمة حرب تقع وهذه سبب وجوب اجراء تحقيق"واضاف سفارد 
وقال في بيان انه قائم .  التقرير-وهو متحدث باسم رئيس بلدية القدس نير بركات-ورفض ستيفان ميلر 

حقائق مضللة واكاذيب فاضحة وتلفيق سياسي بشأن القدس لذلك انا متأكد ان االمم المتحدة "على 
  ."ستستمتع به

  1/11/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  اكتوبر/  تشرين األولفي دونما من حقول الزيتون 2440انتهاكات االحتالل طالت : تقرير .37

كشفت اإلغاثة الزراعية في تقرير شهري صادر عنها اليوم اإلثنين، حجم االنتهاكات التي : رام اهللا
ارتكبها المستوطنون وجنود جيش االحتالل بحق المزارعين الفلسطينيين خالل موسم قطاف الزيتون في 

  .تشرين األول الحالي
 8 قرية وتجمعا من 37 انتهاكا تم توثيقه خالل تشرين األول في 55في تقرير اإلغاثة أن وجاء 

محافظة % 16منها طالت مزارعي الزيتون في محافظة نابلس، و% 53محافظات في الضفة الغربية، 
لكل % 3.5لكل منهما، والخليل وجنين بنسبة % 5.5طولكرم، ورام اهللا وبيت لحم % 11سلفيت، و

  %.2وأخيرا قلقيلية التي كانت نسبتها منهما، 
وبين تقرير اإلغاثة الزراعية أن من بين االنتهاكات الموثقة خالل قطف المزارعين للزيتون في تشرين 

  . انتهاكا نفذه جنود جيش االحتالل13 انتهاكا نفذه المستوطنون، و38األول هناك 
  31/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   لم تعد صالحة لالستخدام البشري القطاعمن المياه الجوفية في % 95 : غزة .38

من إجمالي مياه الخزان الجوفي % 95حذر مسؤول فلسطيني في غزة من أن نحو :  سمير حمتو-غزة 
وقال . بقطاع غزة غير صالحة لالستخدام اآلدمي بسبب الملوحة المرتفعة واستنزاف الخزان الجوفي

 20هيم رئيس سلطة جودة المياه خالل احتفال نظمته سلطة البيئة في غزة نحن بحاجة إلى يوسف إبرا.د
  .»عاما ال يتم فيها السحب من الخزان لتأهيله مرة أخرى

وأشار إبراهيم إلى أن االحتالل عمل على تدمير النظام البيئي لقطاع غزة بكل مكوناته، األمر الذي أدى 
  .ن المحميات الطبيعيةإلى فقدان فلسطين لعدد كبير م

وبيّن بعض األسباب التي تؤثر سلبا على النظام البيئي، وأهمها تجريف واقتالع األشجار ومصادرة 
األرضي بهدف االستيطان والرعي الجائر، باإلضافة إلى سرقة االحتالل لمياه غزة والضفة، وتحويل 

  .األسباب األخرىبعض األراضي إلى مكب لنفايات المستوطنات الخطيرة، وعدد من 
في اليوم العالمي للبيئة المزمع عقدة في » اليونيسكو«وأوضح أن فلسطين ستتقدم بورقة عمل في 

 تطالب بحق الشعب الفلسطيني بالتمتع بحقوقه البيئية التي 2012في حزيران » ريو«البرازيل بمدينة 
  .يسلبها منه االحتالل

  1/11/2011، الدستور، عّمان
  

  ونروا بغزة يعلق اإلضراب عن العمل في مجال الصحة والتعليماتحاد موظفي األ .39
أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : غزة ـ أشرف الهور

يوم أمس تعليق اإلضراب المفتوح عن العمل الذي شل مؤسسات الوكالة الدولية في قطاع ' األونروا'
  .غزة، بسبب األوضاع الراهنة

انه قد تقرر تعليق اإلضراب الذي بدأ األحد في ' األونروا'وقال سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين في 
  .كال من قطاعي التعليم والصحة
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وأشار الى . 'األوضاع الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني'وأوضح ان تعليق اإلضراب جاء بسبب 
ليم والصحة، وقال ان هذا اإلضراب عن العمل ان تعليق اإلضراب سيكون فقط في قطاعي التع

مع استمرار الفعاليات في خيمة االعتصام التي يقيمها ' األونروا'سيتواصل في المكتب الرئيسي لـ
ودعا رئيس اتحاد الموظفين جميع العاملين في قطاعي التعليم والصحة للتوجه ألماكن عملهم  .االتحاد

  .يوم الثالثاء
  1/11/2011، القدس العربي، لندن

  
   موظف 600تنفي نيتها فصل " األونروا" .40

 . موظف من العاملين لديها600نيتها فصل " االونروا"نفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ان تلك االنباء غير صحيحة على االطالق مطالبا "وقال ناطق باسم االونروا في تصريحات صحافية 

  ".تي تصل الى الجمهوربمراعاة دقة وامانة المعلومات ال
بانه يجب تجنب المعلومات واالخبار غير الصحيحة والتي تثير قلقا بين موظفيها، " االونروا"وقالت 

  .والالجئين، وان يتم اعتبار المهمة الكبيرة التي تقوم بها االونروا لخدمة الالجئين الفلسطينيين
سهيل الهندي أنه تم " األونروا"لالجئين وكان رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل ا

من موظفيها في مناطق % 2باألمس القريب الكشف عن وثيقة رسمية تؤكد نية األونروا التخلي عن 
  . موظف600عملها، ما يعادل 

  1/11/2011، المستقبل، بيروت
  

   مدينة وقرية فلسطينية ويعتقل تسعة مواطنين16االحتالل يقتحم  .41
مت قوات االحتالل الصهيونية صباح اليوم االثنين عددا من مدن وبلدات الضفة اقتح: الضفة الغربية

وقالت دائرة .  مواطنين على األقل9الغربية، وداهمت العديد من منازل المواطنين فيها، واعتقلت 
إن قوات االحتالل اقتحمت : "نسخة منه" السبيل"العالقات العامة في الشرطة الفلسطينية في بيان تلقت 

 مدينة وقرية في محافظات الضفة الغربية، واعتدت على عدد من المواطنين بالضرب عند مداهمتها 16
  ".عددا من منازلهم

  1/11/2011، السبيل، عّمان
  

  مستوطنون يحرقون مطعما عربيا في يافا  .42
 "مطعم أبو العبد"، النيران في 2011-10-31أضرمت مجموعة من المتطرفين اليهود، فجر االثنين 

  . 1948الكائن في الشارع الرئيس وسط مدينة يافا في األراضي المحتلة عام 
أن إضرام النيران في المطعم جاء بعد عمليات عبث وتخريب جرت في " فلسطين"وأكد مراسل صحيفة 

دفع "المكان وكتابة العديد من الشعارات العنصرية على حائط المطعم، في إطار ما أطلق عليه هؤالء 
أوضح أن النيران التهمت المكان بشكل شبه كامل ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة و ".الثمن

  . طالت مداخل ونوافذ المطعم، والمطبخ وصالة الجلوس
حنين زعبي، االحتالل المسؤولية الكاملة عن عملية حرق المطعم، عازيةً ذلك إلى حالة الصمت  حملتو

  . فين واعتداءاتهم بحق السكان العربالسائدة تجاه ممارسات المستوطنين المتطر
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أكد نائب الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب، أن أكثر من مليون ونصف مليون و
  . من مجموع السكان أصبحوا في دائرة الخطر الشديد% 20فلسطيني يشكلون 

لية عن هذه األعمال للشرطة حمل العضو العربي في المجلس البلدي يافا، سامي أبو شحادة، المسؤوو
 إلى عقد جلسة طارئة في مدينة 48والحكومة اإلسرائيلية، ودعا لجنة المتابعة العليا لشؤون عرب الـ

  .يافا لبحث االعتداءات العنصرية التي تتعرض لها المدينة، ووضع خطة للتعامل معها
  31/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   قادة حماس عن األردن خطأ سياسي ودستوريإبعاد: رئيس الوزراء األردني .43

وصف رئيس الوزراء األردني عون الخصاونة إبعاد قادة حركة المقاومة االسالمية           ): يو بي اي   (-عمان
  . عاما بأنه كان خطأ سياسيا ودستوريا12حماس عن األردن قبل ما يزيد عن 

إبعاد قادة حمـاس خطـأ دسـتوري        "نية  وقال الخصاونة مساء اإلثنين في اجتماع مع قادة النقابات المه         
من دون أن يدلي بالمزيد غير انه أكد أن بالده تسعى لعالقات متوازنـة وجيـدة مـع جميـع                    " وسياسي
  .األطراف

وتأتي تصريحات الخصاونة وسط أنباء تتحدث عن ترتيبات لزيارة رسمية سيقوم بها رئـيس المكتـب                
  .السياسي لحركة حماس خالد مشعل لألردن قريبا

كما تأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من اإلتصاالت بين قيادات من حركة حماس والحكومة الجديدة في                
األردن، حيث هاتف مشعل الخصاونة مهنئا بتشكيل الحكومة كما زار عضو المكتب الـسياسي للحركـة       

ـ            راه رئـيس  محمد نزال الخصاونة في منزله لتهنئته بتشكيل الحكومة إضافة لالتصال الهاتفي الـذي أج
  .الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة إسماعيل هنية بالخصاونة مهنئا بتشكيل الحكومة
  1/11/2011، القدس العربي، لندن

  
  األردن يرحب بقبول فلسطين عضوا كامال في اليونسكو .44

ـ     األمم رسميا بقرار منظمة     األردنرحب  :  نيفين عبد الهادي   -عمان وم والثقافـة    المتحدة للتربيـة والعل
كد وزير الدولة لشؤون االعـالم       وأ  الفلسطينيين العضوية الكاملة في المنظمة     إعطاءالمتضمن  ) يونسكو(

واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان االردن يرحب ويؤيد ويدعم القرار، مـشيرا               
الفلسطينية واالماكن المقدسة، سيما وانهـا  الى انه سيكون احد الركائز المهمة جدا لحماية المواقع االثرية        

  .تعرضت للكثير من االعتداءات االسرائيلية وطمس هويتها
ـ      ان القرار سينصف الكثيـر مـن المواقـع التاريخيـة           » الدستور»وبين المجالي في تصريح خاص لـ

يفـا او غيرهـا،     الفلسطينية تاريخيا، ووثائقيا، كل المواقع ايا كان موقعها، حتى لو كانت في يافـا او ح               
  . سيكون لها هوية تاريخية واضحة

1/11/2011، الدستور، عّمان  
  

   رسالة تهز الكيان الصهيونيإلرسال تستعد "مليونية القدس: "األردن .45
تنظم الهيئة الشعبية األردنية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري مسيرة مليونية            :  الشوبكي عبد اهللا 

 .المطلة على ربوع القدس وأقرب نقطة إليها من المملكة        ) سويمة( في منطقة    إلى منطقة األغوار للتمركز   
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ـ             " السبيل"واعتبر رئيس دائرة التصدي للمشروع الصهيوني في جماعة اإلخوان المسلمين كاظم عايش ل
ان المسيرة المليونية تمثل أكبر حركة شعبية تسير باتجاه القدس في المملكة، إلرسال رسالة تهز الكيـان                 

صهيوني، وتؤكد أن األردنيين لن يسكتوا على الهجمة اليهودية الشرسة والمنظمة على القدس وتهويـد               ال
  .معالمها

ورأى عايش أن ما يجري في العالم العربي من الحركات التحررية؛ تصب في نهاية المطاف في نصيب                 
  .القدس، ومشروع تحررها

1/11/2011، السبيل، عّمان  
  

  إلفراج عن جميع معتقلي التنظيمات اإلسالمية شخصيات أردنية تطالب با .46
 100 عليهـا  مـذكرة وقـع   ، في    أمس أردنيةدعت شخصيات عشائرية وسياسية     :  لقمان اسكندر  - عمان

 الحكومة اإلفراج عن جميع معتقلي التنظيمات اإلسالمية وموقوفي محكمة أمن الدولة، وعلـى              ،شخصية
  .1997 العام إسرائيليات أحمد الدقامسة الذي قتل طالبات رأسهم المعتقلون في أحداث الزرقاء، والجندي

1/11/2011، البيان، دبي  
  

  " اليونيفيل" برعاية إسرائيلي -اجتماع عسكري لبناني  .47
انعقد في احد المواقع التابعة للقوات الدولية عند الخـط االزرق فـي منطقـة راس النـاقورة،                   :الناقورة

وأفيد ان البحث تطـرق الـى       .  برعاية من قيادة اليونيفيل    اإلسرائيلياالجتماع العسكري الثالثي اللبناني     
.  ترسيم الخط االزرق المائي بين لبنان واسرائيل         وإمكانية 1701عدد من النقاط المتعلقة بتطبيق القرار       

ونقلت مصادر متابعة بأن االجتماع المذكور استمر أكثر من ثالث ساعات واصفة اياه بأنـه دوري وأن                 
كما ابـديا   . 1701ن اللبناني واالسرائيلي اكدا خالله للجانب الدولي التزامهما واحترامهما للقرار           الجانبي

  .حرصهما على التعاون مع القوات الدولية
1/11/2011، المستقبل، بيروت  

  
  باالعتداء على غزة" إسرائيل" القاهرة لن تسمح لـ:رام اهللاسفير مصر في  .48

 ياسر عثمان السفير المصري لدى السلطة . د، أنغزة من 31/10/2011وكالة معاً اإلخبارية، نشرت 
 من شن هجوم شامل على القطاع ومنع "إسرائيل" الجهود المصرية نجحت في منع إنقال يوم االثنين 

 تهدئة إلى للتوصل  مصر تكثف جهودها حالياًأن، "معا" عثمان لمراسل  وأكد. التصعيد المتبادلأيضاً
 أوضحوعن المرحلة الثانية،  . ضد الشعب الفلسطيني"إسرائيل"ت التي تقوم بها كاملة ووقف الخروقا

 في اتصاالتها مع الجانب ن مصر تعمل على ضمان استعادة الهدوء الكامل وتركز حالياًأ عثمان
جل وقف أ من اإلسرائيلي مع الجانب  والذي يتواصل يومياًأبيب في تل ها من خالل سفيراإلسرائيلي
  .اإلسرائيليةوثمن عثمان موقف الفصائل التي ال تنساق وراء االستفزازات  .ستعادة الهدوءالتصعيد وا
سفير عثمان أكد أن ، أن الضياء الكحلوتنقالً عن مراسلها  1/11/2011السفير، بيروت، وأضافت 

 وشدد عثمان ."لن نعود للوراء خطوة"  باالعتداء على غزة، موضحاً"إسرائيل"ـالقاهرة لن تسمح ل
 أي "إسرائيل"لسفير على ضرورة حماية التوافق الفلسطيني تجاه التهدئة، وكذلك عدم إعطاء جريدة ال
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فرصة لضرب غزة في هذا الوقت، مؤكداً أن القيادة المصرية معنية بالهدوء وتسعى لتثبيت اتفاق 
  .التهدئة، وتدخلت فور خرقها من قبل إسرائيل لوقف ممارسات األخيرة

  
   اإلسالمي تدين العدوان على غزةالتعاونمنظمة  .49

أعربت منظمة التعاون اإلسالمي، عن إدانتها الشديدة لعدوان االحتالل على قطاع غزة، : )وكاالت(
واعتبرته جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي من شأنه أن يهدد األمن واالستقرار في المنطقة 

 "إسرائيل"ون اإلسالمي، أكمل الدين إحسان أوغلو، في بيان وحمل األمين العام لمنظمة التعا. بأكملها
  .تبعات استمرار وتصاعد جرائم الحرب المتكررة بحق المواطنين الفلسطينيين

  1/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

  مقدمة إيجابية لالعتراف الكامل" ليونسكوا"ـانضمام فلسطين ل :اإلسالميالتعاون منظمة  .50
 يوم وام لمنظمة التعاون اإلسالمي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغل رحب األمين الع:بيت لحم

 هذا اإلنجاز التاريخي، االثنين، بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو، معتبراً
 السلطة ووهنأ أوغل .مقدمة إيجابية في إطار المساعي للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة

، مشددا في الوقت نفسه على استمرار دعم "النوعية"لوطنية والشعب الفلسطيني، على هذه الخطوة ا
منظمة التعاون اإلسالمي للجهود الفلسطينية حتى تنجح في مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في 

  .األمم المتحدة، وقيام دولتها المستقلة، وعاصمتها القدس
  1/11/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   انتصار تاريخي"اليونسكو" حصول فلسطين على العضوية الكاملة في :لجامعة العربيةا .51

وصف السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الدول :  وكاالت،مراد فتحي - عواصم ،القاهرة
ي منظمة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة حصول فلسطين على العضوية الكاملة ف

 أن هذا القرار يدعم المساعي الفلسطينية اليونسكو بأنه انتصار تاريخي ومهم للشعب الفلسطيني، معتبراً
للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة ورسالة لبعض أعضاء مجلس األمن المترددين أو 

  .الرافضين لمنح هذه العضوية
  1/11/2011، الدوحةالشرق، 

  
   يوم استثنائي"ليونسكوا"ـمام فلسطين لانض :السعودية .52

 بالنسبة  استثنائياًاعتبر سفير المملكة لدى اليونسكو زياد الدريس انضمام فلسطين للمنظمة يوماً: باريس
، مشددا على أن إعالن السعودية منذ البداية عن دعم الطلب لفلسطين وبالنسبة لمنظمة اليونسكو أيضاً

  . بل هو امتداد لمواقفها المعلنة والتي ستستمر حتى يعود الحق ألصحابه، جديداًالفلسطيني ليس موقفاً
هذا الحدث ليس نهاية المطاف ولكنه يمثل خطوة أولية وهامة على طريق ": الوطن"وقال الدريس لـ

  .البداية، سوف تتبعه خطوات أخرى البد من اتخاذها والسعي نحوها بشكل يؤكد على الحق الفلسطيني
  1/11/2011، )السعودية(ن،الوطن أون الي
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  "اليونسكو"قطر ترحب بمنح فلسطين العضوية الكاملة في  .53
رحبت دولة قطر بموافقة منظمة اليونيسكو منح دولة فلسطين العضوية : وكاالت، قنا – عواصم ،الدوحة

طوة وأشار مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إلى أن هذه الموافقة التاريخية تشكل خ. الكاملة في المنظمة
وعبر عن تقدير دولة قطر لكافة . هامة في الطريق لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في األمم المتحدة
 المجتمع الدولي لمواصلة وقفته إلى الدول التي صوتت لصالح قبول دولة فلسطين في المنظمة داعياً

رير المصير وإقامة دولته جانب الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تق
  .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  1/11/2011، الدوحةالشرق، 
  

  بطرق غير مشروعة بعد دخولهم نتوقيف سبعة فلسطينيي: القاهرة .54
 أوقفت الشرطة المصرية في سيناء أمس سبعة فلسطينيين بعد دخولهم األراضي المصرية بطرق :سيناء

  . مصرياً مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية11 إلى إضافةية في رفح غير مشروعة عبر المنطقة الحدود
  1/11/2011الحياة، لندن، 

  
  من مشروع قطار الحرمين لمشاركتها في تهويد القدس" آلستوم"شركة  السعودية تؤكد استبعاد .55

 قطار الفرنسية من عطاء مشروع" آلستوم" أكدت السفارة السعودية في القاهرة أن استبعاد شركة :القاهرة
الحرمين، الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، جاء على خلفية مشاركة تلك الشركة في 

  .مشروع يهدف إلى تهويد مدينة القدس المحتلة
  31/10/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل" تحية لألسير السوري المحرر من  اإلثنينظاهراتتخصص ت المعارضة :سورية .56

سورية المظاهرات المناهضة للرئيس السوري بشار األسد والمطالبة خصصت المعارضة ال: بيروت
برحيل نظامه، أمس تحية لألسير السوري المحرر من السجون اإلسرائيلية وئام عماشة، حيث دعت 

.. اثنين الوفاء لوئام عماشة" إلى التظاهر تحت عنوان "فيس بوك" على موقع "الثورة السورية"صفحة 
وخرجت مظاهرات في مدن وقرى سورية عدة، تركزت معظمها  ."ن باألحراروحدهم األحرار يحتفلو

في ريف دمشق وحمص ودير الزور وريف حماه، تحية لعماشة، وهو من بين األسرى المحررين غير 
  .الفلسطينيين، الذين شملتهم صفقة التبادل األخيرة بين حركة حماس والحكومة اإلسرائيلية

  1/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  بدء المفاوضات اإلسرائيلية المصرية قريباَ إلتمام صفقة تبادل ثانية .57
 من المقرر أن يتوجه النائب اإلسرائيلي، يسرائيل حاسون، خالل األيام القليلة القادمة إلى :الناصرة

القاهرة في محاولة لدفع المفاوضات مع الجانب من المصري إلتمام صفقة تبادل ثانية لألسرى، تضمن 
فراج عن الجاسوس اإلسرائيلي عودة طرابين، المعتقل في مصر منذ نحو أحد عشر سنة، مقابل جميع اإل

  .األسرى المصريين المعتقلين في سجون االحتالل، والذين يبلغ عددهم حالياً نحو ستين أسيراً
  31/10/2011قدس برس، 
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  ة على محمل الجد  تهديدات عباس باالستقالة وحل السلطأخذ "سرائيلإ"على : سريروبرت  .58

 حذر مبعوث األمين العام لألمم المتحدة في الشرق األوسط، روبرت سري، من جمود العمليـة                :رام اهللا 
السلمية وحالة اليأس التي وصلت إليها القيادة الفلسطينية، األمر الذي قد يؤدي إلى اندالع العنـف فـي                  

  .الضفة
رت أمس، إن على إسرائيل أخذ تهديد الـرئيس         العبرية نش » هآرتس«وقال سري في مقابلة مع صحيفة       

محمود عباس باالستقالة وحل السلطة الفلسطينية على محمل الجد، محذرا إسـرائيل مـن ان المجتمـع                 
  .الدولي لن يخلص إسرائيل من ورطتها

وأضاف سري ان حكومة نتنياهو والجمهور في إسرائيل ال يصغون جيدا إلى األصوات القادمة من رام                
الجمهور اإلسرائيلي يعتقد ان األوضاع في الضفة جيدة بسبب الهدوء وانعدام العنف، لكـن              «: ائالق. اهللا

القيادة الفلسطينية بحاجة إلى أفق سياسي من أجل مواصلة السيطرة األمنية، لكن مع انعدام التقدم بعمليـة               
  .»السالم فان األوضاع األمنية الجدية لن تستمر

لفلسطينيين تقدموا بشكل هائل في بناء مؤسسات الدولة، لكـن بـسبب            ان ا » هآرتس«وأضاف سري لـ    
جمود عملية السالم فان الفلسطينيين يتساءلون اليوم، هل هذا هو االتجاه الصحيح؟ وهذا الـسؤال الـذي                 

  .»الوضع األمني الجيد لن يستمر«يجب ان يقلق إسرائيل الن 
الرئيس عباس هو إنسان حكيم جـدا وملتـزم   «: لودعا سري إسرائيل إلى ان تصغي جيدا لرام اهللا، وقا  

لالعنف ولحل الدولتين لكنه بدأ يفكر بشكل جدي ان هذا األمر غير ممكن، ويجب ان تأخـذ إسـرائيل                   
  .»أقواله بجدية وليس التعامل معها على أنها مجرد تهديدات فارغة، ودون األمل فان هذه النبوءة ستتحقق

ال «ي رام اهللا تطالب بحل السلطة وتسليم المفاتيح إلسـرائيل قـائال             وأكد سري ان هناك أصواتا كثيرة ف      
، وحـذر سـري مـن أن البنـاء          »تتوقعوا أن يقوم المجتمع الدولي بإنقاذ إسرائيل وان يدفع الفـاتورة          

انتم والفلـسطينيون توأمـان   «: وأضاف. »االستيطاني والوضع في الضفة سيمس بإسرائيل كدولة اليهود      
  .» الفصل بينهما، وفقط الفصل بين الشعبين يمكن ان يحقق رؤية دولة اليهودسياميان وال يمكن

صحيح ان الحكومـة    «: وقال» دفع الثمن «وحذر سري من تطرف المستوطنين في الضفة ومن ظاهرة          
  .»اإلسرائيلية تندد لكنها لم تعتقل احدا أو تقدم احدا للقضاء وهذا األمر مقلق للغاية

 1/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  السلطة الفلسطينية حققت تقدما كبيرا نحو بناء الدولة: الخارجية البلجيكية .59
إن تصويت غالبية    في بيان،    قالت وزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل،     :  عبد اهللا مصطفى   - بروكسل

سطين في منظمـة    ، بما فيها بلجيكا، على العضوية الكاملة لفل       »اليونيسكو«كبيرة من الدول األعضاء في      
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، يعكس حقيقة أن السلطة الفلسطينية حققت تقدما كبيرا نحو تـشكيل                

وأضاف البيان أن االنـضمام إلـى       . الدولة، وذلك بفضل مساهمات بلجيكا واالتحاد األوروبي بشكل عام        
بيع المقبلة ستكون حاسـمة للعـودة لبـدء         يعتبر مجرد خطوة على هذا الطريق، وأن األسا       » اليونيسكو«

  مفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وال بديل عن هذه المفاوضات، مهما كانت صعبة              
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بسبب استمرار التباعد في المواقف بين الطرفين، إال أنه ينبغي لفلسطين وإسرائيل العيش جنبا إلى جنب                
  . في سالم وأمان

  1/11/2011، لندنالشرق األوسط، 
  

  "إسرائيل"فرنسا وألمانيا تدينان إطالق الصواريخ من قطاع غزة على  .60
” تـدين بـشدة   “ أن فرنـسا      في باريس،  أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو      : )وكاالت(

وقال المتحـدث خـالل مـؤتمر       . ”إسرائيل“إطالق صواريخ في اليومين الماضيين من قطاع غزة على          
وأدان . ”إسـرائيل “إن فرنسا تدين بشدة إطالق صواريخ وقذائف من قطاع غزة على جنـوب              “في  صح

وناشـد المقـاومين    . ”إسـرائيل “وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيلله الهجمات الصاروخية علـى          
الفلسطينيين، أمس، في برلين بوقف إطالق الصواريخ بشكل دائم وأكد على ضرورة تجنب المزيد مـن                

  .التصعيد
  1/11/2011، الخليج، الشارقة

  
   على توجيه ضربة عسكرية إليران "إسرائيل" من إقدام واشنطن قلقة .61

عن مصادر أمريكية، وصفتها بأنها رفيعة المستوى قولها إن         ' يديعوت أحرونوت 'صحيفة  نقلت  : الناصرة
ا، الفتًا إلـى أن األمـريكيين       واشنطن قلقة جدا من قيام تل أبيب بتوجيه الضربة العسكرية لطهران قريب           

  .باتوا في وضع من الخوف الشديد الممزوج بالجنون من هذه اإلمكانية
وقال المحلل للشؤون العسكرية في الصحيفة، إليكس فيشمان، في تقرير أعده من العاصـمة األمريكيـة،             

دف الضغط علـى    واشنطن، إن اإلدارة األمريكية تقوم بالنشاط في عدة مجاالت وعلى عدة مستويات به            
س األمن الدولي التخاذ قرار بتشديد العقوبات المفروضة على إيران، كما قال مـسؤول كبيـر فـي                لمج

اإلدارة للمحلل اإلسرائيلي، الذي زاد أن القلق األمريكي من الضربة اإلسرائيلية، يرتفع مع اقتراب شهر               
النووية الدولية بنشر تقريرٍ خاصٍ يؤكـد       ، حيث من المقرر أن تقوم وكالة الطاقة         )نوفمبر(تشرين الثاني   

  .بما ال يدعو للشك بأن طهران قطعت شوطا كبيرا نحو القنبلة النووية
وفي واشنطن، أضاف فيشمان، يخشون من أن نشر التقرير سيشكل حافزا قويا أمام إسرائيل للجوء إلـى                 

 األمريكي القائل إن إسـرائيل      وتابع المصدر عينه، بحسب الصحيفة، أن تقدير الموقف       . الخيار العسكري 
تُعد العدة لتنفيذ الهجوم العسكري على إيران يعتمد في ما يعتمد على مراقبة التـدريبات التـي أجرتهـا                   

  .الدولة العبرية في السنوات األخيرة
  1/11/2011، القدس العربي، لندن

  
   في منطقة الخليج العربيونالمبدعون الفلسطيني .62

الفلسطينيين عموماً، غير أنه لم يتم حصرهم باألسماء في منطقة الخليج، لذلك            كُتب الكثير عن المبدعين     
ألهميته، الذي يركز على ناحيـة التـأثير فـي الحيـاة            » الجئ نت «ارتأينا نشر هذا التقرير في شبكة       

االجتماعية واالقتصادية لفلسطينيي الخليج، على أمل أن يساهم هذا التقرير في إظهار بعض تأثير شعبنا               
  ..والعهدة على المصدر.. في منطقة الخليج والعالم

  :الكويت
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، وكانت أول بعثـة تعليميـة فـي         ١٩٣٦ساهم الفلسطينيون في النهضة التعليمية في الكويت منذ العام          
أحمد شهاب الـدين، وخمـيس نجـم،        (الكويت من المدرسين الفلسطينيين تتكون من أربعة معلمين وهم          

، وكان الضابط الفلسطيني خليل شحيبر هو الذي نظم جهاز الشرطة           )ديدومحمد المغربي، وجابر حسن ح    
الحديث في الكويت قبل االستقالل وبعده وشقيقه جبرا شحيبر وفوزي الخضرا مـن مؤسـسي الجـيش                 
الكويتي، وللعلم األخوين شحيبر أصولهم من آل شحيبر المسيحيين بغزة، وكان لهم بعد ذلك ذريـة فـي                  

ة حتى اليوم، منها هاني شحيبر أشهر طبيب متخصص في القلب في الكويـت،              الكويت ما زالت موجود   
وسهيل خليل شحيبر سفير الكويت في سويسرا وعميد السفراء العرب هناك، وغيرهم الكثير من ذريتهم               

  .في الكويت في مواقع ومناصب متقدمة في الدولة
حسن الدباغ الفلسطيني أيـضاً أول   وكان  . وكان الفلسطيني طلعت الغصين أول سفير كويتي في واشنطن        

وكان أول مندوب كويتي في األمم المتحـدة        . سفير كويتي في لندن وبعد ذلك سفير الكويت في سويسرا         
وكان الطبيب الشخصي لألسرة الحاكمة فلسطينياً وهو ناظم الغبرا وابنه شفيق الغبرا كان سفير              . فلسطينياً

هـو  ) ابن المدرس أحمد شهاب الـدين     ( عدنان شهاب الدين     الكويت في أمريكا، وكان الفلسطيني األصل     
وكان مدير مكتب الشيخ عبد اهللا السالم الصباح        . ممثل الكويت في أوبك ومرشح الكويت لرئاسة المنظمة       

وكان الفلسطينيون يديرون استثمارات في الكويت قبل       . أمير الكويت السابق هو الفلسطيني هاني القدومي      
أما رئيس أكبر بنوك الكويـت      ). حسب جريدة القبس الكويتية   ( مليار دوالر    11ر ب الغزو قدرتها المصاد  

  .وهو بنك الكويت الوطني ما زال فهو فلسطيني يحمل الجنسية البريطانية ويدعى إبراهيم شكري دبدوب
منهم، وما زال منهم حتى اليوم      % 6بعد الغزو خراج عدد كبير من الفلسطينيين من الكويت، وبقي نحو            

 يملك شركات من أكبر الشركات الكويتية إما بالكامل أو بنسب وحصص متفاوتة، منهم على سـبيل                 من
، وهي شركة كبيرة مدرجة في البورصة الكويتية ولها         )صفوان للتجارة والمقاوالت  (المثال سعد القدومي    

. ية المعروفـة  ومنهم عمر القوقة أحد مؤسسي شركة جلوبل الكويت       . مشاريع كبيرة في اإلمارات والعراق    
إحدى أكبر وكاالت السفر والسياحة في الكويـت يملكهـا الفلـسطيني تيـسير              » بركات ترافل «كما أن   
  ...بركات

وهناك مقولة مشهورة ألحد حكام الخليج في سبعينيات القرن الماضي، عندما سئل إن كان سيعلن قيـام                 
، وكان األمير الـشيخ يـشير       »فلسطينيونلدينا نفط، وعندنا    ! ولم ال؟ «دولة في إمارته؟ فأجاب بعفوية،      

  . بشكل غير مباشر إلى الكويت التي أصبحت دولة
ومثله، في شهاد مماثلة كويتية خالصة في حق الفلسطينين من خالد الغبيشان؛ رئيس االتحاد العام لعمـال            

يبحـث عنهـا    أنا متأكد تماما بأن العمالة الفلسطينية عملة نادرة في الكويـت            «: وموظفي الكويت، يقول  
، مشيرا إلى أن الشركات يمكن أن تـستغني حتـى عـن             »الجميع، وال يمكن ألي شركة االستغناء عنها      

  .العمالة الوطنية، لكنها ال يمكن أن تفكر في تسريح العمالة الفلسطينية
  في السعودية

ودي وهـو   كان الفلسطينيون في مقدمة من عمل في قطاع النفط السعودي، وقد طالب أول وزير نفط سع               
عبد اهللا الطريقي بمنحهم الجنسية السعودية في أول اجتماع وزاري حضره في الرياض، ومـن هـؤالء                 

كما كـان   . األشخاص السادة خضر حرز اهللا، وفاروق الحسيني وجواد السقا وحسن تيم وعاطف سليمان            
ـ              س وجمـال   كثير من الفلسطينيين من مستشاري وأصدقاء ملوك وأمراء السعودية ومنهم رشـدي ملح
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الحسيني وفوزي أبو خضرا وصبيح المصري، وهناك الكثير من رجال األعمـال الـسعوديين الكبـار                
  :يتحدرون من أصل فلسطيني منهم

مجموعـة شـركات    «رامي أبو غزالـة،     » مطاعم البيك «عبد الغني العجو،    » مجموعة شركات العجو  «
حلويـات سـعد    «صبيح المصري،   » عيةمجموعة شركات أسترا الصناعية الزرا    «عمر العقاد،   » العقاد
شركة الحياة الطبية وشـركة الريـاض       «أحمد الحاطي،   » شركة كيان العقارية  «علي سعد الدين،    » الدين

وهم معروفون في جدة والسعودية كلها وهم مـن         » آل جمجوم «وليد الكيالي،   » فارما للصناعات الدوائية  
ركة عائلية، وآل الهليس فلـسطينيون متحمـسون   وهو ش» مجموعة الهليس التجارية «جذور فلسطينية، و  
  .للقضية الفلسطينية

فهي للسيد عبد اللطيف الجميل من آل جميل السعدي صاحب          » عبد اللطيف جميل  «أما مجموعة شركات    
توكيل تويوتا الشهير وهو من أصول فلسطينية وصل جده من قرية كفر زيبـاد فـي فلـسطين زمـن                    

سعدي وكان قد عين قاضياً لبندر جدة، وبقي خلفه هناك وتسلـسل مـنهم              العثمانين، وهو الشيخ محمد ال    
أجداد لعبد اللطيف جميل، ومن أحد أجداده الشيخ سعد الدين مع العلم أنه يوجد لهم أقارب موجودون في                  

  .األردن في مدينتي عمان والزرقاء
  في دولة قطر

ي قطاع النفط القطري وكان مستشار أمير       كان الفلسطيني سعيد المسحال رحمه اهللا واحداً من أهم مؤسس         
كما أن عائلة أبو عيسي الفلسطينية األصل التي تحمل الجنسية القطرية تعد واحدة من أكبـر                . قطر األب 

وكان من أهم   . العائالت التجارية في قطر، ومنها عيسي أبو عيسي أمين رابطة رجال األعمال القطريين            
كمـا أن   .  قطر هما الفلسطينيان عدنان الشريف وأحمد الـشولي        مؤسسي قناة الجزيرة بتكليف من حاكم     

المناصب المفصلية كان يشغلها عدد من الفلسطينيين منها المدير العام السابق لشبكة الجزيـرة وضـاح                
خنفر، ورئيس التحرير السابق أحمد الشيخ، وعارف حجاوي مدير إدارة البرامج في القناة، وهناك كثير               

مدراء المكاتب الخارجية واإلعالميين في القناة هم إما فلـسطينيون أو مـن أصـل               من رؤساء األقسام و   
  .فلسطيني

  دولة اإلمارات
الفلسطينيون في اإلمارات من الجاليات المتميزة، حيث إن غالبية أبناء الجالية من المتعلمين والخبـرات               

اء الدولة اإلماراتية، حيث أن من وضع       وقد لعب الفلسطينيون دوراً كبيراً في بن      . والكفاءات التي يعتد بها   
 هو الفلسطيني عدي البيطار، ومن أسس القضاء في إمارة دبـي هـو              1971دستور دولة اإلمارات عام     

تيسير النابلسي، ومن أسس جريدة البيان بتكليف من آل مكتوم هو إبراهيم سكجها، ومن أسس تلفزيـون                 
إبراهيم العابـد،   : ارات هم فلسطينيون، منهم مثالً    دبي هو رياض الشعيبي، ومعظم مستشاري حكام اإلم       

  ..عزت الدجاني، جهاد قزمار، محمد الموسي، سمير األنصاري وغيرهم آخرون
أما الشركات الكبرى، مثل شركات التطوير العقاري والمقاوالت في اإلماراتـ المملوكة لفلـسطينيين أو              

  :من أصل فلسطيني، بشكل كلي أو جزئي، فمنها مثالً
شـركة  «رياض كمال،   » أرابتك«عبد اهللا عطاطرة،    » بنيان«عمر عايش،   » عمير سابقاً ونوبلز حالياً   ت«

خطيـب  «وليـد المالحـي،     » انتركونتينتال للعقارات «سعيد خوري،   » CCC –اتحاد المقاولين العالمية    
الحليم موحد،  عبد  » يونك«عدنان السفاريني،   » السفاريني لالستشارات الهندسية  «زهير العلمي،   » وعلمي

مجموعة سـعد   «خلدون الطبري،   » دريك آند سكل إنترناشيونال   «عبد اهللا اليبرودي،    » دبي للمقاوالت «
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يمتلكها رياض الصادق بالمـشاركة     » الحبتور للمشاريع الهندسية  «يمتلكها سعد الخياط وأوالده،     » الخياط
 دهانـات  -وطنيـة المحـدودة   شركة مصانع األصـباغ ال  «مع رجل األعمال اإلماراتي خلف الحبتور،       

  .وغيرهم الكثير.. سليم الصايغ» ناشونال
  1/11/2011، موقع الجئ نت

  
  حّل الّسلطة أم تكريُسها؟: الشيزوفرينيا الفلسطينّية .63

  هاني المصري
رغم اإلنجازات الفلسطينية المتمثلة بالحصول على العضوية بمنظمة اليونيسكو بعد التوجه إلـى األمـم               

ب التاريخي الذي ألقاه الرئيس أبو مازن، وبإتمام صفقة تبادل األسرى؛ نشهد في األيـام               المتحدة والخطا 
  .األخيرة نوعا من الشيزوفرينيا الفلسطينية من خالل حالة من االرتباك وإرسال الرسائل المتناقضة

م التأكيد فيه   تتجلى هذه الحالة في مظاهر عدة، نبدأ في المفاوضات التي تم وقفها في نفس الوقت الذي يت                
لعم، أي نعـم  : هل سنفاوض أم ال؟ فالجواب : على أنها الخيار الوحيد، ولم نعد نعرف الجواب عن سؤال         

سنفاوض ولكن بشروط، فلن نفاوض من دون وقف االستيطان، والموافقة على إقامة دولة فلسطينية              . وال
 تحركات اللجنة الرباعية التي تـدعو       وإذا كان األمر كذلك، فلماذا نتعاطى إيجابيا مع       . 1967على حدود   

إلى مفاوضات دون شروط مسبقة، أي وفقًا للشروط اإلسرائيلية، ولماذا نقبل فعليا رويدا رويـدا ولـيس                 
عن طريق اللقاءات المتكررة بمبعوثي اللجنة الرباعية، التي        ) تقريبية(رسميا عقد مفاوضات غير مباشرة      

وفي قضايا التفاوض، ولماذا الموافقة على تقديم تصور فلسطيني         تبحث في شروط استئناف المفاوضات      
حول الحدود واألمن كما قال ناطق باسم اللجنة الرباعية، أو مجرد موافقة علـى عقـد لقـاء ثـانٍ دون       

  االلتزام بتقديم تصور كما قال صائب عريقات؟
سار المفاوضات الثنائية العقيمة،    المفاوضات التقريبية الجديدة إذا تواصلت ستشكل عودة من النافذة إلى م          

وهذا يذكرنا بالمفاوضات التقريبية التي سبقت استئناف المفاوضات في األول مـن أيلـول مـن العـام                  
الماضي، التي سرعان ما توقفت وتحطمت على صخرة التعنت اإلسرائيلية، مثلما سيحدث للمفاوضـات              

، فالذي حال ويحول دون نجـاح المفاوضـات أن          الجديدة إذا استؤنفت، ألنها ال تملك أية فرصة للنجاح        
الفلسطينيين خاضوها دون أوراق قوة في أيديهم تفرض إنجاز تسوية في ظل االختالل الفادح في ميزان                
القوى على األرض، ودون تغييرها ال يمكن دحر االحتالل وال إقامة دولة فلسطينية حرة، حتى لو وافقت                 

  .لفلسطينية الستئناف المفاوضاتالحكومة اإلسرائيلية على الشروط ا
وإذا تركنا المفاوضات جانبا وانتقلنا إلى السلطة، نجد الشيزوفرينيا في ذروتها، فهناك مسؤول فلـسطيني               

وآخر يتفلسف بالحديث عن الفرق بين انهيـار        . يقول إن القيادة ستحل السلطة الوهمية حارسة االحتالل       
قت عن خطة تدريجية لتسليم السلطة لالحتالل تبدأ بالـصحة          السلطة وبين حلها، مع الحديث في نفس الو       

إلخ، وتنتهي باألمن، مع أن المطلوب إذا كنا نريد حل السلطة أن نبدأ بوقف التنسيق األمنـي                 .. والتعليم
وليس تأجيله حتى ال تصبح األجهزة األمنية الفلسطينية حارسة لضباط اإلدارة المدنية اإلسرائيلية الـذين               

ومسؤول ثالث ينفي كل ما تقدم، مؤكدا أن التـصريحات التـي ال           . إلخ..ارة الصحة والتعليم    سيتولون إد 
على الرغم من النفـي الرسـمي إال أنـه ال يمكـن أن يخفـي      . تنسب إلى أسماء واضحة ال تعني شيًئا 

  .التعارض الصارخ في التصريحات الرسمية، وما يعكسه ذلك من أزمة وتخبط شديدين
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ؤكدة من مصادر عديدة بأن القيادة أرسلت رسائل إلى دول عدة تفيد بأن هناك توجهـا                هناك معلومات م  
سينفذ مع نهاية العام الحالي بإعادة األوضاع في األرض الفلسطينية المحتلة إلى ما كانت عليه قبل قيـام                  

لنظر عـن   ، أي تسليم شؤون إدارة الضفة إلى إدارة االحتالل، ما يعني ذلك بغض ا             1994السلطة العام   
حل السلطة، وإذا كان ذلك صحيحا وجديا، لماذا ال يصارح الشعب بـذلك ويبقـى               " الفذلكات"التسميات و 

أمرا مكتوما يلوح به تارة وينفى تارة أخرى، ولماذا ال يتم االستعداد لعواقبه والخيارات البديلة المتاحـة                 
  يد يستهدف الضغط من أجل استئناف المفاوضات؟لتقليل األضرار وتعظيم الفوائد، أم أن األمر مجرد تهد

إنه ال وجود لسلطة وطنية فعلية، وإنه لن يقبـل          " الشرق األوسط "يضاف إلى ذلك، قول الرئيس لصحيفة       
القيام بأعمال رئيس بلدية، ودعوته في االجتماع األخير للمجلس الثوري لحركة فتح إلـى البحـث فـي                  

لمواضيع التي سيناقشها مع خالد مشعل عندما يلتقي به في الشهر           مستقبل السلطة، وأن هذا سيكون أحد ا      
في نفس الوقت الذي كرر فيه الرئيس بإلحاح أكبر من الـسابق دعوتـه إلـى التبكيـر بـإجراء            . القادم

االنتخابات الرئاسية والتشريعية قبل أيار الموعد المتفق عليه في اتفاق المصالحة، بحيث تجري في شهر               
فمن يريد حـل    . لقادم أو شباط، وما يعنيه ذلك من ترسيخ للسلطة لمدة أربعة أعوام أخرى            كانون الثاني ا  

السلطة لماذا يريد االنتخابات أصال التي تجدد شرعيتها وتمدها بحياة جديدة؟ إذن، قيادة السلطة محتـارة                
ات بشكل غيـر    وحيرتنا معها، فهل ستحلها أو ستنهار أو ستتعزز بإجراء االنتخابات واستئناف المفاوض           

  مباشر عن طريق اللجنة الرباعية؟
المهم، إن مثل هذه التصريحات والتصرفات المرتبكة، وإرسال رسائل متناقضة مع وبخصوص قـضايا              
مصيرية بهذا الشكل ال تجعل أحدا يفهم ما الهدف منها، وهل هناك توجه جاد فعلًـا لحـل الـسلطة أو                     

كله أن السلطة في حالة أزمة شاملة مع غياب القـرار بالخيـار             استعداد الحتمال انهيارها، أم أن األمر       
البديل عن المفاوضات وفقدان األمل بقيام الدولة في القريب العاجل، وفي ظل الخشية من الربيع العربي                
وما يعطيه من فرص أقل ومخاطر ربما أكبر، وفي ظل الغضب المتـصاعد مـن اسـتمرار التعنـت                   

 للطلب الفلسطيني في األمم المتحدة، وهذا ما جعل السلطة في حالة صدمة             اإلسرائيلي والرفض األميركي  
شديدة من فشل خيارها السياسي دون أن تعرف ماذا تفعل، هـل تواصـل انتظـار الفـرج باسـتئناف                    
المفاوضات ووصولها إلى حل بالرغم من عدم وجود مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بهـذا الخـصوص، أم                 

 إستراتيجية جديدة؟ فالسلطة لم تحسم أمرها، لذلك ترسـل رسـائل متناقـضة              تفتح الطريق أمام خيارات   
تجعل تهديدها بحل السلطة وغيره من المبادرات تبدو مجرد تهديدات لفظيـة فارغـة، أو ردود أفعـال                  
ومحاوالت لكسب الوقت وحرف األنظار، واإليحاء بأنها تدرس مستقبل السلطة إلى أن يقضي اهللا أمـرا                

يمكن أن تتحول هذه التهديدات أو بعضها مثل حل السلطة إلى أفعال بسبب تداعيات المأزق               . كان مفعولًا 
  .الشامل وغياب الخيار الواضح، األمر الذي يدفع الوضع إلى الفوضى والضياع والمجهول

ال يمكن أن نتقدم إلى أي مكان من دون رؤية إستراتيجية متكاملة تضع السلطة فـي مكانهـا الطبيعـي                    
  .ا أداة من أدوات المنظمة، من خالل إعادة النظر في شكلها ووظائفها والتزاماتها وليس حلّهابوصفه

ال يمكن أن تكون السلطة جنين الدولة الفلسطينية القادمة حينًا، وحارسة لالحتالل حينًا آخر، فإما هذا أو                 
  .ذاك

الل قد تنهار الـسلطة الحاليـة فـي    إن تغيير اإلستراتيجية الفلسطينية سيقود إلى مجابهة شاملة مع االحت         
ـ           الذي لن يأتي وحده، وبـين      " مجيء جودو "مجراها، وشتان ما بين حل السلطة كضربة يأس، أو دعوة ل
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تغيير وظائفها والتزاماتها أو انهيارها في مجرى المواجهة، الذي سيقود في هذه الحالة إلى نشوء سـلطة                 
  .مقاومة بدلًا عنها

.  والسلطة يتكرر أيضا في المصالحة والتوجه إلى األمم المتحدة والمقاومـة           وما ينطبق على المفاوضات   
فالمقاومة شعار نتغنى به، ويتم اللجوء حتى إلى المقاومة الشعبية بشكل ثانوي ومحلي وموسمي، بالرغم               

كما أن اتفـاق    . من أن المقاومة هي وحدها القادرة على الزرع حتى يتمكن العمل السياسي من الحصاد             
. مصالحة وقع ولم ينفذ، مع أنها المدخل الوحيد المتاح إلعادة تجميع أوراق القوة والضغط الفلـسطينية               ال

وكذلك، فإن التوجه إلى األمم المتحدة معرض للهزيمة إذا لم نحصل على األصوات التسعة، أو للـضياع                 
ميركية إلماتته وتجميـده    في دهاليز الخبراء واللجان تحت وطأة المماطلة والتسويف جراء المحاوالت األ          

حتى ال تضطر إدارة أوباما إلى استخدام الفيتو في حال أصر الجانب الفلـسطيني علـى التـصويت إذا                   
حصل على األصوات المطلوبة، التي سيصبح الحصول عليها أصعب إذا لم يجر التصويت حتى بدايـة                

أذربيجان، وتوغـو، وغواتيمـاال،     : العام القادم، حيث ستدخل خمس بلدان جديدة إلى مجلس األمن، هي          
والمغرب، وباكستان، وهي في معظمها غير مضمونة مثل البلدان الصديقة التي سـتخرج، وستـصوت               

  .لبنان، والبرازيل، ونيجيريا، والغابون: لصالح الطلب، وهي
على الفلسطينيين أن يأخذوا زمام المبادرة بأيديهم مرة وإلى األبـد، ويحـسموا أمـرهم بـأن طريـق                   

لمفاوضات الثنائية والبحث عن تسوية متوازية في ظل موازين القوى القائمة حاليا فشل ومحكوم عليـه                ا
حتى إذا افترضنا جدلًا موافقة الحكومة على استئناف المفاوضات ضمن الـشروط الفلـسطينية              . بالفشل

مفاوضات مـن أجـل     كنوع من التكتيك، فإنها لن تنتهي إلى حل عادل أو متوازن، وإنما إلى استمرار ال              
قـضيتي  ) أية تصفية (الدولة ذات الحدود المؤقتة مع تأجيل       : المفاوضات، أو إلى حل انتقالي آخر عنوانه      

  .القدس والالجئين
المطلوب إعطاء األولوية الحاسمة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة على أساس برنامج وطنـي وشـراكة      

  .عتبار للقضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطنيحقيقية وعلى أسس ديمقراطية تضمن إعادة اال
  1/11/2011، )بدائل( واألبحاث لإلعالمالمركز الفلسطيني 

  
  "شتاء إسالمي"تخوف إسرائيلي من  .64

  عدنان أبو عامر. د
بالرغم من مزاعم القيادة اإلسرائيلية أن الربيع العربي يعد بمنزلة التعبير عن إرادة الـشعوب العربيـة،                 

 األبواب على مصراعيها أمام الجهات اإلسالمية، ما يشكل خطراً على استقرار المنطقـة، رداً               لكنه فتح 
على نتائج االنتخابات التونسية، وفوز اإلسالميين فيها، وغلبة الطابع اإلسالمي على الحكومة االنتقاليـة              

، ألنها ستجلب   "ساذجة"أنها  في ليبيا، فيما وصفت محافل سياسية إسرائيلية اإلشادة الغربية بهذه الثورات ب           
النهاية الحقيقية للنمط الغربي للحريات الديمقراطية في الشرق األوسط، محذرة في الوقت ذاتـه مـن أن                 

  ".شتاء إسالمي"إلى " الربيع العربي"يتحول 
تونس أول بلد عربي يطيح بالديكتاتور الذي حكمه لوقت طويل، ونظم أول انتخابات حرة منذ               :" وتابعت
ما فاجأ الكثيرين في الغرب مع انتهاء فرز األصوات،         % 90قالل، وكان إقبال الناخبين هائالً بنسبة       االست

وكما كان متوقعاً سيطر حزب النهضة اإلسالمي على البرلمان بأغلبيـة مريحـة، وهـو الموصـوف                 
  .، وفق التقديرات اإلسرائيلية"باإلسالمي المعتدل، وهو وصف مضلل
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، ودعا لـشن    1979يد استيالء إيران على السفارة األمريكية في طهران عام          حزب النهضة أ  :" وأضافت
هجمات على أهداف أمريكية خالل حرب الخليج، كما يرتكز على فكر اإلخوان المسلمين فـي مـصر،                 

  ".الساعين لفرض الشريعة اإلسالمية على العالم بأسره
 من حكم القذافي، وشهدت احتفـاالت علـى         في المقابل، هناك ثمة ظاهرة مماثلة تشهدها ليبيا المتحررة        

نطاق واسع، حيث أعلنت القيادة المؤقتة أن الشريعة اإلسالمية ستكون المصدر األساسي للقوانين المدنية،              
مغيرة بالفعل عدداً من القوانين غير المتفقة مع الشريعة اإلسالمية، كمنع البنوك مـن تقاضـي فائـدة،                  

  ".اهللا أكبر"ثة مواطنيها أثناء االحتفال بهتاف وتشريع تعدد الزوجات مجدداً، حا
وفي مصر التي تستعد إلجراء أول انتخابات منذ اإلطاحة بمبارك، تشير كل التقديرات إلى أن جماعـة                 
اإلخوان المسلمين ستفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان، أو ستشكل كتلة كبيرة ستؤثر في أي حكومة مقبلة،                

لكل الجماعات اإلسالمية في المنطقة، كحماس، وتـدعم اإلسـالميين فـي            وهي التي تعد األب الشرعي      
  .تركيا ولبنان، دون تطلب انتفاضات مدنية لتحقيق ذلك

، قائد الجبهة الداخلية، من أن الشرق األوسـط         "إيال أيزنبرغ "واستذكرت األوساط اإلسرائيلية تحذيرات     
، مما سيزيد من احتمال وقـوع حـرب         "لمتطرفا"الذي سينبثق عن الربيع العربي سيكون مالذاً للفكر         

إقليمية، قد تشمل أسلحة الدمار الشامل، ما يعني أنه مع الشرق األوسط في ظل األنظمـة الديكتاتوريـة                  
، وكان لها مصلحة طويلة األجل في الحفاظ على الوضع          )إسرائيل(السابقة، لم تستخدم هذه األسلحة ضد       

ديكالية التي في طريقها للسيطرة على العديد من الدول ال يهتمون بتلك            القائم في المنطقة، لكن القوى الرا     
، للدخول فـي عـصر      )إسرائيل(، واألكثر من ذلك أن بعضها تتبع أيديولوجيات تدعو لتدمير           "المصلحة"

  .ذهبي إسالمي جديد
  المعتدلون والمتطرفون• 

يشرف على االنتهـاء  " الربيع العربي" بأن لكن المحافل اإلسرائيلية تستند إلى نظيرتها الغربية التي تنبأت        
" الربيـع العربـي   "بقدوم اإلسالميين إلى السلطة في جميع بلدان الشرق األوسط تقريباً، وأصبح جلياً أن              

يغير الحكومات العلمانية إلى حكومات إسالمية، ما يؤكد أن وصول اإلسالميين عملياً إلى السلطة أمر ال                
ا، وفي اليمن حيث ترأس اإلسالميون االحتجاجات الشعبية المعارضـة،          مفر منه في تونس ومصر وليبي     

حيث سيرحل الرئيس، وسيكون هناك نظام إسالمي، وفي سورية إذا ذهب بشار األسد سـيكون األمـر                 
ذاته، وفي مصر أيضاً األمر محسوم فيها لإلسالميين، ولكن يبقى السؤال حول ما إذا سيكون اإلسالميون                

  ؟"متطرفين"ين أم معتدل: المسيطرون
ـ            " اإلخـوان المـسلمين   "وأوضحت أنه في البلدان التي سيتسلم السلطة فيها ممثلو التيارات الراديكالية ك

، ما يعنـي التخلـي      "على هدى الشريعة اإلسالمية، كما هو الحال في السعودية        "ستكون القوانين مصاغة    
 اإلسالميون المعتدلون، كحزب النهضة التونـسي  عملياً عن القوانين العلمانية، وفي البلدان التي سيحكمها  

ستتخلل التشريع قوانين إسالمية، وستؤثر الشريعة، بشكل خاص، على مسائل الوراثـة والـزواج ودور               
المرأة في المجتمع، وإنتاج وتناول المشروبات الكحولية وغيرها من المسائل، معتبرة أن النخبة العسكرية              

  .في بلدان الشرق الوسطهي البديل الوحيد لإلسالميين 
ال يستثنى في البلدان التي تجري فيها التحوالت العميقة بما فيهـا ليبيـا، أن يكـون البـديل                   :" وأضافت

لإلسالميين في الوصول إلى السلطة، إما النخبة العسكرية، أو الفوضى العامة، وهذا االحتمال يجب عدم               
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ا القوتان األكثر تنظيماً في الشرق األوسـط حتـى          إغفاله من الحسبان، ألن العسكريين واإلسالميين هم      
  .اآلن

  31/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "إسرائيل"محاصرة  .65
  حسام الدجني

، البد مـن التأكيـد علـى أن المـشروع           )إسرائيل(قبل الخوض في وضع تصورات تضمن محاصرة        
مقاومة الفلـسطينية والعربيـة،     الصهيوني في انكماش، وأن هيبته في المنطقة بدأت تتساقط على أيدي ال           

بوساطة مصرية، وأن فرص محاصرته     ) إسرائيل(ولعل آخرها صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس و        
ـ                فـي  ) إسـرائيل (بعد ربيع الثورات العربية أصبح أمراً ممكناً، على الرغم من التجربـة الناجحـة لـ

وهي جمهورية مصر   ) إسرائيل(يسمى  محاصرتها للدول واحتوائها، وخصوصاً دول الطوق المحيطة بما         
مـع كـل مـن مـصر        ) إسرائيل(العربية، والمملكة األردنية الهاشمية، وسوريا، ولبنان، والتي تتعامل         

واألردن من منطلق عدائي، ولكنه مغلف بدبلوماسية ناعمة بعض الشيء نظراً لتوقيعها اتفاقية سالم مـع                
  .ءاًً رئيساً وفاعالً في شرق أوسط جديدالبلدين، وكمدخل لتنفيذ طموحاتها بأن تكون جز

ببناء محددات سياستها الخارجية، والتي تقوم على أساس بناء أحالف وأوراق قوة            ) إسرائيل(وبذلك بدأت   
أن تعيش في هذه المنطقة الملتهبة من العالم، والتي يجمع معظـم سـكانها     ) إسرائيل(تستطيع من خاللها    

قرار العالمي في منطقة الشرق األوسط يتمثل في وجود أقدم وأشرس           بأن السبب الرئيس وراء عدم االست     
  .لدولة فلسطين) إسرائيل(احتالل عرفه التاريخ المعاصر، وهو احتالل 

في تقسيم أولوياتها حسب ما تقضيه مصالحها، فترى في مصر وسوريا ولبنـان             ) إسرائيل(وفعالً بدأت   
تراتيجية الحتواء دول الجوار، تلك االستراتيجية ال تقوم        تهديداً عليها أكثر من األردن، وبذلك وضعت إس       

على االستجداء، وإنما تقوم على االحتواء الجبري لدول الجوار مستفيدة من نصيحة الفيلـسوف الهنـدي                
القديم كوتيليا الذي ينصح الدول التي تخشى جيرانها بأن تتحالف مع الدول المجاورة لجيرانهـا، وذلـك                 

  .بهدف احتوائها
معرفة نقاط القوة والضعف لتلك الدول، فكشفت نقطـة ضـعف           ) إسرائيل( دراسة وتحرٍ استطاعت     ومن

مصر والمتمثلة بنهر النيل، فانطلقت سريعاً نحو أفريقيا، وقامت بدعم ال محدود لتلـك الـدول الفقيـرة                  
ـ     ) إسرائيل(والمعدومة، وبدأت    ا وأثيوبيـا  بالقيام بعدة مشاريع مائية على ضفاف نهر النيـل فـي تنزاني

الواضح في أزمة السودان ووالدة دولـة جنـوب         ) إسرائيل(وغيرها من دول المنبع، باإلضافة إلى دور        
لوقـائع  ) إسـرائيل (السودان، هذا باإلضافة إلى الدور المتزايد للموساد اإلسرائيلي في سيناء، واستثمار            

  .م1979فرضتها اتفاقية كامب ديفيد 
وال عقود من الزمن على بناء عالقات إستراتيجية مع تركيا الدولة الجارة            ط) إسرائيل(أما سوريا فعملت    

  .لسوريا، والتي تعد دولة منبع لنهر دجلة والفرات ومصبا لنهر العاصي
تحييد جبهة سوريا، واقتصرت سـوريا علـى        ) إسرائيل(ومن خالل تلك العالقات مع تركيا، استطاعت        

دة الفصائل الفلسطينية، وهنا يوجد مالحظة جـديرة باالهتمـام          الدعم المعنوي للمقاومة عبر احتضان قا     
تكشف الفكر االستراتيجي الصهيوني، فبعد أزمة سفينة مرمرة وإهانة تل أبيب للسفير التركي، تأزمـت               

للذهاب نحو قبرص اليونانية، فقامت بترسيم الحـدود        ) إسرائيل(، مما دفع    )إسرائيل(العالقة بين تركيا و   
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بلدين، والقيام بعمليات تنقيب عن النفط في البحر المتوسط، باإلضافة إلى تعزيز العالقـات              البحرية بين ال  
  ...السياسية والعسكرية واالقتصادية بينهما، كل ذلك من أجل احتواء تركيا، والضغط عليها

على موضوع األقليات في الوطن العربي واستثماره كورقة ضغط على الدول من            ) إسرائيل(كذلك لعبت   
وسط األكراد، للضغط على كل من تركيا وسوريا وإيران والعـراق،           ) إسرائيل(جل احتوائها، فتغلغلت    أ

هي من يقـف  ) إسرائيل(، وربما تكون    )الصحراء الغربية (وها هي تعمل على بناء عالقات مع األمازيغ         
  .خلف التوتر في مصر بين المسلمين واألقباط
ناه الدبلوماسية اإلسرائيلية، ومحاوالتهـا المتكـررة لكـسب         أضف إلى ذلك الخطاب اإلعالمي الذي تتب      

وعبر اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة األمريكيـة        ) إسرائيل(العطف والتأييد الدولي، وخصوصاً أن      
على احتواء النظام العالمي بأكمله، فهي باتت ترى        ) إسرائيل(استطاعت احتواء سيدة العالم، وبذلك تعمل       

  ...ها دولة فوق القانونفي نفسها بأن
  ؟)...إسرائيل(وهنا نطرح تساؤالً كيف يمكننا محاصرة 

قد تكون المهمة ليست سهلة، ولكن ربيع الثورات العربية يدفع الجميع للتفكير في وضع اآلليات الكفيلـة                 
والتي ينبغي في مجملها أن تقوم على امتالك أوراق قوة كي نـنجح فـي فـرض                 ) إسرائيل(لمحاصرة  

  ...ار والعزلة على تلك الدولة التوسعية االستيطانيةالحص
  :وهنا أقترح ما يلي

  . االستفادة من التجربة اإلسرائيلية التي تقوم على محاصرة الدول عبر دول أخرى-1
  ).إسرائيل( دراسة نقاط القوة والضعف لدى -2
 إسـتراتيجية وطنيـة      دعم وتعزيز قدرات فصائل المقاومة الفلسطينية والعمل على توحيدها تحـت           -3

  .موحدة
  . ملء الفراغ في منطقة أفريقيا وخصوصاً دول حوض النيل-4
  . تطبيق مبادئ العدالة االجتماعية في التعاطي مع مشاكل األقليات في المنطقة-5
 السالم يحميه القوة، وبذلك البد من رسم خارطة تحالفات جديدة تستطيع تهديد المصالح األمريكية في                -6

  ).إسرائيل( كورقة قوة للضغط على المنطقة
 تعزيز دور جامعة الدول العربية في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وزيادة الدعم المـالي للـشعب                 -7

  .الفلسطيني حتى تتحرر سلطتنا وقوانا وفصائلنا من المال السياسي
ون الدولي، ويكشف    إعادة النظر في مفردات الخطاب اإلعالمي، وتبني خطاب ينسجم مع روح القان            -8

  .زيف االدعاءات الصهيونية
  31/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  سالم عليك يا غزة .66

  شالوم يروشالمي 
اذا كانوا فـي هـذه االثنـاء        . على دولة حماس ان تكون دولة منفصلة أو جزءا من مصر          : المضمون(

يا او لبنان يهاجمنا، الـى أن       يطلقون من هناك صواريخ غراد أو قسام، فيجب الرد بتصميم، وكأن سور           
  ). المصدر-نحقق معهم هدنة لزمن طويل، ولكن ليس أكثر من ذلك 
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بعد فك االرتبـاط    . جلعاد شليط عاد، الحمد هللا، واليوم واضح انه لم يعد لنا ما نبحث عنه في قطاع غزة                
 تسافر الـى غـوش      ليست لدينا مستوطنات، ال حاجة لنا لحماية أحد أو لحراسة قوافل المستوطنين التي            

ال حوار سلمي حقيقي مع حماس، التي ترى        . الحكم في غزة ال صالح له     . قطيف او تخرج من نتساريم    
يمكن الوصول معها فقط الى وقف للنار طويل في أفـضل           . في كل ارض اسرائيل ارض وقف اسالمي      

  .االحوال
 حدودا سياسية صلبة والتعاطي مـع       علينا ان نفك ارتباطنا عن غزة نهائيا، وأن نقرر بيننا وبين سكانها           

ال توريد للكهرباء، ال تبـادل للبـضائع وال         . ال أحد يخرج وال أحد يدخل     . القطاع وكأنه سوريا أو لبنان    
غزة يجب فتحها باتجاه مصر وليس باتجاه اسـرائيل         . ال معابر حدود وال اتصال بحري     . مقاطعة بضائع 

 –، حين اصرينا على أن نبتلع غزة في داخلنا          1967عله في   ما لم نف  . والتشجيع قدر االمكان لمعابر رفح    
  .يجب عمله اليوم

في هذا االطار يجب أن نرفع الحصار عن غزة ايضا، والذي أحدث لنا مشاكل عويـصة علـى مـدى                    
كل سفينة يمكنها أن تدخل الى هناك اذا لم تكن تحمل الـسالح،             . السنين وورطنا مع تركيا ودول اخرى     

مرمرة الشهيرة ستكون عالقة حتـى      . يد اذا كانت السفينة تحمل سالحا حتى من بعيد        ويمكن الفحص الج  
إذ انه ال يوجد هناك بعد ميناء مـع         . اليوم في غزة لو سمحنا لها بالدخول، وكان رجالها سينسون هناك          

  .مياه عميقة وال توجد امكانية حقيقية للرسو
طىء غزة، فحتى سـفن المـساعدة المـضحكة         واذا كانوا على االطالق ينجحون في الوصول الى شوا        

نشطاء السالم على انواعهم كانوا سـيرفعون شـارات         . االخرى كانت ستحاول حتى اليوم انزال معداتها      
النشر والمكانـة  . النصر امام بضع كاميرات محلية ويسارعون الى الفرار من القطاع االسالمي الظالمي      

طاردناهم في كل شواطيء اوروبا، واوقفناهم في طريقهم الـى          البطولية منحناهما لهم بكل غبائنا، عندما       
  .غزة

مـصر  . في موضوع فك االرتباط السياسي التام ايضا نشأت االن نافذة فرص خاصة فريدة من نوعهـا               
حماس تريد ايضا ان تضمن المرحلة      . تريد الهدوء في القطاع، وكذا حماس معنية بتعزيز العالقات معها         

صـفقة  .  سجين آخرين، وغير معنية بتعقيدات اضافية على الطريق        550، تحرير   الثانية من صفقة شليط   
وعملـت  . شليط أثبتت بانه يمكن أن تتوفر مصالح ثالثية االضالع بين مصر، اسرائيل وحماس في غزة              

  .من ناحيتنا هذا ممتاز. مصر أمس بشكل نشط كي تحقق وقفا للنار بين الطرفين
و معجب بهرتسل فقط بسبب حكمته السياسية التي بفضلها نجح فـي أن             فه. نتنياهو يحب توحيد المصالح   

. يربط بين ارادة الحكام في اوروبا للتخلص من اليهود وبين التطلع الصهيوني السكانهم في بالد اسرائيل               
في القاء حماس الى غزة والوصول الى اتفـاق مـع           : واالن يمكنه أن يحقق رؤيا الرئيس شمعون بيرس       

فعلى أي حال ليس    . نية المعتدلة في الضفة، اولئك الذين يمكن الحديث معهم بشكل عقالني          القوى الفلسطي 
  .البو مازن أي تأثير على ما يجري في القطاع

اذا كان مليون ونصف فلسطيني في غزة جزءا من الخطر الديمغرافي الذي يحدق باسرائيل، فهـذا هـو                  
  على دولة حماس ان تكون دولة منفصلة أو جزءا         . الوقت للتخلص من هذا الخطر مرة واحدة والى االبد        
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اذا كانوا في هذه االثناء يطلقون من هناك صواريخ غراد أو قسام، فيجب الرد بتصميم، وكأن                . من مصر 
  .سوريا او لبنان يهاجمنا، الى أن نحقق معهم هدنة لزمن طويل، ولكن ليس أكثر من ذلك
  31/10/2011 -معاريف

  1/11/2011، الدستور، عّمان
  

  كفى للحصار .67
 هآرتس افتتاحية

الطقس الدموي في الجنوب جبى في نهاية االسبوع حياة أحد سكان عسقالن، شوش حياة االف المواطنين                
ومثلما في االحداث السابقة، بعد ان دفع سكان المنطقـة،          . االسرائيليين وألحق ضررا كبيرا في االمالك     
الناطق بلـسان الـذراع     . قف للنار، انتهك بعد وقت قصير     على جانبي الحدود، ثمن العنف، أعلن عن و       

المنظمة تبقي لنفسها حق الرد على كل عدوان من جانب          «العسكري للجهاد االسالمي في غزة أعلن بان        
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جهتـه       . »العدو هو الذي استجدى وقف النار     «، وتبجح بان    »اسرائيل

  .، وهدد بان من يمس بنا فان دمه في رقبته»من نهض ليقتلك اسري فاقتله«وعد في جلسة الحكومة بان 
ويقضي الرأي بان الجهاد االسالمي ما كانت لتنجح في أن تفعل وسائل اطالق صواريخ جراد وعشرات                

 المنظمة المسيطرة   -الصواريخ االخرى دون مساعدة، او لالسف، غض نظر مقصود من جانب حماس             
ل حزب سياسي يسعى الى ترسيخ قوته، فان حماس معنية برفع مستوى معيـشة              ومثل ك . في قطاع غزة  

ولهذا الغرض فان عليها أن تعمل على ازالة الحصار االسرائيلي المتواصل، والذي يتضمن             . سكان غزة 
ضمن امور اخرى قيودا تعسفية على ادخال منتجات استهالكية، وقطيعة شبه مطلقة عن العالم الخارجي               

  .سطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدسبل وعن الفل
لم تؤدي الـى    » رصاص مصبوب «سنوات طويلة من الحصار على غزة، المقاطعة على حماس وحملة           

بالمقابل، فان عزل القطاع زاد العزلة الدولية السرائيل وساهم في االزمة العميقة            . هدوء لسكان الجنوب  
 المواطنين االسرائيليين للخطر، فـان المواجهـة فـي          اضافة الى تعريض حياة   . في العالقات مع تركيا   

الجنوب تمس باالحتمال الطفيف الذي ال يزال متبقيا الستئناف المسيرة الـسياسية مـع قيـادة الـسلطة                  
لقد حان الوقت الن تعيد الحكومة االسرائيلية النظر في سياسة الحـصار علـى              . الفلسطينية في رام اهللا   

صفقة شليط تدل على انه رغم ان ايديولوجيا        . ، التصفيات والغارات الجوية   غزة، المقاطعة التامة لحماس   
 -حماس ال تسمح لها باالعتراف بوجود اسرائيل والمساهمة في المفاوضات على حل النزاع االسرائيلي               

  .الفلسطيني، فبمعونة مصر يمكن للمنظمة أن تكون شريكا الدارة الحوار بوسائل غير عنيفة
  31/10/2011هارتس، 
  1/11/2011، الرأي، عّمان
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  :كاريكاتير .68
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