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  41  :كاريكاتير
***  

  
    قبول فلسطين عضوا كامال على قرار اليونسكود أموال الضرائب وتسرع االستيطان رداتجم" إسرائيل" .1

 اللجنة الوزارية   ، أن  نظير مجلي   عن مراسلها  تل أبيب  ، من 2/11/2011الشرق األوسط، لندن،     ذكرت
الثمانية، التي تقود الحكومة اإلسرائيلية في القضايا االستراتيجية، خرجت بسلسلة قرارات لمعاقبة السلطة             

وتـشمل هـذه    ). اليونيـسكو ( كامال في منظمة التربية والعلوم والثقافـة         الفلسطينية على قبولها عضوا   
في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلين، وتقييـد تحركـات          » القانوني«توسيع االستيطان   : القرارات

في الضفة  » قاسية«قادة السلطة الفلسطينية ومنع عدد منهم من مغادرة البالد، والتهديد بعمليات عسكرية             
  .ربية وقطاع غزة وغيرهاالغ

. واعتبرت اللجنة الوزارية قرار اليونيسكو بداية نهر جارف من اإلنجازات السياسية للسلطة الفلـسطينية             
.  منظمة دولية، منهـا منظمـة الـصحة العالميـة          16وتوقعت أن يتاح اآلن قبول عضوية فلسطين في         

 نـوفمبر   11لس األمن الـدولي فـي       وأعربت عن خشيتها من أن يؤثر هذا التطور على البحث في مج           
  .الحالي، في اقتراح قبول فلسطين عضوا في األمم المتحدة) تشرين الثاني(

وقال مصدر سياسي إسرائيلي أمس، إن اللجنة قررت تطبيق هذه العقوبات ضـد الـسلطة الفلـسطينية                 
. »بات مرة واحـدة   رزمة ضر «من  ) الشاباك(بالتدريج، بعد تحذير مسؤولين في جهاز المخابرات العامة         

وكشف عن خالفات داخلية في إسرائيل حول سبل الرد على الفلسطينيين، حيث يريد رئـيس الـوزراء،                 
، بينما يطالب وزير الخارجيـة،      »هناك رد حازم من دون أن نكسر القوالب       «بنيامين نتنياهو، أن يكون     

ـ     للـسلطة الفلـسطينية   » ب شـديد عقا«أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون االستراتيجية، موشيه يعلون، ب
بواسطة قطع كل صلة بها وتضييق الخناق على قادتها حتى ال يستطيعوا التنقل في الـضفة الغربيـة أو                   

  .ضد السلطة الفلسطينية وضد حركة حماس» جدية«مغادرة البالد وتوجيه ضربات عسكرية 
تنيـاهو، أصـدر الليلـة،      ، أن ن   من القـدس   ،1/11/2011،)صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية    وأضافت  

" غـوش عتـصيون   "توجيهاته بتسريع وتيرة بناء ألفي وحدة سكنية في مدينة القدس المحتلة ومستوطنة             
  . القريبة

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية أنه تقرر خالل الجلسة تجميد إحالة مئـات ماليـين الـشواقل إلـى الـسلطة                  
وسيظّل هذا القرار ساري المفعول     . يل لحساب السلطة  الفلسطينية عن الرسوم الجمركية التي تجبيها إسرائ      

  .لحين إجراء نقاش آخر في الموضوع في نطاق المنتدى الوزاري المذكور
 

   بالعدوان ال يرهب شعبناالتلويح: هنية .2
رئيس الحكومة الفلسطينية في  أن غزة، من 1/11/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية نشرت 

إن تلويح االحتالل اإلسرائيلي بكسر إرادة الشعب الفلسطيني من خالل العدوان غزة إسماعيل هنية قال 
وأشاد هنية خالل افتتاح مسجد  .ال يرهبنا، مشيرا إلى جهود الحكومة في حماية المواطن الفلسطيني

ة، البورنو غربي المدينة، والذي دمر بالكامل جراء استهداف االحتالل اإلسرائيلي له في الحرب األخير
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ووجه رسالة إلى األمة العربية  .بصمود الشعب الفلسطيني وقدرته على الحياة وتحدي االحتالل
واإلسالمية إلى أن مساجد كثيرة دمرها االحتالل خالل الحرب وبعدها وهي تنتظر من يسهم في إعادة 

  .بنائها
 الهوية والشخصية والكيان، فهي"وأكَّد على أن المساجد هي من تخرج الدعاة والعلماء واألمراء والقادة 

وعندما تكون البداية من المسجد تكون النهاية للمسجد ولكن النهاية تكون للمسجد األقصى حيث يحرره 
المساجد مصانع الرجال فهي تثبت فيه العبودية هللا وقوة اإليمان وقوة الوحدة وقوة : "وقال". أبناء المساجد

  ".الساعد والسالح
وفدا روسيا يزور غزة للتضامن مع أن هنية استقبل ، 1/11/2011 لإلعالم، المركز الفلسطينيوذكر 

أهلها، ضم الصحافي الروسي مكسيم شيفشنكو وزوجته الصحافية ناديجدا كيفر كوفا، وليلينا محمد ياروفا 
وشكر هنية الوفد الروسي على حرصه على زيارة غزة السيما وأنه  .رئيس جمعية التضامن الروسية

من نوعه، مقدما بالشكر للوفد ولكل الشعب الروسي ولجمعية التضامن التي عملت على جمع األول 
إن هذا اللقاء مميز حيث يجمعه بالصحافي مكسيم : "وقال .التبرعات لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني

 ضميره الحي شيفشنكو الملتزم بالقضايا اإلنسانية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، األمر الذي يدلل على
، مستنكرا باسم الحكومة الفلسطينية والشعب الهجمة التي يقوم بها اللوبي الصهيوني "وإدراكه لما يجري

نحن على جاهزية تامة القيام "وأضاف  .ضده، مشيرا إلى التضامن الفلسطيني الرسمي والشعبي معه
  ".حافي مكسيمبدورنا األخالقي والقانوني واإلعالمي والسياسي لحماية ودعم الص

وأشار إلى أن ميزة هذا اللقاء هو أنه األول من روسيا وأنه يعبر عن الموقف السياسي التاريخي الرسمي 
والشعبي لروسيا، مقدرا المواقف الروسية وتعاملها مع الشعب الفلسطيني وقضيته، مبينًا الحرص على 

ويات الرسمية والشعبية الروسية لزيارة التواصل المستمر مع روسيا وتطوير العالقة، داعيا كل المست
  .غزة

متانة العالقة بين المسلمين "من غزة، أن هنية أكد  2/11/2011الخليج، الشارقة، وجاء في 
ولفت خالل استقباله وكيل عام بطريركية الالتين في القدس األب همام أخزوز في مقر . "والمسيحيين

لمصير المشترك لكل أبناء الشعب الفلسطيني مسلمين الهدف الواحد وا"مجلس الوزراء في غزة، إلى 
بتوفير حياة آمنة كريمة وحرية العبادة وفق "وشدد على االلتزام الكامل للمسيحيين . "ومسيحيين

وأشار هنية إلى إصرار المقاومة . "هذا حق لهم وواجب علينا"، وقال "الخصوصية االجتماعية والدينية
سي كريس البندك، ضمن صفقة تبادل األسرى األخيرة، بما يؤكد على شمول األسير المسيحي المقد

  ."متانة العالقة القوية بين المسلمين والمسيحيين الذين يعملون جميعاً من أجل فلسطين“
  

  شعبنا ل انتصار "ليونسكوا"عضوية : فياض .3
نسكو،  اعتبر رئيس الوزراء سالم فياض أن قرار قبول فلسطين عضوا كامال في منظمة اليو:جنين

إن هذا القرار "وقال،  .انتصارا إلرادة شعبنا وإصراره على صون وتجسيد هويته وثقافته وتراثه الوطني
يأتي تتويجاً لكفاح شعبنا على مدار عشرات السنين من أجل صون وحماية هويته وثقافته وتراثه الوطني 

  ."من كل ما تعرض له من محاوالت الطمس والتذويب والمصادرة
خالل كلمة رئيس الوزراء لدى افتتاحه، وبحضور وزيرة التعاون والتنمية الفرنسي ناتالي جاء ذلك 

كوشيوسكو، الثالثاء، أكبر مشروع مياه في شمال الضفة الغربية، في موقع بئر ميثلون بمحافظة جنين، 
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، ومن )ةالبئر والخطوط الناقل(الذي يشمل على نظام متكامل من خدمات المياه من حيث مصدر اإلنتاج 
، إضافة إلى أنه أول مشروع مياه متكامل يشمل إنشاء )الشبكات الداخلية والخزانات(حيث نظام التوزيع 

 ألف 22جسم متخصص في المياه إلدارة خدمات المياه للمواطنين، حيث يخدم هذا المشروع حوالي 
 55ة هذا المشروع  وجربا، حيث بلغت تكلف-صير- مسلية-الجديدة- سيرس–نسمة في تجمعات ميثلون 

  .مليون شيكل
وأكد أن قطاع المياه يحتل اهتماما بارزا في سلم أولويات عمل وكالة التنمية الفرنسية، وفي دعمها 
لجهود السلطة الوطنية منذ البدايات، إضافة إلى قطاعات أخرى وفي مجاالت مختلفة كالخدمات 

ن مساعدات، وصلت إلى حوالي نصف مليار نشكرهم جزيل الشكر على ما قدموه م": وقال .االجتماعية
، ' ليومنا هذا2008 مليون دوالر منها قدمت منذ عام 300دوالر منذ نشأة السلطة الوطنية، أكثر من 

في هذا ما يدل على الدعم الواضح من قبل فرنسا وبما عزز جهد السلطة الوطنية الهادف إلى 'مضيفا 
  ."اإلعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين

  1/11/2011، )وفا(الة األنباء والمعلومات الفلسطينية وك
  

  تضع شروطا مجحفة لوقف عدوانها على غزة" إسرائيل: "رزقة .4
أكد مستشار رئيس الوزراء في الحكومة غزة يوسف رزقة أن إسرائيل تتحدث عن   : وكاالت-غزة  

 إن جهود تبذل مع وقال في تصريح صحفي ، شروط مجحفة لوقف العدوان المتواصل علي قطاع غزة
 مشيرا إلي أن هناك شروط مجحفة تضعها إسرائيل لوقف ،القيادة المصرية لوقف العدوان علي القطاع

واعتبر رزقة أن الحديث اآلن ليس عن تهدئة  .هذا العدوان حسب ما تم إبالغنا من الجانب المصري
لي تهدئة بين الفصائل الفلسطينية  عاتفاقالفتا إلي أنه كان هناك , ولكن عن وقف للعدوان اإلسرائيلي

 فيما أعلنت إسرائيل عن مقتل مستوطن جراء ، فلسطينيا12وسلطات االحتالل ولكن إسرائيل خرق
  .سقوط صاروخ جراد علي مدينة عسقالن

بينما أكد السفير المصري لدي السلطة الفلسطينية ياسر عثمان أن مصر حصلت علي ضمان جدي من 
وقال عثمان إن مصر بذلت جهودا كبيرة ونجحت في , العسكري في قطاع غزةإسرائيل بعدم التصعيد 

 وقد نجحت القاهرة خالل الساعات القليلة الماضية في منع تطوير ،تجنيب القطاع عملية عسكرية واسعة
  . علي القطاع والدخول في حلقة الرد والرد المتبادلاإلسرائيليالعدوان 

  2/11/2011األهرام، القاهرة، 
  

  قات يحذر من عدوان على غزةعري .5
 صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من هجوم .دحذر :  أشرف الهور-غزة 

إسرائيلي على القطاع، وقال ان القيادة الفلسطينية أجرت اتصاالت مع مختلف أطراف المجتمع الدولي 
الحفاظ "في تصريحات صحافية إلى ودعا عريقات  .حذرت فيها من أن إسرائيل تحضر لشن هذا العدوان

، مشيراً "على التهدئة وعدم إعطاء ذرائع إلسرائيل لشن مثل هذا العدوان حفاظا على أرواح المواطنين
وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق المصالحة وتنفيذ  ."مصلحة وطنية عليا" أن ذلك يمثل إلى

  .االتفاق المبرم بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن
  2/11/2011قدس العربي، لندن، ال
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   البرلمان األوروبي بموقف واضح تجاه الممارسات األمريكيةيطالب "التشريعي" .6

 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، البرلمان األوروبي بموقف .دطالب : غزة
جاء ذلك خالل  . الفلسطينيواضح تجاه الموقف األمريكي المعادي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب

زيارة وفد برلماني أوروبي رفيع المستوى للمجلس التشريعي بغزة، الثالثاء، وكان في استقباله كافة 
ورحب بحر بالوفد األوروبي، معتبرا أن زيارته تأتي  .أعضاء المجلس من جميع الكتل البرلمانية بغزة

  . غزةضمن جهود كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع
وقال إن الموقف األمريكي ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في اليونسكو يعد مؤامرة 
أمريكية، وهو موقف جاء بقرار من الكونجرس األمريكي الذي يقضي بوقف أي دعم مادي ألي مؤسسة 

ني، وأن نريد من البرلمان األوروبي أن يقف مع الشعب الفلسطي"وأضاف  ".تقبل بعضوية فلسطين فيها
  ".يكون له موقف واضح تجاه ما يعانيه، وتجاه الموقف األمريكي المعادي للقضية الفلسطينية

وأكد أن هناك توافقًا بين كافة كتل المجلس التشريعي الفلسطيني على ضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق 
ارة األمريكية المصالحة في أقرب وقت ممكن، داعيا لموقف أوروبي لوقف تدخالت ومحاوالت اإلد

  .لتعطيلها واستخدامها الفيتو ضدها
  إدراك التغيرات

ورئيس كتلتها البرلمانية، إن " حماس"بدوره، قال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة 
العالم العربي واإلسالمي كان وال يزال له عالقات تعاون حضاري مع دول االتحاد األوروبي، داعيا 

نحن شعب صاحب قضية "وأضاف  ". التغيرات والواقع الجديد الذي فرض على المنطقةأوروبا إلدراك
ولنا حقوق في العودة والحفاظ على كرامتنا بالعيش واحترام مقدساتنا التي ال تحترمها إسرائيل وتنتهكها 

فت ول ".بشكل يعد سابقة خطيرة، خاصة هدمها لطريق المغاربة مؤخرا تمهيدا لهدم المسجد األقصى
الحية إلى أن المصالحة الفلسطينية أمامها معيقات كبرى نحاول تجاوزها، من أهمها أن احترام نتائج أي 

ودعا البرلمان األوروبي بأن  .انتخابات مقبلة قد تتمخض عن هذه المصالحة غير مضمون حتى اآلن
 من أجل دعم العدالة يكون له دور هام وفاعل في التأثير على السياسة المعمول بها في دول أوروبا،

  .والديمقراطية واحترام خيار الشعب الفلسطيني
  "معنيون بالمصالحة"

من جهته، أشاد النائب عن كتلة فتح البرلمانية فيصل أبو شهال باجتماع الكتل البرلمانية في لقائها بالوفد 
نحن معنيون : "قالو .األوروبي، داعيا ألن يتبع هذا اللقاء لقاءات أخرى تحضرها كتلتا فتح وحماس

بإنهاء حالة االنقسام وسنسير قدما لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ونؤمن بضرورة تحقيق العدالة 
  ".والديمقراطية عبر االنتخابات في مناطق السلطة

بدوره، انتقد النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدالوي مطالبة اإلدارة األمريكية 
ألوروبية للجانب الفلسطيني باستئناف المفاوضات مع االحتالل في ظل استمرار وبعض الدول ا

  .االستيطان والتهام األراضي الفلسطينية
  1/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   لم تحقق شيئا ولدينا مآخذ على توني بلير "الرباعية" :المالكي .7
 بمناسبة وجوده في باريس للمشاركة في "سطالشرق األو"في حديث مطول أجرته معه : ميشال أبو نجم

 الفلسطينية في اإلستراتيجيةأعمال اليونيسكو، شرح وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي 
مجلس األمن الدولي والخيارات المفتوحة وأسباب اإلصرار على هذه البوابة من أجل الحصول على 

وأكد المالكي استعداد السلطة الفلسطينية  . المنظمة الدوليةاالعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في
لمعاودة الكرة في مجلس األمن والتوجه إلى محكمة العدل الدولية والطعن في حق واشنطن استخدام 

  .الفيتو ضد عضوية دولة فلسطين استنادا إلى استشارات قانونية جدية
ضمام إلى المنظمات الدولية المتفرعة عن األمم واستبعد المالكي أن يعمد الفلسطينيون إلى طلب االن

 لتفادي تشتيت الطاقات واتهامهم بااللتفاف على القرار المنتظر في اليونسكوالمتحدة بعد نجاحهم في 
نيويورك، مضيفا أن االعتراف بفلسطين عضوا سيفتح الباب أمامها تلقائيا لدخول المنظمات 

  .المتخصصة
حق  " اليونيسكو ماليا، إذ أن هذا القبول"تخريب" قبول فلسطين سببا في ورفض المالكي اعتبار أن يكون

  . للفلسطينيين، داعيا كل األطراف لدراسة كيفية مواجهة ما قد ينتج عن وقف التمويل األميركي"طبيعي
 وتناول المالكي جهود اللجنة الرباعية الدولية وما تحاول القيام به، معتبرا أنها لم تنجح حتى اآلن في

والمأخذ الفلسطيني . تحقيق شيء، معبرا عن تحفظات كبيرة إزاء الدور الذي يلعبه مبعوثها توني بلير
وأشار المالكي إلى أن . الرئيسي عليه هو أنه يعبر عن خطط ومواقف ال تعكس خطط ومواقف الرباعية

  ."في الوقت والزمان المالئمين"الجانب الفلسطيني سيعبر عن رأيه 
  2/11/2011 لندن، الشرق األوسط،

  
   البناء االستيطاني قرار إسرائيلي بتسريع تدمير عملية السالمتسريع: أبو ردينة .8

إن قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء ألفي وحدة "قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، : رام اهللا
 ."لي بتسريع تدمير عملية السالماستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قرار إسرائي

أن الحديث عن تجميد األموال للسلطة الوطنية، يشكل استفزازا لشعبنا "، مساء الثالثاء، "وفا"وأضاف، لـ
االستيطان مستمر ولم يتوقف ال قبل "وأوضح أن  ."موسرقة ألمواله، ولجهود اللجنة الرباعية لعملية السال

  .  "بعدها وإنما ذلك ذريعة إسرائيلية، وال "اليونسكو'عضوية فلسطين في 
 من دخول األرض الفلسطينية وإسرائيل في حال تم "اليونسكو"واعتبر أن الحديث عن منع ممثلين عن 

اإلعالن عن أماكن فلسطينية أثرية يجب المحافظة عليها، عرقلة لدور األمم المتحدة، ومنظماتها، 
نطالب اللجنة الرباعية واإلدارة األميركية بوضع حد ": وتابع .اإلنساني والثقافي، وانتهاكا للقانون الدولي

  ."لهذه الممارسات الذي ستكون لها نتائج سلبية على المنطقة بأسرها
  1/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

    
   قرار بحل السلطة الفلسطينيةيوجدال : عشراوي .9

 في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة اإلعالميذية رئيسة دائرة  العضو في اللجنة التنفأكدت: رام اهللا
بل على العكس تسعى السلطة اليوم إلى تعزيز . ال يوجد قرار بحل السلطة الوطنية"نه أحنان عشراوي 
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وتقوية المؤسسات ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وما زالت السلطة بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي 
  ". ومعنوياًمادياً وسياسياً

  1/11/2011القدس، القدس،  
  

   وكالة تابعة لألمم المتحدة16 لطلب العضوية الكاملة في تتحرك "منظمة التحرير" .10
أكد السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشه أن نجاح منظمة التحرير في تكريس : وكاالت -رام اهللا 

، فتح الباب أمام )يونيسكو(ة والعلوم والثقافة  المتحدة للتربياألممعضوية فلسطين الكاملة في منظمة 
  . وكالة تابعة لألمم المتحدة في غضون األسابيع المقبلة16 إلى لالنضمامتحرك 

ندرس اآلن توقيت التحرك نحو عضوية كاملة في : "عن خريشه قوله أمس" أسوشييتد برس"ونقلت وكالة 
..  كل منظمات ووكاالت األمم المتحدةإلىنضمام  هدفنا هو االإن..  تابعة لألمم المتحدةأخرىمنظمات 

 إحدىنحن اآلن نعمل على ذلك، واحدة تلو األخرى، ألنه وقت التحرك بعدما ضمنا العضوية الكاملة في 
 إلى االنضمام ذلك يفتح الباب لنا للذهاب أبعد في إن). األونيسكو(اكبر واهم وكاالت األمم المتحدة 

  ".متحدة تابعة لألمم الأخرىوكاالت 
  2/11/2011المستقبل، بيروت، 

  
   فلسطين في منظمة الصحة العالميةعضويةبدء التحضيرات لطلب  .11

تعكف وزارة الصحة الفلسطينية في رام اهللا على تجهيز ملف خاص من أجل طلب العضوية : رام اهللا
لمتحدة للتربية الدائمة لفلسطين في منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد يوم من اعتماد منظمة األمم ا

أفاد وزير الصحة في  و.لعضوية فلسطين فيها بأغلبية أصوات ممثلي الدول" اليونسكو"والعلوم والثقافة 
نسخة عنه االثنين، أن " قدس برس"الحكومة الفلسطينية برام اهللا، فتحي أبو مغلي، في بيان صحفي تلقت 

 الكاملة في منظمة الصحة العالمية، توجيهات من رئيس السلطة محمود عباس، صدرت لبحث العضوية"
  ".مع مدير مكتب المنظمة األسبوع الماضي، خالل استقبال له في وزارة الصحة

  1/11/2011قدس برس، 
  

  وتعويض التمويل الذي قطعته عنها واشنطن" اليونسكو" لدعم الخليجالسلطة تدعو دول  .12
عم منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم دعت السلطة الفلسطينية دول الخليج العربي إلى د: رام اهللا
، ورفدها بالمساعدات المالية لدعم ميزانيتها، عقب إعالن قبول انضمام دولة فلسطين "اليونسكو"والثقافة 

  .كعضو دائم فيها
وأوضحت بأن هذه الخطوة تأتي في إطار ردها على الموقف األمريكي القاضي بقطع الدعم المالي المقدم 

ممية على خلفية منحها دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها، فيما أهابت بدول الخليج لتعويض للمنظمة األ
  .والذي يشكّل أكثر من خُمس ميزانيتها" اليونسكو"التمويل األمريكي المقطوع عن 

  1/11/2011قدس برس، 
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  تفاقاتمخالفة لالبحق السلطة الفلسطينية " إسرائيل" تدرسها التيالعقوبات : نمر حماد .13
قال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد إن العقوبات التي تدرسها : وكاالت –القدس 

الحكومة اإلسرائيلية بحق السلطة الفلسطينية هي مخالفة واضحة لكل االتفاقيات والمبادرات الدولية، 
  .وتشكل دليلًا جديداً على أن إسرائيل غير معنية بعملية السالم والتسوية

  2/11/2011البيان، دبي،  
  

  "اليونسكو" شخصيات فلسطينية رسمية ترحب بعضوية فلسطين في .14
رسمية رحبت بقرار انضمام فلسطينية شخصيات أن ، 2/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا،  نشرت

يس من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئ ف.فلسطين دولة كاملة العضوية في اليونسكو
بانضمام فلسطين لها عضوا كامل ) اليونسكو(دائرة شؤون الالجئين زكريا األغا، إن قرار منظمة 

العضوية وبأغلبية ساحقة يؤكد حجم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية وصواب الرؤية السياسية لمنظمة 
ومة االحتالل اإلسرائيلي التحرير في توجهها إلى األمم المتحدة للمطالبة بحقوق شعبنا بعد أن أوصلت حك

  .العملية السلمية إلى طريق مسدود بفعل سياستها االستيطانية وتنكرها للحقوق الفلسطينية
ومن جانبه، اعتبر المحامي غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعتراف اليونسكو 

ا باهرا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة بفلسطين دولة كاملة العضوية فيها انتصارا للحق الفلسطيني ونجاح
  .الرئيس محمود عباس

 واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية االمين العام لجبهة .دواعرب 
التحرير الفلسطينية، عن بالغ سعادته بما حققته القيادة الفلسطينية وحصول فلسطين على عضوية كاملة 

  . هذا نصر تاريخي لإلرادة الفلسطينيةأنبر عتافي اليونسكو، و
 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات العربية والصين الشعبية عباس زكي أمس، وأكد
 الدور الذي يقوم به الرئيس محمود عباس في الساحة الدولية، السترداد فلسطين من واقع الطمس أهمية

  .1948 عام سرائيلياإل الذي فرضه عليها االحتالل واإللغاء
رئيس ، أن وكاالتمن رام اهللا، نقال عن  2/11/2011المستقبل، بيروت، في نفس السياق ذكرت 

المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رحب بالقرار معتبرا ذلك إحقاقا ألحد الحقوق المشروعة 
  . عاما63نه تأخر للشعب الفلسطيني ويعطي دفعة قوية لعملية السالم، ويأتي في موعده بل ا

 للروح البشرية في مواجهة الخوف انتصارإنه : " للمنظمة حنان عشراويةالتنفيذيوقالت عضو اللجنة 
وأعتقد أن هذا هام للغاية ألنه يرسل رسالة . هناك دول صوتت على أساس المبدأ: "وأضافت". واإلجبار

  ".فلسطينيين وإبعادهم من مجتمع الدولواضحة بأن هناك أغلبية كبيرة في العالم ال تريد التضحية بال
بعد حصولنا على : "قائلة" فرانس برس"وصرحت وزيرة الثقافة الفلسطينية سهام البرغوثي لوكالة 

 اإلجراءاتالعضوية في اليونيسكو بصفتنا دولة سنتمكن من العمل على حماية تراثنا وثقافتنا من 
  ". المفروضة علينااإلسرائيلية

وزارة  من رام اهللا أن 1/11/2011، )وفا(كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وإلى ذلك جاء في 
 باريس الدبلوماسية، التي توجت بانتزاع عضوية فلسطين الكاملة في "معركة" رأت في  الفلسطينيةاإلعالم
رحيل ، بمثابة بداية النهاية لالحتالل، والقطرة األولى التي تسبق أمطار الحرية و)اليونسكو(منظمة 

  .االحتالل البغيض لغير رجعة
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 شأن يحمل من الدالالت توأضافت في بيان صحفي، أن المقعد الفلسطيني األول في منظمة دولية ذا
والمضامين ما يضع بعض دول العالم التي ال زالت تغمض عيونها عن معاناة شعبنا، أمام امتحان 

رية والديمقراطية والمساواة والقانون الدولي من أخالقي، فال يمكنها االستمرار بإدعاء أجوف يتغنى بالح
جهة، في الوقت الذي ترفع يدها لتسجيل اعتراض على حقوق شعبنا في المحافل الدولية، وتسكت عن 

  .جرائم االحتالل ومستوطنيه بحق شعبنا
  

   شبكة اإلنترنت الفلسطينية تتعرض لقرصنة منظمة: أبو دقةمشهوروزير االتصاالت  .15
وزير االتصاالت الفلسطيني مشهور أبو دقة أن قراصنة من أماكن مختلفة في العالم بدأوا أعلن : أ ف ب

منذ صباح أمس مهاجمة الخوادم الفلسطينية، األمر الذي أدى إلى قطع شبكة اإلنترنت عن الضفة الغربية 
طريقة الهجوم أعتقد أن الهجوم تقف وراءه دولة وليس عفوياً استناداً إلى "وقال أبو دقة . وقطاع غزة

تم عزل “وأوضح أبو دقة أنه . "وتكثيفه بحيث يتم استخدام خوادم وهمية تهاجم المواقع الفلسطينية
ويأتي هذا  ."الشبكات البنكية بشكل كامل وكذلك الخطوط الداخلية والمشكلة هي في الخطوط الخارجية

وقال أبو . ة في منظمة اليونيسكوالهجوم على شبكة اإلنترنت بعد يوم من منح الفلسطينيين عضوية كامل
 عالقة بذلك ألنها أعلنت أمس أنها تفكر في نوع من العقوبات التي ستفرضها "إسرائيل"ـقد يكون ل"دقة 
  .         "علينا

  2/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

  فلسطيني في مصر طالب 1200تغطية رسوم : الفرا .16
مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بركات الفرا، أنه أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة و: القاهرة

 طالب مدرسي من 1200بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، سيتم دفع الرسوم الدراسية لحوالي 
لدينا توجيهات من "، "وفا"وقال الفرا، في اتصال هاتفي مع وكالة  .أبناء الجالية الفلسطينية في مصر

الدراسية لهذا العدد من الطلبة من المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية، وهم من الرئيس بدفع الرسوم 
  ."1948الالجئين الفلسطينيين الذين تستضيفهم مصر بعدما هجروا قسرا من ديارهم عام 

  1/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  بالضفة  ن أراضي إلسرائيليي شخصاً بتهمة بيع15 تعتقل الفلسطينية السلطة .17
، األربعاء، النقاب عن إلقاء القبض "وكالة قدس نت"كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ: الخليل
 إسرائيليين جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية، فيما تم إلى فلسطينياً بتهمة بيع أراضي 15على 

بأن السلطة الفلسطينية عازمة " وأكدت المصادر .ظةالتحفظ عليهم في سجون األجهزة األمنية في المحاف
خيانة " نعلى مطاردة المتورطين بأعمال بيع وتسريب عقارات إلسرائيليين والتي تعد ضمن القانو

  . للمؤبد مع األشغال الشاقةمحكومتيهاتصل مدة " عظمى
  2/11/2011وكالة قدس نت، 
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  يوسفكتلة فتح البرلمانية تستنكر اعتقال النائب حسن  .18
 على اعتقال عضو المجلس اإلسرائيلي سلطات االحتالل إقدام استنكرت كتلة فتح البرلمانية :رام اهللا

 ممنهجة تستهدف القيادات الفلسطينية إسرائيليةالتشريعي النائب حسن يوسف، واعتبرت ذلك سياسة 
  .والمؤسسات الوطنية

تقال النواب ومحاكمتهم وعزلهم والتهديد  استهداف النواب المنتخبين، من خالل اعأن الكتلة وأكدت
 الدولية، واألعراف فاضحا لكل القوانين إسرائيليا عن المدينة المقدسة يشكل انتهاكا بإبعادهمالمستمر 

  . ولحصانة النواب المنتخبين من الشعب الفلسطيني
 التحرك العاجل وناشدت كتلة فتح البرلمانية المجتمع الدولي، السيما المؤسسات البرلمانية بضرورة

وإدانة الجرائم اإلسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استمرار اعتقال نواب الشعب 
 لوقف اإلسرائيلية، وضرورة الضغط على الحكومة بإبعادهمالفلسطيني المنتخبين والتهديد المستمر 

 آالف أسير 6000ن أكثر من  جانب اإلفراج عإلى األسرى سراح النواب وإطالقاستهداف النواب 
  . فلسطيني داخل المعتقالت اإلسرائيلية

  1/11/2011القدس، القدس، 
  

  بيت لحم في من منزله " الجهاد" أحد قادة تعتقلأجهزة أمن السلطة  .19
، أن قوةً كبيرة )1/11(ذكر القسم اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي، في خبر صحفي له اليوم : بيت لحم

، وقامت بتفتيشه قبل أن تعتقله، بحجة وقوفه ) عاما45ً(داهمت منزل القيادي ردايدة " قائياألمن الو"من 
خلف نشاطات إعالمية في الذكرى السنوية الستشهاد األمين العام المؤسس للجهاد اإلسالمي الدكتور 

  .فتحي الشقاقي
 من شهر تشرين 2الل في ولفت المصدر االنتباه إلى أن ردايدة أسير محرر أفرج عنه من سجون االحت

  . شهرا16ًأكتوبر الماضي؛ حيث أمضى حكماً بالسجن اإلداري لمدة / أول
  1/11/2011قدس برس، 

  
   النطالقها15 الجزيرة بالذكرى قناة حكومة هنية تهنئ .20

 حسن أبو حشيش، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي، قناة الجزيرة الفضائية بمناسبة مرور .دهنأ : غزة
وقال أبو حشيش، في رسالة وجهها إلى مدير عام شـبكة الجزيرة الشيخ أحمد  . على تأسيسها عاما15

إن بداية عمل قناة الجزيرة مثلت مفصلًا تاريخيا لإلعالم العربي حيث نقلته : "بن جاسم بن محمد آل ثاني
  ".نقلة كبيرة
ضوعية والمسئولية االجتماعية  وللرأي والرأي اآلخر وللمو،وجدنا الجزيرة تنحاز للحقيقة: "وأضاف

والوطنية في تغطيتها وكانت سياسة الجزيرة دافعا لإلعالم الرسمي واألهلي نحو التقليد والمحاكاة 
  ".والتطوير والخروج من الروتين والرقابة واالستاتيكية الراكدة

  1/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            14ص                                     2311:                العدد2/11/2011األربعاء  :التاريخ

  ة وتمهد الستعادة العالقات ولزيارة مشعل لألردن إيجابي األردنيةالحكومةتصريحات : حماس .21
الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس ، أن دمشق من 1/11/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم ذكر

وصف تصريحات رئيس الحكومة األردنية عون " حماس"المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
  ".باإليجابية"في المملكة قبل عدة أعوام " حماس "الخصاونة الذي انتقد فيها قرار إغالق مكتب

أعتقد أن هذه التصريحات كانت إيجابية وتصريحات : "وقال أبو مرزوق في تصريح متلفز مساء الثالثاء
فيها اعتراف بالخطأ الذي حدث بسبب طرد قيادة حماس، وخاصة من يحمل الجنسية األردنية، وكان 

  ".قانون وقتهاخطأ قانونيا وتم تجاوز ال
هناك توجه لتصحيح هذا الخطأ، وفي اعتقادي الراسخ بأنَّه كلما تحسنت العالقة مع األردن كلّما "وأضاف 

ما كان هذا أكثر إيجابية لصالح الشعبين في كّل القضايا السياسية المطروحة، سيما القضايا الراهنة في 
  ".الصراع العربي الصهيوني
سيتناول تصحيح كّل ما "والمسؤولين األردنيين " حماس" اللقاء القادم بين وأشار أبو مرزوق إلى أن

  ".اعترى من أخطاء سابقة لتصحيحها، وبناء صورة جيدة بين الحركة واألردن
ليس هناك : "وعن موعد زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل إلى األردن، قال أبو مرزوق

  ".ل تأكيد هناك توجه لهذه الزيارة بعيد عيد األضحى المبارك ولكن بك،من موعد لهذه الزيارة
هذه إحدى : " قال القيادي الفلسطيني،في األردن" حماس"وفيما يتعلق بطرح فكرة إعادة فتح مكتب لحركة 

  ".القضايا التي سيتم طرحها، ال سيما أن هناك إخوة من الحركة ال زالوا مقيمين في األردن إقامة طبيعية
باألردن كبير " حماس"الدكتور صالح البردويل أن ما يجمع حركة " حماس"حركة الأكد القيادي في كما 

واألردن، لكنه قال " حماس"للغاية، وكشف النقاب عن وجود اتصاالت جرت في اآلونة األخيرة بين قيادة 
  ".لم تصل بعد مرحلة التنسيق الكامل"بأنها 

مة على رفض التوطين وعلى أن األردن لألردنيين وفلسطين القائ" حماس"أعتقد أن سياسة : "وأضاف
للفلسطينيين هي الضمانة الكبرى ألمن األردن، والمفروض أن تبدأ العالقة من هذه النقطة، يضاف إليها 
العالقات الوطيدة بين الشعبين األردني والفلسطيني، وأهمية الحركة اإلسالمية في األردن وعالقاتها 

  ".باألردن" حماس"، كل ذلك من شأنه تقوية عالقات "حماس"اإليجابية بحركة 
إسماعيل " حماس"القيادي في  أن ، نادية سعد الديننقالً عن مراسلتها 2/11/2011الغد، عمان، وأضافت 

حماس ترحب بتصريحات رئيس الوزراء عون "إن " الغد"رضوان قال من األراضي المحتلة إلى 
إلعادة العالقات مع الحركة إلى طبيعتها على نحو "ح األخير يؤسس ، وإن التصري"الخصاونة االيجابية

الحركة "وأكد أن  ".إيجابي، بما يخدم القضية الفلسطينية ويصب في مصلحة الشعبين الفلسطيني واألردني
معنية بعالقات مستقرة متوازنة وقوية مع األردن، فهذه التصريحات تصب في المناخ اإليجابي المهيئ 

اسبة لزيارة مشعل إلى األردن، والتي نأمل أن تكون بداية لتدشين عالقات طبيعية بين ألجواء من
  ".الجانبين

وبين أن أبرز القضايا التي ستطرح في اللقاء المرتقب، تتمثل في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية 
وبين . اس، وهو ما ترفضه حم"الحل البديل"العربية، في ظل منحى إسرائيلي خطير نحو طرح خيار 

تعميق التعاون والتنسيق بين األردن والحركة للرد على مخططات االحتالل والتصدي لها، "ضرورة 
وتعزيز العالقة الثنائية لنيل الحقوق الفلسطينية، وتأسيس عالقة استراتيجية قائمة على أساس االحترام 

  ".المتبادل وتحقيق مصلحة الشعبين
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الخطوة المهمة التي "أحمد يوسف تصريحات رئيس الوزراء بـ" حماس"من جانبه، وصف القيادي في 
من األراضي المحتلة " الغد"، وقال لـ"تفتح الطريق أمام استعادة عالقات الحركة مع األردن نحو األفضل

  ".عالقة األردن وحماس استراتيجية ومهمة، تمثل حصانة وطنية لألردن وللقضية الفلسطينية"إن 
  

  تؤكد تمسكها بحق العودة وخيار المقاومة بلفور وعدبذكرى حماس  .22
تمسكها بحق العودة ورفض "، على 2011-11-1، الثالثاء "حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية 

مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل، وبخيار المقاومة كخيار وحيد لدحر االحتالل عن أرضنا 
  ". ومقدساتنا

ذكرى وعد بلفور المشئوم، أن وعد بلفور جائر وباطل ومرفوض، واعتبرت الحركة في بيان أصدرته ب
محملةً بريطانيا والدول االستعمارية التي ساندت إقامة الكيان اإلسرائيلية مسؤولية تاريخية عن نكبة 

  . الشعب الفلسطيني
 ورحبت حماس في بيانها بقبول عضوية فلسطين في منظمة اليونيسكو، معتبرةً ذلك خطوة دولية في

وأكدت الحركة حرصها على تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، داعية إلى إجراء حوار . االتجاه الصحيح
  . وطني شامل يفضي إلى وضع إستراتيجية واحدة الستعادة حقوقنا كاملة

وفي السياق، دعت الحركة الدولة اللبنانية إلى إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لشعبنا الفلسطيني في 
  . ن، وإعادة إعمار مخيم نهر البارد، باعتباره محطة على طريق العودة إلى فلسطينلبنا

 1/10/2011فلسطين اون الين، 
  

  فتح لعقد لقاءات جديدةحركة ال اتفاق مع : الزهار .23
، المعلومات 2011-11-1الدكتور محمود الزهار، الثالثاء " حماس"نفى عضو المكتب السياسي لحركة 

لعقد لقاء قريب بينهما في العاصمة المصرية لبحث ملفات " فتح"ق بين حركته وحركة المتداولة عن اتفا
لم يتم حتى اآلن االتفاق مع فتح : "وقال الزهار في تصريحات صحفية. المصالحة العالقة بين الحركتين

 عضو للحوار" فتح"وأشار إلى أن تصريحات رئيس وفد ". لعقد لقاءات جديدة، وننتظر ما ستحمله األيام
  ". ال أساس لها من الصحة"اللجنة المركزية عزام األحمد، بهذا الخصوص 

هذه اللقاءات ال تخرج بشيء، ففي اللقاء األخير بالقاهرة فشلنا في انجاز ملفين صغيرين "وقال الزهار إن 
ق بنود استعداد حركته للبدء بتطبي" حماس"وجدد القيادي في ". هما المعتقلين وجوازات السفر ألهل غزة

  . مايو الماضي /اتفاقية المصالحة التي وقعت في القاهرة برعاية مصرية مطلع أيار
 1/11/2011فلسطين اون الين، 

 
   يسعى لتغيير قواعد المواجهة ولن نسمح لهاالحتالل: داود شهاب .24

ن إ» الشرق األوسط«قال داود شهاب الناطق بلسان حركة الجهاد اإلسالمي لـ: صالح النعامي - غزة
فصائل المقاومة الفلسطينية معنية بالهدوء، لكنها في نفس الوقت لن تسمح إلسرائيل بمواصلة عدوانها 
على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل معنية بأن يسلم الفلسطينيون ومقاومتهم بإطالق يدها 

  .ألعمال القتل والتخريب
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واعد مواجهة جديدة، تتيح للجيش اإلسرائيلي وحذر شهاب من أن الحكومة اإلسرائيلية تسعى لفرض ق
انتقد شهاب غياب و. استهداف المقاومة وقادتها وعناصرها دون أن يكون هناك رد على هذا العدوان

   .التنسيق بين الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يسمع عن هذا التنسيق في وسائل اإلعالم
 2/11/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  اآلثار قضائيا لسرقتها "إسرائيل" يعتزمون مالحقة الفلسطينيون: قادرحاتم عبد ال .25

الثالثاء بأن الجانب الفلسطيني ' القدس العربي'اكدت مصادر فلسطينية رسمية لـ :وليد عوض -رام اهللا 
 يعتزم مالحقة اسرائيل قضائيا امام المحافل الدولية لسرقتها االثار الفلسطينية وسعيها المتواصل لتغيير

  .1967المعالم العربية واالسالمية لالماكن االثرية في القدس الشرقية المحتلة عام 
هناك  ':'القدس العربي'وفي ذلك االتجاه قال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح لـ

العربية اعتزام فلسطيني لمالحقة اسرائيل على انتهاكاتها المستمرة والتدمير والتزوير الممنهج للحضارة 
  .'واالسالمية في مدينة القدس
ملفات جاهزة لمالحقة اسرائيل امام المحافل الدولية خاصة بعد قبول فلسطين 'واضاف عبد القادر قائال 

هذه العضوية الجديدة لدولة فلسطين في اليونيسكو تعطي '، متابعا 'كدولة كاملة العضوية في اليونيسكو
سطيني تجاه هذه المنظمة الدولية فيما يتعلق بما تقوم به اسرائيل بمدينة هامشا كبيرا المكانية التحرك الفل

  .'القدس من تدمير وسرقة لالثار العربية واالسالمية
بالتأكيد سيكون هناك تنسيق اردني فلسطيني فيما يتعلق باالثار االموية المحيطة 'واضاف عبد القادر 

 ومحاوالت التدمير التي تقوم بها اسرائيل الخفاء بالمسجد االقصى خاصة من الجهة الغربية والشرقية
  .'هذه االثار ومحاولة تزويرها وتدميرها

  2/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

  طار االنتصارات التي تحققها الحركة اإلسالميةبإ تبادل األسرى يدخل إنجاز: علي بركة .26
لمة في الملتقى الوطني الذي أقامته في لبنان علي بركة ك) حماس( ممثل حركة المقاومة اإلسالمية ألقى

أن ثورة الجزائر مازالت مستمرة في فلسطين ضد مؤكداً حركة النهضة الجزائرية في الجزائر العاصمة، 
االحتالل الصهيوني، وأن ثورة فلسطين ستنتصر كما انتصرت ثورة الجزائر المجيدة، معتبراً أن إنجاز 

س يدخل في إطار االنتصارات العظيمة التي تحققها الحركة عملية تبادل األسرى الذي حققته حركة حما
  .اإلسالمية وتيار المقاومة في أمتنا

  1/11/2011موقع الجئ نت، 
  

   السلطة لوقف مسار التسوية نهائيارئيسحماس تدعو  .27
رئيس السلطة محمود عباس بإعالن وقف مسار التسوية " حماس"طالبت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
جانب اإلسرائيلي نهائيا، محملة سلطات االحتالل مسؤولية التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في مع ال

  .الضفة الغربية وقطاع غزة
، قرار االحتالل )11-1(نسخة عنه، الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"واعتبرت الحركة في بيان تلقى 

ت الضرائب الفلسطينية، ردا على قبول فلسطين بناء ألفي وحدة استيطانية، وتجميد تحويل أموال عائدا
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يؤكد مجددا بأن الكيان الصهيوني يواصل تهويد األرض والمقدسات، "عضوا في منظمة اليونسكو، 
، "ويمارس سياسة الحصار والضغط واالبتزاز في محاولة فاشلة لفرض إرادته وشروطه على شعبنا

 استئناف عملية التسوية ما هي إال ذريعة يستغلها كمظلة مزاعمه عن"مشيرة إلى أن ذلك يؤكد أيضا أن 
  ".للتغطية على جرائمه وسياساته االستيطانية والتهويدية

تداعيات تصعيده وعدوانه ضد شعبنا الفلسطيني في "االحتالل المسؤولية الكاملة عن " حماس"وحملت 
إلى إعادة " فتح"واإلخوة في حركة محمود عباس "، داعية في الوقت ذاته رئيس السلطة "الضفة والقطاع

النظر جذريا في خيار التسوية السياسية العبثي، والتوجه مباشرة إلى حوار وطني شامل مع كافة القوى 
والفصائل الفلسطينية لتقييم الوضع العام ومراجعة خيارات العمل، وبناء إستراتيجية فلسطينية جديدة 

ق والثوابت الوطنية، وبالمقاومة سبيلًا لتحرير األرض وبناء متوافق عليها، على أساس التمسك بالحقو
  ". الدولة وعودة شعبنا الفلسطيني إلى دياره التي هجر منها

  1/11/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   بفرض عقوبات على السلطة إرهاب دولة"إسرائيل"تهديد : فتح .28
ة عقوبات بحق السلطة الوطنية، وصواريخها التي اعتبرت حركة فتح إعالن الحكومة اإلسرائيلي :رام اهللا

  .تفتك بالمواطنين في غزة إرهاب دولة
إن هدف إستراتيجيتنا : "وأكدت الحركة في تصريح صحافي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، أمس

دة الوطنية هو تثبيت حق الشعب الفلسطيني بدولة كاملة العضوية في المنظمات الدولية، وأن نجاح القيا
سيزيد من " اليونسكو"في الحصول على العضوية الكاملة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  .عزم القيادة على مواصلة نضالها لتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية
  2/11/2011األيام، رام اهللا، 

  
   بأي تهدئةتنفي التزامها"  علي مصطفىأبوكتائب : "غزة .29

نفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن              :فايز أبوعون 
النـاطق العـسكري    " أبو جمال "تكون قد التزمت بأي تهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي، متوعدة على لسان            

  .ن المناسبينباسمها بمواصلة قصف المدن والبلدات اإلسرائيلية في المكان والزما
 2/11/2011األيام، رام اهللا، 

  
  اعتقال النائب حسن يوسف عدوان على مؤسسات السلطة التشريعية: فتح .30

اعتبرت حركة فتح اعتقال النائب حسن يوسف، حلقة في سلسلة العدوان اإلسرائيلي على شعبنا : رام اهللا
إلعالمي باسم الحركة أسامة القواسمي وأكد الناطق ا .الفلسطيني، والمؤسسة التشريعية للسلطة الوطنية

أن إسرائيل تكذب بإجراءاتها وإدعاءاتها 'في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة اليوم الثالثاء، 
بالديمقراطية، فهي تتحدى االتفاقيات التي أقرها وشهد عليها المجتمع الدولي باعتقاالت ومحاكمات ظالمة 

  .للنواب الفلسطينيين
 1/11/2011، )وفا(باء والمعلومات الفلسطينية وكالة األن
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  زلزاال سيدمر المنطقةده  تكثيف االستيطان وتعنتنياهوفتح تدين قرار  .31
قرار إسرائيل تكثيف االستيطان في الضفة ) فتح(أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا

من دخول األرض الفلسطينية كرد ' ونسكوالي'الغربية بما فيها القدس الشرقية، والحديث عن منع ممثلي 
  .'اليونسكو'على قرارات الشرعية الدولية ومنح فلسطين صفة العضو الكامل في 

أسامة القواسمي، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة ' فتح'وقال الناطق اإلعالمي باسم حركة 
، وسيكون بمثابة زلزال سيدمر 'لتحقيق السالميمثل قتال ألي فرصة 'للحركة، اليوم الثالثاء إن هذا القرار 

يعتبر تحديا كامال للمجتمع الدولي ومؤسساته، وإرادة الشعوب بالتخلص من 'المنطقة، مضيفا أنه 
االحتالل وسياسة التمييز العنصري، وبمثابة إعالن حرب شاملة على كل ما هو فلسطيني وعلى 

  .'مؤسسات المجتمع الدولي
 1/11/2011، )وفا(لومات الفلسطينية وكالة األنباء والمع

  
  بخصوص ثالث ملفات فتح  داخلحادانقسام : "الرسالة" .32

كشف مصدر فلسطيني مقرب من حركة فتح عن انقسام حاد داخل صفوف الحركة : نادر طالل
 - والمفاوضات–الحكومة "بخصوص ثالث ملفات تطرح على الطاولة الفتحاوية الداخلية تتمثل في 

  ".ودحالن
من أبرز : "اليوم اإلثنين" الرسالة نت"ل المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح خاص لـوقا

تلك الخالفات التي طفت على السطح هو سيطرة حكومة فياض شبه الكاملة على كافة المؤسسات 
داخل والدوائر الحكومية التي تتبع للحركة إضافة إلى تقليص عدد الكوادر الفتحاوية التي تشغل مناصب 

  ."مؤسسات الحكومة
 : مشيراً إلى،"شخصية فياض وتوليها لمنصب رئاسة الحكومة يالقي معارضة كبيرة داخل فتح: "وأضاف

أن هناك أصوات قيادية فتحاوية تطالب رئيس السلطة محمود عباس برفض توليه منصب الحكومة 
  .ماسالمقبلة وتعتبره العقبة األساسية في وجه تحقيق المصالحة مع حركة ح

إن الملف الثاني الذي يشكل انقساماً داخل فتح هو أن معظم قادة الحركة في الضفة : "وتابع المصدر
، ألن ملف المفاوضات أضعف )إسرائيل(وغزة يرفضون وبشكل قاطع عودة عباس إلى المفاوضات مع 

  ".الحركة شعبياً جراء تمسكها بهذا الملف منذ أكثر من ثالثين عاماً دون جدوى
هو " الضربة الصاعقة"ما يتعلق بالملف الثالث الذي يقسم فتح ويشكل حسب المصدر المقرب منها وفي

هذا الملف القى انتقاداً كبيراً من : "قائال, مناقشة ملف فصل محمد دحالن القيادي في الحركة بشكل نهائي
دليل واضح على تمسك إن هذا "وأضاف  ".قبل المجلس الثوري للحركة خالل جلسته السابعة في رام اهللا

 ".القيادات البارزة في فتح بدحالن ورفضها شخصنه عالقته برئيس السلطة عباس على حساب الحركة
وأوضح المصدر أن تراجع دحالن عن كشف الملفات التي هدد بنشرها في حال لم تتراجع قيادة فتح عن 

ساطة بين دحالن وعباس لعودة بدور الو" لم يسمها"لوجود وساطة من قبل دولة خليجية "قرار فصله 
 ".المياه إلى مجاريها

 31/10/2011، الرسالة، فلسطين
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   عاماً حاسما2012ً  عام ويرىإيرانباراك يلوح بمهاجمة  .33

قد تضطر للدفاع عن مصالحها     ” إسرائيل“إيهود باراك إن    ” اإلسرائيلي“قال وزير الحرب    : )آي.بي  .يو  (
 ما اعتبر تلويحاً بهجوم محتمل ضد المنشآت النووية اإليرانيـة،           من دون االعتماد على جهات خارجية،     

عن باراك قوله خالل اجتماع للجنـة       ” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم    . فيما طالب بزيادة ميزانية األمن      
أحد األمور البارزة التي تظهر من التمعن بالشرق األوسـط فـي            “، أمس، إن    ”الكنيست”المالية التابعة ل  

إلى الدفاع عن   ” إسرائيل“خير هو االستنتاج أنه قد تنشأ في الشرق األوسط أوضاع تضطر فيها             العام األ 
مصالحها واإلصرار على أمور هامة لها بنفسها ومن دون أن تتمكن من االعتماد بالضرورة على قـوى                 

  .”إقليمية أو أخرى لمساعدتها
الوضـع  “وأردف أن   . ” رق لحسم مهم جـداً    مفترق ط “أمام  ” إسرائيل“وقال إنه خالل العام المقبل تقف       

الجيو  استراتيجي وأيضاً االقتصادي، الداخلي والخارجي، مميز ولم نشهد مثيالً له، فهناك الربيع العربي               
إلى جانب تغيرات لدى الشعوب واألنظمة يصعب توقع نهايتها، وهذه تنشئ تحديات أمنية جديدة، وهناك               

وإيران في الخلفية، وهناك تهديدات أخرى، لذلك فـإن التحـديات           حماس في غزة وحزب اهللا في لبنان        
  .”ليست بسيطة وانعدام اليقين ليس بسيطاً

 2/11/2011، الخليج، الشارقة
 

   ألفي وحدة استيطانية في القدس تقرر بناءردا على قرار اليونيسكو اإلسرائيليةالحكومة  .34

الحكومة اإلسرائيلية قررت بناء  ألفـي       ان   ،2011-11-1 أفاد مصدر رسمي، مساء الثالثاء       :الفرنسية
سوف نبني ألفي مـسكن بينهـا       : "وأضاف. المحتلة وما حولها  الشرقية  وحدة استيطانية في مدينة القدس      

  . مسكنا في القدس والباقي في مستوطنتي معاليه ادوميم وعفرات1650
ـ    المصغرة التي تضم الـوزراء     هذه اإلجراءات اتخذتها الحكومة     "إن  " فرانس برس "وقال هذا المصدر ل

على انـضمام فلـسطين إلـى        الثمانية الرئيسيين برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي بمثابة رد         
  . اليونيسكو

 2/11/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   بعد قرار اليونسكو أموال الضرائب عن السلطة الفلسطينيةحجببيطالب  شتاينتس .35
فـي حجـب أمـوال      » الحـق «الب وزير المالية، يوفال شتاينتس، بإعطائه       ط:  نظير مجلي  - تل أبيب 

قبولها عضوا كامال في منظمة التربية والعلوم والثقافة        بسبب  الضرائب الجمركية عن السلطة الفلسطينية      
، علما بأن هذه أموال فلسطينية تجبيها إسرائيل بسبب وصول البضائع إلى السلطة عن طريق               )اليونيسكو(

كما طالب شتاينتس بأن تكـف      .  في المائة  2.5وهي تتلقى أجرا على جباية هذه الجمارك بقيمة         . موانئها
  .إسرائيل عن دفع حصتها من موازنة اليونيسكو، مثلما فعلت الواليات المتحدة

 2/11/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  هاؤدي إلى انهياري  قدالسلطة الفلسطينية على عقوبات فرض: الجيش االسرائيلي .36
  قد عقوباتفرض  ، من   )الجيش والمخابرات  ( االسرائيلية حذرت القيادات األمنية  :  نظير مجلي  - تل أبيب 

وأوضحت بشكل حازم أن انهيارا كهذا، يلحق ضررا لـيس فقـط            . تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية    
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 فـي الوضـع     ورفضت العقوبات التي يمكن أن تؤدي إلـى تراجـع         . بالفلسطينيين، بل أيضا بإسرائيل   
  .االقتصادي للفلسطينيين ونشر اليأس، ألنها ستؤدي إلى تدهور كبير لألوضاع األمنية أيضا
 2/11/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   غزة قطاعخضر لشن عدوان بري علىاألضوء ال اعطت اإلسرائيليةالحكومة ": معاريف" .37

إن الحكومـة   " عن مصدر عسكري     ، نقال 2011-10-31العبرية مساء الثالثاء    " معاريف"قالت صحيفة   
منحت الجيش التفويض لشن عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، تهدف إلى شن ضربات مركّـزة                 

  ". تستهدف العناصر التي تطلق الصواريخ وبناها التحتية
بـالغ الخطـورة،    "وتابعت الصحيفة أن مجلس الوزراء الصهيوني اعتبر التصعيد األخير في قطاع غزة             

  ". توجب عالجا جذريا لوقف الضربات الصاروخية للمقاومةويس
من جانبه؛ توعد النائب األول لرئيس وزراء االحتالل الصهيوني سيلفان شـالوم باسـتهداف المقاومـة                

  . الفلسطينية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف القيادات لتلك الفصائل والبنية التحية
المسؤولية الكاملة عن التصعيد األخير الجاري في قطاع        " حماس"مية  وحمل شالوم حركة المقاومة اإلسال    

  . غزة ومدن غالف غزة
من جانبه؛ رفض رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الحرب الصهيونية عاموس غلعاد تأكيـد أو                

 مصر عن   نفي ما قالته اليوم مصادر أمنية صهيونية رفيعة المستوى من أن الكيان امتنع بناء على طلب               
  .القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة

 2/11/2011، موقع فلسطين أون الين
 

  الدخول في عملية عسكرية واسعة في قطاع غزةيطالبون»  بيتناإسرائيل«وزراء حزب  .38
بقيادة وزير الخارجيـة أفيغـدور ليبرمـان        » إسرائيل بيتنا «طالب وزراء حزب    : صالح النعامي : غزة

 نقاش عاجل في المجلس الوزاري األمني المصغر حول الدخول في عملية عسكرية واسعة فـي                بإجراء
يجب على الحكومـة    «اإلسرائيلية عن الوزير عوزي لنداو قوله       » معاريف«ونقلت صحيفة   . قطاع غزة 

  .»عدم انتظار مقتل عدد كبير من المواطنين حتى تدخل في عملية كبيرة في غزة
 2/11/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   سورية وحماس وحزب اهللا على مئة الف صاروخحيازة تؤكد "اسرائيل" .39

قال مصدر امني رفيع المستوى في تل ابيب، امس الثالثـاء، ان تقـديرات              : زهير اندراوس  - الناصرة
االجهزة االمنية في الدولة العبرية، تشير الى ان سورية وحزب اهللا اللبناني وحركة حماس في فلسطين،                

لكون حوالي مئة الف صاروخ، من انواع مختلفة، واوضحت القناة الثانية التجاريـة فـي التلفزيـون                 يم
االسرائيلي، نقال عن المصدر عينه، ان الحديث يدور عن صواريخ طويلة المدى وصـواريخ قـصيرة                
المدى، مشددا على ان هذه الكمية تجعل اي منطقة او بقعة داخل الدولـة العبريـة فـي مرمـى هـذه                      

، والذي  2011الصواريخ، على حد تعبيره، وجاء هذا الكشف متزامنًا مع نشر التقرير االستراتيجي للعام              
اصدره مركز دراسات االمن القومي في جامعة تل ابيب، والذي تطرق تقريبا الى جميع مناحي الحيـاة                 

  .في دولة االحتالل
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رة االمن، الجنرال في االحتياط عـاموس       كما نقل التلفزيون عن رئيس الطاقم االمني والسياسي في وزا         
غلعاد، قوله ان السماح اليران بان تمتلك سالحا نوويا سيؤدي الى انقالب في ميزان القوى، معتبـرا ان                  
هذا االنقالب مع تداعيات الوضع المصري ووضع بعض الزعماء العـرب المتحـالفين مـع الواليـات      

الى ان الوضع االستراتيجي االسرائيلي يتنبه الـى خطـر          المتحدة سيحمل كارثة كبيرة السرائيل، الفتًا       
مزدوج من انهيار االنظمة الحليفة المريكا في المنطقة وازدياد استقرار ومناعة وقوة الممانعة، بما فـي                

  .ذلك امتالك ايران السالح النووي، على حد قوله
 2/11/2011، القدس العربي، لندن

 
  رض عقوبات على السلطة الفلسطينية فتدرس "إسرائيل": الطيبي .40

اإلسـرائيلي، أن حكومـة     " الكنيـست "أفاد أحمد الطيبي العضو العربي في البرلمان        : )فلسطين(رام اهللا   
االحتالل تعكف على دراسة فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، ردا على انـضمام فلـسطين إلـى                 

  ".اليونسكو"منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
، إن خطاب رئيس الـوزراء      )1/11(الرسمية صباح اليوم الثالثاء     / صوت فلسطين /وقال الطيبي إلذاعة    

عـدم  "اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست أمس بدا غريبا ويتضمن لهجة تهديد وحرب، داعيا إلى               
  . "إعطاء أية فرصة لنتنياهو من أجل تنفيذ تهديداته ضد الفلسطينيين
انتصارا معنويا ودبلوماسيا وسياسيا أمام     "وبارك الطيبي حصول فلسطين على عضوية اليونسكو بوصفه         

الضغوط التي كانت تشبه حرب الشوارع في أروقة المنظمة الدوليـة، حيـث حـاول كثيـرون ثنـي                   
المشروع الرئيس  بمثابة حجر أساس للعضوية الكاملة و     "، معتبرا هذه االعتراف     "الفلسطينيين عن خطوتهم  

 .، على حد تعبيره"في األمم المتحدة
  1/11/2011، قدس برس

 
  وتؤكد استمرار العمليات العسكرية ضد غزة" تهدئة "وجود تنفي "اسرائيل" .41

، ما أفادت به وسائل إعالم      )1/11(نفت تل أبيب بشكل رسمي، صباح اليوم الثالثاء         ): فلسطين(الناصرة  
ي بااللتزام بوقف إطالق النار في قطاع غزة، بعـد أربعـة أيـام مـن                مصرية عن وجود تعهد إسرائيل    

  .التصعيد، تخللتها جهود مصرية لبسط التهدئة
فقد نقلت وسائل إعالم عبرية عن داني أيالون، نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، نفيه أنباء التوصل إلى                

  ".شيًئا كهذا لم يحدث" أن وقف إطالق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدا
تواصل نشاطها العسكري من أجل حماية مواطنيها من صواريخ الفصائل          "وشدد أيالون على أن حكومته      

 .، وفق قوله"الفلسطينية، وأنها ال تتفاوض مع التنظيمات اإلرهابية
  1/11/2011، قدس برس

 
  بالقدس" ربةالمغا"مسؤول إسرائيلي يدعو إلى التنسيق مع األردن لهدم جسر  .42

دعا مسؤول إسرائيلي في بلدية القدس، سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى التنـسيق مـع              : القدس المحتلّة 
  .المؤدي للمسجد األقصى المبارك" باب المغاربة"الجانب األردني لتنفيذ مخطّط هدم جسر 
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الذي يصل حائط   " غاربةباب الم "ووصف نائب رئيس بلدية القدس االحتاللية، بيبي االلو، خطة هدم جسر            
تتم دون التعاون مع األطراف ذات الـشأن، وهـي األردن           "؛ ألنها   "خطيرة"البراق بالمسجد األقصى بـ     
  .، حسب قوله"ودائرة األوقاف اإلسالمية

وقال االلو، في رسالة بعث بها إلى رئيس البلدية نير بركات وكشفت عن فحواها اإلذاعة العبرية اليـوم                  
  ". إن البلدية تتصرف بهذا الشأن بشكل غير جدي وغير موضوعي"، )1/11(الثالثاء 

تم وفقاً للقـانون    "من جانبها، عقّبت البلدية بالقول إن توجهها بطلب هدم الجسر في غضون ثالثين يوما               
، مشيرةً إلى أن الجسر بات يشكّل خطراً على سالمة المواطنين في            "ومنعاً لتعرض حياة اإلنسان للخطر    

 .سب زعمهاالقدس، ح
  1/11/2011، قدس برس

  
  31النقب للمرة الـفي  عراقيبالقرية  هدم .43

ووحدة البناء " الكيرن كييمت"أقدمت قوات كبيرة من الشرطة وموظفي ما يسمى بـ: توفيق عبد الفتاح
في وزارة الداخلية اإلسرائيلية مساء أمس، الثالثاء، على هدم وتجريف قرية العراقيب الواقعة بين 

  .ي رهط وبئر السبع للمرة الحادية والثالثينمدينت
وأفاد عواد أبو فريح الناطق بلسان لجنة الدفاع عنالعراقيب أن قوات الهدم هدمت وجرفت جميع بيوت 

  .القرية بعد دقائق من زيارة وفدسويسري لقرية العراقيب
  .راقيبوأضاف أن عملية الهدم جاءت بعد إطالع الوفد السويسري على معاناة أهالي الع

  وأعلن أهالي القرية عزمهم إعادة بناء القرية من جديد
  2/11/2011، 48موقع عرب

  
  من الطالب في مدارس القدس العربية يتسربون قبل الصف الثاني عشر% 40: القدسبقسم التربية  .44

من الطالب في مدارس القدس % 40أصدر قسم التربية في مدينة القدس تقريرا مفاده أن : فردوس محمد
  .لعربية ال ينهون تعليمهم الثانوي، حيث يتركون المدارس ويلجؤون للبحث عن عملا

ومن خالل التقرير يتبين أن ترك مقاعد الدراسة يبدأ عند الطالب العرب في الصف األول ، حيث يبقى 
 من األوالد في البيوت وال يدخلون إلى المدارس، وعندما يصل الطالب إلى الصف الثالث االبتدائي% 2

، وتصل %6، وفي الصف السادس تصل نسبة التسرب إلى %4تصل نسبة التاركين لمقاعد الدراسة إلى 
  .في الصف التاسع اإلعدادي% 10النسبة إلى 

في % 30في الصف العاشر، وتتصاعد إلى % 17أما في المراحل الثانوية فإن نسبة المتسربين تقفز إلى 
هون تعليمهم الثانوي ويتسربون قبل وصولهم إلى ال ين% 40الصف الحادي عشر، حتى تصل إلى 

  .الصف الثاني عشر
  1/11/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
  يطالبون بتعديل ومساواة الرواتب  المدنيون أسـرالشهـداء :البصمخيم  .45

» مؤسسة الشؤون االجتماعية لرعاية الشهداء«نفذ عدد من أسر الشهداء الفلسطينيين اعتصاماً أمام مقر 
 دوالرا في الوقت 51 البص أمس، مطالبين بتعديل رواتب الشهداء المدنيين، التي تساوي في مخيم
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الحالي، ومساواتها مع أسر الشهداء والجرحى العسكريين، التي تم رفعها منذ ثالثة أشهر بقرار من 
  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى ثالثمئة وخمسين دوالراً

ا إلى مسؤولي المركز، موجهة إلى عباس تقديرهم لرفع رواتب أسر وأكد المعتصمون في مذكرة سلموه
تحقيق زيادة الرواتب لعائالت الشهداء المدنيين، والمتوفين المعتمدين «الشهداء العسكريين، مشددين على 

من قبل مؤسسة الشؤون االجتماعية، بما يضمن مساواة رواتبهم برواتب الشهداء العسكريين، بعدما 
حياتهم في دعم الثورة الفلسطينية والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب أمضوا سنوات 

اعتماد الشهداء الذين لم يعتمدوا بعد، من دون تمييز، بما يضمن حياة كريمة «وطالبوا بـ. »الفلسطيني
ألسرهم، وتوفير الضمان الصحي ألسر الشهداء كافة بما يشمل التغطية الكاملة لتكاليف األدوية 

  .»الستشفاء بنسبة مئة بالمئة، وتوفير منح التعليم الثانوي والجامعي ألبنائهموا
  2/11/2011، السفير، بيروت

  
   واحدة من أبشع صور الظلم الذي مورس على اإلنسان الفلسطينييمثلوعد بلفور  :"ثابت" .46

بلفور الذي منحت  سنة على وعد 94 يكون قد مر )اليوم(2011 تشرين الثاني 2بحلول يوم غداً االربعاء 
بهذه المناسبة أصدرت منظمة وبموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، 

لحق العودة بياناً صحفياً جددت فيه رفضها واستنكارها لهذا الوعد المشؤوم، واكدت بأن هذه " ثابت"
طيني والتي يجب أال تمحى من ذاكرة هي واحدة من المناسبات األليمة من تاريخ شعبنا الفلس"المناسبة 

الفلسطينيين والعرب والمسلمين والعالم اجمع، ألنها تمثل واحدة من أبشع صور الظلم الذي مورس على 
" ثابت"، ودعت "اإلنسان الفلسطيني طوال حوالي مائة عام النها تمثلت بوعد من ال يملك لمن ال يستحق

 الفلسطينية والمدارس والمعاهد والجامعات واللجان الشعبية في بيانها مؤسسات المجتمع المدني والقوى
الى احياء هذه المناسبة والتذكير بها دائما ال سيما لدى عنصر ... واالهلية في المخيمات وكافة التجمعات

الشباب واالجيال الصاعدة الذي يراد لها ان تكون فاقدة للذاكرة الفلسطينية بحيث ال تعرف ماضيها وال 
  ".وال تكون قادرة على التفكير في مستقبلهاحاضرها 

  1/11/2011، موقع الجئ نت
  

   على مقدسي أدين بإطالق النار على شرطي إسرائيليسنة 13الحكم بالسجن  .47
، بالسجن الفعلي لمدة ثالثة عشر سنة بحق شاب )1/11(قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثالثاء : الناصرة

  ".على خلفية قومية" أفراد الشرطة اإلسرائيلية مقدسي أدين بتنفيذ هجوم ضد أحد
وقد حكمت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس المحتلة، في ختام جلستها المنعقدة اليوم، على 
المواطن غازي محمد كنعان من بلدة سلوان، بالسجن الفعلي ثالثة عشر سنة عقب إدانته بتهمة محاولة 

  .ة السالحقتل شرطي إسرائيلي وشراء وحياز
  1/11/2011قدس برس، 
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  إبداعات شبابية تضيء عتمة الحصار: غزة .48
يشعر المهندسان الكهربائيان الشابان محمد الريماوي ومحمد منصور بالغبطة :  فتحي صباح-غزة 

المعادن لتخرج أشكاالً جميلة » بالزما«والفخر وهما يقفان الى جانب ماكينة صغيرة تقص بمساعدة أشعة 
  .كُتبت بخط جميل» اهللا«ورود والكلمات، من بينها كلمة من ال

، الذي احتل فيه الريماوي »معرض مبادرات خريجي جامعات قطاع غزة«وال يسع المتجول في 
  .ومنصور وماكينتهم المبتكرة األولى في العالم العربي، إال أن يقول اهللا لهذا االبداع الشبابي

في قاعة مركز الشوا الثقافي في غزة، وقف الخريجون في وعلى بعد خطوات من الريماوي ومنصور 
جامعة األزهر محمد العايدي وجهاد جرغون وعبداهللا عرفات وشادي الفقعاوي أمام شاشة حاسوب 

  .يستعرضون مشروع توليد الطاقة الكهربائية من طاحونة هواء تشبه الى حد كبير نظيراتها الهولندية
  2/11/2011، الحياة، لندن

  
  2020 مليون نسمة في فلسطين منتصف العام 5.4:  الفلسطينياءالحصا .49

 أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وصندوق األمم المتحدة للسكان : ابراهيم أبو كامش-رام اهللا
)UNFPA( وتقرير السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية 2011، نتائج تقرير حالة سكان العالم ،

 مليارات نسمة، فانه من المتوقع أن يبلغ عدد السكان المقيمين في 7وصل سكان العالم إلى فبينما . 2011
  . مليون فلسطيني في العالم11 مليون نسمة من اصل نحو 4.2األراضي الفلسطينية نحو 

وتتوقع رئيس الجهاز المركزي لالحصاء عال عوض بناء على التقديرات السكانية التي أعدها اإلحصاء 
، أن يرتفع )2007التي بنيت باالعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، (ي المركز

 5.4 إلى حوالي 2011 مليون منتصف عام 4.2العدد اإلجمالي للسكان في األراضي الفلسطينية من 
  . مليون6.1 حوالي 2025، ليبلغ عددهم منتصف عام 2020مليون في منتصف عام 

  2/11/2011، دة، رام اهللالحياة الجدي
  

   القرضاوي تقديرا لدعمه القضية الفلسطينيةتكرم "علماء فلسطين" .50
قامت هيئة علماء فلسطين بالخارج بتكريم فضيلة الشيخ القرضاوي رئيس االتحاد العالمي  :عزالدين عبده

في مقدمتها مواقفه لعلماء المسلمين في بيته أمس، عرفاناً بجهوده في خدمة قضايا األمة االسالمية و
الداعمة للقضية الفلسطينية، وقام بالتكريم الدكتور محمد عثمان شبير نائب رئيس الهيئة، وقدم للقرضاوي 

  .درع الشكر والتقدير
وقال شبير في كلمته أن الشيخ القرضاوي يستحق أكثر من ذلك من هيئة علماء فلسطين لما له من 

كما ضحى الشيخ من أجل فلسطين فدخل السجن ، وذ أن كان يافعاًمواقف، فقد تبنى الشيخ هذه القضية من
  .بسبب دفاعه عنها وعن قضيتها

وفي كلمته بهذه المناسبة دعا فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، لجموع الفلسطينيين أن يبارك اهللا في 
لهو شرف لي أن أشارك في دخول : وأضاف .جهادهم ويبارك جهودهم وأن ينصرهم نصرا عزيزاً

لمسجد األقصى وأصلي فيه، وقضية فلسطين هي القضية الكبرى واألولى المحورية والمركزية ألمة ا
  .االسالم

  2/11/2011، الشرق، الدوحة
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   لضمها لقائمة التراث العالمي في اليونيسكوموقعا 20وزارة السياحة الفلسطينية ترشح  .51

ثري في وزارة السياحة الفلسطينية إن وزارته قال جهاد ياسين، مدير دائرة التنقيب والمسح األ: رام اهللا
 موقعا أثريا في فلسطين لوضعها على قائمة التراث 20تقدمت بالئحة تمهيدية أولية لليونيسكو تضم 

أنه سيتم تقديم ملف منفصل لكل من هذه المواقع بشكل » الشرق األوسط«وأوضح ياسين لـ .العالمي
  .دينة بيت لحم لليونيسكو في وقت مبكر من هذا العامسنوي، بعد أن تقدمت السلطة فعال بملف م

واعتبر ياسين أن تقديم الملفات لكل المواقع التراثية سيصبح أكثر سهولة وتنظيما بعد قبول فلسطين 
ومن المنتظر بحسبه تقديم  .وتوقع إعداد ملف كامل عن كل موقع في كل عام. عضوا في اليونيسكو

  .خليل في أقرب وقت ممكنالملف الثاني وهو ملف مدينة ال
  2/11/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "اليونسكو" الموقف األمريكي تجاه يستهجنالنواب األردني مجلس  .52

، كدولة كاملة   "اليونيسكو"رحب مجلس النواب في بيان أصدره أمس بانضمام فلسطين إلى منظمة            : عمان
  .العضوية، معتبرا أن القرار خطوة في الطريق الصحيح

، وذلك لمعاقبتها   "اليونيسكو" عن استهجانه لقرار اإلدارة األميركية القاضي بوقف تمويل           المجلس بوأعر
على هذا القرار الذي اتخذته الدول األعضاء في المنظمة بمنتهى الديموقراطية والعدالة التـي تـستحقها                

  .فلسطين
2/11/2011، الغد، عمان  

  
  إعادة العالقات مع حماس لمسارها الطبيعينعمل على  :ردنيةألا الحكومةالناطق باسم  .53

نـت  . وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي للجزيرة            قال
الحكومة جادة بتصحيح الخطأ السياسي وهنا نتحدث عن إعادة العالقات مع حماس لمسارها الطبيعي وال               "

  ".ي األردن وهذا غير مطروحنتحدث عن إعادة فتح مكاتب للحركة ف
نحن نتعامل مع القضية الفلسطينية ونترك ألهلها أن يعملوا وفق ما يرونه مناسبا، يجب أن نعيد                "وأضاف  

  ".التعامل مع حماس كما نتعامل مع بقية الفصائل
تبر نحن نع "وأشار المجالي إلى أن تعامل األردن مع حماس لن يكون بديال عن السلطة الفلسطينية، وزاد                

أن السلطة الفلسطينية تمثل مشروع الدولة ونتعامل معها وفق هذا المنظور، لكن لنا الحق أن نتعامل مع                 
  ".أي إنسان يناضل من أجل القضية الفلسطينية التي تهمنا في األردن

2/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  

   ترفض كل أشكال التوطين" عن حق العودةللدفاعالعليا : "األردن .54
 أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة تمسكها بالحقوق الوطنية للشعب العربي             :خالد الخواجا -عمان  

  .الفلسطيني الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
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 دول بريطانيا وأمريكا وأوروبا     وحملت اللجنة في بيان وزعته أمس بمناسبة ذكرى وعد بلفور المشؤوم،          
عامة المسؤولية القانونية واألخالقية عن كل النكبات التي حلت بالشعب العربي لتبنيها وعدا الحق لهـم                

  .بإعطائه مطالبة  بالكف عن االستمرار بإحاكة المؤامرات والدسائس ضد شعبنا وأمتنا
يين ال تقوم على تأكيد حق الالجئين الثابـت         ورفضت اللجنة أية مبادرة أو حل لقضية الالجئين الفلسطين        

في العودة إلى وطنهم وإلى أراضيهم وممتلكاتهم األصلية، وتعويضهم عما عانوه من حرمان وخـسائر،               
  . 194منذ تهجيرهم من أرضهم وحتى عودتهم إليها، من خالل التطبيق األمين للقرار 

التحريف في مفهوم حق العـودة، أو المقايـضة         وبينت اللجنة رفضها لكل أشكال التوطين والتهجير، أو         
عليه، واستعدادها الثابت والدائم للدفاع عن حق العودة، باعتبار أن تحقيق هذا الحق هو األساس لضمان                

  .السالم العادل والشامل في المنطقة
2/11/2011، الرأي، عمان  

  
  األقصى المباركتدين الممارسات اإلسرائيلية المتعلقة بالمسجد " األوقاف": األردن .55

 دان وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية عبد الـسالم العبـادي ممارسـات سـلطات                :عمان
  .االحتالل في المدينة المقدسة، وبخاصة ما يتعلق بالمسجد األقصى المبارك

 وقال، في بيان صحفي أمس، إن بلدية االحتالل في القدس تمادت بإصدار قرار بإزالة الجـسر الخـشبي   
المؤقت الحالي، ووضع جسر بديل بدون وجه حق بهدف توسعة الساحة أمام حائط البـراق مـن أجـل                   

  .صالتهم فيها وبهدف المساس باآلثار اإلسالمية هناك
وطالب العبادي المجتمع الدولي والعالمين العربي واإلسالمي العمل على منع سلطات االحتالل من تنفيذ              

  .هذا المسجد المبارك وبالمدينة المقدسةأي أعمال تعد اعتداء ومساساً ب
2/11/2011، الغد، عمان  

  
  "آلستوم"شركة  تشيد بقرار السعودية وقف التعامل مع" مجابهة التطبيع" .56

أشادت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع في األردن بقرار السلطات السعودية             : عمان
ة، من عطاء مشروع قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة            الفرنسي" ألستوم"استبعاد شركة   

  .المنورة
إحكام المقاطعة على   "بجميع الدول العربية واإلسالمية     ) 11-1(وأهابت اللجنة في بيان لها اليوم الثالثاء        

األرض استمراره فـي احـتالل   "، بما في ذلك الشركات التي تتعامل معه، وذلك بسبب  "العدو الصهيوني 
  ".وتهويد المقدسات، وممارسة إرهاب الدولة بحق الشعب الفلسطيني 

1/11/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

   بتطبيق قرارات الشرعية الدولية "إسرائيل" إلزام إلى يدعو "حشد" .57
 دعا حزب حشد أوروبا وأميركا الى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني نتيجة االحـتالل             :  بترا -عمان  

  .الصهيوني الظالم وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية
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وطالب بيان صادر عن دائرة الالجئين في الحزب في بيان صدره امس بمناسبة ذكرى وعد بلفور الذي                 
يصادف اليوم بالتعامل مع اسرائيل كدولة خارجة ومتمردة على القوانين الدوليـة، واالعتـراف بحـق                

  .لى األرض ونزع الشرعية عن االحتالل الصهيونيالشعب الفلسطيني ع
2/11/2011، الدستور، عمان  

  
   خطوة على طريق التحرر"اليونسكو" فلسطين على عضوية حصول: "المحاميننقابة " .58

اعتبرت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في نقابة المحامين ان حصول فلسطين علـى االعتـراف                :عمان
 خطوة على طريق التحرر وتحقيق الحلم العربـي الفلـسطيني           ةكو الدولي اليونسالكامل بعضوية منظمة    

  .بحصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقالله على ترابه الوطني
وقالت اللجنة في بيان لها ان دولة فلسطين حصلت على االعتراف الكامل بعضوية منظمـة اليونـسكو                 

  .ا والمانياالدولية رغم انف امريكا التي صوتت بالفيتو مع كند
2/11/2011، الدستور، عمان  

  
  "اليونسكو "العضوية الكاملة في منظمةب "مازنأبو "الحريري يهنئ  .59

محمود عباس امس،   » السلطة الوطنية الفلسطينية  « الرئيس سعد الحريري في برقية تهنئة، الى رئيس          أكد
هذا االنتصار الدبلوماسـي    «، ان   »اليونسكو» لمناسبة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة       

يمثل باكورة نضال الشعب الفلسطيني في مسيرة اآلالم الطويلة والخطوة األولى لالعتراف الكامل بدولة              
  . »فلسطين، بالرغم من كل االعتراضات والمخاطر

2/11/2011، السفير، بيروت  
  

  "الغطرسة األميركية"اليونسكو ويدين   بعضويةفلسطين يهنئ "حزب اهللا" .60
بحصوله على حقه الطبيعي المتمثل بعضوية منظمة       «في بيان أمس، الشعب الفلسطيني      » حزب اهللا «أ  هنّ
  .»، لما يشكله هذا الفوز من اعتراف دولي ببعض من حقوق هذا الشعب المجاهد والمضحي»اليونسكو«

ـ             «ودان الحزب    ، »دوليبشدة تصويت الواليات المتحدة وكندا وبعض الدول األخرى ضد هذا القـرار ال
استعداء مباشرا للشعوب العربية واإلسالمية، وإصرارا على حرمانهـا مـن حقوقهـا             «ورأى في ذلك    

  .»المشروعة
2/11/2011، السفير، بيروت  

  
  واشنطن تصر على استعداء العرب :الحص تعليقاً على انتخابات اليونسكو .61

إذ ، تتنكر للقيم التـي تنـادي بهـا     أميركا، أعظم دولة في العالم،      «رأى الرئيس الدكتور سليم الحص ان       
صوتت الهيئة العامة لألمم المتحدة لصالح إدخال فلسطين عضوا في اليونسكو بأكثريـة محترمـة فيمـا             
اتخذت موقفا معارضا وحاولت بمختلف الوسائل الحؤول دون صـدور القـرار الـدولي ففـشلت فـي                  

  ما كان للموقف   «، أضاف   »ة أي أثر يذكر   محاولتها، ولم يكن تهديدها بحجب التمويل عن المنظمة الدولي        
  



  

  

 
 

  

            28ص                                     2311:                العدد2/11/2011األربعاء  :التاريخ

األميركي المستهجن من مبرر سوى تهالكها على إرضاء العدو اإلسرائيلي الذي كانت معارضته للقـرار    
  .»إنها غطرسة الدولة العظمى ومعها انصياع أعمى ال بل ذليل إلرادة الدولة العبرية. طبيعية ومحتمة

2/11/2011، السفير، بيروت  
  

  ضلوع الموساد في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ت وثيقة تثب .62
جرى التداول أمس بوثيقة يدّل مضمونها على أنها مذكرة مرسلة إلى قاضي اإلجراءات التمهيديـة فـي                 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرنسين، تضمنت معلومات يمكن أن ترقى إلـى مـستوى األدلـة         

از الموساد اإلسرائيلي ورئيسه السابق مئير داغان في جريمـة اغتيـال            الظرفية، تتحدث عن ضلوع جه    
  .الرئيس رفيق الحريري

2/11/2011، ، بيروتاألخبار  
  

  جامعة الدول العربية تطالب العالم بتحمل مسؤوليته تجاه فلسطين.. في ذكرى وعد بلفور .63
 أكثر من أي وقت مضى وقفة شددت جامعة الدول العربية على أنه بات مطلوباً: مراد فتحي - القاهرة

دولية جادة تدعم حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى رفع الظلم التاريخي الذي تعرض له 
وقال بيان للجامعة العربية أمس الثالثاء بمناسبة ذكرى . نتيجة وعد بلفور واستمرار االحتالل اإلسرائيلي
 لنكبة فلسطين، وشكل بداية لمأساة الشعب الفلسطيني يساً رئوعد بلفور، إن هذا الوعد المشؤوم كان سبباً

الوعد الذي أعلنه وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور في "المستمرة منذ عقود طويلة، وتابع 
 بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين يمثل جريمة وخطيئة سياسية كبرى أدت 2/11/1917

ه وتسبب بحروب وصراعات كبيرة وما زالت مستمرة في إلى تشريد الشعب الفلسطيني وسرقة أرض
وطالب البيان المجتمع الدولي بالتحرك إللزام إسرائيل على االنسحاب من األراضي العربية  ".المنطقة

المحتلة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واحترام حقوق الالجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم 
  .ت الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربيةوفق ما نصت عليه قرارا

  2/11/2011الشرق، الدوحة، 
  

  "جوكتورك" حول استخدام القمر الصناعي إسرائيليتوتر تركي  .64
إضافة إلى أسباب التوتر المعروفة في العالقات التركية اإلسرائيلية كشف النقاب يوم أمس عن سبب 

، المزمع "جوكتورك"ن مشروع القمر الصناعي التركي التركية أ" توداي زمان"فقد نشرت صحيفة . آخر
 تبذل "إسرائيل"وقالت الصحيفة إن . إطالقه العام المقبل يواصل اإلضرار بالعالقات بين تل أبيب وأنقرة

 استخبارية تلتقط في أراضيها، محذرة من مساع هائلة إلقناع تركيا بعدم بيع دول أجنبية أو عربية صوراً
وشددت الصحيفة التركية على أن أنقرة لم . أزمة جديدة في العالقات بين الدولتينأن ذلك سيقود إلى 

  ".بأننا نحن من يقرر كيف سنتعامل مع هذه الصور"تستجب حتى اآلن للطلب اإلسرائيلي وترد 
سيتيح للجيش التركي التقاط صور بجودة " األلكترو أوبتك"وبحسب ما نشر فإن القمر الصناعي التركي 

 "إسرائيل"و. ي أوروبا، القوقاز، والشرق األوسط وسيساعده في حربه ضد حزب العمال الكرديعالية ف
القلقة من احتمال تصوير هذا القمر التجسسي في أراضيها مارست ضغوطا على فرنسا، التي تطور 

  .القمر بالتعاون مع شركة إيطالية، لوقف هذا المشروع ولكن من دون جدوى حتى اآلن



  

  

 
 

  

            29ص                                     2311:                العدد2/11/2011األربعاء  :التاريخ

طوال سنوات قامت إسرائيل : " على الضغوط اإلسرائيلية قائالً التركيةي، وفق صحيفةورد مصدر ترك
إن التبادلية أمر . وهذه هي المرة األولى التي سيكون لنا فيها قمر صناعي تجسسي. بتصوير أراضينا

  ".فسهوإذا كانوا يراقبون األراضي التركية فإن من حق تركيا فعل الشيء ن. حيوي في العالقات الدولية
  2/11/2011السفير، بيروت، 

  
  دعوة سعوديين ألسر جنود إسرائيليين ال تصح شرعاً وال عقالً وال عرفاً: سعوديعالم دين  .65

 رفض الشيخ عبد المحسن العبيكان، المستشار في الديوان الملكي: العزيز العصيمي عبد –الرياض 
 ألف دوالر لمن يقوم بَأسر جندي 100، الدعوة التي أطلقها الشيخ عوض القرني وعرضه السعودي

وقال العبيكان في تصريح إلى  ".صفقة شاليط وحماس"إسرائيلي؛ لمبادلته بأسرى فلسطينيين على غرار 
إن مطالبة أي مواطن سعودي بَأسر جنود إسرائيليين ودفع مبالغ مالية لمن يقومون بهذا العمل " سبق"

أمر متعلق بالجهاد في سبيل اهللا، "مؤكداً أنهما ".  ووالة األمرنوع من التعدي على صالحية اإلمام"فيهما 
إني ألعجب ممن يتعدى حدوده، ويتصرف تصرفات مستهجنة "وأضاف  ".الذي هو منوط بولي األمر

  ".وفردية، قد تدعو إلى العجب، وتدعو إلى االنتقاد الشديد؛ لسبب أنه يدخل في شيء ال يعنيه
محذراً من أن هذا قد يضر بالسعودية، ". صح ال شرعاً وال عقالً وال عرفاًإن كل هذا األمر ال ي: "وقال
 ".لألسف، هذا األمر قد يتسبب في اإلضرار بالسعودية وسمعة السعودية بل والمسلمين عموماً: "وقال

ان ينبغي أن يترك ذلك األمر كله للعقالء وللقادة، وأال يتدخل اإلنس: "ونصح العبيكان بترك هذه األمور
إذا عرض األمر يرجع فيه للقضاء؛ . إن من ينظر في هذه األمور القضاء: "وقال ".في شيء ال يعنيه

  ".ألنه هو الذي يحدد المسؤولية والعقوبة
  31/10/2011جريدة سبق االلكترونية، 

  
   نجاح جهود السالمإلمكانية "مؤشر سلبي" "اليونيسكو" واشنطن في موقف: العربينبيل  .66

ين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن تجميد الواليات المتحدة مساهماتها المالية في اعتبر األم
وقال للصحافيين . "مؤشر سلبي على إمكان نجاح جهود السالم"  بعد قبول عضوية فلسطين فيهااليونيسكو

دة إقدام مندهش من مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت على مشروع هذا القرار ويستغرب بش"إنه 
  ."الواليات المتحدة على تجميد مساهماتها المالية في هذه المنظمة الدولية الثقافية العريقة

  2/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

   يعكس التأييد الدولي للحق الفلسطيني"اليونيسكو"اعتراف : مصر .67
 ،رحب محمد عمرو :توكاالال ، مازن حسن، عبد اهللاى مصطف، خالد األصمعي- ، برلين، فيينا،رام اهللا

، بتصويت منظمة اليونيسكو لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمةالمصري، وزير الخارجية 
دول من بينها دول أوروبية مهمة لصالح الطلب الفلسطيني إنما يعكس حجم  107  أن تصويتإلى مشيراً

عن األمل في أن يسهم حصول و عمروأعرب  .تأييد المجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية المشروعة
 عضوية اليونيسكو في تدعيم الطلب المقدم من قبل الرئيس محمود عباس لحصول دولة ىفلسطين عل
  . العضوية الكاملة في األمم المتحدةىفلسطين عل

  2/11/2011األهرام، القاهرة، 
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  "اليونيسكو" بـ بقبول فلسطين عضواًعباس قطر يهنئأمير  .68

 بالرئيس الفلسطيني محمود أمس  هاتفياً اتصاالًقطر أميرشيخ حمد بن خليفة آل ثاني  ال أجرى:قناوكالة 
كما جرى خالل االتصال  . في منظمة اليونيسكو كامالًعباس هنأه فيه بقبول دولة فلسطين عضواً

  . الفلسطينيةاألراضي في األوضاعاستعراض تطورات 
  2/11/2011الشرق، الدوحة، 

  
  وتدعو لخطوة مماثلة في األمم المتحدة" اليونيسكو" بـين عضواً بقبول فلسطترحبتونس  .69

بالغ "عن ) وات(عبرت تونس أول من أمس في بيان للخارجية نقلته وكالة تونس أفريقيا لألنباء : لندن
 الفلسطينية " للجهودتتويجاً"في اليونيسكو أول من أمس " االرتياح لقبول فلسطين كعضو كامل العضوية

 مجددة الدعوة إلى "بهذا اإلنجاز التاريخي"وهنأت تونس الشعب الفلسطيني .  ودولياًياًالمسنودة عرب
لمساندة فلسطين في مساعيها الخاصة بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة "المجموعة الدولية 

  ."األمم المتحدة
  2/11/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   أكثر بمعارضتهم حقوق الفلسطينيين"شرفهم"ن إلى عدم فقدا تدعو الواليات المتحدة إيران .70

انضمام فلسطين خطوة "رامين مهمان باراست إن اإليرانية قال الناطق باسم وزارة الخارجية : لندن
 أكثر "شرفهم"ودعا الناطق األميركيين إلى عدم فقدان . "رمزية للدعم العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني

الواليات المتحدة يجب أن تعرف أن دعمها األعمى للنظام "اف أن وأض. بمعارضتهم حقوق الفلسطينيين
  ."الصهيوني ال مكان له في الرأي العام العالمي

  2/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  بفلسطين "اليونيسكو" يقدر اعتراف األزهرشيخ  .71
 باالعتراف" اليونيسكو" أحمد الطيب عن تقديره لقرار منظمة .أعرب شيخ األزهر د: .)آي.بي.يو(

 .بفلسطين عضواً كامل العضوية بالمنظمة، معتبراً القرار انتصاراً للحق وإعالء لقيمة السالم والتسامح
إن اعتراف منظمة اليونيسكو "وقال الطيب، في بيان الثالثاء تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، 

ويؤكد أن العالم أصبح .. ملة باألمم المتحدةبالدولة الفلسطينية مجرد بداية لحصولها على العضوية الكا
 ."آن األوان إلقامة الدولة الفلسطينية" وأنه "مدركاً لكل ما يحدث من اعتداء وظلم ضد الشعب الفلسطيني

 إلى التعامل مع القضية "إسرائيل"ودعا شيخ األزهر، الواليات المتحدة األميركية والدول المساندة لموقف 
ا أهم القضايا بالعالم، وبشكل يتسم بالجدية والمسؤولية واإلنصاف وبما يضع حداً الفلسطينية باعتباره

  .واإلسالميةلمعاناة الشعب الفلسطيني والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين إزاء قضايا األمتين العربية 
  2/11/2011، لندن، القدس العربي
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  "اليونيسكو"ة الحركة الدستورية اإلسالمية تهنئ فلسطين بعضوي: الكويت .72
 الشعب الفلسطيني، بمناسبة إعالن اليونيسكو، منح فلسطين )حدس(هنأت الحركة الدستورية اإلسالمية 

 ناصر الصانع، أن هذا القرار خطوةٌ في .وأكد األمين العام للحركة د .العضوية الكاملة في المنظمة
 تمثل خطوة إيجابية للحفاظ على طريق حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المسلوبة، كما أنها

المقدسات اإلسالمية والمسيحية والتراث اإلنساني في فلسطين المحتلة والذي يتعرض للتهويد والعبث 
ودعا اليونيسكو إلى ممارسة دورها الحضاري لوقف تهويد مدينة القدس الشريف والحيلولة  .الصهيوني

 الرامية إلى هدم المسجد األقصى الشريف، مشيراًدون تدمير المقدسات والتصدي للخطوات الصهيونية 
  . بهاإلى أنه يجب على اليونيسكو القيام بدورها تجاه فلسطين، خاصةً وأنها أصبحت عضواً

  2/11/2011الراي، الكويت، 
  

  "اليونيسكو" وكتاب مصريون يشيدون بقبول العضوية الفلسطينية في آثاريون .73
ن قبول العضوية الكاملة لفلسطين بمنظمة اليونيسكو ستكون له أكد آثاريون وكتاب مصريون أ :القاهرة

انعكاساته اإليجابية على حماية اآلثار الفلسطينية من عمليات التهويد التي تتعرض لها على أيدي سلطات 
وقال اآلثاريون للخليج إن قبول فلسطين عضواً بالمنظمة األممية سيسهم أيضاً في . االحتالل اإلسرائيلي

آلثار الفلسطينية على قائمة التراث العالمي، بما يجعلها تحظى بالحماية والرعاية من جانب تسجيل ا
  .المنظمات الدولية

  2/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

  في فلسطين  مليون ريال لمشروع األضاحي المعلبة1.5تخصص " قطر الخيرية" .74
 هذا العام، األضاحيعليب لحوم  مليون ريال لمشروع ت1.5أعلنت قطر الخيرية عن تخصيص  :الدوحة

  .توزع على األسر الفقيرة وأسر األيتام والمعاقين واألرامل التي تقوم بكفالتها في فلسطين
  2/11/2011الشرق، الدوحة، 

  
   يناير25وصول أول فوج سياحي إسرائيلي إلى مصر بعد ثورة  .75

ل وفد سياحي إسرائيلي، وذلك ، إلى منتجع شرم الشيخ المصري أو1/11وصل يوم الثالثاء   :الناصرة
وذكرت اإلذاعة العبرية، أن مصر استقبلت  . يناير التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك25منذ ثورة 

جنوب األراضي (اليوم عدداً من السياح اإلسرائيليين على متن أول رحلة بحرية تنطلق من ميناء إيالت 
  .أحداث الثورة المصريةإلى منتجع شرم الشيخ، عقب ) الفلسطينية المحتلة

  1/11/2011قدس برس، 
  

   بالموافقة على تمويل اليونسكو بعد انضمام فلسطين للمنظمةالكونغرسأوباما يحاول إقناع  .76
تحاول ادارة الرئيس باراك أوباما التوفيق بين معادلتين في مسألة تمويل منظمة            :  جويس كرم  -واشنطن  

قاد المنظمة إلعطائها عضوية كاملة للفلسطينيين، واستـشارة        ، من خالل مجاراة تل أبيب وانت      "يونيسكو"
  . الكونغرس والتحذير من مغبة قطع التمويل وتداعياته السلبية على المصلحة األميركية
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، نيل استثناء مـن الكـونغرس لتمويـل         "الحياة"وتحاول االدارة اليوم، وفق مصادر مسؤولة تحدثت الى         
في المنظمة وتفـادي االحـراج      " تأثيرها"بالمصلحة األميركية والبقاء    ونظراً لترابط هذا األمر     . الحصة

وتتخوف االدارة أيضا من تداعيات سلبية علـى الـشركات األميركيـة            . على الساحتين العربية والدولية   
وأخرى طبية تعمل مع المنظمة وفـي مـشاريع تنمويـة           " غوغل"و" آبل"و" مايكروسوفت"الكبرى بينها   

دارة دعت ممثلين من الكونغرس ومن هذه الشركات الى الخارجية األميركية أول من             وكانت اال . عالمية
  .أمس لشرح فائدة ابقاء التمويل، في محاولة لكسب ليونة من المشرعين األميركيين

غير أن اللوبي الموالي السرائيل، الذي لديه حضور قوي داخل الحزبين الـديموقراطي والجمهـوري،               
وخرجت أصوات يمينيـة، بينهـا      .  اعطاء االدارة أي استثناء في هذا الملف       حض الكونغرس على عدم   

السفير السابق لألمم المتحدة جون بولتون، للدعوة الى تماسك الكونغرس ضد التمويل، ولوم ادارة باراك               
  .أوباما ولفشلها ديبلوماسياً في وقف العضوية الكاملة للفلسطينيين في المنظمة

  2/11/2011، الحياة، لندن
  

    بعد قبول انضمام فلسطين للمنظمة" اليونيسكو" بوقف واشنطن تمويلها لـ موسكو تندد .77
بترحيب عربـي ودولـي واسـع، فيمـا         " اليونيسكو"قوبل التصويت على قبول العضوية الفلسطينية في        

وصرح وزير الخارجية الروسـي     . صدرت مواقف منددة بقرار واشنطن وقف التمويل للمنظمة الدولية        
إنه لم المؤسف   "وقال الفروف   ". مؤسف" "اليونيسكو"ي الفروف أن تجميد واشنطن تمويلها لمنظمة        سيرغ

بعد حصول فلسطين على عضوية كاملة في       " من مساهمتها " اليونيسكو"للغاية أن تحرم الواليات المتحدة      
  ".اعتقد أن طلب العضوية في اليونيسكو طلب مشروع"واضاف . المنظمة

 2/11/2011، الخليج، الشارقة
  

   تصويت الحكومة ضد طلب انضمام فلسطين إلى اليونسكوتنتقدالمعارضة األلمانية  .78
رأى الحزب االشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في ألمانيا، أن بـالده أخفقـت فـي                : لندن

. لـسطين دورها كقوة ريادية في أوروبا خالل تصويت اليونيسكو لصالح منح العضوية الكاملة لدولـة ف              
 -بـرلين   "وقال خبير شؤون الشرق األوسط في الحزب، رولف موتسينيش، في تـصريحات إلذاعـة               

وأشار موتسينيش إلى أن اليونيـسكو      ". خطأ كبير "إن تصويت ألمانيا ضد الطلب الفلسطيني       " براندبورغ
ما أنها تبني دولتها    أرى أنه من السليم أن تكون فلسطين عضوا في تلك المنظمة طال           : "تهتم بالتعليم، وقال  

  ".ببطء
  2/11/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   للفلسطينيين"جائزة ترضية"تصويت اليونسكو : "أل بايس"صحيفة  .79

 األسبانية أن تصويت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلـم          "أل بايس "اعتبرت صحيفة   : ـ د ب أ    مدريد
 . للفلـسطينيين  "جـائزة ترضـية   "ولة فلسطين بمثابة    لصالح منح العضوية الكاملة لد    ) اليونسكو(والثقافة  

  حقق الفلسطينيون نجاحا رمزيا بقبول ": وكتبت الصحيفة اليسارية ـ الليبرالية في عددها الصادر الثالثاء 
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في اليونسكو، وهم يدينون بذلك للقوى الصاعدة على وجه الخصوص، مثل الـصين             ) عضوية فلسطين (
  ."وروسيا والهند

  2/11/2011، ، لندنالقدس العربي
  

     وجدارها وعنصريتها "إسرائيل" جرائم عنغولدستون يدافع  .80
بتطبيـق سياسـة    " إسرائيل"اعتبر القاضي السابق الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون، أمس، أن اتهام           

اتخاذ تدابير مـشددة رداً     " إسرائيل"، ورأى أن من حق      "افتراء غير عادل وغير دقيق    "الفصل العنصري   
  . الهجمات الفلسطينية حتى لو شعر الفلسطينيون بأنهم مضطهدونعلى

في حين أن عبارة الفصل العنـصري يمكـن أن    ":)نيويورك تايمز(وكتب غولدستون في مقالة بصحيفة  
 1994يكون لها معنى أوسع، من المفترض استخدامه الستحضار الوضع في جنوب إفريقيا قبـل عـام                 

  ".يؤخّر مفاوضات السالم بدالً من أن يدفعها قدماً" إسرائيل"غير دقيق ضد لذلك فإنها افتراء غير عادل و
ون أيضاً اعتبار أن الجدار يهدف إلى الفصل العنصري، وقال إنه بني لوقف ما وصفها               تورفض غولدس 

القيود على الطرقات يتم تشديدها بعد الهجمات العنيفـة         "، وأضاف أن    "الهجمات اإلرهابية المتواصلة   "ـب
  ".حسن حين يخف التهديدوتت

   2/11/2011، الخليج، الشارقة
  

  بالضفة الغربية مشروعاً مركزياً للمياه في ميثلون تفتتح الفرنسيةوزيرة التنمية  .81
 مشاركتها مع سالم    وزيرة التنمية والتعاون الفرنسية، ناتالي موريزيت، خالل       قالت   ":األيام"كتب مندوبو   

إن قضية المياه   :  مشروعاً للمياه في بلدة ميثلون بمحافظة جنين       اح خالل افتت  حفل حاشد أمس،  في   فياض
في األراضي الفلسطينية واحدة من أهم قضايا المفاوضات النهائيـة الفلـسطينية اإلسـرائيلية، وتـشكل                

  .موضوعا سياسيا أساسيا
 وهـو   وأشارت إلى أن حكومتها تساهم في بناء محطة لتنقية المياه في بيت الهيا شمال قطـاع غـزة،                 

إنه يكتسب أهمية خاصة في ظل تردي نوعية المياه في القطاع، مؤكدة حـرص بالدهـا                : مشروع قالت 
  .على االستمرار في دعم الشعب الفلسطيني من أجل إيجاد حلول لقضاياه

مليون دوالر سنويا للسلطة الفلسطينية، منذ مؤتمر باريس         100وذكرت أن بالدها تقدم دعما ال يقل عن         
، وذلك من منطلق إيمانها بضرورة أن يعيش الفلسطينيون في دولة ديمقراطية        2007 في العام    االقتصادي
  .قابلة للحياة

واجهتم تحديات كبيرة، وستكون فرنسا إلى جانبكم كما فعلـت فـي            ) الفلسطينيون(إنكم  : "وختمت بالقول 
  ".مؤتمر اليونسكو

  2/11/2011، األيام، رام اهللا
  

   األوروبيون غير متحدين تجاه القضية الفلسطينية: األوروبيةناتالبرلمانائب رئيس لجنة  .82
في ردهـا  ، أكدت نائب رئيس لجنة البرلمانات األوروبية غودليف كويستثود رواهل: دبي ـ كفاية أولير 

على سؤال حول تأييد الغرب لثورات الربيع العربي، مقابل معارضة حصول الفلسطينيين على مقعد في               
الحالة الفلسطينية أمر مختلف، فليس ما يقوله أو يتخذه األوروبيـون أو دول االتحـاد               "ن  األمم المتحدة، أ  
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األوروبي األعضاء في مجلس األمن الدولي هو المهم، ولكن األهم هو ما تقوله وما تقـرره الواليـات                  
  ."تحدةالمتحدة األميركية، وهي بال أدنى شك ستستخدم الفيتو لعرقلة الطلب الفلسطيني في األمم الم

وحول توقعاتها حيال الموقف األوروبي في حال نفذت الواليات المتحدة تهديداتها الـصريحة باسـتخدام               
. المشكلة أن األوروبيين ال يتحدثون بصوت واحد كما ينبغي        : "الفيتو تجاه الطلب الفلسطيني، قالت رواهل     

قراطية والحريـة، ولكـن مـن       فهناك اتفاق أوروبي يتحدث عن ضرورة الدعم األوروبي للسالم والديم         
الناحية العملية هناك دول أوروبية أكثر تعاطفاً تجاه الفلسطنيين، في حين هنـاك دول أوروبيـة أخـرى            

  .متعاطفة مع إسرائيل، وبالتالي فاألوروبيون ال يتحدثون بصوت واحد
  2/11/2011، البيان، دبي

  
  بانضمام فلسطين إلى اليونيسكو" نيسعيد"لسنا : كندا .83

بانضمام فلـسطين   " ليست سعيدة "أعلن وزير خارجية كندا جون بايرد أن كندا          :عواصم-س المحتلة القد
نحـن  : "إلى اليونيسكو وسوف تطرح مسألة مشاركتها في هذه الوكالة التابعة لألمم المتحـدة، وأضـاف              

عمل مهم  "تقوم بـ   مشيرا مع ذلك إلى أن هذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة           " بصدد تقييم مستقبل مشاركتنا   
  . خصوصا من أجل حماية اإلرث الوطني" جدا

 2/11/2011، الشرق، الدوحة
  

  "معركة اليونيسكو"معنى االنتصار في  .84
  عريب الرنتاوي

، والواليـات   »اليونيـسكو «إسرائيل تريد معاقبة الفلسطينيين ألنهم تحصلوا على العضوية الكاملة فـي            
نها منحت فلـسطين العـضوية الكاملـة، بوجـود هكـذا حليفـين              أل» األونيسكو«المتحدة تريد معاقبة    

فـي عمليـة    » وسيط«استراتيجيين، كيف يمكن لدولة فلسطين أن ترى النور، بوجود هكذا عدو، وهكذا             
ونظريـة  » الخيار الوحيد «السالم، كيف يمكن للمفاوضات والدبلوماسية أن تكون خياراً، دع عنك حكاية            

  !.؟»المفاوضات حياة«
لكل المواقف والرهانـات، فالمكـسب الفلـسطيني        » امتحانا«يصلح أن يكون    » اليونيسكو« في   ما جرى 

المتحقق هناك، ينهض من جهة أولى، كشاهد على أهمية المنافسة والمزاحمة في شتى المنابر والمحافـل                
قـدر المنطقـة   الدولية، الواليات المتحدة ليست قدر العالم الذي ال راد له، مثلما هي إسرائيل، لن تظـل          

، »حرب العالقـات العامـة    »، ما يملي إيالء النضال السياسي والحقوقي والدبلوماسي و        »أحمق الخطى «
األهمية التي تستحق، وبصورة ال تعرف الموسمية والهوادة، خصوصاً في المجال الحقوقي والجنـائي،              

  .ضاء الدوليينحيث تحظى إسرائيل بأسوأ سمعة دولية تجعلها هدفاً مناسباً للعدالة والق
يدل من جهة ثانية، على أن الواليات المتحدة، وليست إسرائيل، هي           » اليونيسكو«واإلنجاز الفلسطيني في    

في » لواء الحرية «الخصم األلد في معركة الفلسطينيين في سبيل الحرية واالستقالل، واشنطن التي ترفع             
اية باألقـدام، عنـدما يتـصل األمـر بحريـة      صحراء الفساد واالستبداد العربية القاحلة، تدوس هذه الر 

الفلسطينيين واستقاللهم، وال سبب جوهرياً يكفي لتفسير هذا الموقف الالأخالقي لواشنطن، سوى خضوع             
إياها، وهو أمر تأكد في غير محك واختبـار منـذ أن            » اللوبيات»دوائر صنع القرار فيها، للجماعات و     
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أمريكية فيها، وتكرس بما ال يدع مجاالً للـشك،         » وساطة«ناك  كانت هناك عملية سالم، ومنذ أن كانت ه       
  .في والية أوباما األولى، والتي يرجح أن تكون األخيرة بالمناسبة

، وعذراً لوضع كلمة انتصار بين مـزدوجين، ألننـي أخـشى        »اليونيسكو«الفلسطيني في   » االنتصار»و
 أن هذا االنتصار، يظهر من جهة ثالثة، وربما         التضخيم المتعمد في تصوير أهمية اإلنجاز وعواقبه، أقول       

، 1999للمرة األلف، أن ما منع قيام الدولة الفلسطينية في أعقاب مرحلة أوسلو االنتقالية المنتهية في أيار                 
لم يكن عجز الفلسطينيين عن بناء مؤسسات دولتهم الحديثة والعصرية، كما روجت لذلك إسرائيل، وردد               

بنـاء الدولـة تحـت جلـد        »و» المفاوضات حيـاة  «ينيين من أنصار نظريتي     من ورائها بعض الفلسط   
، ما حال دون قيام الدولة هو رفض إسرائيل لحل الدولتين، وإصرارها على االحتفاظ باحتاللها               »االحتالل

تورطـوا  »وتوسيع استيطانها لألرض الفلسطينية المحتلة، لقد بنى الفلسطينيون مؤسسات دولة حديثة، و           
بالتنسيق األمني، وعاشت الضفة الغربية سنوات خمس من الهدوء التام          » حتى أخمص القدمين  من الرأس   

والصمت المطبق في ظل انعدام شبه تام للمقاومة، ولقد شهد بكل هذا وذاك وتلك، مختلف قـادة العـالم                   
جيـيش  وممثلوه وموفدوه، آخرهم طوني بلير وروبرت سري، فماذا كانت النتيجة؟، واشنطن تقود حملة ت 
نـزع  «دولية ضد حصولهم على االعتراف، وتعاقب كل من يعترف بدولتهم، وإسرائيل تخوض حـرب           

، وليس مـستبعداً أبـداً، أن       »فعلتها النكراء «عن عباس وتحرض عليه، وتعاقب السلطة على        » الشرعية
  .جديدة، بأشكال جديدة وأدوات جديدة» حرب سور واق«تشن على الشعب والسلطة والقيادة، 

، أظهر أن التوجه للشرعية الدولية ومنظماتها وأجهزتها، هو شكل          »اليونيسكو«الفلسطيني في   » النصر«
نضالي ال تجوز السخرية منه، أو التقليل من أثره، على أنه ليس كافياّ بذاته، كمـا أن بنـاء مؤسـسات                     

تكون بـال أوراق وال     ليست كافية بدورها، خصوصاً حين      » المفاوضات»السلطة ليس كافياّ بحد ذاته، و     
في بوتقة استراتيجية   » األشكال الكفاحية »و» العناصر«أجندة وال شروط مسبقة، المطلوب وضع كل هذه         

جزءا من لوحة، تكتمل مالمحها كلما وضعنا المزيـد مـن           » القطع«واحدة، المطلوب أن تكون كل هذه       
ك فـي سـياق اسـتراتيجية شـعبية         القطع في مكانها وسياقها الصحيحين، المهم أن يندرج كل هذا وذا          

للمقاومة، تضع هدف رفع كلفة االحتالل في صدارة أولوياتها، توطئـة إلعـالن الحريـة واالسـتقالل                 
  .الناجزين، والظفر باعتراف العالم، كل العالم بدولة فلسطين الحرة، السيدة والمستقلة

جومهـا الـسياسي والدبلوماسـي      نرحب في الحقيقة بأداء السلطة على هذا الصعيد، وندعوها لتكثيف ه          
، وندعو  »المقاومة الشعبية السلمية  «والحقوقي، ونطالبها بترجمة أقوالها إلى أفعال، خصوصاً في مضمار          

فوق هذا وذاك، إلى استكمال هذه الخطوات المتفرقة، وأحيانا المتعارض بعضها مـع بعـضها اآلخـر،                 
دأ من المصالحة وتريبت البيت الفلسطيني، ويمـر        وإدماجها في سياق استراتيجي واحد منسق ومتّسق، يب       

ونبضه وأدواته، وال تنتهي بالبحث في شـتى      » ربيع العرب «بصياغة استراتيجية مقاومة مستلهمة لروح      
  .إلى االحتالل» إعادة البضاعة»الخيارات واألطروحات، بما فيها خيار حل السلطة، و

في ضـبط الفوضـى والفلتـان       ) نجاحهم(مها، بنجاحها   والسلطة التي طالما فاخر أركانها والناطقون باس      
فوضى التـصريحات   »و» فلتان السياسة «األمنيين، مطالبة اليوم بتسجيل نجاح مثير لالنطباع، في ضبط          

ألركانها، فنحن نريد أن نعرف أين تتجه السلطة وماذا تريد وما هـو مـستقبلها               » والمواقف المتضاربة 
ـ    تنوي سلوكها،   » أية خريطة طرق  »و ، ليست خياراً أبداً، وغالباً     »نظام المياومة »ذلك أن إدارة السياسة ب

ما تكون حصيلته كارثية، فهل نأمل في رؤية موائد حوار وطني فلسطيني وقد التأمت، ال بهدف تقاسـم                  
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كعكة السلطة ومنافعها وامتيازتها بين فتح وحماس، بل لوضع استراتيجيات وصياغة بدائل وإعداد خطط              
  احل المقبلة؟عمل للمر

  2/11/2011، الدستور، عمان
  

  ؟ماذا بعد االعتراف بعضوية فلسطين في اليونسكو .85
  إبراهيم أبراش.د

 يعتبر  2011-10-31يوم  ) اليونسكو  (قبول فلسطين عضوا في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة          
 متخصـصة ال تتـدخل بالـشأن        نصرا دبلوماسيا ومعنويا لفلسطين ، صحيح أن اليونسكو منظمة دولية         

السياسي وال تُصدر قرارات ملزمة ، وصحيح أيضا أن هناك فرق بين العضوية فـي منظمـة دوليـة                   
متخصصة كاليونسكو والعضوية في منظمة األمم المتحدة من خالل مجلس األمن ،ذلـك أن العـضوية                

ية في اليونسكو فال يكـون لهـا        الكاملة في األمم المتحدة ال تكون إال من خالل مجلس األمن أما العضو            
نفس الداللة السياسية الن اليونسكو قبلت بعضوية دولة فلسطين دون أن تخوض بماهيـة وحـدود هـذه                 

ومع ذلك فالعضوية في اليونسكو يعد مؤشرا على تزايد االعتـراف والقناعـة الدوليـة بحـق                 . الدولة
درة الواليات المتحـدة األمريكيـة علـى        الفلسطينيين بدولة مستقلة خاصة بهم وهو مؤشر على تراجع ق         

التحكم في األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وهو اعتراف سيجعل موقف واشنطن أكثر إحراجا عند              
  .التصويت في مجلس األمن على عضوية فلسطين، وسيزيد من محاصرة إسرائيل دوليا

د السياسية والدبلوماسية التي يبذلها     اعتراف اليونسكو بدولة فلسطين عضوا كامال يؤشر على أهمية الجهو         
الفلسطينيون وأن العمل السياسي العقالني والهادئ شكل من أشكال النضال الوطني وهومؤشر على أنـه               
إن لم نكن قادرين اآلن على هزيمة إسرائيل عسكريا أو بالضربة القاضية يمكننا االنتـصار عليهـا أو                   

صالحنا دون أن يعني ذلك تجاهل أشكال النضال األخـرى          توفير شروط االنتصار بتراكم تسجيل نقاط ل      
التي يجب أن تندرج في إطار إستراتيجية وطنية وبـشكل ال يـؤثر سـلبا علـى الجهـود الـسياسية                     

  .والدبلوماسية
وهكذا بعد اعتراف اليونسكو ال شيء يمنع من اكتساب العضوية في بقية المنضمات الدولية المتخصصة               

برنامج األغذية العالمي ، برنامج األمم المتحدة للبيئـة، منظمـةاالمم المتحـدة             : الشبيهة باليونسكو وهي  
للتنمية الصناعية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مكتب المفوضيةالسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين            

تحـدة، الوكالـة    ، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالميةلألرصاد الجوية، المحكمة اإلدارية لالمم الم          
الدولية للطاقةالذرية، وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، منظمة             

، ففـي هـذه     )أسـكوا (واالجتماعية لغربي أسـيا      ، اللجنة االقتصادية  )اليونيسيف(األمم المتحدة للطفولة    
  .المنظمات ال يوجد فيتو أمريكي أو غيره

 تستطيع إلزام إسرائيل أو واشنطن بشئ ألن أهدافها وكما هو مقرر لها عند التأسـيس هـو                  اليونسكو ال 
العمل على تعزيز التعاون السلم العالمي من خالل التربية والعلوم والثقافة، وبالتالي قدرتها على العمـل                

تخوفتان من  مرتبط بتعاون مختلف األطراف على تحقيق أهدافها وتوصياتها، والن واشنطن وتل أبيب م            
تداعيات اعتراف اليونسكو بفلسطين فقد تنسحبان من هذه المنظمة أو يوقفا تمويلها وسبق لواشـنطن أن                

 وسبق لبريطانيا أيضا أن انسحبت مـن        2003 ولم ترجع لها إال عام       1985انسحبت من اليونسكو عام     
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الجهود الفلـسطينية الكتـساب     اليونسكو،إال أن انسحابهما أو التهديد به يجب أن ال يؤثر على اسـتمرار            
  .العضوية في بقية المنظمات الدولية ألنها معركة يجب ان تُخاض حتى النهاية

اعتراف اليونسكوتحديدا بعضوية فلسطين أمر مهم نظرا لطبيعة الصراع بيننا وبين إسرائيل، فمعركتنـا              
 بل معركة حول الوجود     ليس حول احتالل األرض كما هو الحال لبقية الشعوب التي خضعت لالحتالل ،            

أرضا ، ثقافة وهوية وتاريخا، ذلك أن الجهود التي  تقوم به إسرائيل لتـدمير               :الوطني الفلسطيني برمته    
ونفي ثقافتنا وهويتنا وتراثنا ال تقل عن جهودها لسرقة األرض الفلسطينية ، وقد الحظنا مـا تقـوم بـه                    

و المعنوية ،وما يجري في مدينة القدس والخليل ونابلس         إسرائيل من تدمير لتراثنا وآثارنا سواء المادية أ       
وما يجري من سرقة الثوب الفلسطيني وشجرة الزيتون الفلسطينية والمأكوالت الفلسطينية ونسبتها لهـم              

  .يبين خطورة المعركة مع الكيان الصهيوني وتشعبها لمجاالت متعددة
ين للنضال والعمل في مجاالت ال تقـل أهميـة          عضوية فلسطين في اليونسكو يفتح المجال أمام الفلسطيني       

عن المجال السياسي والعسكري وهو ميدان التربية والعلوم والثقافة وهذا ميدان واسـع يـشمل التعلـيم                 
والبحث العلمي والفنون والمعرفة بكل أشكالها وتبادل الثقافات وحماية البيئة وحقوق اإلنسان والحريـات              

هذا يتطلب من الفلسطينيين تجهيز طواقم جديدة تستطيع توظيـف          .جاالتاألساسية، والتدريب في هذه الم    
اإلمكانيات التي تتيحها عضويتهم في اليونسكو ، ذلك أن اليونسكو تقوم بتنفيذ برامج في الميادين المشار                
إليها بناء على طلب األعضاء فيها، وهذا يتطلب أن تقوم الدولة العضو باتخاذ إجراءات وتهيئة الظروف                

  .تى يمكنها االستفادة من خدمات اليونسكوح
  :من المهام العاجلة التي يجب على الفلسطينيين القيام بها اآلن

   تفعيل توصيات وقرارات سابقة صدرت عن اليونسكو لها عالقة بفلسطين وأخرها قرارات دورته                -1
   .185الـ 

  .   وضع قانون فلسطيني لحماية التراث-2
  .رجاع ما سرقته من آثار   مطالبة إسرائيل بإ-3
  .   مطالبة إسرائيل بوقف الحفريات في القدس وبقية األراضي الفلسطينية-4
  .   وضع المناطق األثرية الفلسطينية تحت حماية اليونسكو-5
  .   وضع وتطوير برامج في التربية والعلوم والثقافة لتشرف عليها وتمولها اليونسكو-6
في التربية والثقافة والعلوم للعمل مع اليونسكو وشبكة المنظمات األهلية             تشكيل طواقم من الخبراء        -7

  .وغير الحكومية التي تتعامل معها اليونسكو والمنتشرة في كل بقاع العالم
  .   ضرورة أن تشمل  أنشطة اليونسكوالضفة والقدس وقطاع غزة والجئي الشتات-8
 اليونـسكو وخـصوصا وزارة الثقافـة ووزارة            رفع ميزانية الوزارات التي تشملها اختصاصات        -9

  .السياحة ووزارة التعليم وتطوير كادرها حتى يمكن االستفادة القصوى من خدمات اليونسكو
وأخيرا نقول بأن متغيرات إقليمية ودولية تجري من حولنا وهي متغيـرات داعمـة لعدالـة قـضيتنا ،                   

 مكسب اعتراف اليونسكو بفلسطين دولة ومكـسب أن         فإذاأضفنا لحالة التأييد والتعاطف العالمي مع شعبنا      
فلسطين عضو مراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة ويمكن تطوير الصفة التمثيلية إن لم تنجح جهود                
العضوية من خالل مجلس األمن، فإن الشرط الدولي لقيام الدولة الفلسطينية أصبح متحققا وتبقى مسؤولية               

سية الفلسطينية بتوفير الشرط الوطني لتوظيف هـذه المكتـسبات و الـشرط             تقع على عاتق القوى السيا    
  :الوطني يحتاج إلجراءين
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التقدم سريعا نحو مصالحة إستراتيجية، مصالحة إعادة بناء النظام السياسي الفلـسطيني بحيـث              : األول
ة إدارة  يستوعب كل القوى السياسية وكل تجمعات الشعب في الداخل والخارج واالبتعاد عـن مـصالح              

  .االنقسام أو تقاسم مغانم سلطتين مأزومتين
 بتحويلها من سلطة حكم ذاتـي خاضـعة         -وليس حلها -إعادة النظر بوظيفة السلطة الفلسطينية    : والثاني

للشروط اإلسرائيلية لحكومة وطنية تفرض وجودها على األرض وتكتسب شرعيتها من الـشعب ومـن               
األخيرة وبذلك نضع إسرائيل أمام األمر الواقع، ألنه ال يعقل أن           االعتراف الدولي الذي تجسد في الفترة       

  .ننتظر من المنتظم الدولي أن يقوم بنفسه بتحويل سلطة الحكم الذاتي لسلطة وطنية سيادية
  1/11/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  اللعب بورقة المخيمات في األردن .86

  ماهر أبو طير
عة وعزمي المفتي وحطين، الدخول في الحراك الشعبي، بعـد          تتسرب تفاصيل عن نية مخيمات، مثل البق      

  .المفاجئ» زواج المتعة«وان هناك اتصاالت تجري لترتيب  صمت استمر عشرة شهور،
هذه كارثة كبرى،ان يتم استدراج المخيمات الى الحراك الـشعبي،الن للمخـيم خـصوصيته،ومعادالته              

واليريد خيـراً للبلـد      شعبي،اليريد خيراً بالمخيمات،  الخاصة به،والذي يريد زج المخيمات في الحراك ال       
  .ومن فيه

 في حـسبة داخليـة لهـا تعقيـداتها،         العقالء في المخيمات عليهم ان يتنبهوا الى هذا االنزالق الخطير،         
وحقه في   دون ان ينكر احد مواطنة من في المخيم،        ان المخيم يخضع دوماً للتأويل والتفسير،      خصوصاً،

  .ه مثل غيرهابداء رأيه مثل
دون ان يكون الحراك مخصوصاً بالمخيم       ضمن اي حراك عام،    يمكن ابداء الرأي مثل اي مواطن اخر،      

الن تعقيدات التـدخل بأسـم المخـيم         ودون ان يتم حمل المخيم كعنوان ويافطة،       وفي شوارعه وازقته،  
  .ستصل الى مدارات كثيرة

فهذا المخيم محسوب على     خيمات بعد هذه االنباء،   ابسط هذه المدارات ماتردد امس من تقسيم وصفي للم        
والمخيم يريد المزاحمة كما يقولون للمطالبة بحقـوق اضـافية تحـت             وذاك محسوب على فتح،    حماس،

  .وهذه ابسط االتهامات التي بدأت عنوان الحقوق المنقوصة،
مـن   تحرك بهدف وظيفي،  اتهم آخرون المخيمات بأنها ت     مع هذا الكالم االتهامي الذي بدأ البعض يردده،       

عبـر اثـارة     وللقول للمحافظات انظروا الى اين اخذتمونا،      اجل تخويف المحافظات وحراكات العشائر،    
  !.الحساسيات بين الناس؟

عبر التلويح بورقة مواطنين اردنيين يحملون       يراد تخويف المحافظات والعشائر وفقا لرأي بعض القوى،       
وهكذا يعتقـدون ان تحـرك       ت كثيرة في الحياة السياسية االردنية،     صفة اللجوء ومطالبهم تخضع لتعقيدا    

  .وفزاعة الخافة اطراف اخرى» مفبرك«المخيمات 
 وابن المخيمُ يصوت فـي االنتخابـات النيابيـة،         المخيمات في غنى عن كل هذه التفسيرات والتأويالت،       

يعبر عن مكنونه السياسي ضمن     واالصل ان ُ   وحقوقه السياسية مصانة مثله مثل غيره،      ويعبر عن رأيه،  
  .بعيداً عن عنوان المخيم الحصري حراك اوسع بعنوان وطني،



  

  

 
 

  

            39ص                                     2311:                العدد2/11/2011األربعاء  :التاريخ

الن اللعب بورقة المخيمات في االردن لـه اهـداف سياسـية       حد يعرف من اين أتت القصة برمتها،       أ ال
  مريبة في أغلب الحاالت، اننا نحذر بشدة من الزج بهم في لعبة كبرى الاحد يعرف ماذا خلفها ؟

ارباك  هناك تفسير آخر يناقض التفسيرات السابقة، والبعض يعتقد ان القصد من اللعب بورقة المخيمات،             
 ولمزيد من الـضغط علـى الدولـة،    الدولة واخافتها،واستعمال ورقة المخيمات في اطار صراع داخلي، 

  .برىوللقول من جانب قوى غاضبة ان بيدهم اوراق كثيرة يمكن حرقها في هذه المحرقة الك
انه تم في مناسـبات سـابقة        خصوصاً، المخيمات عليها ان تكون اذكى بكثير من هذا التوظيف المشبوه،         

  .وقصة دوار الداخلية ليست بعيدة توظيف الحساسيات بصورة بشعة،
واذا شارك واحد من مخـيم       سارت االمورعلى خير،   اذا خرجت مسيرة يشارك بها عشرة االف رجل،       

  .فسوف يتم اتهام هذا الواحد بكونه المتسبب كسرت لمبة في شوارع البلد،ضمن العشرة االف وان
للقـول ان المخيمـات تريـد        عندها سيتم استدعاء ارث الشكوك في العالقات سابقاً بين الدولة والمخيم،          

  !.تخريب البلد،او السيطرة على البلد
وعلى الناس التنبه لما يـراد       بة،والالعبون الخفيون هم االخطر في هذه اللع       ملف شائك بكل حساسياته،   

  .فيما الهدف النهائي سيكون على حسابهم شخصياً تحت عناوين مختلفة، لهم،
 حقـوقهم، » الدرة«الى » الطرة«من  بلد ينال فيه كل شعبنا، بلد آمن ومستقر ومتماسك، مصلحتنا جميعا، 

حـساسيات والتوظيفـات الذكيـة      مع التنبه للفروقات وال    وان نقف مع بعضنا البعض في القضايا العامة،       
  .والمتذاكية

النه خبـر سـابقاً      يريد البعض قليه في مقالة الصراع الداخلي،وعليه ان اليقبل بهذه اللعبة،           ابن المخيم، 
  !.كيف تاجر به الوكالء والسماسرة والمخترقين ايضاً؟

  2/11/2011، الدستور، عمان
  

  الحملة التي لم تكن .87
  بن كاسبيت

، بعد وقت قصير من انتهاء رصاص مصبوب، قبل سبعة ايـام مـن االنتخابـات                2009 شباط     3في  
. للكنيست، خرج رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في جولة مغطاة اعالميا الى بلدات الجنوب المقصوفة             

وتجول في مواقع سقوط صواريخ غراد، أجرى المقابالت الصحفية، التقطت له الصور، وعد، تحدث مع               
" رسـالته اليوميـة  "بعد ذلك وقف في نقطة الرقابة االسـتراتيجية وصـور      .  مع االطفال  االمهات ولعب 

يمكنكم أن تشاهدوا هذه اللحظة     . لمواطني اسرائيل الذين سينتخبونه بعد نحو اسبوع في صندوق االقتراع         
هـذا   "، قـال نتنيـاهو،  "انا هنا في مدخل عسقالن: "وها هي خالصتها  ". اليوتيوب"التاريخية بسهولة في    

الصباح سقط هنا صاروخ غراد، وهذا يقول كل شيء، بالصدفة، فقط بالصدفة وقعـت هنـا معجـزة،                  
. محظور علينا أن نواصل االعتماد علـى المعجـزات        . واالطفال الذين أروني الشظايا لم يصابوا بأذى      

حكم حمـاس فـي    فقط عملية واحدة ستفعل ذلك، عملية تؤدي الى انهيار          . يجب القيام بعمل يزيل التهديد    
لقد حذرت قبل بضع سنوات من أنه ستطير الصواريخ من القطاع نحو مدن اسرائيل، حذرت من                 . غزة

يتبين أننا رأينا على نحو سليم ما لم يرياه، وعندما          . أنه ستقوم حماستان، ولكن تسيبي لفني وكديما سخرا       
ووقف النار ومنحا حمـاس الفرصـة       استيقظا أبديا ضعفا حيال هذا الخطر، تجلدا، توصال الى التهدئة،           

  ".للتسلح بمزيد فمزيد من الصواريخ



  

  

 
 

  

            40ص                                     2311:                العدد2/11/2011األربعاء  :التاريخ

وفي النهاية عندما خرجا الى العملية، وقام الجيش بعمل استثنائي، اوقف الجيش االسرائيلي قبل استكمال               
نحن سـندفع   . نحن سنكمل المهمة  . بودي أن اقول هنا واالن، نحن لن نوقف الجيش االسرائيلي         . المهمة

نحن . هاب لحماس نحو االنهيار ونعيد االمن لسكان عسقالن، اسدود، بئر السبع، سديروت، يفنه            حكم االر 
  ".سنعيد االمن لسكان اسرائيل

فروى عن اما التقاها في اثناء      . من خطابه الملتهب  " الشخصي"في هذه المرحلة وصل نتنياهو الى القسم        
رضيعة، فهي خائفة وبكـت االم طالبـة مـن          انظر الى ال  : الجولة تحمل رضيعة صغيرة وبقت قائلة له      

فكسا نتنياهو وجهه بوقفة المقاتل ضد االرهاب التي يتخذها دائما،          . نتنياهو أن يفعل شيئا ما، أن يساعدهم      
. سنفعل ما كان ينبغي فعله منذ زمن بعيد وكديما لـم يفعلـه            . نحن سنفعل، بل وسنفعل   "وأنهى الخطاب   

بالفعل، هـذه   . تصفيق عاصف . انتهى". نهيار وسنعيد للسكان االمن   سندفع حكم االرهاب لحماس نحو اال     
  .هي الزعامة بأفضل صورها

يتبين أن ليس الجميـع تـأثروا بخطـاب         . بعد نحو اسبوع توجه مواطنو اسرائيل الى صناديق االقتراع        
نـي  حصل على مقعد واحد أقل مـن تـسيبي لف         . نتنياهو النه في الصندوق لم يظهر اداءا مقنعا بالذات        

وبالطبع، خرج لتنفيذ وعوده للناخب،     . نتنياهو شكل الحكومة وفورا   . ولكن كتلة اليمين انتصرت   . وكديما
  . على حد افضل كتبه، خطاباته، تحذيراته واشعاراته

وهـو  . قبل اكمال المهمة  " رصاص مصبوب "أول ما فعله هو أن عين وزيرا للدفاع الرجل الذي أوقف            
وبعـد ذلـك    . واسمه ايهود باراك  . ن يشن رصاص مصبوب منذ البداية     على االطالق على يرغب في أ     

نتنياهو عزز حماس مثلما لم يسبق أن عززت مـن          . ماذا؟ هل دفع نتنياهو حكم حماس الى االنهيار؟ ال        
صفقة االستسالم لنتنياهو في موضوع شليت بثت في حماس روح حياة جديدة وجعلتها بين ليلة               . قبل أبدا 

نتنياهو خرج الـى حملـة   .  مستنزفة وغير ذات صلة الى قوة حاكمة على االرض  وضحاها من مظلومة  
ردوده العسكرية هزيلة، غير مقنعة ال للجمهـور        . وال حتى لحملة صغيرة   . عسكرية كبيرة في غزة؟ ال    

نتنياهو كان أول أمس في مؤتمر سياسي كبير لليكود في حتسور وهناك بثت على الشاشة               . وال لالرهاب 
على هذا حـصل    . شيء دار حول ذات التحية التي أبداها في مدخل المروحية جلعاد شليط           عروض وكل   

نتنياهو على التصفيق أول أمس، على صفقة االستسالم هذه التي اصبحت وسيلة دعائيـة سياسـية دون                 
  . وهو ال يكافح االرهاب، بل يبنيه. ولكن ما وعد به نتنياهو، لم يفعله. خجل

م، وال حتى واحدة، كانت مستعدة الن تعاني ما تعانيـه اسـرائيل فـي حـدودها                 ال توجد دولة في العال    
، شطبوا نصف عالم، قَتلوا وقُتلوا الكثـر مـن          )افغانستان والعراق (االمريكيون احتلوا دولتين    . الجنوبية

بشكل نسبي، قتلى االنتفاضة الثانية في اسرائيل أكثر بال قياس مـن            (عشر سنوات، بسبب عملية واحدة      
روسيا مسحت وشطبت الشيشان حتى التراب، طحنت االرض، بمن فيها من ناس،            ). تلى كارثة التوأمين  ق

اردوغان التركي، المهرج المجنون للمنطقة، يجتاح كل مـرة دوال مجـاورة            . بسبب أقل بكثير من هذا    
. فمحظـور اما السرائيل، كما يتبـين،      . لكل هؤالء مسموح  . ويستخدم قوى هائلة على حفنة ثوار أكراد      

عليها أن تجلس وتنتظر الى أن يرضى الصيصان من حماس، او الجهاد، او الجبهـة الديمقراطيـة، او                  
  ).وقريبا وسطها ايضا(لجان المقاومة، او ما بينهم، فيتوقفوا عن قصف جنوب البالد 

سنتان وسبعة اشهر منذ تسلم منصبه يثبت نتنياهو بانه جيد على نحـو خـاص فـي الخطابـات، فـي                     
اما في االفعال فهو اقل     . تحذيرات، في االخطارات، في تشخيص المخاطر وربما ايضا في تحرير القتلة          ال
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وهو يقضي ايامه ولياليه في هذيان عن الخيال اياه في ايران، بينما في هـذه               . جودة واقل شجاعة بكثير   
  .  االثناء مليون ونصف من مواطنيه يوجدون تحت النار والحصار هنا

  1/11/2011 ،معاريف
  1/11/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .88

  

  
  2/11/2011 ظبي، أبواالتحاد، 


