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 ية غير مؤىمة لتجسيد طموحات الشعب الفمسطينيعباس زكي: قيادة فتح الحال 1

اعمف عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي انو "سيتـ عقد مؤتمر استثنائي لمحركة ألنو : راـ اهلل
بات مطمبًا ممحًا، في ضوء التعثر الشديد الحاصؿ لحؿ القضية الفمسطينية والصراع التاريخي مع إسرائيؿ"، 

جنة المركزية باتت في ورشة عمؿ دائمة لبحث كافة الخيارات المتاحة بما فييا عقد مؤتمر الفتًا الى اف "الم
 ."عاـ استثنائي إليجاد مخرج مف المأزؽ الراىف بما قد يكفؿ انتخاب قيادة جديدة لمحركة

ولفت زكي في حديث صحفي الى "أف قيادة الحركة تمر اآلف بحالة حرجة نتيجة عدـ تمبية المطموب منيا 
عمى صعيد صالبة البناء الداخمي، وال عمى صعيد أف تكوف لمحركة قوة حقيقية وصمبة لمواجية التحديات 
القادمة ما يستوجب إيجاد حموؿ"، مشيرًا إلى "أف األمر ما زاؿ قيد البحث في أروقة القيادة فيناؾ تيار مع 

لمحركة الذي أقر خالؿ المؤتمر الخامس انعقاد المؤتمر السابع لمحركة، وتيار آخر مع التئاـ المجمس العاـ 
 ."لمحركة في تونس ولـ يعمؿ بو منذ ذلؾ الحيف
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ووجو زكي انتقادات لمقيادة الحالية لحركة "فتح"، معتبرًا أنيا "ليست مؤىمة عمى أي نحو أو عمى أي صعيد 
الفمسطيني بشكؿ  أف تجسد طموح الشعب الفمسطيني بالنصر"، الفتًا الى اف "الوضع التنظيمي لفتح والوضع

عاـ أثبت أنو بحاجة إلى قيادة ذات حضور فاقع ومتألؽ تشغؿ العالـ بقضية فمسطيف كما كانت القيادة 
 ."التاريخية السابقة

31/10/2012وكالة سما االخبارية،   
 

 يرسل موفدين إلى عدد من الدول لحسم موقفيا لمتصويت لصالح فمسطين دولة مراقبةعباس  2
بتكميؼ مف الرئيس ، أنو و عبد الرؤوؼ أرناؤوطنقال عف مراسميا  //اهلل،  األيام، رام نشرت

الدوؿ المعارضة  إلىمحمود عباس، انطمؽ عدد مف المسؤوليف الفمسطينييف خالؿ األياـ القميمة الماضية 
مزمع وتمؾ التي لـ تحسـ موقفيا تجاه المسعى الفمسطيني لمحصوؿ عمى صفة دولة مراقبة في التصويت ال

 يجري ىذا الشير في الجمعية العامة لألمـ المتحدة. أف
الرئيس عباس سينطمؽ، عند استكماؿ  أفوكشؼ د.رياض المالكي، وزير الشؤوف الخارجية، النقاب لػ"األياـ" 

المتحدة  األمـ إلىجؿ تقديـ الطمب أاألمـ المتحدة مف  إلىكؿ المشاورات، عمى رأس وفد فمسطيني كبير 
رًا عند التصويت باعتبار ذلؾ خطوة تاريخية انتظرناىا طوياًل، واف فمسطيف تدخؿ مف باب وسيكوف حاض

 األمـ المتحدة الواسع لتصبح دولة مراقبة".
أعضاء مف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية والمجنة المركزية لحركة فتح وشخصيات  أفوذكر 

دوؿ في مناطؽ متفرقة  إلىية وسينطمقوف في األياـ القريبة القادمة سياسية انطمقوا في األياـ القميمة الماض
 في العالـ في مسعى إلقناعيا بدعـ الطمب الفمسطيني.

عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية د.حناف عشراوي  أف أعمف، فقد كاف اإلطاروفي ىذا 
دوؿ في أوروبا، فيما مف  إلىاشتيو توجيوا وعضوا المجنة المركزية لحركة فتح د.نبيؿ شعث ود.محمد 

وقاؿ "ىي شخصيات قيادية  القميمة المقبمة. األياـخالؿ  أوروبيةيتوجو د.المالكي في جولة  أفالمقرر 
القادة والمسؤوليف في تمؾ  إلىخرجت بصفة مبعوثيف خاصيف مف الرئيس حامميف معيـ رسائؿ مف الرئيس 

 المتحدة المقرر في شير تشريف الثاني )الجاري(". األمـطيني في الدوؿ إلقناعيا بدعـ الطمب الفمس
مصادر فمسطينية ، أف محمد ىواش ،راـ اهللنقال عف مراسميا مف ، //النيار، بيروت، وذكرت 

السمطة الفمسطينية تجري مشاورات دولية واسعة في شأف توقيت  أف أمس "رفيعة المستوى قالت لػ"النيار
المتحدة، واف "نصائح مف  األمـدولة غير عضو في  إلىبرفع مكانة فمسطيف  أمميقرار  تقديـ طمب صوغ

 إلىالجمعية العمومية خوفا مف تداعيات صعبة محتممة،  إلىممييف توصي بتأخير تقديـ الطمب أ أصدقاء
 ".المتحدة األمـعدة مؤثرة في الوقوؼ في وجو واشنطف التي ىددت بمعاقبة  أوروبيةعدـ رغبة دوؿ 

 واألوروبية، وىي تدرس مع مسؤوليف في العواصـ العربية أصدقائيا إحراجتريد  "فمسطيف ال أف وأضافت
 الوقت المناسب لتقديـ الطمب".

 
 عباس: التوجو لمجمعية العامة ييدف إلى إنقاذ عممية السالم  3

ى الجمعية العامة، بيدؼ قاؿ الرئيس محمود عباس إف القيادة الفمسطينية قررت التوجو إل :سما - راـ اهلل
إنقاذ عممية السالـ التي وصمت إلى طريؽ مسدود جراء سياسة الحكومة اإلسرائيمية الرافضة لاللتزاـ بقرارات 
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، األربعاء، بمقر عباسجاء ذلؾ لدى استقباؿ  الشرعية الدولية ووقؼ االستيطاف في األرض الفمسطينية.
 تفيا إدغارس رينكيفيس.الرئاسة في مدينة راـ اهلل، وزير خارجية ال

، الضيؼ، عمى آخر مستجدات العممية السممية، والمسعى الفمسطيني في األمـ المتحدة لرفع عباسوأطمع 
بدوره، أكد وزير خارجية التفيا دعـ بالده لعممية السالـ في الشرؽ  مكانة دولة فمسطيف إلى عضو مراقب.

قامة دولتو المستقمة.األوسط، ودعـ حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصير   ه ونيؿ حريتو وا 
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 لمنع السمطة من االنييارأبو يوسف: نسعى لتفعيل قرار شبكة األمان العربية المالية واصل  4

واصؿ أبو يوسؼ، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، إف  د.قاؿ : كفاح زبوف - راـ اهلل
ألميركية والغربية واإلسرائيمية إلجبار القيادة الفمسطينية عمى التراجع عف الذىاب إلى األمـ الضغوط ا

لف يجدي نفعا. وأضاؼ في  "دولة مراقب"تشريف الثاني المقبؿ لمتصويت عمى / المتحدة في نوفمبر
سؼ وجود اتصاالت . وأكد أبو يو "القيادة اتخذت القرار وال مجاؿ لمتراجع"أف  "الشرؽ األوسط"تصريحات لػ

فمسطينية عربية لتفعيؿ قرارات سابقة اتخذت في القمـ العربية، ومف بينيا تشكيؿ شبكة أماف مالية بقيمة 
 مميوف دوالر شيريا مخصصة لمسمطة، لمنعيا مف االنييار. 

صار نحاوؿ أف نفعؿ القرار اآلف في ظؿ الح". وأضاؼ "ىذا أفضؿ وقت لتفعيؿ القرار"وقاؿ أبو يوسؼ: 
الوضع يتطمب إيفاء األشقاء العرب بالتزاماتيـ وىذا "وأردؼ:  ."المالي الذي تفرضو الواليات المتحدة عمينا

 ."ما نتوقعو
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 لألردن إعادتياباالنسحاب من الضفة مقابل  إسرائيمياتنفي تمقييا عرضا  الفمسطينية السمطة 5

يقوـ بدور  األردفبأف  األربعاء "القدس العربي"مصادر مطمعة في السمطة لػ رت: أشاوليد عوض -راـ اهلل 
السمطة بتحركاتيا واتصاالتيا عمى الصعيد الدولي لمحصوؿ عمى اعتراؼ بالدولة  إسنادنشيط جدا في 

 الفمسطينية بصفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية.
 أكثرىي مف  "األردف األربعاء،  "القدس العربي"ئب لػصا د.ومف جيتو قاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف 

دوؿ العالـ  وأكثرالمتحدة لمحصوؿ عمى دولة غير عضو  األمـدوؿ العالـ تأييدا لممسعى الفمسطيني في 
 ." سنةدولتو عمى حدود  إقامةتأييدا لحؽ الشعب الفمسطيني في 

قدمت عرضا لمفمسطينييف  األخيرةتكوف  أف إسرائيؿونفى عريقات الذي كاف مشرفا عمى المفاوضات مع 
 . سنةكما كاف عميو الحاؿ قبؿ  لألردف إعادتيايقضي باالنسحاب مف الضفة الغربية مقابؿ 

 األردنيةالمممكة  أفيفيـ القاصي والداني  أف وأرجوعريقات قائال: ىذا كالـ غير صحيح،  وأضاؼ
الدولة الفمسطينية المستقمة عمى  إقامةمف في العالـ عمى الياشمية وجاللة الممؾ عبد اهلل الثاني احرص 

 إعادةلقبوؿ فكرة  أصال األردفرفض  إلى إشارةوعاصمتيا القدس الشرقية' في  الػ  سنةالمحتمة  األراضي
 . سنةسيطرتيا عمى الضفة الغربية التي كانت تحت حكميا قبؿ 

باف  األربعاءنظمة التحرير في تصريحات صحافية يوسؼ عضو المجنة التنفيذية لم أبوواصؿ  د.وكشؼ 
مكثفة تجرييا القيادة الفمسطينية مع الدوؿ العربية لكسر الحصار المالي الخانؽ الذي تعاني منو  اتصاالت
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السمطة الفمسطينية نتيجة قرار توجييا إلى األمـ المتحدة لنيؿ عضوية فمسطيف في المنظمة الدولية، 
 المالية لمسمطة التي قررت في قمة بغداد. فاألماوضماف توفير شبكة 

 //القدس العربي، لندن، 
 

 ثرثرة واجتياد فردي لألردنياسر عبد ربو: حديث القدومي عن عودة الضفة  6
اعتبر أميف سر منظمة التحرير الفمسطينية، ياسر عبد ربو دعوة رئيس الدائرة السياسية في  :سما -راـ اهلل 

سطينية، فاروؽ القدومي لعودة الضفة الغربية بعد تحريرىا إلى األردف "اجتيادا فرديا ال منظمة التحرير الفم
 ."يعبر عف موقؼ أي مف القيادتيف األردنية أو الفمسطينية

وقاؿ عبد ربو وفقا لوكالة "أنباء موسكو": "ىذه ثرثرة في غير وقتيا أو محميا، فنحف ال نبحث في الوقت 
األردف التي يعيؽ االحتالؿ تطورىا أصال، ىمنا الرئيسي اآلف ىو إنياء االحتالؿ الحالي شكؿ عالقاتنا مع 

 ."وقياـ الدولة الفمسطينية، وبعد ذلؾ نبحث طبيعة عالقاتنا الثنائية مع األردف
وشدد عبد ربو عمى أف "قياـ الدولة الفمسطينية سيمكننا مف دخوؿ أي مفاوضات بشكؿ حر ومستقؿ، وعمى 

 ."تحديد طبيعة العالقات مع الدوؿ المجاورةقدـ المساواة ل
مع األردف، وقاؿ: "نحف شعب وحدوي، وال  إلي ولـ يعارض عبد ربو فكرة االتحاد الفيدرالي أو الكونفدر

توجد لدينا أي مشكمة عمى اإلطالؽ، لكف العقبة في وجينا ووجو األردف ىو االحتالؿ، ال األردف عقبة وال 
 ."قات اتحادية في المستقبؿ، لكف بعد زواؿ االحتالؿنحف عقبة في وجو بناء عال

وانتقد الرأي القائؿ إف موافقة الفمسطينييف عمى تسميـ الضفة إلى األردف سيساىـ في تحريرىا، واصًفا إياه 
"بالكالـ الساذج لمغاية، ومف يقوؿ ذلؾ ال يعرؼ حقيقة األىداؼ والمخططات اإلسرائيمية عمى اإلطالؽ، 

ليس البحث عف طرؼ لتسممو الضفة الغربية.. مشكمة إسرائيؿ أنيا تريد إبقاء االحتالؿ في  مشكمة إسرائيؿ
وأضاؼ: "ىذا كالـ يبيض وجو إسرائيؿ ويظيرىا وكأنيا دولة مسالمة  ."الضفة الغربية والقدس إلى األبد

 ."تريد الخروج مف الضفة، لكنيا ال تجد طرفا ليستمـ البضاعة
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 الفمسطينية تنفي تقديم رئيس الوزراء سالم فياض استقالتو السمطة 7

د ب أ: نفت الرئاسة الفمسطينية مساء األربعاء ما تناقمتو بعض المواقع اإلخبارية حوؿ تقديـ  -راـ اهلل 
لو مف عف الرئاسة قوليا إف 'الخبر ال أساس  "وفا"ونقمت وكالة  رئيس الوزراء سالـ فياض استقالتو.

 ."الصحة
فياض قدـ أف " األربعاءمساء  "سما"قد ذكرت لوكالة فياض كانت مصادر فمسطينية مطمعة مقربة مف و 

 ."استقالتو رسميا لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
 //القدس العربي، لندن، 

 
 "فمسطين": فياض قدم استقالتو رغم نفي الرئاسة  مصادر لـ 8

مصادر خاصة لصحيفة "فمسطيف" بأف رئيس "حكومة راـ اهلل" سالـ فياض قدـ  أكدت: خاص - راـ اهلل
 استقالتو أمس، إلى رئيس السمطة محمود عباس.



 
 
 

 

 

           8ص                                    2665العدد:                1/11/2012الخميس  التاريخ:

وقالت المصادر: "إف شخصية مقربة مف فياض أكدت استقالتو وأنو فور ذلؾ أبمغ دولة أجنبية لـ تذكرىا بما 
وؿ تقديـ االستقالة جاء في محاولة إلقناعو بالعدوؿ أقدـ عميو"، مضيفة: "إف ما أعمنتو الرئاسة مف نفي ح

 عنيا".
ويرى مراقبوف بأف ىناؾ سيناريوىات دعت فياض لالستقالة مف بينيا إمالءات خارجية وتحديدا مف الغرب 
بضرورة تقديـ استقالتو مف باب الضغط عمى عباس لثنيو عف الذىاب لطمب عضوية فمسطيف في األمـ 

آخروف: "إف السيناريو الثاني ىو اعتقاد فياض بأف المستقبؿ المالي لمسمطة بات في المتحدة، بينما يقوؿ 
أسوأ حاالتو في ظؿ الفشؿ المالي واإلداري ألجيزة السمطة بكافة مستوياتيا وأف المرحمة المقبمة ستكوف 

اجات في الضائقة المالية ىي حديث الشارع"، الفتة إلى أنو "أي فياض" أخذ العبرة مما جرى مف احتج
 الضفة خالؿ األشير الماضية والمطالبة برحيمو، وىو ما جعؿ استقالتو أمرا واردا.

 //فمسطين أون الين، 
 

 إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نيسان القادم السمطة الفمسطينيةتوجو لدى "السبيل":  9
ىناؾ توجو لدى القيادة بأف  //: ذكرت جريدة السبيؿ الصادرة في عماف بتاريخ عماد الدبؾ

الفمسطينية إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في شير نيساف القادـ، مستندة في ذلؾ إلى تعثر المصالحة 
في الساحة الفمسطينية، وتدفع قيادات فمسطينية بقوة إلى إجراء ىذه االنتخابات، وبدء االستعداد ليا، حيث 

 النتخابات تشريعية ورئاسية، رغـ ما أفرزتو مف دالئؿ ومؤشرات وحقائؽ. "بروفة"شكمت االنتخابات المحمية 
 //السبيل، عمان، 

 
 الحفريات في البمدة القديمةتجاه اليونسكو مسؤولية تقصرييا الرويضي يحمل  10

حمؿ المحامي أحمد الرويضي مستشار ديواف الرئاسة الفمسطينية لشؤوف القدس  عوض: وليد -راـ اهلل 
مة اليونسكو مسؤولية تقصرييا فيما يتعمؽ بيذه الحفريات التي تمس اإلرث الحضاري في البمدة القديمة منظ

، وأكد باف أىالي البمدة القديمة وتجارىا سيستمروف  سنةوالتي ىي مسجمة عمى قائمة اليونسكو منذ 
 في المدينة.في مقاومة كؿ الجرائـ اإلسرائيمية اليادفة إلى طمس المعالـ اإلسالمية 

 //القدس العربي، لندن، 
 

 وفاة النائب الفمسطيني حسام الطويل بعد صراع مع المرض 11

النائب المسيحي في المجمس التشريعي الفمسطيني حساـ جماؿ الطويؿ عف  /توفي األربعاء : غزة
عمر يناىز الخامسة واألربعيف عاًما، وذلؾ بعد صراع طويؿ مع المرض.

وذلؾ عف المقعد المسيحي في دائرة غزة حيث دعمتو كتمة "التغير   سنةويؿ انتخب وكاف الط
واإلصالح" التابعة لحركة حماس.

أحمد بحر النائب األوؿ لرئيس المجمس  د.عزيز دويؾ رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني و  د.وتقدـ 
يؿ "وكؿ اإلخوة المسيحييف وعموـ أبناء التشريعي ونواب كتمة "التغيير واإلصالح" بالتعازي لعائمة الطو 

الشعب الفمسطيني بوفاة النائب الطويؿ".
 //قدس برس، 
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 البردويل: حماس قدمت ورقة جديدة لمصر تتضمن آليات لتنفيذ المصالحة 12

أشرؼ اليور: قاؿ الدكتور صالح البردويؿ القيادي في حركة حماس لػ'القدس العربي' اف حركتو  -غزة 
قبؿ فترة ورقة تشمؿ آليات حؿ االنقساـ الفمسطيني، وترتكز عمى البدء بتطبيؽ األولويات، وأوضح  أرسمت

 أف أمير قطر لـ يقدـ خالؿ زيارتو لغزة مقترحا جديدا إلنياء االنقساـ.
وأوضح البردويؿ في تصريحات لػ'القدس العربي' أف ىذه الخطة التي قدمت تؤكد حرص حماس عمى تحقيؽ 

وتشمؿ آليات لمتنفيذ مف خالؿ التركيز عمى 'تطبيؽ المصالحة بشكؿ كامؿ، دوف انتقاء أي جزء  المصالحة،
 عف اآلخر'.

وأوضح أف الورقة التي قدمت لمرئيس المصري محمد مرسي تتحدث عف ضرورة البدء بػ'إعادة الييبة لموضع 
 السياسي الفمسطيني مف خالؿ البدء بإصالح منظمة التحرير الفمسطينية'.

وقاؿ أف حماس أوصت بضرورة أف تعقد اجتماعات مكثفة لوضع تصور آللية إصالح المنظمة، عبر 
االنتخابات، إضافة إلى إجراء انتخابات لمييئات المحمية، إلصالح الوضع الداخمي 'وترميـ السمطة 

 الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بإعادة الوحدة'.
إنجاز ممفات الخالؼ األخرى، كإنياء ممؼ المصالحة االجتماعية، مف  وتحدث البردويؿ كذلؾ عمى ضرورة

عادة توحيد المؤسسات الفمسطينية وأجيزة األمف'.  خالؿ 'ترميـ الوضع الداخمي، وا 
وأشار المسؤوؿ في حماس إلى أف 'انشغاؿ األخوة المصرييف' في ترتيبات داخمية خاصة، أدى إلى عدـ 

 إلعادة تحريؾ ممؼ المصالحة الذي يشيد ركودا كبيرا. وجود تحركات مصرية كما السابؽ
وسألت 'القدس العربي' القيادي في حماس أف كاف أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني قد طرح خطة 
جديدة إلنجاز المصالحة خالؿ لقائو بقادة حركة حماس وأركاف الحكومة بغزة خال ؿ زيارتو األسبوع 

أنو لـ يتـ طرح أي خطة، أو أي مقترح، وقاؿ أف أمير قطر أكد ضرورة  الماضي إلى قطاع غزة، فأكد
عادة الوحدة خالؿ كممتو التي ألقاىا بالجامعة اإلسالمية.  إنياء ممؼ االنقساـ وا 

 1/11/2012القدس العربي، لندن، 
 

 ليبرمان -حماس تدعو إلى مواجية تحالف نتنياىو 13

، إلى الشروع في حوار وطني فمسطيني شامؿ، دعا المتحدث الرسمي باسـ حركة حماس فو  غزة: زي برىـو
بنياميف نتنياىو ووزير خارجيتو أفيغدور » اإلسرائيمية«بيف رئيس الحكومة » العنصري«ردًا عمى التحالؼ 

إف التحالفات االستراتيجية بيف حزبي ليبرماف ونتنياىو «ليبرماف . وقاؿ برىوـ في تصريح صحفي، أمس، 
 ."يميالف نحو العنصرية "اإلسرائيمية"والمؤسسة  "اإلسرائيمي"ع دليؿ عمى أف المجتم
التحالؼ ىو األخطر عمى القضية الفمسطينية والشعب الفمسطيني وحقوقو وثوابتو في "واعتبر أف ىذا ىو 

 ."ظؿ الدعـ األمريكي الالمحدود الستمرار وتغذية ىذا النيج الخطير
ع في حوار وطني فمسطيني شامؿ لمواجية التحديات واإلسراع المطموب لمواجية ذلؾ الشرو "وأكد برىـو أف 

في تشكيؿ شبكة األماف العربية لحماية الشعب الفمسطيني والدفاع عنو والعمؿ عمى رفع الشرعية عف 
 ."االحتالؿ

 1/11/2012الخميج، الشارقة، 
 

 تتبرأ من أحمد جبريلالجبية الشعبية في مخيم اليرموك  -كوادر في القيادة العامة  ":الشرق األوسط" 14
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بعد اندالع اشتباكات  «القيادة العامة –بيروت: أعمنت كوادر حزبية داخؿ الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف
القيادة  –الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف»وعناصر تابعة لػ« الجيش السوري الحر»بيف مجموعات مف 

تبرؤىا الكامؿ مف مواقؼ وسموكيات  الثالثاء،–في شوارع مخيـ اليرموؾ قرب دمشؽ، ليؿ االثنيف« العامة
، «مصادرة )جبريؿ( قرار الجبية وتقييده حرية كوادرىا»األميف العاـ أحمد جبريؿ، بسبب ما اعتبرتو 

 «.. تسميـ المعترضيف منيـ إلى المخابرات السورية»و
فيس »في صفحتيا عمى « يةالثورة السور  – مخيـ اليرموؾ»وذكرت الكوادر في بياف باسميا، نشرتو تنسيقية 

جميع أفراد الميميشيات المشكمة في مخيـ اليرموؾ، التي تعمؿ باسـ القيادة العامة، ال عالقة ليا »أف « بوؾ
مف بعيد أو قريب بكوادر الجبية وىي لـ تنضـ يوما أو كانت مف داخؿ التنظيـ، بؿ ىي مف تدبير أحمد 

وأوضحت «. ييـ ويسمميـ األسمحة وينظميـ في مجموعاتجبريؿ شخصيا وابنو خالد جبريؿ الذي يشرؼ عم
غالبية ىؤالء مف أصحاب السوابؽ والسمعة السيئة ومتعاطي الكحوؿ والمخدرات، بؿ إف بينيـ مف كاف »أف 

رىاب الناس في المخيـ  «.يعمؿ في مجاؿ الدعارة والسرقات والسمب والتشبيح وا 
لغاء حرية الرأي داخؿ التنظيـ وتحويمو إلى ما يشبو بمصادرة قرار الجب»واتيـ موقعو البياف جبريؿ  ية وا 

تقييد حركة كوادر الجبية ووضعيـ تحت الوصاية الجبرية »، متحدثيف عف «الفرع األمني تابع لنظاـ األسد
وتحريـ إبداء أي رأي، أو حؽ تقديـ االستقالة. وقيامو بالمالحقة األمنية لكؿ مف يثبت لديو االعتراض عمى 

 «.بو مف مشاركة النظاـ في التشبيح واضطياد الثوار السورييفما يقـو 
 1/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 فتح: المصالحة ال تحتاج إلى مبادرات جديدة لتحريكيا 15

قاؿ القيادي في حركة فتح دياب الموح إف المصالحة ال تحتاج إلى أوراؽ جديدة : محمد جاسر-غزة
نظر إلى أف ىناؾ بنود يجب تطبيقيا عمى أرض الواقع إلنياء اإلنقساـ لتحريكيا، أو مبادرات، الفتًا ال

 الفمسطيني.
وأشار الموح خالؿ حديثو لػ"فمسطيف أوف اليف"، األربعاء، إلى أف المصالحة الفمسطينية مطمب وطني، 

شدد و  محماًل حركة "حماس" بتعطيؿ المصالحة عبر تعميؽ عمؿ لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة. 
 عمى ضرورة تنفيذ كافة بنود اتفاؽ المصالحة بما فييا حكومة الوحدة الوطنية واالنتخابات.

 1/11/2012فمسطين أون الين، 
 

 الرشق: جرائم االحتالل لن تسقط بالتقادم وسنظل ندافع عن أرضنا ومقدساتنا 16
سادسة والستيف لمجزرة كفر بيروت:أكَّد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزَّت الرَّشؽ في الذكرى ال

 قاسـ أف جرائـ االحتالؿ لف تسقط بالتقادـ.
 

وقاؿ الرشؽ في تصريح صحفي لو، تمقت "قدس برس" نسخة عنو، "إفَّ جرائـ االحتالؿ لف تسقط بالتقادـ، 
وأفَّ شعبنا الفمسطيني سيظؿ صابرًا صامدًا مدافعًا عف أرضو ومقدساتو حتى التحرير والعودة"، عمى حد 

 عبيره.ت
 1/11/2012قدس برس، 
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 الجياد اإلسالمي: المقاومة في الضفة تعيش بين مطرقة االحتالل وسنديان أمن السمطة 17
حممة االعتقاالت التي قامت بيا أجيزة السمطة  الخميؿ: استيجنت حركة "الجياد اإلسالمي" في فمسطيف،

االحتالؿ في مدينة الخميؿ المحتمة جنوب لكوادرىا وعناصرىا بالتزامف مع حممة اعتقاالت قامت بيا قوات 
 الضفة المحتمة.

( أف 10|11وأكد القيادي في حركة الجياد اإلسالمي أحمد المدلؿ في تصريحات صحفية لو اليـو األربعاء )
التفاؼ الجماىير حوؿ خيار المقاومة صنع ىاجسا أمنيا لدى االحتالؿ, دفعو إلى اعتقاؿ كوادر الجياد 

فؽ والتعاوف مع اجيزة السمطة الفمسطينية. وأشار إلى أف كوادر "الجياد اإلسالمي" والمقاومة االسالمي بالتوا
 الفمسطينية في الضفة يعيشوف بيف مطرقة االحتالؿ وسندياف أجيزة السمطة.

وعبر عف استيجاف حركتو مف الوظيفة األمنية التي تقوـ بيا السمطة لالحتالؿ ومطاردة المقاوميف 
  ي وقت تتيدد المخاطر المسجد األقصى المبارؾ ويتعرض اىالي الضفة المحتمة إلجراـوالمجاىديف ف

 المستوطنيف, دوف اف ترفع صوتيا في وجو اجراءات االحتالؿ.
وطالب المدلؿ السمطة "بإنياء المفاوضات العبثية، النيا لـ تزد القضية الفمسطينية اال تراجعا، والفمسطينييف 

ا السمطة إلطالؽ يد المقاومة في الضفة الغربية ووقؼ االعتقاالت السياسية، مؤكدا إال ذال" كما قاؿ. ودع
 عمى اف المقاومة ىي الحؿ الوحيد والكفيؿ لمجـ العدواف الصييوني وانتزاع الحقوؽ الوطنية.

 1/11/2012قدس برس، 
  

 فتح: إقامة دولة فمسطين مستقمة ذات سيادة حق طبيعي وتاريخي وقانوني 18
أكد المتحدث باسـ حركة فتح أسامة القواسمي أف إقامة دولة فمسطيف مستقمة ذات سيادة حؽ  :راـ اهلل

طبيعي وتاريخي وقانوني لمشعب الفمسطيني، وأف شعبنا الحؽ الكامؿ بالحرية واالستقالؿ والسيادة تماشيا مع 
 سطيني غير قابمة لمتصرؼ.قرارات األمـ المتحدة المتعاقبة ومع اعتراؼ األسرة الدولية بحقوؽ الشعب الفم

وقاؿ القواسمي إف التوجو إلى أألمـ المتحدة ليست خطوة أحادية الجانب كما تدعي حكومة االحتالؿ 
نما تتطابؽ تماما مع قرارات أألمـ المتحدة وأف التصرفات االحادية ىي ما تقوـ بو حكومة  .االسرائيمي، وا 

 ـ ألمتحدة والقانوف الدولي وقرار محكمة العدؿ الدولية.أالحتالؿ مف استيطاف وتيويد ورفض لقرارات االم
  1/11/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 
 

 حماس تعزي بوفاة النائب حسام الطويل 19
تقدَّمت حركة "حماس" إلى جماىير شعبنا الفمسطيني ونواب المجمس التشريعي وكافة إخواننا المسيحييف 

ستقؿ عف مدينة غزة، حساـ فؤاد كماؿ يعقوب الطويؿ الذي وافتو المنية بالتعزية والمواساة لوفاة النائب الم
 ( في العاصمة المصرية القاىرة، بعد معاناة مع المرض.10-11صباح اليـو األربعاء )

 31/10/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 نتنياىو في باريس: مستعدون الستئناف المفاوضات من دون شروط  20
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كػد رئػيس الػوزراء االسػرائيمي بنيػاميف نتانيػاىو مسػتعد لمتفػاوض منػذ اليػـو : أيت خوريآرل، ا ؼ ب -باريس 
لكنػو رأى أف «. ال سبب كي ال نجمس معًا عمى رغـ أف المفاوضػات ليسػت سػيمة»األوؿ لتوليو منصبو وأف 

فػي  النػدالػرئيس الفرنسػي فرنسػوا ىو جػاء ذلػؾ خػالؿ لقائػو  «.الذىاب إلى األمـ المتحدة ىو عكس التفػاوض»
 باريس أمس األربعاء.

، لكنػػو «النػػوع الجديػػد مػػف العػػداء لمسػػامية»وعبػػر نتانيػػاىو عػػف ارتياحػػو لممسػػاعي التػػي تبػػذليا فرنسػػا لمواجيػػة 
 عمى رغـ ذلؾ دعا ييود فرنسا لمتوجو إلى إسرائيؿ واإلقامة فييا.

التػػي بػػدأت « االقتصػػادية قػػاس وكػػذلؾ العقوبػػات»وقػػاؿ نتانيػػاىو مػػف جانبػػو أف الموقػػؼ الفرنسػػي مػػف إيػػراف 
 تعطي نتائجيا، لكنو شكؾ في أف يكوف ىذا النيج كفياًل بوقؼ إيراف عف سعييا لمحصوؿ عمى سالح نووي.

خط أحمر »وأف عمى األسرة الدولية وضع « ال أمف مع آيات اهلل يمتمكوف سالحًا نووياً »أضاؼ نتانياىو أف 
ال يسمح لػو بالتسػاىؿ مػع أي تيديػد خصوصػًا وأف إيػراف تريػد »، وأف تاريخ شعبو «أماـ برنامج إيراف النووي

االرتقػػاء إلػػى مصػػاؼ الػػدوؿ العظمػػى النوويػػة وتريػػد إنشػػاء خالفػػة ولػػدييا مجموعػػة مػػف الميػػوؿ الغريبػػة وىػػذا 
 «.خطر عمى إسرائيؿ والشعب الييودي والعالـ

 1/11/2012الحياة، لندن، 
 

 بتأجيل ضرب المنشآت النووية اإليرانية "إسرائيل"البريطانية أقنعوا  االستخباراتقادة أجيزة  21
كشفت صحيفة "صػف" اليػـو األربعػاء، أف مسػؤولي أجيػزة اإلسػتخبارات البريطانيػة اقنعػوا : يو بي اي -لندف 

وقالػػت الصػػحيفة إف مصػػدرًا رفيػػع  إسػػرائيؿ بتأجيػػؿ ضػػرب المنشػػيت النوويػػة اإليرانيػػة إلػػى ربيػػع العػػاـ المقبػػؿ.
لبريطانية، لـ تكشؼ عف ىويتو، أكد أف تؿ أبيب "وافقػت عمػى تأجيػؿ الضػربة العسػكرية المستوى بالحكومة ا

المفترضػة حتػى ربيػع العػاـ المقبػؿ إلعطػاء فرصػة لمعقوبػات لكػي تأخػذ مفعوليػا، وذلػؾ عقػب المحادثػات مػػع 
 مسؤولي اإلستخبارات البريطانييف".

يؿ لضػػػرب المنشػػػيت النوويػػػة اإليرانيػػػة، وأضػػػافت أف قػػػدـو فصػػػؿ الشػػػتاء أفسػػػد الخطػػػط التػػػي وضػػػعتيا اسػػػرائ
انطالقًا مف حاجة قادتيا العسكرييف إلى سماء صافية إلرساؿ قوات مف المظمييف إلى المواقػع الجبميػة النائيػة 

 حيث توجد تمؾ المنشيت.
ونسػػػبت الصػػػحيفة إلػػػى المصػػػدر قولػػػو "إف ظػػػروؼ الطقػػػس لػػػـ تعػػػد مؤاتيػػػة لخطػػػط اسػػػرائيؿ"، مشػػػيرة إلػػػى أف 

راني محمود أحمدي نجاد كاف اعمف أف بالده ستخصب مػا يكفػي مػف اليورانيػـو إلنتػاج أوؿ قنبمػة الرئيس اإلي
 نووية في صيؼ العاـ المقبؿ.

ولفتت إلى أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو حدد ىذه الفترة كموعد نيائي لكي يقـو العػالـ بوقػؼ 
 برنامج ايراف النووي.

بريطػاني بػف واالس، عضػو المجنػة البرلمانيػة حػوؿ العالقػات البريطانيػة ػ اإليرانيػة ونقمػت صػف عػف النائػب ال
قولو إف "مف مصمحة اسرائيؿ إعطاء فرصة لكي تأخذ العقوبات والتدابير األخػرى مفعوليػا، كمػا يتعػيف عمػى 

 ايراف أف تدرؾ أف مف مصمحتيا أيضًا تبديد القمؽ بشأف طبيعة برنامجيا النووي".
(، 6ير صحافية كشػفت مػؤخرًا أف جػوف سػوارز، رئػيس جيػاز األمػف الخػارجي البريطػاني )إـ آي وكانت تقار 

اجػػرى زيػػارة سػػرية غيػػر عاديػػة إلػػى اسػػرائيؿ لحػػث رئػػيس وزرائيػػا بنيػػاميف نتانيػػاىو عمػػى عػػدـ اعطػػاء الضػػوء 
 األخضر لخطط مياجمة ايراف.
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يطانيػػة تعػػارض العمػػؿ العسػػكري ضػػد ايػػراف وقالػػت إف سػػوارز سػػمنـ نتانيػػاىو رسػػالة مفادىػػا أف الحكومػػة البر 
 اآلف، العتقادىا أف اليجوـ اإلسرائيمي ضد منشيت طيراف النووية قد يكوف وشيكًا.

 1/11/2012الحياة، لندن، 
 

 إلى لبنان اباراك يتوّعد بعمل عسكري لمنع حزب اهلل من نقل أسمحة كيميائية من سوري 22
ائيمي إييػود بػاراؾ، بشػف عمػؿ عسػكري إذا مػا حػاوؿ مقػاتمو حػزب ػ يو بي آي: توعند وزير الدفاع اإلسػر  لندف

 هلل نقؿ أسمحة كيميائية أو صواريخ بعيدة المدى مف سورية إلى لبناف.
وقػػاؿ بػػاراؾ فػػي مقابمػػة مػػع صػػحيفة 'التػػايمز' األربعػػاء، إنػػو 'قمػػؽ بشػػأف مخػػزوف األسػػمحة السػػورية، فػػي حػػاؿ 

 وعندما، يسقط نظاـ الرئيس بشار األسد'.
اؼ 'نحف قمقوف مف قياـ حزب اهلل بنقؿ عدة أنظمة متقدمة مف صواريخ أرض ػ جو لنشرىا في لبناف أو وأض

صواريخ سكود الثقيمة التي تغطي عمميًا كؿ إسرائيؿ مف لبنػاف وضػمنيا إلػى ترسػانتو، عنػد انييػار النظػاـ فػي 
 سورية وقبؿ خروج كؿ شيء عف نطاؽ السيطرة'.

مي إلى أف حزب اهلل 'قد يفكنر في ظؿ ظروؼ معينة بنقؿ بعض المػواد الكيميائيػة وأشار وزير الدفاع اإلسرائي
أو الذخائر أو أي شيء آخر مف سورية، ونحػف مصػمنموف عمػى عػدـ السػماح بػذلؾ ألنػو سػيحدث تغييػرًا فػي 

 التوازف الدقيؽ جدًا في لبناف في الوقت الحالي'.
فػػي سػػورية والغميػػاف الػػداخمي فػػي إيػػراف 'يمػػثالف تيديػػدًا  واعتبػػر بػػاراؾ أف سػػقوط الػػرئيس السػػوري بشنػػار األسػػد

 مزدوجًا لطيراف'.
 1/11/2012، القدس العربي، لندن

 
 بؤرتين عشوائيتين في الضفة الغربية"إسرائيل" تنفي بناء  23

عػف األنبػاء التػي تحػدثت نفى رئيس مجمس المستوطنات داني دياف : ، أ ؼ ب، رويترز، أ ش ا(«السفير)»
إلػػػى أف وأشػػػار  .2005ف جديػػػدتيف غيػػػر قػػػانونيتيف فػػػي الضػػػفة المحتمػػػة لممػػػرة األولػػػى منػػػذ العػػػاـ إقامػػػة بػػػؤرتي

الموقعيف ليسا إال أحياء جديدة لمستوطنتيف قائمتيف. أما اإلدارة المدنية اإلسػرائيمية فأوضػحت أنيػا عمػى عمػـ 
 موقعيف.باألمر وباشرت بإجراءاتيا التفتيشية وأصدرت أوامر بوقؼ أعماؿ البناء في ال

منػػزاًل موقتػػًا فػػي  12كػػذلؾ، قػػاؿ مسػػؤوؿ فػػي وزارة الػػدفاع اإلسػػرائيمية اف أوامػػر باليػػدـ صػػدرت ضػػد حػػوالي 
 الموقعيف، لكنو رفض تحديد موعد محتمؿ إلزالتيـ. 

 1/11/2012، السفير، بيروت
 

   في نعمين  فمسطينياً  قضاء االحتالل يبرئ شرطيًا قتل طفالً  24
مػف تيمػة » حرس الحدود«قضائية، أمس، أنو تمت تبرئة شرطي ممف يسموف أعمنت مصادر : )أ .ؼ .ب(

قتػػػؿ طفػػػؿ فمسػػػطيني خػػػالؿ تظػػػاىرة فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة ضػػػد جػػػدار الفصػػػؿ العنصػػػري فػػػي قريػػػة نعمػػػيف فػػػي 
مػف تيمػة التسػبب فػي » المػتيـ بريئػا باسػتيداـ قرينػة الشػؾ«وزعمت القاضية أنيا وجػدت  2008يوليو/تموز 

 11تنػػاقض فػػي الشػػيادات والتقػػارير الطبيػػة والخبػػراء فػػي الػػذخيرة . وكػػاف حمػػاد موسػػى ) المػػوت، مشػػيرة إلػػى
خالؿ مواجيػات بػيف متظػاىريف وجنػود االحػتالؿ الػذيف قػاموا  2008يوليو/تموز عاـ  29عامًا( استشيد في 

 بإطالؽ الرصاص الحي.
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 1/11/2012، الخميج، الشارقة
 

يران 25   "بوينوس آيرس"  تفجير حول "إسرائيل" تعارض تسوية األرجنتين وا 
يػراف بخصػوص اليجػوـ »إسرائيؿ«أعربت : )ا .ؼ .ب( ، أمس، عف معارضتيا ألية تسوية بيف األرجنتيف وا 

» إسػرائيمي«وقػاؿ مسػؤوؿ  .1994جػريح فػي  300قتػياًل و 85عمى جمعية ييوديػة فػي بوينػوس آيػرس اوقػع 
ء األرجنتينػػي بمحاكمػػة المشػػتبو بيػػـ وفػػؽ القػػوانيف نطالػػب بػػأف تأخػػذ العدالػػة مجراىػػا وبػػأف يقػػـو القضػػا«كبيػػر 

التقػى » اإلسػرائيمية«وأشػار المسػؤوؿ الػى أف وفػدًا مػف الخارجيػة » . السارية في األرجنتيف أو أي مكػاف آخػر
 مع السمطات األرجنتينية ضمف جولة في عدة عواصـ في أمريكا الالتينية.

 1/11/2012، الخميج، الشارقة
 

  من إثيوبيا  اييودستوطنين م"إسرائيل" تستجمب  26
أجنحػة «بػدأت، أوؿ أمػس تنفيػذ عمميػة تحػت اسػـ » إسػرائيؿ«الصػييونية أف » إسػرائيؿ اليػوـ«أكدت صحيفة 

 مياجرًا جديدًا، أكثر مف نصفيـ أطفاؿ. 237لتيجير الدفعة األولى مف ييود إثيوبيا، شممت » اليمامة
 1/11/2012، الخميج، الشارقة

 
 سرائيمية مقبمةإحكومة  إلى لالنضمامف المفاوضات مع الفمسطينيين لبيد يشترط استئنا 27

تؿ أبيب ػ يو بي آي: كشؼ رئيس الحزب اإلسرائيمي الجديػد 'يوجػد مسػتقبؿ' يػائير لبيػد فػي خطػاب ألقػاه فػي 
المركز الجامعي في مستوطنة 'أريئيؿ، الثالثاء عف برنامجو السياسي وأعمف أنو يربط انضػمامو إلػى حكومػة 

مػة باسػػتئناؼ المفاوضػات مػػع الفمسػػطينييف لكنػو رفػػض االعتػراؼ بحػػؽ العػػودة لالجئػيف وانسػػحاب إسػػرائيؿ مقب
 مف القدس الشرقية.

ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية اليـو األربعػاء عػف لبيػد قولػو إف 'يوجػد مسػتقبؿ لػف يجمػس فػي حكومػة ال تعػود 
وؿ مػػرة أخػػرى تمييػػع، بػػذرائع مختمفػػة وبػػدوافع إلػػى طاولػػة المفاوضػػات السياسػػية، ولػػف نجمػػس فػػي حكومػػة تحػػا

سياسػػية ضػػيقة، التزامنػػا تجػػاه المسػػتقبؿ وتجػػاه الحاضػػر أيضػػا، ويحظػػر عمينػػا أف نفقػػد األغمبيػػة الييوديػػة فػػي 
 دولة إسرائيؿ'.

وأضاؼ لبيد أف 'اليسار المتطرؼ واليميف المتطرؼ يدفعاف دوف توقؼ، وكػؿ واحػد ألسػبابو الخاصػة، الفكػرة 
الخطيرة لمدولة الثنائية القومية، ومف دوف اتفاؽ فإف ىوية إسرائيؿ الييودية والصػييونية موجػودة فػي الكاذبة و 
 خطر'.

واعتبػػر لبيػػد أنػػو 'يحظػػر عمينػػا تكػػرار الخطػػأ التػػاريخي لميسػػار اإلسػػرائيمي الػػذي كػػاف يعمػػف مسػػبقا عػػف مػػاذا 
تـ إجػػراء مفاوضػػات وخاصػػة فػػي سػػيتنازؿ ويجعػػؿ الفمسػػطينييف يريػػدوف أكثػػر فػػأكثر وحسػػب، ولػػيس ىكػػذا يػػ

 منطقتنا'.
وتابع أنو 'ال ينبغي المجيء إلى المفاوضػات فقػط مػع غصػف زيتػوف مثممػا يفعػؿ اليسػار وال مػع بندقيػة مثممػا 
نما نأتي إلييا مػف أجػؿ التوصػؿ إلػى حػؿ، ونحػف ال نبحػث عػف زواج سػعيد مػع الفمسػطينييف  يفعؿ اليميف، وا 

نما عف اتفاؽ طالؽ يمكف العيش   معو'.وا 
وانتقد لبيد سياسة حكومة بنياميف نتنياىو بشأف إيراف وقاؿ إف 'قصؼ المنشيت النووية اإليرانية ال ينبغي أف 
نمػا دفػع العػالـ  ينزؿ عف الطاولة، لكنو الخيار األخير... وال يتعيف عمينػا أف نحػؿ المشػكمة مػف أجػؿ العػالـ وا 
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لمحركة خمؼ تحػالؼ دولػي برئاسػة الواليػات المتحػدة لكػي إلى حؿ المشكمة مف أجمنا، وعمينا أف نكوف القوة ا
 يخنؽ النظاـ اإليراني حتى انيياره'.

ورأى لبيػػػد أف 'ادعػػػاء نتنيػػػاىو بأنػػػو ال يوجػػػد شػػػريؾ )فمسػػػطيني( ىػػػو محاولػػػة لمتيػػػرب مػػػف الواقػػػع، أي شػػػريؾ 
ؽ الدائـ إلسرائيؿ ينتظر؟ ىؿ يختبئ في أنحاء السمطة الفمسطينية شركاء محبوف إلسرائيؿ ويتبرعوف لمصندو 

ومعجبػػوف خفيػػوف لػػػ )رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي األوؿ دافيػػد( بػػف غوريػػوف؟'. وأردؼ أف 'األمػػر الوحيػػد الػػذي 
فعمتو 'سياسة عدـ وجود شريؾ' ىو إضعاؼ مكانة إسرائيؿ في الحمبة الدولية وتقوية حماس'، وأشار إلػى أف 

جمػػوس الحكومػػة اإلسػػرائيمية حينػػذاؾ إلػػى طاولػػة  إسػػرائيؿ حظيػػت بػػدعـ دولػػي خػػالؿ الحػػرب عمػػى غػػزة بسػػبب
 المفاوضات.

 1/11/2012، القدس العربي، لندن
 

 « سايبر»: إيران أصبحت قوة إلكترونية تدير حرب "إسرائيل"معيد األمن القومي في  28
التػػابع لجامعػػة تػػؿ أبيػػب فػػي إسػػرائيؿ، أمػػس، ممخصػػا لتقريػػر « معيػػد بحػػوث األمػػف القػػومي»تػػؿ أبيػػب: نشػػر 

سينشر خالؿ شير ديسمبر )كػانوف األوؿ( المقبػؿ، يبحػث فػي قػدرات إيػراف فػي الحػروب اإللكترونيػة، موسع 
في مساريف رئيسييف: األوؿ ىو تطوير قدرات دفاعية لحمايػة « سايبر»يقوؿ فيو إف إيراف تجتيد في حرب الػ

مػػا بيػػدؼ التعطيػػؿ أو منظوماتيػػا الحساسػػة، واآلخػػر ىػػو ابتكػػار قػػدرات ىجوميػػة الختػػراؽ منظومػػات العػػدو، إ
فػػي شػػير مػػارس « المجمػػس األعمػػى لننترنػػت»التجسػػس. وجػػاء فػػي التقريػػر الممخػػص أف إيػػراف قامػػت ببنػػاء 

، داللة عمى اىتماميا بالموضوع، وىو تحرؾ عقب ىجمات إلكترونية استيدفت إيراف، وسببت 2012)آذار( 
، الػذي اسػتيدؼ «سػتوكس نػت»ـ فيػروس الضرر الكبير لمشػاريعيا النوويػة. وأبػرز ىػذه اليجمػات كػاف ىجػو 

 برنامج تخصيب اليورانيـو اإليراني.
 1/11/2012، الشرق األوسط، لندن

 
 "يديعوت أحرونوت" تكشف ىوية قاتل أبو جياد وتقول إنو مات في حادث طرق 29

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في عػددىا الصػادر صػباح اليػـو الخمػيس، عػف  ىويػة وصػورة الجنػدي 
ئيمي الذي أطمؽ النار عمى القائد الفمسطيني، خميؿ الوزير )أبو جياد( في تونس خالؿ عممية كوماندو اإلسرا

إسػػرائيمية فػػي قمػػب العصػػمة تػػونس. وقالػػت الصػػحيفة إف الرقابػػة العسػػكرية سػػمحت بالنشػػر أف وحػػدة "قيسػػاريا" 
كػػػاف العامػػػة  المعروفػػػة باسػػػـ التابعػػػة لمموسػػػاد ىػػػي التػػػي قامػػػت بتنفيػػػذ العمميػػػة، إلػػػى جانػػػب  سػػػرية ىيئػػػة األر 

 "سييرت مطكاؿ".
وكشؼ الصػحافي المخػتص بقضػايا التجسػس واألجيػزة السػرية، د. رونػيف بيرجمػاف، فػي تقريػره فػي "يػديعوت 
أحرونوت" أف ناحـو ليؼ ىو الذي ترأس فرقة االغتياؿ في تونس، واصفا إياه بأنو أحد أكثر أعضاء السرية 

ر. وبحسػػب بيرجمػػاف فػػإف ليػػؼ، الػػذي قتػػؿ فػػي حػػادث طػػرؽ عػػػاـ شػػجاعة ولكػػف أيضػػا موضػػع خػػالؼ كبيػػ
، كاف قاؿ لو في مقابمة خاصػة بعػد إصػابتو فػي حػادث السػير المػذكور إنػو لػـ يتػردد قػط فػي إطػالؽ  2000

 النار عمى الشييد أبو جياد.
 1/11/2012، 48عرب

 
 مستوطنو يتسيار يرشقون الجنود اإلسرائيميين بالحجارة 30



 
 
 

 

 

           16ص                                    2665العدد:                1/11/2012الخميس  التاريخ:

أحرونوت" عمى الشبكة، أف عشرات المستوطنيف مف مستوطنة "يتسيار" قاموا فجر اليـو أفاد موقع "يديعوت 
الخميس، برشؽ جنود الجيش اإلسرائيمي بالحجارة وذلػؾ احتجاجػا عمػى قيػاـ الجػيش بإزالػة ثالثػة مػف المبػاني 

ش، في البؤرة التي أقاميا المستوطنوف في مستوطنة يتسيار دوف "ترخيص" مف اإلدارة المدنية وسمطات الجي
 االستيطانية "كيباه سروجاه".

 1/11/2012، 48عرب
 

 في حزب اجتماعي  التشريعية كحمون يدرس خوض االنتخابات 31
أكػػدت صػػحيفة "ىػػيرتس" فػػي موقعيػػا عمػػى الشػػبكة، اليػػـو الخمػػيس، أف وزيػػر التصػػاالت والرفػػاه االجتمػػاعي، 

 20ع الذي تنبأ لحزب يقوده بالحصوؿ عمػى موشيو كحموف، يجري في األياـ األخيرة، وعمى ضوء االستطال
مقعػػػدا، اتصػػػاالت مكثفػػػة مػػػع جيػػػات سياسػػػية وحزبيػػػة، بمػػػا فييػػػا أعضػػػاء مػػػف حػػػزب الميكػػػود نفسػػػو، لخػػػوض 
االنتخابات في قائمة حزبية جديدة تركز عمى القضايا االجتماعية واالقتصادية، وتسعى رغـ إعالنيا المسبؽ 

مػػػيص حػػػدة السياسػػػة االقتصػػػادية والماليػػػة التػػػي ينتيجيػػػا نتنيػػػاىو عػػػف عزميػػػا االئػػػتالؼ مػػػع نتنيػػػاىو إلػػػى تق
 والمحيطيف بو.

 1/11/2012، 48عرب
 

 استغموا أطفاال لممارسة الجنساإلسرائيمي  : ضباط بسالح الجوالقناة العاشرة 32
و اولى قالت القناة العاشرة االسرائيمية عمى موقعيا االلكتروني اف المدعي العاـ العسكري وج: القدس المحتمة

لوائح االتياـ ضد ضابط في المدرسة العسكرية ببئر السبع لمتدريب الجػوي بتيمػة اسػتغالؿ اطفػاؿ صػغار ال 
وبحسػػب القنػػاة العاشػػرة فػػاف ىػػذه اوؿ الئحػػة اتيػػاـ ضػػد ضػػباط سػػالح  تتجػػاوز اعمػػارىـ الخمسػػة عشػػر عامػػا.

ضػد مجموعػة اخػرى مػف الضػباط بتيمػة  الجو االسرائيمي مشػيرة الػى اف لػوائح اتيػاـ سػتقدـ فػي الفتػرة المقبمػة
واوضػحت القنػاة انػو تػـ  استغالؿ اطفاؿ "ذكػور واناث"صػغار ال تتجػاوز اعمػارىـ خمسػة عشػر عامػا جنسػيا.

الكشػػؼ عػػف القضػػية منػػذ نحػػو شػػيريف حيػػث تػػـ وضػػع الضػػابط الػػذي تػػـ توجيػػو الئحػػة االتيػػاـ ضػػده تحػػت 
 ف الوقت.االقامة الجبرية بعد حبسو في السجف العسكري لفترة م

 31/10/2012، وكالة سما اإلخبارية
 
 
 

 شرف مروان كان عميال لجياز الموساد   : أبيب تعمن رسمياأتل  33
قدميا العشرات مف قادة الجيش والمخابرات  أف إفاداتىارتس واسرائيؿ اليوـ  : ذكرت صحيفتاالقدس المحتمة

فػػػي خدمػػػة األمػػػف  ،س عبػػػد الناصػػػرقػػػاـ بػػػو أشػػػرؼ مػػػرواف، صػػػير الػػػرئي الػػػذي الصػػػييوني تؤكػػػد عمػػػى الػػػدور
 . 73الصييوني عشية وخالؿ وبعد حرب 

 31/10/2012، وكالة سما اإلخبارية
 

 قامة تحالف انتخابي ضد نتنياىوإولمرت وليفني يبحثان أ 34
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قاؿ رئيس الوزراء االسرائيمي السابؽ اييود أولمػرت ووزيػرة الخارجيػة سػابقا تسػيبي : رويترز –القدس المحتمة 
انيما يبحثاف إقامة شراكة يمكف اف تيز السػاحة السياسػية فػي اسػرائيؿ وتقػود لحممػة مشػتركة مػف  ليفني امس

 أجؿ ىزيمة رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو في االنتخابات العامة المقررة في كانوف الثاني.
فػي اشػارة « ةضػرورة اتخػاذ اجػراء لتغييػر القيػاد»وأفاد تصريح ألحػد مسػاعدي أولمػرت انػو وليفنػي اتفقػا عمػى 

تحػػت قيػػادة نتنيػػاىو. ولمػػح الػػى التػػوتر مػػع الواليػػات المتحػػدة بشػػأف « وضػػع اسػػرائيؿ المتػػردي»الػػى مػػا سػػماه 
 كيفية التصدي لبرنامج ايراف النووي والجمود الدبموماسي مع الفمسطينييف.

لوسػػائؿ واتفػػؽ اولمػػرت وليفنػػي عمػػى مواصػػمة المقػػاءات وأكػػد مصػػدر مقػػرب اشػػترط عػػدـ ذكػػر اسػػمو تقػػارير 
االعالـ االسرائيمية ذكرت أنيما يقيماف احتماؿ خوض االنتخابات معا. وأكد مساعد لميفني أيضػا اجػراء تمػؾ 

 المحادثات.
 1/11/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 / تشرين أولحالة اعتقال خالل أكتوبر 292شييًدا و 15مركز أحرار لدراسات األسرى:  35

حالة اعتقاؿ تمت خػالؿ  292كز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف أف أفاد تقرير صادر عف مر : غزة
فػػي الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة ضػػد أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني،   2012شػػير تشػػريف أوؿ )أكتػػوبر( مػػف عػػاـ 

 شييًدا جميعيـ مف قطاع غزة. 15باإلضافة إلى ارتقاء 
ؿ المرصػودة تسػػع حػاالت مػػف قطػاع غػػزة وبػػاقي وقػاؿ فػػؤاد الخفػش مػػدير المركػز إف مػػف بػيف حػػاالت االعتقػػا

مػػف الضػػفة الغربيػػة، تػػـ اعتقػػاليـ مػػف بيػػوتيـ أو مػػف عمػػى الحػػواجز العسػػكرية المنتشػػرة فػػي  283العػػدد وىػػو 
 جميع أنحاء الضفة الغربية.

 103وتبػيف مػف خػػالؿ التقريػر أف مدينػػة القػدس تصػػدرت قائمػة المعتقمػػيف مػف حيػػث العػدد، حيػػث تػـ اعتقػػاؿ 
 طفػال مقدسػي،ا، إضػافة إلػى خمػس نسػاء وخمسػة مصػوريف صػحفييف. 17يف مف مدينة القدس، منيـ فمسطيني

حالػػة  70وفػي متابعػػات المركػػز لحػاالت االعتقػػاؿي فػػإف مدينػػة الخميػؿ تػػأتي فػػي المرتبػػة الثانيػةي فقػػد تبػػيف أف 
 نورة الجعبري. أطفاؿ، وثالث نساء مف بينيـ زوجة األسير محمد أبو وردة 9اعتقاؿ تمت فييا، منيـ 

وأوضح الخفش أف ىناؾ ارتفاًعا طرأ عمى عدد المعتقميف مقارنة مع الشير الماضػي )أيمػوؿ/ سػبتمبر( حيػث 
 حالة اعتقاؿ. 246بمغ عدد المعتقميف وفؽ إحصائيات المركز 

حػاالت وذكر أف حمالت االعتقاالت تتـ يوميا وكؿ ليمة، مضيفا أف ىذا العدد لػيس نيائي،ػا، فقػد يكػوف ىنػاؾ 
اعتقاؿ لـ يبمغ عنيا وحاالت لـ يتـ رصػدىا، مشػيًرا فػي الوقػت ذاتػو إلػى أف مػف بػيف مػف تػـ رصػدىـ مػف تػـ 

 اإلفراج عنو بعد اعتقالو بمدة.
 31/10/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 األسير الفمسطيني عمار الزبن يحتضن رضيعو في المعتقل 36

لمعتقػػػؿ التػػػي تحرمػػػو مػػػف عنػػػاؽ أىمػػػو وذويػػػو، احتضػػػف األسػػػير بػػػيف جػػػدراف ا: القػػػدس المحتمػػػة ػػػػػ نظيػػػر طػػػو
عامػػا  25مؤبػػد و 26الفمسػػطيني عمػػار الػػزبف، مػػف سػػكاف محافظػػة جنػػيف شػػماؿ الضػػفة والمحكػػـو بالسػػجف 

عامًا في معتقالت االحتالؿ، طفمو الرضيع ميند، حيث نجػح عمػار فػي تيريػب نهطفتػو إلػى  16أمضى منيا 
زوجػة « أـ مينػد»ووصػفت السػيدة دالؿ الػزبف  يا مف خػالؿ تقنيػة األنابيػب.زوجتو لتحمؿ طفميما بيف أحشائ
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األسػػير عمػػار، وسػػط مشػػاعر مختمطػػة امتزجػػت فييػػا دموعيػػا وابتسػػاماتيا أوؿ لقػػاء بػػيف زوجيػػا األسػػير وابنػػو 
 ميند.

ـ يشار إلى أف األسير عمػار الػزبف نجػح فػي تيريػب نهطفتػو فػي سػرينة تامػة مػف داخػؿ السػجف إلػى زوجتػو لتػت
 عممية زراعتيا عبر تقنية األنابيب، ونجحت العممية بعد محاوالت ثالث، ورزؽ الزوجاف بطفميما ميند.

 1/11/2012، البيان، دبي
 

 تزداد سوًءا وعدد الضحايا في ارتفاع اناشط فمسطيني: أوضاع المخيمات في سوري 37

سػػورية طػػارؽ الحمػػود، أف أوضػػاع أكػػد منسػػؽ لجنػػة العمػػؿ الدوليػػة لمتابعػػة الشػػأف الفمسػػطيني فػػي : اسػػطنبوؿ
، وأعرب في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" عف أسػفو لقيػاـ  المخيمات الفمسطينية تزداد سوءا يوما بعد يـو

بعض الجيات الفمسطينية بالعمؿ عمى إقحاـ المخيمات في األزمة السػورية عمػى الػرغـ مػف اجمػاع الفصػائؿ 
الشػديد يبػدو أف التصػعيد الرسػمي ضػد المخيمػات الفمسػطينية الفمسطينية عمى موقؼ الحياد، وقػاؿ: "لألسػؼ 

في سػورية ىػو السػائد اآلف، وعػدد الضػحايا يػزداد يومػا بعػد يػوـ، كمػا أف عػدد المعتقمػيف فػي ارتفػاع مسػتمر، 
والوضع اإلنساني في المخيمات مػف سػيء إلػى أسػوأ، وباالجمػاؿ فالمخيمػات الفمسػطينية اآلف مثميػا مثػؿ أي 

 حي سوري آخر".

وأضػػػاؼ: "لػػػدينا كػػػؿ مػػػا يمكػػػف أف نرصػػػد بػػػو وضػػػع المخيمػػػات، ونقػػػـو بتوثيػػػؽ مػػػا يجػػػري مػػػف أحػػػداث يوميػػػا 
وتقديميا لمجيػات المعنيػة فػي شػكؿ تقػارير، لكػف لألسػؼ ال توجػد لنػا أي قنػاة رسػمية لمتواصػؿ مػع السػمطات 

ف أف الموقػػػؼ المعمػػػف السػػػورية بيػػػذا الشػػػأف، فالمغػػػة الوحيػػػدة السػػػائدة اليػػػـو ىػػػي لغػػػة الحػػػرب، وعمػػػى الػػػرغـ مػػػ
والمجمػػع عميػػو مػػف كافػػة الفصػػائؿ الفمسػػطينية ىػػو تحييػػد المخيمػػات الفمسػػطينية عػػف األزمػػة السػػورية، إال أف 
بعػػػػض المجػػػػاف الشػػػػعبية الموجػػػػودة فػػػػي المخيمػػػػات والجيػػػػة الفمسػػػػطينية التػػػػي تقػػػػؼ وراءىػػػػا تعمػػػػؿ عمػػػػى جػػػػر 

 المخيمات إلى األزمة السورية"، عمى حد تعبيره.  

 31/10/2012قدس برس، 
 

 االحتالل يكثف من تنظيم فعاليات المسخ الثقافي والتاريخي والعمراني لمقدس القديمة 38
اف االحػتالؿ االسػرائيمي يسػعى  1/11/2012في بياف ليا الخمػيس ” مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث“أكدت 

والعمرانػي لمبمػدة القديمػة الى مسخ وتغييػر او تغييػب الطػابع االسػالمي العربػي الثقػافي والحضػاري والتػاريخي 
بالقدس وحوؿ المسجد االقصى، حيػث رصػدت المؤسسػة تكثيػؼ االحػتالؿ االسػرائيمي فػي األيػاـ األخيػرة مػف 
تنظيـ الفعاليات الميمية داخػؿ البمػدة القديمػة فػي القػدس وبجػوار المسػجد االقصػى، وأخػرى نياريػة، تصػب فػي 

، ومحاولػة تقػديـ مشػاىد استعراضػية وعػروض مسػرحية مسعى االحتالؿ الى مسخ الطابع االسػالمي المقػدس
تتنافى مع اسالمية وقدسية المدينة، وتتجاىؿ االؼ السنيف مف التاريخ االسػالمي والعربػي ” سياحية“وجوالت 

ميرجػػاف “العريػػؽ فػػي المدينػػة، ومػػف بػػيف آخػػر مػػا نظمػػو وسػػينظمو االحػػتالؿ ضػػمف ىػػذه المخطػػط االحتاللػػي 
 ميرجاف المشيد الميمي في متحؼ قمعة “، ”نيناتفرساف وت -الفرساف الميمي

 
جػػوالت ليميػػة فػػي “، ”ميرجػػاف ليػػالي فػػي اورشػػاليـ القديمػػة“، ”اورشػػاليـ–معػػارض بيػػوت مػػف الػػداخؿ “، ”داوود

 فيما تستعد لتنظيـ ميرجانات أخرى مشابية أواخر الشير وحتى نياية العاـ.” مدينة داوود
 1/11/2012، ممؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفح
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 تشرع بحفريات في القدس تدمر حقبا من التاريخ العربي واالسالمي بالمدينة "سرائيل"إ 39

راـ اهلل ػ وليػػدعوض: شػرعت سػمطات االحػػتالؿ االسػرائيمي االربعػاء بتنفيػػذ عمميػات حفػر بالبمػػدة القديمػة مػػف 
المقدسػة، وذلػؾ ضػمف المخطػػط  القػدس مػف شػأنيا اف تػدمر حقبػا مػف التػاريخ العربػي واالسػالمي فػي المدينػة

 االسرائيمي لتيويدىا.
وفيمػػا بػػدأت إسػػرائيؿ اعمػػاؿ الحفػػر فػػي شػػارع الػػواد بالبمػػدة القديمػػة مػػف القػػدس بحجػػة ترميمػػو وتطػػويره حػػذرت 
الييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القػدس والمقدسػات األربعػاء مػف بػدء عمميػات الحفػر، مؤكػدة أنيػا تسػتيدؼ 

خيػػة ميمػػة حيػػث تمتػػد مػػف منطقػػة حػػائط البػػراؽ فػػي البمػػدة القديمػػة مػػرورًا بطريػػؽ عقبػػة أكثػػر مػػف منطقػػة تاري
 الخالدية حتى طريؽ باب العامود.

وحػػذرت مػػف مسػػاع وخطػػط إسػػرائيمية لتػػدمير حقػػب تاريخيػػة إسػػالمية ومعػػالـ أثريػػة فػػي شػػارع الػػواد بالقػػدس، 
ريخيػػػا وحضػػػػارتيا العريقػػػػة، مشػػػػيرًة الػػػػى مؤكػػػدة عمػػػػى اسػػػػتمرارية الجػػػػرائـ االسػػػرائيمية بحػػػػؽ مدينػػػػة القػػػػدس وتا

 الحفريات التيويدية المتواصمة في منطقة القصور األموية.
وكانػػت جرافػػات تابعػػة لبمديػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي فػػي القػػدس بػػدأت الميمػػة قبػػؿ الماضػػية، بتنفيػػذ أعمػػاؿ حفػػر 

 وخمع لبالط شارع الواد داخؿ البمدة القديمة في المدينة.
ة إلى أف الحممة التيويدية الجديػدة اسػتيدفت احػداث تغييػرات عمػى المعػالـ واآلثػار والبيػوت كما واشارت الييئ

الممتدة مف شارع باب العامود الى منطقة البراؽ، مدعية احداث ترميمػات واصػالحات فػي المكػاف، مػا دعػى 
قدس مؤكػدة عمػى اف ىػذه الييئة الى التحذير مف اعماؿ الصيانة والترميـ التي تقـو بيا بمدية االحتالؿ في ال

 االعماؿ مشبوىة ويمفيا الكتماف مف اجؿ تزييؼ حضارة القدس وسرقة اثارىا ومعالميا.
 1/11/2012، القدس العربي، لندن

 
 قامة بؤرتين استيطانيتين قرب رام اهلل وقمقيميةإ :«السالم اآلن» 40

مػػس، عػػف إقامػػة بػػؤرتيف أائيمية االسػػر « السػػالـ اآلف»كشػػفت حركػػة  :وكػػاالت –الحيػػاة الجديػػدة  -محافظػػات 
وجػػػاء عمػػػػى موقػػػػع حركػػػػة السػػػػالـ اآلف إف البػػػػؤرة  اسػػػتيطانيتيف بالضػػػػفة، وربطيمػػػػا بشػػػػبكة الكيربػػػػاء والميػػػػاه.

ف االحػتالؿ « تسػوفيـ شػالوـ»أقيمت غرب راـ اهلل واألخػرى « نحالي تاؿ»االستيطانية  بػالقرب مػف قمقيميػة، وا 
 لحركة السالـ اآلف.« اإلدارة المدنية»وي إخالءىا، كما جاء في رد يقدـ الخدمات لمبؤر االستيطانية وال ين

ىػػػػذه المسػػػػتوطنة العشػػػػوائية تعػػػػد خمسػػػػة منػػػػازؿ جػػػػاىزة متنقمػػػػة وربطػػػػت بالشػػػػبكة الكيربائيػػػػة »ضػػػػافت اف أو 
واضافت  «.مسكف فييا 1200االسرائيمية، وقد بنيت عمى اراض عمومية في منطقة ينوي المستوطنوف بناء 

لكػف اآلالؼ مػف »مطات العسكرية االسرائيمة اصدرت اوامر بتػدمير المسػتوطنتيف العشػوائيتيف عوفراف اف الس
وقػػاؿ مسػػؤوؿ فػػي وزارة الجػػيش  «.اوامػػر تػػدمير المبػػاني المشػػيدة بشػػكؿ غيػػر شػػرعي مػػا زالػػت تنتظػػر تطبيقيػػا

ورفػػض تحديػػد  منػػزال مؤقتػػا تقريبػػا فػػي المػػوقعيف. 12االسػػرائيمية إف اوامػػر باليػػدـ صػػدرت ضػػد مػػا يصػػؿ الػػى 
 موعد محتمؿ لنزالة.

 1/11/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 عطا اهلل حنا: مسيحيو الداخل سيقاومون محاوالت تجنيدىم في الجيش اإلسرائيمي 41
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اسػتنكر رئػيس أسػاقفة سبسػطية لمػرـو األرثػوذكس فػي القػدس المحتمػة المطػراف عطػا اهلل حنػا : القدس المحتمػة
 1948الؿ اإلسػػرائيمي تجنيػػد شػػباف مسػػيحييف مػػف فمسػػطينيي األراضػػي المحتمػػة عػػاـ محػػاوالت سػػمطات االحػػت

 في صفوؼ جيش االحتالؿ.

وقاؿ عطا اهلل حنا فػي تصػريحات خاصػة لػػ "قػدس بػرس": "إف ىػذه الػدعوات مشػبوىة، وال تمثػؿ المسػيحييف، 
لدينيػػػة، وال يمثػػػؿ المسػػػيحييف ومػػػف قػػػاـ بيػػػذا العمػػػؿ المشػػػبوه ال يمثػػػؿ إال نفسػػػو، وال يمثػػػؿ المسػػػيحية وقيميػػػا ا

 وانتمائيـ الوطني".

ولفت المطراف عطا اهلل حنا األنظار إلى أف جميع المؤسسػات المسػيحية ورجػاؿ الػديف المسػيحييف، اسػتنكروا 
ىػػػذه الػػػدعوات وأعربػػػوا عػػػف رفضػػػيا وشػػػجبيا، مؤكػػػًدا أف "المسػػػيحييف سػػػيقاوموف أي محػػػاوالت لتجنيػػػدىـ فػػػي 

مارس العدواف والقتؿ بحؽ شعبنا الفمسطيني، وىذا موقؼ واضح وصريح منذ صفوؼ جيش االحتالؿ الذي ي
 ".1948عاـ 

وأعػرب حنػػا عػػف رفضػػو الػػزج برجػاؿ الػػديف المسػػيحييف فػػي ىػػذه األمػػر، وقػاؿ إنػػو غيػػر مقبػػوؿ دينيػػا ووطنًيػػا"، 
أنفسػيـ، وىػذا  مجددا التأكيد عمى أف رجػاؿ الػديف المسػيحييف الػذيف شػاركوا فػي مػؤتمر التجنيػد ال يمثمػوف إال

 موقؼ كؿ المؤسسات المسيحية في فمسطيف، عمى حد تعبيره.

 31/10/2012قدس برس، 
 

 : ال لمتجنيد في المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية بكافة أشكالو48 في الـ الحركة اإلسالمية 42
الوقػػوع  الشػباب مػػف 1948حػذرت الحركػػة اإلسػالمية فػػي األراضػي الفمسػػطينية المحتمػة عػػاـ : القػدس المحتمػػة

ثارة النعرات الطائفية بيف  في ما أسمتو بػ "مصيدة" المؤسسة اإلسرائيمية "الساعية ألسرلة الشباب الفمسطيني وا 
 مككونات الشعب الفمسطيني في الداخؿ".

( كافػة األحػزاب والحركػات ومركبػات لجنػة المتابعػة ألخػذ 10|31ودعت الحركة في بياف ليا اليػوـ األربعػاء )
وتجديػد ىمتيػا ضػمف "لجنػة مناىضػة الخدمػة العسػكرية والمدنيػة وكافػة أشػكاؿ التجنيػد والتجنػد"  دورىا الفعػاؿ

 التابعة لمجنة المتابعة العميا لمجماىير العربية.

وقد جاءت دعوة الحركة عمى خمفية قياـ عدد مف األشخاص تدعي أنيا ممثمة "لمطائفة المسيحية" بالمشاركة 
تشػريف أوؿ )أكتػوبر( الجػاري تحػت شػعار "مػؤتمر تجنيػد  16رت عيميػت" يػـو باالجتماع الذي عقد في "نتسػي

 الشباب المسيحيف في الجيش اإلسرائيمي".
 31/10/2012قدس برس، 

 
 

 أبرشية الروم الكاثوليك تؤكد رفضيا تجنيد رعاياىا في الجيش اإلسرائيمي 43
األبرشػػػيات األخػػػرى التػػػي وجيػػػت  انضػػػمت أبرشػػػية الػػػروـ الكاثوليػػػؾ فػػػي إسػػػرائيؿ إلػػػى: «الحيػػػاة» -الناصػػػرة 

مػػػػف محػػػػاوالت أذرع األمػػػػف « وعمػػػػـو أبنػػػػاء شػػػػعبنا»تحػػػػذيرىا إلػػػػى الشػػػػباب العػػػػرب المسػػػػيحييف فػػػػي إسػػػػرائيؿ 
 اإلسرائيمية لتجنيد الشباب المسيحي في الجيش اإلسرائيمي.

واسػػتنكر بيػػاف صػػادر عػػف دائػػرة اإلعػػالـ فػػي األبرشػػية حضػػور كػػاىف مػػف األبرشػػية االجتمػػاع الػػذي عقػػد قبػػؿ 
فاجأنا ىذا الكاىف بحضوره، فيػو لػـ يستشػرنا »أسبوعيف لحض الشباف المسيحييف عمى التجند، وقاؿ البياف: 

أتبػػاع »وأكػػد البيػػاف أف  «.ولػػـ يهعممنػػا بشػػيء، ويبػػدو أف مشػػاركتو كانػػت فرديػػة ومػػف منطمقػػات شخصػػية ذاتيػػة
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كنسيتنا يمثموف جزءًا ال يتجزأ مف العرب الفمسطينييف، ومنذ تأسيس الدولة رفضػت قياداتنػا الروحيػة أف يخػدـ 
لػيعمـ الجميػع أننػا عػرب قبػؿ أف نكػوف فمسػطينييف وقبػؿ أف »وأضػاؼ: «. أوالدنا في جيش الػدفاع اإلسػرائيمي

 «.في دولة إسرائيؿ وال نرضى أف نكوف أدوات قمع وقيرنكوف مسيحييف. نعيش مواطنيف مهسالميف 
 إف تعاليـ سيدنا المسيح وانتماَءنا القومي تبعدنا عف كػؿ أشػكاؿ العنػؼ واالقتتػاؿ ونحػف دائمػًا ننػادي »وتابع: 

فػػي كػػؿ مقػػاـ أف يسػػود السػػالـ فػػي العػػالـ وفػػي شػػرقنا األوسػػط. نحػػف أتبػػاع كنيسػػة عربيػػة وطنيػػة وىػػذا تػػاريخ 
 «.ونيجًا. سالحنا الفطنة وبيا نحارب الفتنة نصونو فكراً 

 1/11/2012، الحياة، لندن
 

 جنود إسرائيميين عمى والدة فمسطيني أثناء اعتقالو في الخميل اعتداء 44
عمػػػى والػػػدة فمسػػػطيني أثنػػػاء » إسػػػرائيمييف«وثػػػؽ تسػػػجيؿ فيػػػديو اعتػػػداء جنػػػود  »:الخمػػػيج« -فمسػػػطيف المحتمػػػة

الفيػديو لحظػػات إقػداـ جنػود االحػػتالؿ عمػى اعتقػػاؿ عبػدالرحمف السػػاليمة، اعتقالػو فػي مدينػػة الخميػؿ. وأظيػػر 
حيػػث ظيػػرت والدتػػو وىػػي تحػػاوؿ تخميصػػو مػػف أيػػدي الجنػػود الػػذيف حاصػػروىا وسػػط صػػراخ أدى إلػػى غيابيػػا 

وقاـ جنود االحتالؿ باالعتداء عمى المواطنػة جميمػة سػاليمة  ».أريد ابني أريد ابني«عف الوعي وىي تصرخ 
ييا حشرىا في غرفة زجاجيػة قريبػة مػف الشػارع الرئيسػي، قبػؿ أف يقومػوا باعتقاليػا. وأصػيبت الطفمػة وتقييد يد

عامًا( بجروح خطرة بعدما دىسيا مستوطف بالقرب مف بمدة بيت أمػر شػماؿ  13الفمسطينية حال أبو عياش )
 الخميؿ.

 1/11/2012، الخميج، الشارقة
 

 "إطالق الدورة الثانية من " جائزة فمسطين 45
أعمنػػت "مؤسسػػػة فمسػػػطيف الدوليػػة" و"جمعيػػػة البيػػػارة الثقافيػػػة" عػػف إطػػػالؽ الػػػدورة الثانيػػة مػػػف جػػػوائز فمسػػػطيف 

( التي تحمؿ كؿ منيا اسـ مبدع كبير، وتبمغ قيمة جوائزىا ثالثيف الؼ دوالر امريكػي 2013-2012الثقافية)
 يقدميا سنويا أصدقاء المؤسسة في الشتات والمنفى.

ة والبيػػارة بالنجػػاح الكبيػر والتفاعػػؿ العربػػي المسػتمر الػػذي حققتػػو الجػوائز األربػػع بالػػدورة وقػد تشػػجعت المؤسسػ
االولػػػى، وىػػػي جػػػائزة اسػػػماعيؿ شػػػموط لمفػػػف التشػػػكيمي وجػػػائزة غسػػػاف كنفػػػاني لمسػػػرد القصصػػػي )والتػػػي تػػػـ 

ف لمشػػعر، تخصيصػػيا ىػػذه الػػدورة لفئػػة القصػػة القصػػيرة( وجػػائزة نػػاجي العمػػي لمكاريكػػاتور وجػػائزة فػػدوى طوقػػا
فأعمنػػت عػػف إضػػافة جػػائزتيف جديػػدتيف ىمػػا: جػػائزة إدوارد سػػعيد فػػي نقػػد الخطػػاب االستشػػراقي وجػػائزة وليػػد 
الخطيب لمتصوير الفوتوغرافي. وتشرؼ عمى كػؿ مػف الجػوائز السػت لجنػة متخصصػة مكونػة مػف أكػاديمييف 

كبيػر يحمػؿ عنػواف "يػـو  ومتخصصيف في مجػاؿ الجػائزة، حيػث تػوزع الجػوائر السػت عمػى الفػائزيف فػي حفػؿ
 .2013فمسطيف لمثقافة"، والذي سيقاـ في األوؿ مف تموز 

 1/11/2012، العرب اليوم، عّمان
 

 مع المستوطنات في الضفة األوروبي"مجابية التطبيع" تدين تعامل االتحاد األردن:  46
ما كانت لتجرؤ عمى  ألوروبياأكدت المجنة التنفيذية العميا لحماية الوطف ومجابية التطبيع اف "دوؿ االتحاد 

اسػػتيراد منتجػػات صػػػييونية مػػف المسػػتوطنات التػػػي أقاميػػا العػػدو الصػػػييوني فػػي الضػػفة الغربيػػػة، بمػػا قيمتػػػو 
إف  أمسوقاؿ المجنة في بياف صدر عنيا  ( مميوف دوالر سنويا لو كانت المقاطعة العربية مفعمة حقا".300)
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توقيػػع معاىػػدات كامػػب ديفيػػد وأوسػػمو ووادي عربػػة جسػػدا بػػال  "المقاطعػػة العربيػػة أصػػبحت اليػػـو والسػػيما بعػػد
وحيت المجنة "المنظمات االىمية األوروبية المناىضة الستيراد منتجػات المسػتوطنات الصػييونية، كمػا  روح".
 السياسات الرسمية لالتحاد األوروبي، التي تشجع سياسة االستيطاف"، العرب اليوـ، عمناف أدانت

1/11/2012العرب اليوم،   
 

 يعود من غزة 17 الوفد المشارك في قافمة أميال من االبتساماتاألردن:  47
التػي زارت  17مػف االبتسػامات  أمياؿعماف الوفد األردني المشارؾ في قافمة  إلىوصؿ صباح أمس : عماف

وسػػاىـ الوفػػد فػػي تقػػديـ األضػػاحي ألسػػر  عيػػد األضػػحى المبػػارؾ. أيػػاـغػػزة  أىػػؿقطػػاع غػػزة مػػؤخرا وشػػاركت 
لمستشػفى الشػفاء وكػذلؾ كسػوة العيػد  األدويةيداء واألسرى واسر الفقراء والمحتاجيف، كما قدـ كميات مف الش

غػػزة اليػػـو  أفوقػػاؿ رئػػيس الوفػػد المينػػدس مػػراد العضػػايمة  ألبنػػاء األسػػرى والمحػػرريف والشػػيداء والمحتػػاجيف.
 لة ومواجية العدواف الصييوني.المقاومة قادرة عمى معاد أف وأثبتتتنيض بعد أف كسرت حصارىا السياسي 

1/11/2012، الدستور، عّمان  
 

 ضد أي عدوان إسرائيمي" حزب اهلل"تعمن وقوفيا إلى جانب  "عصبة األنصارصيدا: " 48
في صيدا، بيف مسؤوؿ قطاع صيدا في الحزب الشػيخ « حزب اهلل»في مكتب  لقاء عقد أمس،: محمد صالح

عمػػي السػػعدي )أبػػي سػػميماف(، بحضػػور « عصػػبة األنصػػار»زيػػد ضػػاىر، ومسػػؤوؿ العالقػػات السياسػػية فػػي 
محمػد معنيػة. « حػزب اهلل»إبراىيـ الجشي، ومسػؤوؿ شػعبة عػيف الحمػوة فػي « حركة أنصار اهلل»القيادي في 

تػـ التطػرؽ إلػى الوضػع العػاـ فػي المنطقػة ولبنػاف ومػا يهحػاؾ »وأشار بياف صادر عف المجتمعيف إلى أنو قػد 
وقػػوؼ عصػػبة األنصػػار »وأكػػد السػػعدي «. ؽ عمػػى القضػػية الفمسػػطينية والمقاومػػةمػػف مػػؤامرات وفػػتف لمتضػػيي

كمػػا وجػػو السػػعدي «. االسػػالمية إلػػى جانػػب المقاومػػة اإلسػػالمية ضػػد أي عػػدواف إسػػرائيمي يتعػػرض لػػو لبنػػاف
تحية خاصة مف قيادة عصبة األنصػار اإلسػالمية إلػى قائػد المقاومػة سػماحة السػيد حسػف نصػر اهلل وقيػادة »

 «.ومة مقدمًا التينئة لو ولممجاىديف بعيد األضحىالمقا
المواقػػؼ الحكيمػػة لمعصػػبة، فػػي »، مثمنػػًا «عصػػبة االنصػػار»بزيػػارة « حػػزب اهلل»مػػف جيتػػو، رحػػب مسػػؤوؿ 

تجنيب المخيمات الصراعات الضيقة وتوجيو كػؿ الطاقػات واإلماكانػات، خاصػة لمشػباب، تجػاه خدمػة قضػية 
الجيػػود التػػي تبػػذليا القػػوى »، مثمنػػًا «عمػػؽ العالقػػة بػػيف الطػػرفيف»ى وأكػػد ضػػاىر عمػػ«. فمسػػطيف والمقاومػػة

وشػػػدد ضػػػاىر عمػػػى «. اإلسػػػالمية لوحػػػدة الصػػػؼ اإلسػػػالمي ودرء الفػػػتف ومحػػػاوالت العبػػػث بػػػأمف المخيمػػػات
موقػػػؼ حػػػزب اهلل الثابػػػت فػػػي الصػػػبر والتحمػػػؿ أمػػػاـ كػػػؿ االسػػػتفزازات وحممػػػة الشػػػتائـ التػػػي حصػػػمت تجػػػاه »

 «.وقيادتيػػا، لتفويػػت الفػػرصة عمى كؿ العابثػػيف وأدوات المؤامرات المقػػػاومة، وسيدىا،
 1/11/2012، السفير، بيروت

 
 السورية األزمةبزج الفمسطينيين في السوري و"القيادة العامة" الجيش الحر يتيم النظام  49

بأنيا صنيعة النظاـ القيادة العامة  -اتيـ الجيش السوري الحر، الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف : وكاالتال
جاء ذلؾ  ألجندتو، كما اتيـ النظاـ بمحاولة الزج بالفمسطينييف في األزمة السورية. السوري، وتعمؿ وفقاً 

عمى خمفية اشتباكات عنيفة وقعت بعد منتصؼ، االثنيف الماضي، بيف مقاتميف مف الجيش الحر 
نييف في دمشؽ، واتيـ عمى إثرىا المسؤوؿ وفمسطينييف مواليف لمنظاـ في مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطي
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القيادة العامة، أنور رجا الثالثاء، أطرافًا مف المعارضة السورية، بمحاولة  –اإلعالمي في الجبية الشعبية 
 جر المخيمات الفمسطينية إلى أتوف األزمة السورية.

 1/11/2012العرب اليوم، عّمان، 
 

 فمسطيني لمدفاع عن مخيم اليرموكال "لواء العاصفةالجيش السوري الحر ُيشّكل " 50
قاؿ مقاتمو معارضة سوريوف يوـ األربعاء إنيـ شكموا لواء مف : رفقي فخري ،دينا عفيفي -بيروت 

 الفمسطينييف المتعاطفيف معيـ في منطقة بدمشؽ لمحاربة فمسطينييف مسمحيف مواليف لمرئيس بشار األسد.
"نسمح فمسطينييف مستعديف لمقتاؿ. شكمنا  :ر الجوالف لرويترزوقاؿ قائد لمقاتمي المعارضة مف كتيبة صقو 

وأضاؼ "وظيفتو ىي تولي المسؤولية عف مخيـ . لواء العاصفة المؤلؼ مف مقاتميف فمسطينييف فقط"
 .اليرموؾ. كمنا نؤيده وندعمو"

 ،ف ألحمد جبريؿمعارضة إنيـ والمواء الجديد سيياجموف المقاتميف في مخيـ اليرموؾ المواليالوقاؿ مقاتمو 
واتيموا رجاؿ جبريؿ بمضايقة  ،التي تدعميا سوريا ،القيادة العامة - قائد الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف

 سكاف المخيـ ومياجمة مقاتمي الجيش السوري الحر.
"ىـ اآلف مستيدفوف بالنسبة لنا..  :وقاؿ قائد آخر لمقاتمي المعارضة السورييف طمب عدـ نشر اسمو

 .ف لكؿ الجيش السوري الحر. كميـ بال استثناء"مستيدفو 
القيادة العامة سمموا السالح إلى مقاتمي  - وقاؿ القائد إف بعض مقاتمي الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف 

 المعارضة ودعا آخريف إلى اتخاذ الخطوة ذاتيا وىدد باغتياؿ الشخصيات الموالية لألسد.
 31/10/2012وكالة رويترز لألنباء، 

 
 القطاعإلغاء زيارة نجل ممك البحرين إلى الحكومة الفمسطينية في غزة تعمن  51

أعمنت الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة عف أف ناصر بف حمد بف عيسى آؿ خميفة، نجؿ الممؾ  :السبيؿ
 وقاؿ المتحدث .30/10 الثالثاء يوـالبحريني، لف يزور غزة نياية األسبوع الجاري، عمى خالؼ ما أعمنتو 

إف "الوفد البحريني الذي سيزور غزة الخميس سيرأسو  بمساف حكومة قطاع غزة، طاىر النونو، يوـ األربعاء:
وأوضح النونو أف الزيارة البحرينية تأتي الفتتاح عدد  مصطفى السيد ممثؿ الييئة الممكية الخيرية البحرينية".

 مف المشاريع والمدارس وتقديـ بعض المساعدات.
 كومة عف أسباب إلغاء زيارة نجؿ الممؾ البحريني إلى غزة.ولـ تعمف الح

 1/11/2012السبيل، عّمان، 
 

 مصر: قيادي سمفي ينفي تورط شبان في سيناء بالتعاون مع الموساد اإلسرائيمي 52
بسيناء بالتعاوف مع الموساد  شاباً  30تورط  مصري نفى قيادي سمفي: يسري محمد - العريش )مصر(
قاؿ المتحدث الرسمي و  قالت مؤسسة الرئاسة إنيا ال تممؾ أي معمومات بيذا الخصوص.اإلسرائيمي، بينما 
ياسر عمي إف الرئيس محمد مرسي إنو ليس لديو أي معمومات بشأف تجنيد الموساد  .باسـ الرئاسة د

 اإلسرائيمي عناصر مف شباب سيناء.
د عمى لساف منتصر الزيات محامي وقاؿ بياف أصدره الشيخ السمفي بسيناء، أبو فيصؿ، ردا عمى ما ور 

الجماعات اإلسالمية، بشأف قيامو بتزويد الرئاسة بمعمومات عف جواسيس الموساد إف الزيات لـ يتواصؿ 
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ف ما ورد عمى لسانو بأحد البرامج اإلخبارية  نو ال يعرفو إال مف خالؿ اإلعالـ، وا  معو، ولـ يقابمو مف قبؿ، وا 
ف المعمومات الواردة لـ يقدـ فيما يخص تجنيد الموساد عناصر م ف سيناء ليس لو أساس مف الصحة وا 

 بخصوصيا أي أوراؽ أو بيانات، ولـ يخاطب الرئاسة في ذلؾ بتاتا.
 1/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 شدد اإلجراءات األمنية بعد العثور عمى حزام ناسف في رفحتالسمطات في شمال سيناء  53

ت مصادر أمنية في شماؿ سيناء إنو تـ تشديد اإلجراءات األمنية قال: يسري محمد - العريش )مصر(
 بمدينة رفح المصرية عمى الحدود مع قطاع غزة في أعقاب عثور قوات األمف عمى حزاـ ناسؼ أمس 

 في منطقة قريبة جدا مف الشريط الحدودي.
 1/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 ركة "المجاىدين" الفمسطينيةرئيس حزب األصالة التونسي في غزة بدعوة من ح 54

، إف رئيس 31/10 قاؿ مسؤوؿ في حركة "المجاىديف" في قطاع غزة، يوـ األربعاء: نور أبو عيشة - غزة
، 1/11 الخميس يوـعمي مجاىد، سيزور قطاع غزة  يحزب األصالة التونسي، ذي التوجو السمفي، المولد

و السمفي، وذكر نائؿ أبوعودة، مفوض د تمبية لدعوة مف الحركة. ائرة العالقات الدولية في الحركة ذات التوجن
في بياف صحفي حصمت وكالة األناضوؿ عمى نسخة منو، إنو جرى تنسيؽ الزيارة ومتابعتيا مع الجيات 

وأضاؼ: "ىذه الزيارة تأتي في إطار الحرص العربي اإلسالمي عمى الوقوؼ عف  المختصة في حكومة غزة.
 حجـ المعاناة الكبير الذي يعيشو أىمنا في غزة".كثب عند األوضاع الصعبة و 

 31/10/2012، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 في الضفة والقطاعأسرة  3900جمعية الشارقة الخيرية توزع لحوم األضاحي عمى  55
ـ، بالتعاوف 2012-ىػ1433نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع األضاحي ليذا العاـ : نظير طو -القدس 
 ،وقاؿ خميؿ األشقر لمجمس العممي لمدعوة السمفية بفمسطيف في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.مع ا

إف جمعية الشارقة الخيرية نفذت مشروع األضاحي ليذا العاـ ثاني وثالث أياـ  ،المدير التنفيذي بالمجمس
زعت لحوـ األضاحي عمى وأوضح أف جمعية الشارقة و  ،رأسًا مف ذكور األبقار 17التشريؽ، حيث تـ ذبح 

 أسرة في محافظات القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. 3900
 1/11/2012البيان، دبي، 

 
 "إسرائيل"الحرب الخفية بين إيران و فياإلندبندنت: السودان أرض معركة جديدة  56

إف  السوداف، قالت صحيفة اإلندبندنت فيعمى قصؼ مصنع اليرموؾ لألسمحة  تعميقاً  :القدس المحتمة
وأشارت الصحيفة  .يصراعيما الخف يف "إسرائيؿ"السوداف قد أصبحت أرض المعركة الجديدة بيف إيراف و

 يمؤشر عمى دعـ حكومة عمر البشير ف يإلى أف سفنا حربية إيرانية قد وصمت إلى ميناء السوداف ف
، بعد أسبوع مف توجيو تمؾ الحكومة االتيامات ل  فيليرموؾ لألسمحة بقصؼ مصنع ا "إسرائيؿػ"الخرطـو

 العاصمة السودانية.
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 يف ممكناً  حيف قالت إيراف أف الميمة مرتبطة بجيود مكافحة القرصنة، إال أف الخطوة تمثؿ تصعيداً  يوف
 الصراع بيف السودانييف. يألقت بظالليا ف يوالت "إسرائيؿ"حرب بالوكالة بيف إيراف و

لتبادؿ العالقات الودية بيف البمديف، وفى الوقت نفسو،  يإف الزيارة البحرية ى يسودان يوؿ عسكر ؤ وقاؿ مس
 مصنع األسمحة. انفجارقبؿ  يولوف إيرانيوف إنو تـ إرساؿ السفف الشير الماضؤ قاؿ مس

 31/10/2012وكالة سما اإلخبارية، 
 

 إلى معاودة مفاوضات السالم مع الفمسطينيين من دون شروط مسبقةنتنياىو ىوالند يدعو  57
 "ليست السيناريو"أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند أف الضربة العسكرية إليراف  :خوري آرليت -باريس 

الذي يعتمده، مبديًا تمسكو بنيج تشديد العقوبات عمى طيراف لمحؤوؿ دوف حصوليا عمى سالح نووي عمى 
صحافي مشترؾ مع  خالؿ مؤتمر ،رغـ إدراكو ألثر ىذه العقوبات عمى المواطنيف اإليرانييف. كما أكد ىوالند

ضرورة معاودة مفاوضات السالـ مع الفمسطينييف مف دوف  ،بنياميف نتنياىو ،رئيس الحكومة اإلسرائيمي
 شروط مسبقة وفي أسرع وقت.

معاودة التفاوض مع الجانب الفمسطيني وصواًل إلى اليدؼ "وبالنسبة إلى مسيرة السالـ، دعا ىوالند إلى 
ىما إسرائيؿ التي تعيش ضمف حدود آمنة وفمسطيف التي ينبغي أف تكوف المعروؼ وىو قياـ دولتيف إحدا

لمحصوؿ عمى ما لـ يحصؿ "ولفت إلى أف الجانب الفمسطيني يسعى لمتوجو إلى األمـ المتحدة  ."قابمة لمحياة
وحده التفاوض ينبغي أف يؤدي "أي االعتراؼ بالدولة الفمسطينية، لكنو شدد عمى أف  "عميو عبر التفاوض

 ."ى حموؿإل
ال " أف وأكد مجدداً  "،الذي ينبغي وقفو"وأشار ىوالند إلى تبايف في موقفو وموقؼ نتنياىو مف االستيطاف 

 ."ينبغي أف يبدأ في أسرع وقت"واف التفاوض  "سالـ بال تفاوض
ديو نو مف جانبو ال شروط لإوقاؿ  ،وأشار نتنياىو إلى أنو مستعد لمتفاوض منذ اليوـ األوؿ لتوليو منصبو

 ."بوسع ىوالند أف يدعو الرئيس محمود عباس إلى األليزيو وسأحضر"ف ألمعاودة المفاوضات و 
نو  في المرة الثالثة سأكوف برفقة "وعمؽ ىوالند عمى ىذا االقتراح بالقوؿ إنو التقى عباس مرتيف حتى اآلف وا 
ال شروط لديو وكذلؾ نتنياىو. نتنياىو، إذ إف المطموب العودة إلى التفاوض بال شروط وأف عباس يقوؿ إف 

 ."لنتفاوض إذف
ويتوجو ىوالند اليوـ برفقة نتنياىو إلى تولوز لتفقد المدرسة الييودية حيث قتؿ أربعة أشخاص في الصيؼ 

ىوالند إف ييود فرنسا مواطنوف مثميـ  قاؿو  الماضي برصاص الشاب الفرنسي الجزائري األصؿ محمد مراح.
تستيدؼ مواطنيف آخريف بسبب  "مية يجب اقتالعيا وىناؾ أيضًا عنصريةال سا"مثؿ سواىـ وأف ىناؾ 

، وأنو إذ يتفيـ دعوة نتنياىو فأف مف واجبو أف يضمف لمييود "وسنكافح ذلؾ باإلصرار نفسو"دينيـ أو لونيـ 
 الفرنسييف حياة مماثمة لسواىـ مف المواطنيف.

 1/11/2012الحياة، لندن، 
 

 مع "إسرائيل" دعوان الستئناف مفاوضات التسويةت الفمسطينية موسكو والسمطة 58
الفمسطينية  -دعت موسكو والسمطة الفمسطينية، أمس، إلى استئناؼ المفاوضات اإلسرائيمية : (.)يو.بي.آي

بسرعة. ونقمت قناة روسيا اليـو عف مصدر في وزارة الخارجية الروسية عف مبعوث الرئيس الروسي الخاص 
ير الخارجية، ميخائيؿ بوغدانوؼ، بعد لقائو السفير الفمسطيني لدى موسكو فايد إلى الشرؽ األوسط نائب وز 
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إف روسيا وفمسطيف تدعواف إلى استئناؼ المفاوضات بسرعة، عمى أساس القانوف الدولي "مصطفى، قولو 
في " إلى أنوالمصدر وأشار  ."المتعارؼ عميو، باعتبارىا أىـ العوامؿ لتحقيؽ استقرار األوضاع في المنطقة

سياؽ النظر في عدد مف القضايا العممية لمعالقات الروسية الفمسطينية، تـ التأكيد عمى التوجو المتبادؿ 
 بيف البمديف. "لزيادة الحوار السياسي وتوسيع نطاؽ التعاوف المثمر في مختمؼ المجاالت

 1/11/2012الخميج، الشارقة، 
 

 المتحدة األممالتصويت عمى طمب فمسطين في متنع عن ت غالبية دول االتحاد :دبموماسي أوروبي 59
االمتناع عف  إلىتميؿ  األوروبيأف الغالبية مف دوؿ االتحاد  جريدة القدسل أوروبيقاؿ دبموماسي  :راـ اهلل

المتحدة عمى طمب فمسطيف رفع مكانة دولة فمسطيف إلى عضو  لألمـالتصويت في الجمعية العمومية 
أكبر مف الدوؿ  اً ف عددوأ ،ضد الطمب األرجحوبية ستصوت عمى دوؿ أور  5ف أ إلىوأشار  مراقب.

 لصالح الطمب ولكف الغالبية ما زالت مترددة. األرجحسيصوت عمى 
 1/11/2012، القدس، القدس

 
 االستخبارات األمريكية تبمغ نظيرتيا السودانية أنيا لم تتبمغ مسبقًا بالضربة اإلسرائيمية 60

ؼ تقرير في الخرطوـ أمس، أف اتصااًل ىاتفيًا ميمًا جرى عقب اليجـو كش :النور أحمد النور -الخرطوـ 
بيف مدير وكالة االستخبارات  ،جنوب الخرطوـ "،مجمع اليرموؾ لمصناعات العسكرية"اإلسرائيمي عمى 

ونائب المدير العاـ لجياز األمف واالستخبارات  ،الجنراؿ ديفيد بترايوس (،سي آي ايو)المركزية األمريكية 
الموجود في  ،القائـ بميمات المدير العاـ لمجياز الفريؽ محمد عطا ،الفريؽ صالح الطيب ،ودانيالس

 األراضي المقدسة ألداء فريضة الحج.
ة محمية مقربة مف السمطة، أف مدير االستخبارات األمريكية سعى إلى االتصاؿ جريدوذكر تقرير نشرتو 

وتحميميا المسؤولية عف اليجوـ عمى مجمع  "إسرائيؿ"إلى  بالجانب السوداني فور توجيو السوداف االتياـ
اليرموؾ الصناعي لشرح الموقؼ األمريكي، إذ نفى المسؤوؿ األمريكي أي عمـ لألجيزة األمريكية بالتحضير 

 لوجستيًا. "إسرائيؿ"لميجـو أو أف تكوف واشنطف ساعدت 
لجانب السوداني رسالة مفادىا وجود قمؽ وأوضح التقرير أف المسؤوؿ األمريكي كاف حريصًا عمى إبالغ ا

 أمريكي عمى أمف الرعايا األمريكييف مف الديبموماسييف وغيرىـ في السوداف وسالمتيـ.
وأضاؼ أف المسؤوؿ األمني السوداني نقؿ بوضوح لممسؤوؿ األمريكي أف واشنطف عمى رغـ نفييا صمتيا 

وثنييا عف تصرفاتيا الطائشة، لكوف أمريكا الدولة  يمكنيا الضغط عمى إسرائيؿ"المباشرة بذلؾ اليجوـ لكف 
الكبرى ذات النفوذ الدولي التي توفر الغطاء األمني والديبموماسي والحماية العسكرية إلسرائيؿ، وتمدىا 
بالمعدات العسكرية المتطورة مف طائرات وقنابؿ، ما يجعميا تتصرؼ وكأنيا تمسؾ القانوف الدولي بيدىا 

 ."ة لمخطروتعرنض أمف المنطق
 30/10/2012الحياة، لندن، 

 
 ستخراج الغاز وتصديرهال من اإلسرائيميين قبرص: الروس يكسبون مناقصة 61

الروسية، أمس في كسب المنافسة  "غازبروـ"أفمحت شركتاف روسيتاف، إحداىما متفرعة عف : حممي موسى
يات كبيرة مف الغاز في المياه الذي اكتهشفت فيو كم "،9بموؾ "عمى امتياز استخراج الغاز وتصديره مف 
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 "نوبؿ إنرجي"اإلسرائيمية و "ديمؾ"االقتصادية القبرصية. وبذلؾ، ىزمت الشركتاف الروسيتاف شراكة 
اإلسرائيمي غير  "لفيتاف"أماـ الصراع عمى الشراكة اإلستراتيجية في حقؿ  األمريكية، حيث فتحتا الباب واسعاً 

 .12و 9البعيد عف البموكيف القبرصييف 
ومع نجاح الروس تكوف كؿ الشركات اإلسرائيمية، التي دخمت مزايدات امتيازات التنقيب عف النفط والغاز 
الجديدة في قبرص، قد خسرت. وكانت الشركات اإلسرائيمية المشاركة في المزايدة شكمت حوالي ثمث 

ضافة إلى  15المتنافسيف الذيف بمغ عددىـ  ، "دور ألوف"شركات  ، شاركت في التنافس"ديمؾ"شركة. وا 
 ."ىزدمنوت إسرائيؿ"و "دور كيمكاليـ"، "موديعيف"، "ىخشراه إنرجيا"

نوبؿ "اإلسرائيمية و "ديمؾ"والذي تممؾ شركتا  "أوفروديت"المسمنى  "12بموؾ "يقع بجوار  "9بموؾ "يهذكر أف 
 رليوف قدـ مكعب.ت 7األمريكية امتياز التنقيب فيو والذي يحوي كميات غاز طبيعي تقدر بػ  "إنرجي

وعمومًا، فقد خرج اإلسرائيميوف مف مولند مزايدات االمتيازات النفطية القبرصية مف دوف حمنص بعدما فازت 
الفرنسية منفردة  "توتاؿ". وفازت شركة 3و 2كورية جنوبية بمزايدة االمتيازات في بموكي  -شراكة إيطالية 
 .11بامتياز بموؾ 

مف امتياز لفيتاف والذي تتنافس فيو بشكؿ كبير  %30اؽ حاليًا عمى بيع وفي جميع األحواؿ، يجري السب
األسترالية. ويرى خبراء أف انتياء  "وودسايد"الروسية و "غاز بروـ"وضمف دعـ سياسي واضح كؿ مف 

السباؽ في قبرص يفتح الطريؽ أماـ تسخيف المنافسة االقتصادية بيف األطراؼ في الجانب اإلسرائيمي مف 
 ."لفيتاف"االقتصادية المقابمة لقبرص، خصوصًا في حقؿ المياه 

 1/11/2012السفير، بيروت، 
 

 في محاكم عراقية شّر البمية ما يضحك 62
رىابيػة واقتصػادية واجتماعيػة خطػرة قػد تحتػاج : نصير الحسوف -بغداد  فيما يغرؽ العراؽ في أزمات أمنيػة وا 

دالة العراقية مف أجؿ أمور أقؿ مػا يهقػاؿ عنيػا إنيػا غريبػة الى محاكـ العالـ كمنو لحمنيا، يمجأ أشخاص الى الع
وتضينع وقت المحكمة والقضاة في تفاصيؿ تهحػؿن بػالحوار. لكػف يبػدو أف الحػوار غائػب عػف قػاموس عػراقييف 

موف المجوء الى المحكمة لتسوية صغائر ال تستحؽ أف يتوقؼ المرء عندىا.  يفضن
عض القضايا التي يمكػف إدراجيػا ضػمف خانػة القضػايا واألحكػاـ تمكنت مف اإلطالع عمى ممفات ب« الحياة»

األكثر غرابة في العالـ. وكانت القضية األولى مع شخص رفػض إعػادة طيػر حمػاـ حػطن عمػى سػطح منزلػو، 
إلػػى صػػػاحبو األصػػمي، فأقػػػدـ األخيػػر عمػػػى سػػرقة قطعػػػة مالبػػس داخميػػػة تعػػود إلػػػى شػػقيقة األوؿ مػػػف الحبػػػؿ 

ما كاف مف سارؽ المالبس إال تقديـ ىذه الثياب الداخمية لمف رفض إعػادة طيػره المربوط عمى سطح منزلو. ف
فػػي أحػػد المقػػاىي الشػػعبية عمػػى مػػرأى مػػف النػػاس، مػػا تسػػػبب فػػي شػػجار عنيػػؼ انتيػػى بتغػػريـ السػػارؽ ديػػة 

 سنة أماـ محكمة جنايات واسط أيضًا. 17ألؼ دوالر والحكـ عميو بالسجف  25عشائرية بقيمة 
ية الثانيػػة غرابػػة، إذ طمػػب أحػػد العػػامميف فػػي فػػرف فػػي بغػػداد مػػف زميمػػو إف يعيػػره ىاتفػػو النقػػاؿ وال تقػػؿن القضػػ

لالستماع إلػى بعػض األغػاني ونقػؿ بعضػيا إلػى ىاتفػو الخػاص، لكػف األخيػر اكتشػؼ بعػد إعػادة اليػاتؼ أف 
ر مػع زميمػو، سػنتًا بسػبب ذلػؾ. ولػـ يكتػؼ العامػؿ بالشػجا 50زميمو استخدـ الياتؼ في االتصاؿ وانػو خسػر 

بػػؿ فضػػؿ تقػػديـ شػػكوى ضػػده وتطػػور األمػػر تػػدريجًا حتػػى وصػػؿ إلػػى المثػػوؿ أمػػاـ القاضػػي الػػذي حكػػـ عمػػى 
 سنة! 15السارؽ بالسجف 
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وفي قضية ثالثة، أقامت امرأة دعوى تفريؽ ضد زوجيا الذي حضػر المرافعػة مػف دوف أف يعمػـ السػبب الػذي 
أمػػػاـ القاضػػػي أف زوجيػػػا أطمػػػؽ شػػػعر ذقنػػػو وىػػػي تكػػػره دعػػػا زوجتػػػو لالحتكػػػاـ الػػػى القضػػػاء. وأكػػػدت الزوجػػػة 

الممتحي. فتحدث القاضي مع الزوج بشأف حمؽ المحية، فوعده بأف يحمقيا ألنو يحػب زوجتػو وال يريػد التفػريط 
بيا. وبحسب المحػامي الػذي حضػر مػع الػزوج، فقػد سػػكت القاضػي دقيقتػيف واكتفػى بػالنظر تػارة إلػى الزوجػة 

 لمػسػكيف، ونطؽ بالحكـ الذي ذىب باتجاه التفريؽ وليس المصالحة أو ردن الدعوى!وتػارة أخرى إلى الزوج ا
 1/11/2012، الحياة، لندن
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عداد مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية  : ترجمة وا 
 تصريحات سياسية

ائػػب رئػػيس الػػوزراء الصػػييوني "سػػيمفاف شػػالوـ" أفن حمػػاس أصػػبحت تعػػي أف "إسػػرائيؿ" سػػترد بمنتيػػى زعػػـ ن •
القػػوة عمػػى إطػػالؽ القػػذائؼ الصػػاروخية، مػػدعيًا أف الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي أقسػػى عمػػى حمػػاس مػػف 

رة لقياميػا بيػدـ مبارؾ، ومف الجيد لنا أف نعمـ اف القيادة الحالية في مصر تتعامؿ مع الحركة بقسوة، في إشا
 األنفاؽ بيف سيناء وغزة. )موقع ويمال اإلخباري(

ىدد رئيس الػوزراء الصػييوني "بنيػاميف نتنيػاىو" بأنػو عمػى اسػتعداد لتنفيػذ عمميػة عسػكرية أوسػع نطاقػا فػي  •
مر غزة في حاؿ استمرار إطالؽ الصواريخ منيا، قائاًل: لـ نختر ىذا التصعيد ولـ نبادر بو، ولكف إذا ما است

فنحف جاىزوف لشف عممية أوسع وأعمؽ بكثير، وسنواصؿ إحباط العمميات المسمحة ضدنا، وعمى مػف ينػوي 
أف يعتػػػدي عمػػػى مواطنينػػػا أف يعمػػػـ أف دمػػػو فػػػي رأسػػػو. وأضػػػاؼ: قػػػررت تبنػػػي التوصػػػيات التػػػي قػػػدميا وزيػػػر 

ومػة القبػة الحديديػة، الحرب عف الجبية الداخميػة باسػتكماؿ تػوفير الحمايػة لمػواطني الجنػوب، مػف خػالؿ منظ
 وسنستمر بنشر بطاريات أخرى ليا، ألنيا تعمؿ بشكؿ رائع. )القناة األولى العبرية(

أكػد النػػاطؽ العسػػكري الصػػييوني "يػؤاؼ مهردخػػاي" أف الجػػيش سػػيرد بحػـز عمػػى اسػػتمرار إطػػالؽ الصػػواريخ  •
بعممية عسكرية لنطاحة بحماس  انطالقًا مف القطاع، مشيرًا إلى ضموع عناصر حماس فييا، مستبعدًا القياـ

ألنيػػا تتطمػػب عمميػػة طويمػػة ليػػا تػػداعيات متعػػددة، خاصػػة سياسػػية، ورغػػـ أف ىػػذا الخيػػار غيػػر موجػػود، لكننػػا 
 وصمنا مرحمة أصبحنا نتحدث فييا عنو. )موقع الجيش الصييوني(

التمعػثـ فػي التعامػؿ مػع قاؿ رئيس حزب "كاديما" "شاؤوؿ موفاز" إفن الحكومة مهمزمػة بوقػؼ حالػة االرتبػاؾ و  •
عادة قوة الردع التي تيكمت عمى مدى السنوات األربع الماضية، مف خالؿ إعػادة تصػويب البنػادؽ  حماس، وا 
إلػػى رؤوس قػػادة حمػػاس حتػػى يفيمػػوا كمػػا فيمػػوا فػػي الماضػػي بػػأنيـ سػػيدفعوف ثمػػف إطػػالؽ الصػػواريخ عمينػػا، 

 وقع قضايا مركزية(وىذه السياسة يجب أف تكوف مثابرة ومستمرة ودائمة. )م
أكػػد وزيػػر الحػػرب "اييػػود بػػاراؾ" أف حمػػاس سػػتناؿ عقابيػػا عمػػا حصػػؿ، ألف "إسػػرائيؿ لػػف ترتػػدع عػػف القيػػاـ  •

بأي عممية مف أجؿ إعادة اليدوء لمجنوب، وسيتـ القياـ بعممية برية إذا اقتضى األمػر، رغػـ أف الوضػع جيػد 
رة فػػػي الحػػػرب عمػػػى حمػػػاس، لكػػػف حقيقػػػة نجػػػاح فػػػي الجنػػػوب بالمقارنػػػة مػػػع الماضػػػي، وىنػػػاؾ إنجػػػازات كبيػػػ

زعاج المواطنيف، يتطمب القياـ بعممية أخرى، الفتػًا إلػى أف  المنظمات بيف الفينة واألخرى في إيقاع أضرار وا 
التطػػػورات فػػػي المنطقػػػة كميػػػا غيػػػر مشػػػجعة، ومػػػف مصػػػمحتنا خفػػػض التػػػوتر قػػػدر اإلمكػػػاف. )القنػػػاة السػػػابعة 

 لممستوطنيف(
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وني "شمعوف بيريس" بأف مف حؽ "إسرائيؿ" الدفاع عف نفسيا بوجو العمميات المتكررة صرح الرئيس الصيي •
 المنطمقة مف غزة،وال يمكف ليا أف تبقى مكتوفة األيدي في ظؿ ىذه العمميات. )موقع نعناع اإلخباري(

اريخ طالب وزير التعمػيـ الصػييوني "جػدعوف سػاعر" بػالرد بعنػؼ عمػى قطػاع غػزة، وأف يػدفع مطمقػو الصػو  •
 ثمنا باىظا، لكبح جماحيـ في مياجمة "إسرائيؿ". )القناة الثانية العبرية(

دعػػا رئػػيس مػػا يعػػرؼ بػػػ"طاقـ ردود األفعػػاؿ" فػػػي حػػزب الميكػػود "أوفيػػر أكػػونيس" لػػػ"سحؽ ترسػػانة األسػػػمحة  •
نػوف" المخزونة في غزة، عبػر اجتيػاح القطػاع مػرة أخػرى، فيمػا طالػب عضػو لجنػة الخارجيػة واألمػف "دانػي دا

لمتحرؾ فورًا لوقؼ اليجمات عمى الجنػوب، عبػر اسػتعادة القػوة الرادعػة مػف خػالؿ اسػتيداؼ قػادة حمػاس فػي 
غػزة، وضػرب سػالح الجػػو أىػدافًا لمسػئوليف فييػا مقابػػؿ كػؿ عمميػة إطػالؽ لمصػػواريخ عمػى "إسػرائيؿ". )مجمػػة 

 "بمحانيو" العسكرية(
ة الحػػرب الصػػييونية "عػػاموس غمعػػاد" بالػػدور المصػػري فػػي أشػػاد رئػػيس الػػدائرة السياسػػية واألمنيػػة فػػي وزار  •

إقناع حماس بتحقيؽ التيدئة في غزة، ما يعني أف المصػرييف يمتمكػوف قػدرة مثيػرة لنعجػاب، عمػى التوضػيح 
ليػػا بػػأف مصػػمحتيا األساسػػية ليسػػت فػػي اليجػػوـ، واسػػتخداـ الصػػواريخ ضػػد "إسػػرائيؿ" أو أىػػداؼ أخػػرى، لكنػػو 

ة مؤقتػػة، وأف جولػػة أو جػػوالت جديػدة ستشػػيدىا المنطقػػة، ممػػا يحػػتـ عمػػى "إسػػرائيؿ" أف أكػد أف التيدئػػة الحاليػػ
تعمؿ عمى اقتالع ظاىرة إطالؽ الصواريخ باتجاه بمداتيا الجنوبية، كما فعمت مع حزب اهلل في لبناف. )القناة 

 األولى العبرية(
صػاروخ عمػى  1000إسػرائيؿ" إطػالؽ قاؿ نائب وزيػر تطػوير النقػب والجميػؿ "أيػوب قػرا"، إنػو يتعػيف عمػى " •

 قطاع غزة، مقابؿ كؿ صاروخ يطمؽ باتجاىيا. )موقع نيوز وف اإلخباري(
زعػػػـ وزيػػػر الشػػػؤوف اإلسػػػتراتيجية "موشػػػيو يعمػػػوف" أفن القطػػػاع تحػػػوؿ فعػػػال إلػػػى "حماسػػػتاف"، لكنػػػو يسػػػتحيؿ  •

متزمػة بضػماف أمػف سػكاف القضاء عمى العنؼ المنطمؽ مف القطاع بضربة واحػدة، ومػع ذلػؾ فػإف الحكومػة م
المنػاطؽ الجنوبيػػة، مؤكػػدا أنػػو سػػيتـ تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ حتػػى إذا اسػػتغرؽ األمػػر مزيػػدا مػػف الوقػػت، زاعمػػًا أف 
"إسرائيؿ" ال تتفاوض مع حماس، وأنيا ستحافظ عمى اليدوء إذا ما التـز الطػرؼ اآلخػر بػو، وسػترد عمػى أي 

 طنيف(ىجـو منطمؽ مف القطاع. )القناة السابعة لممستو 
طالػػػب نائػػػب وزيػػػر الخارجيػػػة "دانػػػي ايػػػالوف" بػػػأف تقػػػوي "إسػػػرائيؿ" ردعيػػػا ضػػػد حمػػػاس مػػػف خػػػالؿ مياجمػػػة  •

 قادتيا، أو زعزعة حكميا في قطاع غزة. )موقع وزارة الخارجية الصييونية(
 قرارات ميدانية

نية الواقعة صادؽ مجمس الوزراء الصييوني باإلجماع عمى إقامة غرؼ محصنة في جميع التجمعات السك •
كػـ عػف السػياج األمنػي، بكمفػػة  7-5فػي محػيط قطػاع غػزة، خاصػة فػي المنطقػة الواقعػة فػي المقطػع مػا بػيف 

مميػوف دوالر، زاعمػًا أف اسػتكماؿ تحصػيف جميػع المنػازؿ فػي محػيط القطػاع سػيوفر  65مميوف شػيكؿ،  270
 7نية الواقعػة عمػى بعػد أكثػر مػف األمف لسػكاف الجنػوب، ألف منظومػة القبػة الحديديػة تحمػي التجمعػات السػك

 كـ مف القطاع. )موقع الجيش الصييوني(
أعمػػف الجػػيش الصػػييوني أف التفاىمػػات التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا حػػوؿ وقػػؼ إطػػالؽ النػػار فػػي قطػػاع غػػزة ال  •

تشػػػمؿ تصػػػفية وقتػػػؿ العناصػػػر الخطػػػرة التػػػي يػػػرى فييػػػا تيديػػػدا عمػػػى أمنػػػو، وسيواصػػػؿ عمميػػػات االسػػػتيداؼ 
نتقاة لعناصر يرى أنيا تشكؿ خطر عمى حالػة اليػدوء فػي قطػاع غػزة، أو أي مجموعػات تحػاوؿ المحددة والم

 إطالؽ قذائؼ أو صواريخ عمى بمدات ومدف جنوب الكياف. )مجمة "بمحانيو" العسكرية(
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زار رئػيس ىيئػػة األركػاف "بينػػي غػػانتس" الحػدود الجنوبيػػة مػػع غػزة، وأجػػرى تقييمػػا لمعمميػات باتجػػاه اسػػتمرار  •
 رد العسكري نظرا لمتصعيد فييا. )موقع الجيش الصييوني(ال
عزز الجيش الصػييوني مػف تواجػد قواتػو حػوؿ قطػاع غػزة تخوفػًا مػف تسػمؿ مسػمحيف، حيػث تػـ نشػر قػوات  •

مدرنعػػة ومقتفػػي األثػػر قػػرب المنطقػػة الحدوديػػة، إخػػالء معبػػر كػػـر أبػػو سػػالـ مػػف المػػدنييف، فيمػػا عقػػدت رئاسػػة 
لتقيػػيـ األوضػػاع األمنيػػة بمشػػاركة قائػػد المنطقػػة الجنوبيػػة "تػػاؿ روسػػو"، وعػػدد مػػف  ىيئػػة أركػػاف الجػػيش جمسػػة

 القادة األمنييف، بينيـ مسئولوف مف جياز الشاباؾ. )موقع تيؾ ديبكا األمني(
 تحميالت أمنية وعسكرية

فػي اعتبرت محافؿ عسكرية صييونية أف "كتائب القساـ"، الذراع العسكري لحركة حماس، خرجت منتصرة  •
أيػاـ، مػا يعنػي  أف  3قتمػى فػي صػفوفيا خػالؿ  4جولػة التصػعيد األخيػرة عمػى قطػاع غػزة، رغػـ أنيػا أوقعػت 

الردع الذي أنجزتػو "إسػرائيؿ" فػي عمميػة "الرصػاص المصػبوب" آخػذ بالتيكػؿ، وىػو مػا أثبتػو التصػعيد األخيػر 
 اة الثانية العبرية(ضد غزة، مؤكدة عمى أف حماس خرجت مف ىذه الجولة "طرًفا رابًحا". )القن

قدرت محافؿ عسكرية صييونية أف تدىور األوضاع األمنيػة فػي الجنػوب، قػد يقػود لعمميػة عسػكرية واسػعة  •
"، ورغـ االنشغاؿ باالنتخابات المبكرة، إال أف الوضع في غػزة قػد يػؤدي 2تحت عنواف "الرصاص المصبوب 

لتػالي سػتكوف "إسػرائيؿ" مجبػرة عمػى الػرد عمػى لعممية جديدة، ألف مف يقود عمميات القصػؼ ىػي حمػاس، وبا
ال ستمنح حماس انجازا عسكريا عمى األرض، خاصة وأف األخيرة تعمؿ عمػى تغييػر قواعػد  ىذه اليجمات، وا 
المعبة وفؽ مصالحيا، ألنيا كانت تكبح قبؿ أشير أي مجموعة مسمحة تحاوؿ إطالؽ صواريخ، لكنيا اليوـ، 

سي تقوـ بالمبادرة بإطالؽ الصواريخ بكثافة ومياجمػة "إسػرائيؿ". )موقػع ويمػال وبسبب ما تعتبره االنجاز السيا
 اإلخباري(

رأى ضػػابط صػػييوني رفيػػع المسػػتوى فػػي أمػػف أحػػد المجػػالس اإلقميميػػة فػػي تجمعػػات الجنػػوب، أف التصػػعيد  •
نػذارات الدائر مع قطاع غزة عبارة عف استعراض قوة لحماس، وداللة عمى ضعؼ الجيش، ألنو رغـ إرساؿ إ

مبكرة وتحذيرات مسبقة، إال أنػو لػـ يػنجح فػي منػع ىػذه النيػراف، التػي أطمقتيػا حمػاس بصػورة مكثفػة ومخطػط 
 ليا مسبقًا. )القناة األولى العبرية(

 المواجية الحتمية
رأى المحمػػؿ العسػػكري الصػػييوني "عػػاموس ىارئيػػؿ" إف التربػػة باتػػت خصػػبة لقيػػاـ الجػػيش باجتيػػاح قطػػاع  •

، ألف حمػػػاس باتػػػت تشػػػعر بقػػػوة معنويػػػة 2009وأوائػػػؿ  2008ر العمميػػػة التػػػي نفػػػذىا أواخػػػر غػػػزة، عمػػػى غػػػرا
 وعسكرية كبيرة جدا، وربما زيارة أمير قطر إلى غزة، أدخمت الحماس في صفوفيا.

كانػػت الحكومػػة مكونػػة مػػف "مركػػز  2008مػػف الناحيػػة الصػػييونية، قػػاؿ "ىارئيػػؿ": فػػي أوائػػؿ شػػير ديسػػمبر  •
ائػػتالؼ بػػيف حزبػػي العمػػؿ وكاديمػػا، وقػػد تحفػػظ أقطابيػػا مػػف القيػػاـ بعمميػػة عسػػكرية ضػػد  يسػػار"، ومؤلفػػة مػػف

قطاع غزة، ولكف عندما انيارت اليدنة مع حماس،وفي الوقت الذي كانت فيو األحزاب تتحضر لالنتخابات، 
ة، وقادتيػػا يتعرضػػوف لوابػػؿ مػػف االنتقػػادات بسػػبب عػػدـ الػػرد عمػػى إطػػالؽ الصػػواريخ، تغيػػرت األمػػور بسػػرع

فقػػررت الحكومػػة، البػػدء بالعمميػػة العسػػكرية نيايػػة الشػػير، وىػػذا السػػيناريو قػػد يعػػود عمػػى نفسػػو، بػػأف يسػػتغؿ 
االئػػتالؼ الحػػاكـ االنتخابػػات المبكػػرة فػػي ينػػاير المقبػػؿ لشػػف ىجػػوـ عسػػكري قػػاس  عمػػى قطػػاع غػػزة. )مجمػػة 

 "بمحانيو" العسكرية(
س فيشػماف" أكػد أف األوضػاع تتػدىور لمواجيػة عسػكرية الخبير العسكري وثيػؽ الصػمة بييئػة األركػاف "ألػيك •

مػع حمػاس فػػي قطػاع غػزة، وتهبػػيف تجربػة الماضػػي، أف حادثػًا بسػيطًا قػػد يجػر ردا يرفػع نغمػػة "حػوار المػػدافع" 
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لألعمػػى، رغػػـ أنػػو ال أحػػد يريػػد المواجيػػة العسػػكرية فػػي المرحمػػة الحاليػػة، لكػػف وضػػعا أمنيػػا متضعضػػعًا فػػي 
نتائج االنتخابات، وحدث ذلؾ في الماضي، ومف الطبيعي اف تكوف حساسية المسػتوى "إسرائيؿ" قد يؤثر في 

السياسػػي وعصػػبيتو عػػاليتيف عشػػية ىػػذه االنتخابػػات. وأضػػاؼ: توجػػو المنظمػػات السػػمفية فػػي غػػزة المرتبطػػة 
ؼ بعضيا بالجياد العالمي ومنظمة القاعدة، النار عمى بمػدات فػي "إسػرائيؿ"، وتوجػو حمػاس النػار عمػى أىػدا

عسكرية، ومنذ المحظة التي أخرج فييا الجيش مواقػع عسػكرية مػف البمػدات المدنيػة، تنفػذ الحركػة إطػالؽ نػار 
يهعرؼ بأنو "سقوط في مناطؽ مفتوحة"، مشيرة بذلؾ بصوت جيير إلى أنيا ال تريػد فػي ىػذه المرحمػة الحاليػة 

يػة السػمفييف، ولػذلؾ فػإف "الشػاباؾ" مواجية عسكرية. وقاؿ: تػدرؾ "إسػرائيؿ" أف حمػاس غيػر قػادرة عمػى مواج
والجػػػيش يجعمػػػونيـ أىػػػدافا لمتصػػػفية المهركػػػزة، لكػػػف الحركػػػة آخػػػر شػػػيء تحتاجػػػو اليػػػوـ ىػػػو عمميػػػة "رصػػػاص 
مصبوب" أخرى، وكؿ ذلؾ معا يفترض اف يؤدي بالطرفيف لمحفاظ عمى تناسػب فػي الػرد فػي الجولػة القريبػة، 

 ى. )موقع الجيش الصييوني(لكف المنطؽ في جية، والشرؽ األوسط في جية أخر 
 31/10/2012، ، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية2655الترجمات العبرية 

 
 "تشديدا لمحصار يعدّ غمق مصر لألنفاق دون وجود بدائل : "موسى أبو مرزوق 64

و نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفمسطينية، الدكتور موسى أب: سياـ بورسوتي -القاىرة
مرزوؽ، ترشحو لخالفة الدكتور خالد مشعؿ لرئاسة المكتب السياسي لحماس، مؤكدا أف ىذا الموضوع مف 
اختصاصات مؤسسات الحركة، وقاؿ في حوار مع ''الخبر'' إف استمرار حماس في عالقتيا مع إيراف راجع 

لعداوة ما بيف العرب إلى تخوفيا مف إشعاؿ حرب سنية شيعية في المنطقة، وتصديا لمحاوالت استبداؿ ا
يراف. سرائيؿ، إلى عداوة بيف العرب وا   وا 

 نبدأ بالداخل الفمسطيني ونسألكم، عن آخر تطورات ممف المصالحة الوطنية؟
نرجو مف األخ أبومازف، أف ينتبو إلى أف العامؿ األبرز الذي يعتمد عميو التغيير، ىو وحدة الشعب  

عادة بناء منظمة التحرير، ألننا بحاجة الفمسطيني، ولذلؾ ال بد لو مف العودة إل ى التصالح والمصالحة، وا 
إلى وحدة متكاممة في الداخؿ والخارج، وأف يمنع التدخالت الخارجية، خاصة وأف العامؿ األساسي في 
سرائيؿ، والجميع يعمـ بأف ىناؾ فيتوىا أمريكيا إسرائيميا عمى  إيقاؼ المصالحة كاف تدخؿ أمريكا وا 

اؾ إجراءات عقابية ستتخذىا أمريكا في حاؿ تمادت السمطة في الحوار والمصالحة مع حركة المصالحة، وىن
 حماس.

 قاطعتم االنتخابات المحمية التي جرت مؤخرا في الضفة الغربية.. ما السبب وما تقييمكم لنتائجيا؟
و عامة، وأعتقد مف المفروض أف يتـ إشراؾ جميع الشعب الفمسطيني في االنتخابات، سواء كانت محمية أ 

 بأف إجراء االنتخابات في الضفة الغربية، دوف أف تشمؿ القدس وغزة إجراء خاطئ وال يجب أف يكوف.
في شأف فمسطيني آخر يتعمؽ بحركتكـ.. تنبأ كثيروف بخالفتؾ لمشعؿ في رئاسة المكتب السياسي لمحركة، 

 ما صحة ىذه األنباء، وما ىي أسباب إصرار مشعؿ عمى االستقالة؟
ىذا الموضوع مف اختصاص مؤسسات الحركة التي تختار قياداتيا. أما إصرار مشعؿ عمى االستقالة،  

فأعتقد بأنو يريد أف يضرب المثؿ بحركة حماس عمى أنيا حركة قومية، وتتحمؿ أف يديرىا أناس آخروف 
 غيره.

تكم لرسالة مرسي ننتقل إلى ممف عالقاتكم بمصر بعد تولي الرئيس مرسي السمطة، ونسأل عن قراء
 لبيريز، ثم عن عالقتكم بالسمطة المصرية في الوقت الراىن؟
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جراء   بالنسبة لمرسالة، سبؽ ووصمت نسخة منيا أكثػر مف مرة لمكياف الصييوني، وىي رسالة بروتوكولية وا 
ف كان ت ىذه روتيني في وزارات الخارجية، لكف أعتقد بأنو ال بيريز وال بالده يستحقاف ىذه األوصاؼ، وا 

 الرسالة ترسؿ لجميع الدوؿ، إال أنو كاف يجب أف ال ترسؿ لمكياف الصييوني.
أما عف عالقاتنا بمصر بعد الثورة، فبالتأكيد تحسنت، خاصة وأف العالقة بيف مصر والفمسطينييف عموما 

سياسة قبؿ الثورة، كانت تميؿ بشكؿ واضح إلى إخواننا في السمطة الفمسطينية وحركة فتح، لكف ىذه ال
تغيرت بعد الثورة وأصبحت أكثػر توازنا، حتى معبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد لسكاف قطاع غزة، أصبح 

 يعمؿ بطريقة أفضؿ.
 وىل حصل أي تغيير لمسياسة المصرية تجاه غزة؟

 أعتقد بأف ىناؾ بعض التغيير، ونأمؿ في تغيير أحسف. 
جديدة عمى غمق األنفاق، وىو أمر لم يحصل حتى في لكن ما تعميقك عمى إقدام الحكومة المصرية ال

 عيد مبارك؟
ما أستطيع قولو إف غمؽ األنفاؽ دوف وجود بدائؿ، وفي ظؿ استمرار الحصار، يعتبر تشديدا لمحصار، 

 بالرغـ مف أننا مع إغالؽ كؿ األنفاؽ ألف وجودىا غير قانوني، لكف مقابؿ تزويد القطاع بكؿ حاجياتو.
 يا، ما صحة خبر نقؿ مكتبكـ المركزي مف سوريا إلى القاىرة؟عف عالقتكـ بسور 

ال وجود أصال لمكتب مركزي في أي مكاف حتى يقاؿ تـ نقمو، وقيادات الحركة في سوريا كانت تعمؿ مف 
 منازليا، ونحف موجودوف في كؿ الدوؿ التي يوجد بيننا وبينيا توافؽ، ونحتـر قوانيف الدوؿ التي تستضيفنا.

 اس أىم دعائميا بعد الثورة عمى بشار؟ىل فقدت حم
تاريخيا، سوريا جزء مف القضية الفمسطينية وليس فقط داعمة، وحينما أقوؿ سوريا، أعني الشعب والنظاـ،  

وليس النظاـ لوحده، والشعب السوري كاف دائما وأبدا أكبر داعـ لمقضية الفسطينية ويعتبرىا قضيتو، 
اضنة األساسية لمثورات الفمسطينية، أما الفترات العابرة والمؤقتة فستزوؿ، وبالتالي كانت سوريا وال تزاؿ الح
 وتعود سوريا إلى دورىا الطبيعي.

كيف ترون الوضع في سوريا، ىل ىي ثورة كما تراىا تركيا ومصر، أم أنيا مؤامرة كما يراىا نظام األسد 
يران؟  وا 

ب سوري لو مطالب، بغض النظر عف اختالؼ وجيات النظر حقيقة قائمة، والحقيقة أف ىناؾ شع 
 التعبيرات السياسية ألي طرؼ، ويجب تحقيؽ مطالب ىذا الشعب.

 أفيم من كالمكم أنكم ترون أن ما يحدث في سوريا ثورة ضد النظام؟
 . ف قاؿ النظاـ بأف ىناؾ تدخالت خارجية، لكنو واجو التمرد بكؿ حـز  بالتأكيد ىي ثورة ضد النظاـ، حتى وا 

 تكـ مع إيراف التي تدعـ األسد، ومعظـ العرب يروف بأنيا ىي العدو الحالي وليس إسرائيؿ؟كيؼ ىي عالق
ىذا ما نختمؼ عميو، ويجب أف يبقى العدو الصييوني ىو العدو المركزي، ويجب أيضا أف ال نفكر بأف  

سف التعامؿ معيا إيراف عدو ميما اختمفنا مع سياساتيا، باعتبارىا مكونا أساسيا في المنطقة، ويجدر بنا ح
نشاء عالقات أخوية نتفؽ عمييا، وال بد أف تكوف كؿ األعماؿ التي يقـو بيا أي بمد تجاه البمد اآلخر،  وا 
أعماال مسؤولة وليست أعماال تعمؽ الخالفات الداخمية، في نفس الوقت إسرائيؿ ليست مكونا في المنطقة، 

ع إيراف، ىو عدـ مساعدة أي كاف عمى استبداؿ وأسجؿ ىنا أنو مف بيف أىـ أسباب استمرار عالقتنا م
يراف. سرائيؿ، بعداوة بيف العرب وا   العداوة بيف العرب وا 

 بعد ىذه الجولة، بودنا أن نعرف رأيكم حول دور الجزائر في القضية الفمسطينية؟
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برونيا كنت في الجزائر وأعرفيا جيدا، والقضية الفمسطينية في الجزائر قضية حاضرة، والجزائريوف يعت 
قضيتيـ األولى، والعاطفة الجزائرية التي نراىا تجاه القضية الفمسطينية ال نجدىا في أي مكاف آخر، ونحف 

 دائما ممتنوف لجزائر الثورة وما قدمت جزائر المستقبؿ وما ستقدمو إف شاء اهلل.    
 30/10/2012الخبر، الجزائر، 
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 ب الرنتاويعري
فػي إبقػاء الفمسػطينييف فػي سػوريا خػارج دائػرة النػار والػدمار التػي تمػؼ الػبالد ” النػأي بػالنفس“لـ تنجح سياسة 

مف شماليا لجنوبيا ومف شػرقيا إلػى غربيا...لقػد نػأت بػالمخيـ الفمسػطيني لػبعض الوقػت عػف حػروب اإلخػوة 
سطيني المشتبكيف عمى وقػع الصػراع المهحتػدـ فػي السوري والفم” فصؿ المساريف“األعداء، لكنيا لـ تنجح في 

 سوريا وعمييا.
مخيـ اليرموؾ، ومػف قبمػو مخيمػات أخػرى فػي الالذقيػة ودرعػا، اكتػوت بنػار األزمػة السػورية...النظاـ لػـ يقبػؿ 

والمعارضػػػة )المسػػػمحة عمػػػى وجػػػو الخصػػػوص( ال ترتضػػػي بأقػػػؿ مػػػف ”...إنكػػػارىـ لمجميػػػؿ”حمفائػػػو و” جحػػػود“
والفمسػػطينيوف أنفسػػيـ منقسػػموف بػػيف مؤيػػد لمنظػػاـ حػػد ”...العػػدو األسػػدي المشػػترؾ“مواجيػػة فػػي ” شػػراكة الػػدـ“
، وبػػػيف ىػػػذيف الحػػػديف األقصػػػييف، يتػػػوزع أكثػػػر مػػػف نصػػػؼ مميػػػوف ”الشػػػيادة“، ومعػػػارض لػػػو حػػػد ”العمالػػػة“

 فمسطيني عمى مروحة واسعة مف المواقؼ واأللواف واألطياؼ.
فػػػي كوابيسػػػنا، يهتػػػرجـ عمػػػى حػػػواؼ مخػػػيـ اليرمػػػوؾ وفػػػي سػػػاحاتو لقػػػد وقػػػع المحظػػػور، وبػػػدأنا نشػػػيد أسػػػوأ مػػػا 

وأزقتو...فمسػػطينيوف يهقتنمػػوف خػػارج وطػػنيـ، وفػػي معػػارؾ ال ناقػػة ليػػـ فييػػا وال جمػػؿ، واألرجػػح أنيػػـ سػػيدفعوف 
الثمف دائمًا، وفػي مختمػؼ الحػاالت والسػيناريوىات، وسػيهحمموف أوزارًا ال قبػؿ ليػـ بيػا، وال صػمة ليػـ بأسػبابيا 

 ئجيا.ونتا
النػػػأي “وكممػػػا ازدادت حػػػدة المعػػػارؾ واالسػػػتقطابات المحميػػػة واإلقميميػػػة فػػػي األزمػػػة السػػػورية، بػػػدا أف سياسػػػة 

تواجو اختبارات أصعب وأشػد تعقيػدا، وكممػا ازدادت صػعوبة الحفػاظ عمييػا والعمػؿ بيػدييا...فالنظاـ ” بالنفس
ييف وخصػومو، مػا عػادوا يقبمػوف الجمػوس كما خصومو، يخوض معركتو األخيرة، وحمفاء النظاـ مف الفمسػطين

عمى مقاعد الجميور، لقد قررا النزوؿ إلى الممعب، ومقابمة بعضيـ بعضًا بمختمؼ صػنوؼ األسػمحة وأدوات 
القتػػػؿ والدمار..لقػػػد جعمػػػوا مػػػف المخػػػيـ سػػػاحة إضػػػافية لتصػػػفية الحسػػػابات بػػػيف النظػػػاـ وحمفائيػػػا والمعارضػػػة 

دًا لمعارؾ اآلخريف )ليست معركتيـ بأي حاؿ(، والمرجح أنيـ سيدفعوف وداعمييا...لقد جعموا مف أنفسيـ وقو 
 الثمف مضاعفًا.

سياسة النأي بالنفس، لـ تسقط فمسطينيًا فحسب، لقد سقطت لبنانيػًا كػذلؾ، ودائمػًا عمػى وقػع اشػتداد المعػارؾ 
كسػػػػر “عبػػػػة ، ودخػػػػوؿ األطػػػػراؼ المهحتربػػػػة مرحمػػػػة متقدمػػػػة فػػػػي ل”األفػػػػؽ السياسػػػػي لمحػػػػؿ“فػػػػي سػػػػوريا وغيػػػػاب 

مػػا شػػيده لبنػػاف قبػػؿ وبعػػد اغتيػػاؿ العميػػد وسػػاـ الحسػػف، يعطػػي صػػورة عػػف الكيفيػػة التػػي تمقػػي بيػػا ”...العظػػـ
 األزمة السورية بظالليا الكئيبة والكثيفة عمى األزمة المبنانية.

نصػػػؼ مميػػػوف فمسػػػطيني آخػػػر )وفػػػؽ اإلحصػػػاء الرسػػػمي المبنػػػاني، عػػػددىـ أقػػػؿ مػػػف ذلػػػؾ بكثيػػػر(، يواجيػػػوف 
فمسػػػػطينيًا ولبنانيػػػػًا عمػػػػى حػػػػد سواء...االنقسػػػػامات داخػػػػؿ المخػػػػيـ ” النػػػػأي بػػػػالنفس“سػػػػقوط سياسػػػػة  تػػػػداعيات

آذار،  14و 8الفمسػػطيني فػػي سػػوريا، ليػػا رجػػع صػػدى فػػي المخػػيـ الفمسػػطيني فػػي لبنػػاف، واتسػػاع الفجػػوة مػػف 
 المبناني.لممخيـ الفمسطيني بيف فريقي الصراع ” الحياد اإليجابي“مرشح ألف يأخذ في طريقو سياسة 



 
 
 

 

 

           34ص                                    2665العدد:                1/11/2012الخميس  التاريخ:

لتيػػار ” ميميشػػاوية“وتقػػديـ خػػدمات ” السػػالح السػػمفي“أمػػس، كػػاف الفمسػػطينيوف فػػي قمػػب دائػػرة االتيػػاـ بحمػػؿ 
بػػػيف ” الطريػػػؽ الجديػػػدة“المسػػػتقبؿ وحمفائػػػو...وقبميا كػػػاف الفمسػػػطينيوف فػػػي قمػػػب دائػػػرة االتيػػػاـ فػػػي اشػػػتباكات 

السػػػالح “آذار بمطالعػػػة عرمرميػػػة عػػػف  14أنصػػػار المسػػػتقبؿ وأنصػػػار حػػػزب اهلل...واليػػػـو يطمػػػع عمينػػػا فريػػػؽ 
 والحاجة لنزعو وبسط سمطة الدولة.” الفمسطيني داخؿ المخيـ وخارجو

” لعبػػػة تسػػػجيؿ المواقػػػؼ“والحقيقػػػة أف مسػػػألة السػػػالح الفمسػػػطيني فػػػي المخيمػػػات وخارجيػػػا، باتػػػت جػػػزءا مػػػف 
فيػو ” حصػة“نتياء منو، كػؿ فريػؽ لديػو االنتيازية بيف األفرقاء المبنانييف...ال أحد يريد نزع ىذا السالح أو اال

منو، لكف ال بأس مف إثارة المسألة إلحراج حزب اهلل حينػًا، والنظػاـ السػوري أحيانػًا...ال بػأس مػف ” نصيب”و
مقاومػػة “أو ” سػػيادية السػػيادييف“أو ” اسػػتقاللية االسػػتقاللييف“استحضػػاره فػػي السػػجاؿ المحمػػي، لمبرىنػػة عمػػى 

، ولػـ يعػد طرفػًا فػي نزاعػات 1982سالح خرج فعميػًا مػف دائػرة المقاومػة منػذ العػاـ مع أف ىذا ال”...المقاوميف
سػػػػالحا “لبنػػػػاف الداخميػػػػة، واألطػػػػراؼ الفمسػػػػطينية جميعيػػػػا مػػػػف دوف اسػػػػتثناء، لػػػػـ تعػػػػد تتحػػػػدث عنػػػػو بوصػػػػفو 

ىدنػػػة ”ولمػػػاذا سػػػالح مقػػػاـو فػػػي لبنػػػاف؟، فيمػػػا الضػػػفة تخضػػػع لمتنسػػػيؽ األمنػػػي والقطػػػاع يخضػػػع لػػػػ”...مقاومػػػا
عمى األجياؿ القادمة، وكال الجانبيف، فتح وحماس، يتحدثاف )حديث فقط دوف فعؿ( عف إستراتيجية ” توحةمف

ف لـ يهقؿ ذلؾ بصريح العبارة.  المقاومة الشعبية بديال فعميًا إلستراتيجية المقاومة والكفاح المسمح، حتى وا 
، لمػػا كػػاف السػػالح عقبػػة ”يف فػػي لبنػػافممفػػات الفمسػػطيني“لػػو خمصػػت نوايػػا المبنػػانييف، وتػػوفر إجمػػاعيـ حػػوؿ 

كؤود تحوؿ دوف التوصؿ إلى اتفاؽ فمسطيني لبناني بشأنو...الرئيس عباس عرض عمى قادة لبناف استعداده 
لممساعدة عمى حؿ المشكمة وحماس ليس ليا جيػوش جػرارة مػف المسػمحيف فػي لبنػاف فػي المخيمػات، وبعػض 

لػػـ يعػػد يػػأتمر بػػأوامر فمسػػطينية، بعضػػو يػػأتمر بػػأوامر دمشػػؽ  السػػالح الفمسػػطيني )أو بػػاألحرى الكثيػػر منػػو(
، وكػؿ ” تفريخاتو”وحمفائيا، وبعضو اآلخر بأوامر المستقبؿ ورعاتو، وبعضو الثالث بأوامر أيمف الظواىري و

 ىذا وذاؾ وتمؾ، ال عالقة ليا بقضية فمسطيف وتحريرىا واسترداد حقوؽ أىميا.
الحتمػاالت والسػيناريوىات، تعػرض مصػائر مميػوف فمسػطيني فػي سػوريا األزمة السورية المفتوحة عمػى شػتى ا

ولبنػػػاف لشػػػتى أخطػػػار التيديػػػد والتشػػػريد، وقػػػد آف األواف لوقفػػػة فمسػػػطينية حازمػػػة حيػػػاؿ ىػػػذا الممػػػؼ الشػػػائؾ، 
عػػادة ” الشػػيادة”و” العمالػػة“ولتحػػرؾ فمسػػطيني اسػػتباقي، لتػػدارؾ مػػا يمكػػف تداركػػو...آف األواف لعػػزؿ تيػػارات  وا 

 أو ما تبقى منيا، وىذا أضعؼ اإليماف.” النأي بالنفس“بار لسياسة االعت
 1/11/2012، الدستور، عّمان
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 د.عصاـ شاور
قدـ كبير المفاوضيف الدكتور صائب عريقات لمقيادة الفمسػطينية دراسػة مستفيضػة عػف اليػـو التػالي العتػراؼ 

لألمـ المتحدة بفمسطيف كػ" دولة غير عضو" ، استعرض فييا المواقؼ الدولية ما قبػؿ ومػا الجمعية العمومية 
بعد االعتراؼ الدولي المفترض، وخمص في نياية الدراسة إلى أف التصويت لصالح القرار يعني مواجيػة مػع 

سرائيؿ تكوف نتيجتيا انييارا ودمارا لمسمطة الفمسطينية، التي بػدورىا لػف تست سػمـ وسػتتوجو إلػى األمػـ أمريكا وا 
المتحػػدة وجميػػع مؤسسػػاتيا مجػػددا لممطالبػػة بحقػػوؽ الدولػػة الفمسػػطينية والشػػعب الفمسػػطيني.الدكتور عريقػػات 
عػػرج عمػػى الموقػػؼ األمريكػػي مػػف المصػػالحة الفمسػػطينية وكتػػب حرفيػػا: " أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالمصػػالحة فبقػػي 

 سطينية". الموقؼ األمريكي عمى ما ىو عميو برفض المصالحة الفم
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نحػػف نػػؤمف بػػأف توجػػو السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية إلػػى األمػػـ المتحػػدة وتصػػويتيا لصػػالح القػػرار " دولػػة غيػػر 
عضو" لف يغير شيئا عمػى ارض الواقػع، الف أدراج األمػـ المتحػدة مميئػة بػالقرارات المؤيػدة لجػزء مػف الحقػوؽ 

إسرائيؿ ولـ تتخذ المؤسسات الدولية ومنيا مجمس  الفمسطينية ولكنيا لـ تنفذ او تطبؽ مف قبؿ دولة االحتالؿ
االمػػف أي إجػػػراءات عقابيػػػة، وطالمػػػا أف الػػػدكتور صػػػائب عريقػػػات عمػػػى قناعػػػة بػػػأف دمػػػار السػػػمطة وانييارىػػػا 
سيكوف نتيجة حتمية لنجاح السمطة فػي توجييػا لألمػـ المتحػدة وأف االسػتعانة مجػددا بالمؤسسػات الدوليػة لػف 

لمسػػمطة أف تػػوفر عمػػى نفسػػيا وعمػػى الشػػعب الفمسػػطيني كػػؿ ىػػذا العنػػاء وخاصػػة تجػػدي نفعػػا ، فمػػف األفضػػؿ 
 أنيا ليست مستعدة بوضعيا وأزمتيا االقتصادية الحالية عمى مواجية عقوبات إضافية.

أمػػا موضػػوع الػػرفض األمريكػػي لممصػػالحة الفمسػػطينية الداخميػػة واإلصػػرار عميػػو بػػاعتراؼ د.صػػائب عريقػػات 
يقػػػي السػػػتمرار االنقسػػػاـ، فأمريكػػػا ال يعنييػػػا كثيػػػرا اسػػػتمرار الخالفػػػات بػػػيف حركتػػػي يجعمنػػػا نتبػػػيف السػػػبب الحق

حماس وفتح بقدر ما يعنييا فصؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية، وىػذا مطمػب إسػرائيمي مػف الدرجػة األولػى. 
ف كػػاف ثمػػة شػػروط لػػدى  د.عريقػػات مػػر مػػرور الكػػراـ عػػف الػػرفض األمريكػػي دوف أف يػػأتي عمػػى التفاصػػيؿ وا 

مريكػػػػا لموافقتيػػػػا عمػػػػى " المصػػػػالحة" وكػػػػذلؾ لػػػػـ يػػػػذكر العقوبػػػػات المتوقعػػػػة لكسػػػػر السػػػػمطة الوطنيػػػػة لػػػػنرادة أ
 األمريكية في شأف فمسطيني داخمي بحت.

ختامػػا نؤكػػػد اف توقعػػػات د.عريقػػػات حػػػوؿ تػػػدمير السػػػمطة ليسػػت صػػػحيحة مطمقػػػا، فأمريكػػػا ال بػػػديؿ ليػػػا عػػػف 
ية أف تتخػػذ قػػرارات لصػػالح الشػػعب الفمسػػطيني وتكسػػر اإلرادة السػػمطة ولػػذلؾ عمػػى السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطين

 األمريكية وستجد أف تيديداتيا عبثية واف ىي أقدمت عمى اتخاذ بعض العقوبات المؤقتة. 
 31/10/2012، فمسطين أون الين
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 رندة تقي الديف
الظػػروؼ اإلقميميػػة والدوليػػة لػػرئيس حكومػػة الدولػػة زيػػارة بنيػػاميف نتانيػػاىو اليػػـو إلػػى بػػاريس تػػأتي فػػي أفضػػؿ 

اإلسرائيمي ميت والسمطة الفمسطينية ورئيسػيا فػي قػاع -العبرية. فيو يزور باريس والمسار السممي الفمسطيني
الياوية. فاالستيطاف زاد والعالـ يسكت عنو، والسمطة ىمكت وتعبت وفقدت مصػداقيتيا، ألف المسػار السػممي 

لسػػالـ فشػػؿ، وىػػي مفمسػػة ماليػػًا، ألف المسػػاعدات إف وصػػمت تصػػؿ بالقطػػارة. ورئيسػػيا ورىانيػػا عمػػى خطػػة ا
محمود عباس في وضع ال أحد يحسده عميو، فالواليات المتحدة تنتظػر انتخابػات الرئاسػة، وىػي دائمػًا معنيػة 

ليػػػػة وتػػػػدىور بإسػػػرائيؿ اواًل وال تفعػػػػؿ شػػػػيئًا ألي حػػػؿ. والػػػػدوؿ األوروبيػػػػة منيمكػػػػة بمشػػػاكميا االقتصػػػػادية والما
أوضاعيا، والعالـ مشغوؿ بإيجاد مخرج إلنيػاء الحػرب السػورية ورحيػؿ بشػار األسػد ونظامػو ومنػع إيػراف مػف 
سرائيؿ عمى شفير الياوية، وحػؿ ثػالث دويػالت، غػزة  التحوؿ قوة عسكرية نووية. فحؿ الدولتيف الفمسطينية وا 

اسػػتمرت األمػػػور عمػػػى مػػا ىػػػي. والػػػرئيس  ودولػػة فػػػي الضػػػفة إلػػى جانػػػب إسػػػرائيؿ، عمػػى وشػػػؾ أف يتبمػػػور إذا
تشػريف الثػاني )نػوفمبر( موعػد انتخابػات  6الفمسػطيني محمػود عبػاس حػذر العػالـ فػي األمػـ المتحػدة أنػو بعػد 

الرئاسة األميركية سيتوجو إلى الجمعية العمامة إلعالف الدولة، وىو تحرؾ الخاسر الذي ليس لديو أي شيء 
نية تػدىورت، وذلػؾ نتيجػة السياسػة اإلسػرائيمية وتخمػي العػالـ عػف الضػغط آخر يفعمو، الف األوضاع الفمسػطي

عمييػػا، خصوصػػًا اإلدارة األميركيػػة الراعيػػة محػػاوالت المسػػارات السػػممية السػػابقة، ورسػػالة محمػػود عبػػاس إلػػى 
الػػرئيس اوبامػػا قبػػؿ أسػػابيع كانػػت رسػػالة يػػأس مػػف األوضػػاع الراىنػػة. ونتانيػػاىو فػػي ارتيػػاح كامػػؿ لألوضػػاع 

راىنػػة مػػع سػػمطة فمسػػطينية فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة، واالنقسػػاـ يػػزداد يومػػًا بعػػد يػػوـ بػػيف الفصػػائؿ الفمسػػطينية، ال
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قميمػي  إضافة إلى وضع سوري متأـز مع نظػاـ يقاتػؿ شػعبو مػف دوف أف يتػدخؿ أحػد لوقفػو، وانقسػاـ عربػي وا 
يراف منيمكيف عمى الساحة « حزب اهلل»لصالح الدولة العبرية، التي ترى  السورية لحماية نظػاـ عمػى شػفير وا 

 الياوية، فنتانياىو آت إلى فرنسا مرتاحًا جدًا ألوضاع كميا لصالحو، وال أحد سيضغط عميو.
االسػػرائيمي. وقػػاؿ -فػالرئيس الفرنسػػي بػدأ واليتػػو وىػػو يظيػر بػػالغ الحػػذر بالنسػبة لموضػػوع الصػػراع الفمسػطيني

إنو يتأسؼ لتحوؿ الديبموماسية الفرنسية إلى وضػع « الحياة»وزير الخارجية الفرنسي السابؽ ىوبير فيدريف لػ 
الفمسػػطيني، ألف ذلػػؾ ييػػدد بإخراجيػػا مػػف أي دور تمعبػػو عمػػى ىػػذا -عػػادي عمػػى صػػعيد الصػػراع اإلسػػرائيمي

الصعيد، فتمنيات نتانياىو أف تبقى األوضاع في العالـ العربي عمى ما ىي، ألف الجميع سيحوؿ أنظاره إلى 
سػػرائ يؿ فػػػي راحػػة بػػػاؿ لمبقػػاء عمػػػى وضػػعيا. أمػػػا الغػػرب، فالكػػػؿ يخػػاؼ مػػػف إسػػرائيؿ ومعاقبػػػة أمػػور أخػػػرى وا 

سياساتيا مف االتحاد األوروبي الذي صوت مرات عدة عمى خرقيا قراراتو بالنسبة لالستيطاف واالحتالؿ أمر 
 غير وارد. لذا سيمتقي الرئيس ىوالند رئيس دولة عبرية مرتاحًا جدًا لألوضاع.

 1/11/2012، الحياة، لندن
 

 اليجوم اإلسرائيمي عمى مصنع اليرموك في الخرطوم 68
 د. يوسؼ نور عوض
عنػػػدما أعمنػػػت الحكومػػػة السػػػودانية أف حريقػػػا شػػػب فػػػي مصػػػنع اليرمػػػوؾ لمػػػذخيرة كػػػاف األمػػػر عاديػػػا، ذلػػػؾ أف 
الحريؽ يمكف أف يحدث ألي سبب مف األسباب، لكف عندما قالت الحكومة السودانية إف الحريؽ شب بسبب 
غػػػػارة إسػػػػرائيمية بػػػػدأ األمػػػػر يأخػػػػذ أبعػػػػادا أخػػػػرى، وفػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة بػػػػدأ التسػػػػاؤؿ، كيػػػػؼ وصػػػػمت الطػػػػائرات 
اإلسػػرائيمية لػػذلؾ الموقػػع فػػي الخرطػػوـ؟ إذ المعػػروؼ أنػػو كػػاف عمػػى ىػػذه الطػػائرات أف تطيػػر أكثػػر مػػف ألػػؼ 

بػػؿ أف تصػػؿ إلػػى كيمػػومتر لتصػػؿ إلػػى حػػدود السػػوداف و أف تطيػػر فػػي داخػػؿ السػػوداف ألػػؼ كيمػػومتر أخػػرى ق
ىدفيا، فمماذا لـ تػتمكف أجيػزة الرصػد السػودانية مػف اكتشػاؼ ىػذه الطػائرات؟ ولػو افتَرضػنا أف أجيػزة الرصػد 
كانت غير فادرة عمى ذلػؾ مػف الناحيػة التقنيػة، فالسػؤاؿ الميػـ ىػو كيػؼ تػزودت ىػذه الطػائرات بػالوقود وىػي 

لطػائرات لػـ تػأت مػف إسػرائيؿ مباشػرة بػؿ أتػت مػف في طريقيػا إلػى ىػذا اليػدؼ البعيػد؟ أغمػب الظػف أف ىػذه ا
بعض األقطار األفريقية المجاورة، ويفسر ذلؾ اإلعالف المفػاجىء لمػرئيس السػوداني عمػر البشػير بأنػو يعتػـز 
القياـ بزيارة إلى دولة جنوب السوداف يمتقي خالليا بالرئيس سمفا كير، و قبؿ أف نسترسؿ في ىذا األمر فإف 

.عمينا أوال أف نت  أكد مف أف إسرائيؿ ىي التي قامت باليجـو
إذ المالحظ أنو بعد اليجـو المباشر عمى مصنع اليرموؾ قاؿ المسؤوؿ فػي وزارة الػدفاع اإلسػرائيمية 'عػاموس 
جمعاد' إلذاعة الجيش اإلسرائيمي إف السوداف دولة إرىابية خطيرة، ولكنو لـ يشػر بصػورة مباشػرة إلػى اليجػـو 

يؿ، وعمى الرغـ مف رفض: عاموس' التأكيػد عمػى أف إسػرائيؿ ىػي التػي قامػت بػاليجـو الذي اتيمت بو إسرائ
 فقد أكد عمى قدرات الطيراف اإلسرائيمي وجدارتو.

لكف الحممة التي شنتيا الصحؼ اإلسرائيمية عمػى مصػنع الػذخيرة فػي السػوداف ربمػا يسػتنتج منيػا أف إسػرائيؿ 
مصنع ىػو مصػنع إيرانػي يصػدر السػالح والػذخيرة لحركػة حمػاس ىي التي قامت باليجوـ اعتقادا منيا بأف ال

الستخداميا في اليجمات عمى إسرائيؿ. وليذا السػبب قػاؿ المحمػؿ العسػكري فػي صػحيفة 'بػديعوت أحرينػوت' 
.  ألكس فيشماف إف األىداؼ التي ىوجمت أىداؼ شرعية، وذلؾ ما يؤكد أف إسرائيؿ ىي التي قامت باليجـو

فة 'معػػاريؼ' إف ىنػػاؾ اعتقػػادا لػػدى جيػػات اسػػتخبارية بػػأف إسػػرائيؿ ىػػي التػػي قامػػت ومػػف جانبيػػا قالػػت صػػحي
.  باليجـو
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أمػػا الحكومػػة السػػػودانية فقالػػت إنيػػا سػػػتتقدـ بشػػكوى لمجمػػس األمػػػف، وىػػي بػػالطبع شػػػكوى غيػػر مجديػػة ألنػػػو 
 ينتظرىا ىناؾ الفيتو األمريكي المنحاز إلسرائيؿ بدواع غير مبررة.

كػف ىػو األوؿ الػذي تقػوـ بػو الطػائرات اإلسػرائيمية ضػد السػوداف، إذ قامػت إسػرائيؿ غيػر أف ذلػؾ اليجػـو لػـ ي
بغارة استيدفت سيارة فػي منطقػة بورتسػوداف نػتج عنيػا قتػيالف كػذلؾ قامػت بمياجمػة قافمػة شػاحنات فػي عػاـ 

 ألفيف وتسعة قالت إنيا كانت تحمؿ أسمحة وذخائر لحركة حماس.
دت مصر تعاطفيا الكامؿ مع الحكومة السودانية وشػجبت أي اعتػداء ينػاؿ وبالنسبة لممواقؼ الخارجية فقد أب

 مف سيادة السوداف، وفي الوقت نفسو دانت الجامعة العربية ىذا اليجـو ووصفتو بالعمؿ اإلرىابي.
وأمػػا بالنسػػبة لمموقػػؼ اإليرانػػي فػػإف المتحػػدث باسػػـ وزارة الخارجيػػة اإليرانيػػة 'رامػػيف ميمػػاف' داف ىػػذا اليجػػـو 

 سرائيمي عمى مصنع اليرموؾ واعتبره انتياكا لكؿ المعايير الدولية.اإل
ذا تأكػػد أف الغػػارة قامػػت بيػػا إسػػرائيؿ فالسػػؤاؿ الميػػـ ىػػو، ىػػؿ كػػاف ىػػدؼ إسػػرائيؿ ىػػو ضػػرب مصػػنع كػػاف  وا 

ذا كاف ذلؾ حقيقة فمماذا لـ يظير ىذا السالح عند حماس؟  يصدر السالح إلى حماس؟ وا 
تيداؼ إسػػرائيؿ لمسػػوداف لػػيس جديػػدا ولػػيس ذلػػؾ ألنيػػا دولػػة إرىابيػػة أو ألنيػػا اإلجابػػة بكػػؿ تأكيػػد ىػػي أف اسػػ

تصػػدر السػػالح لحمػػاس، إذ المعػػروؼ أف إسػػرائيؿ وقفػػت مػػف قبػػؿ مناصػػرة لمحركػػة الشػػعبية وسػػاعدتيا حتػػى 
توصمت إلى فصؿ جنوب السوداف، وما زالت إسرائيؿ تواصؿ محاوالت تمزيػؽ السػوداف وىػدفيا االسػتراتيجي 

سػرائيؿ فػإف تػؿ أبيػب ال تريػد أف تػرى مصػر  ىو مصر، ذلؾ أنو عمػى الػرغـ مػف الصػمح القػائـ بػيف مصػر وا 
دولة قوية، وىي تعمـ أف مصدر ضعؼ مصر يكمف في حرمانيا مف نصيبيا مف ميػاه النيػؿ وذلػؾ ىػدؼ ال 

ليػدؼ ىػي يتحقؽ إال إذا أقيمت جبية عريضة معاديػة لمصػر فػي دوؿ أفريقيػا والخطػوة األولػى لتحقيػؽ ىػذا ا
 تمزيؽ السوداف.

ذا كانػػت إسػػرائيؿ تقػػوـ بيػػذا الػػدور الشػػرير فممػػاذا يسػػكت المجتمػػع الػػدولي عمييػػا بػػؿ ولمػػاذا تتخػػذ الواليػػات  وا 
المتحػػػدة سياسػػػات ال يقرىػػػا المجتمػػػع الػػػدولي وقػػػد ظيػػػر ذلػػػؾ فػػػي دراسػػػة نشػػػرت فػػػي موقػػػع غوغػػػؿ دوف ذكػػػر 

 صاحبيا؟.
يات المتحدة بالشػؤوف الداخميػة إلسػرائيؿ ولمػاذا تنفػؽ كػؿ يػوـ عشػرة وتتساءؿ ىذه الدراسة أوال لماذا تيتـ الوال

مالييف دوالر مف أجؿ إسرائيؿ في وقت يحتاج فيو اقتصادىا ليذه المبالغ، وبينما تنفؽ الواليات المتحدة ىذه 
ف، المبػػالغ فيػػي ال تيػػتـ كثيػػرا بخروقػػات إسػػرائيؿ المسػػتمرة لحقػػوؽ اإلنسػػاف خاصػػة فػػي معاممتيػػا لمفمسػػطينيي

وتتسػػاءؿ الدراسػػة، ىػػؿ تحتػػاج الواليػػات المتحػػدة لحمايػػة إسػػرائيؿ مػػف أجػػؿ أمنيػػا الخػػاص، واإلجابػػة بحسػػب 
الدراسػػة ىػػي خػػالؿ الحػػرب البػػاردة كانػػت إسػػرائيؿ تشػػكؿ خػػط دفػػاع أوؿ لمواليػػات المتحػػدة ولكػػف فػػي الوقػػت 

 مصالحيا..الحاضر فإف حماية إسرائيؿ في ىذه المنطقة يقمؿ مف أمف الواليات المتحدة و 
 وتتساءؿ الدراسة ىؿ مساندة الواليات المتحدة إلسرائيؿ ىو بسبب ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر؟

تحاوؿ إسػرائيؿ أف تشػوه سػمعة الفمسػطينييف بػربط ىػؤالء الميػاجميف بالحركػات الفمسػطينية ولكػف تأكيػد القػادة 
إليػػػو إسػػػرائيؿ مػػػف أجػػػؿ كسػػػب الػػػود  الفمسػػػطينييف ونفػػػييـ ألي عالقػػػة ليػػػـ بالميػػػاجميف يؤكػػػد غيػػػر مػػػا ذىبػػػت

 األمريكي
 وتتساءؿ الدراسة ىؿ تؤيد الواليات المتحدة إسرائيؿ ألنيا الديموقراطية الوحيدة في المنطقة ؟.

واإلجابة ىي أنو قد تكوف إسرائيؿ مف الناحية النظرية دولة ديموقراطية ولكنيا في الحقيقة غير ذلؾ ألنيػا ال 
وأىميا حقوؽ اإلنساف كما تتساءؿ الدراسػة ىػؿ تتصػرؼ إسػرائيؿ مػف ناحيػة دفاعيػا  تتقيد بالقيـ الديموقراطية

عػػف الػػنفس فقػػط، واإلجابػػة ىػػي أف إسػػرائيؿ ال تػػدافع عػػف نفسػػيا عنػػدما تواجػػو الفمسػػطينييف ألف لمفمسػػطينييف 
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ظػر فػي حقوقا يجب أف تعترؼ بيا إسرائيؿ. ويبػدو فػي ضػوء ذلػؾ أف الواليػات المتحػدة بحاجػة إلػى إعػادة الن
 مواقفيا مف إسرائيؿ حتى تبقى مصالحيا أكثر أمنا في ىذه المنطقة.

وبالتالي يجب أال تصمت الواليات المتحدة عندما تقوـ إسػرائيؿ بعػدواف واضػح كمػا حػدث فػي قصػؼ مصػنع 
 اليرموؾ.

 1/11/2012، القدس العربي، لندن
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