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 الحركة مصممون عمى تدمير قوة الردع لدىو  أبداً  بأكممها حركة حماس: "إسرائيل" ال تستطيع إبادة معادج 1
 وحزب اهلل 

الناصػػرة ػ زهيػػر أنػػدراكسر حػػذر رقػػيس الطػػاسـ ايمنػػي كالسياسػػي فػػي كزارة ايمػػف ايسػػراقيمية  ال نػػراؿ فػػي 
االحتياط  عامكس  معاد حركة حماس كفصاقؿ المقاكمة الفمسطينية في سطػاع زػزة مػف مغبػة تعزيػز سػدرات ا 

اركخية  فيمػػا حػػذر كزيػػر االسػػتخبارات ايسػػراقيمي داف مريػػدكر مػػف أف ال ػػدك  الحاصػػؿ فػػي سطػػاع زػػزة الصػػ
 .كالضفة الغربية لف يبقى عمى حاله

كنقمت 'يديعكت أحركنكت' عف زمعاد سكله إف إسراقيؿ ال تستطيع إبادة حمػاس بككمم ػا أبػدا  كلكن ػا تسػتطيع 
ي حػػاؿ امتمكػػت هػػذا الصػػكاريع كاسػػتطاعت اسػػتعمال ا  كتػػابع ضػػرب  ميػػع مؤسسػػات ا الخدماتيػػة كمراكزهػػا فػػ

ال نراؿ ايسراقيمي ساقال إف الدكلة العبرية مصممة عمى تدمير سكة الردع لدل كؿ مف حػزب ا  كحمػاس فػي 
حػػاؿ امتمكػػت هػػاتيف المنظمتػػيف صػػكاريع ذات مػػدل طكيػػؿ ي ػػدد حيػػاة ايسػػراقيمييف  كتػػابع زمعػػاد  الػػذم كػػاف 

تحت ميسمى )مكافحة ايرهاب( سػاقال إف حركػة حمػاس زيػر سػادرة عمػى م ا مػة كضػرب  يتحدث في مؤتمر
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القكات ايسراقيمية في هذا ايثنا  كالدليؿ عمى ذلؾ أن ا لـ تستطع أسػر  نػكد إسػراقيمييف خػالؿ الحػرب عمػى 
 .1112كأكاقؿ العاـ  1112ززة  أكاخر العاـ 

تسػتعيف بػريراف مػف ا ػؿ تعزيػز سػدرت ا الدفاعيػة  مكضػحا أف كزعـ زمعاد أف العديد مف الفصاقؿ الفمسػطينية 
ايخيرة ال تتكانى عف دعـ الفصػاقؿ بالمػاؿ كالسػالح. كسػاؿ أيضػا إنػه خػالؿ الفتػرة ايخيػرة لػـ تكػف هنػاؾ أم 
عمميػػة فداقيػػة فػػي ايراضػػي ايسػػراقيمية  كلكػػف هنػػاؾ فصػػاقؿ تسػػعى إلػػى ذلػػؾ كمصػػممة عمػػى تنفيػػذ ه مػػات 

 عمى حد سكله.مستعينة بريراف  
سػد ال تكػكف سػادرة عمػى التػكثير عمػى حػزب ا  المبنػاني ايمػر الػذم ييمقػي  ا  سػاؿ زمعػاد إف سػكرياكحكؿ سكري

بظػػالؿ الشػػؾ عمػػى أحػػد الشػػركط ايسػػراقيمية مػػف أ ػػؿ التكصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ سػػالـ مػػع سػػكرية  كشػػدد ال نػػراؿ 
بر منه بكثير مف التكثير السكرم  مضيفا أف حزب ايسراقيمي المتقاعد عمى أف تكثير إيراف عمى حزب ا  أك

كأكضح ال نراؿ زمعاد أيضا أف الدكلة العبرية حاكلت  ا  مؤسسة ساقمة بحد ذات ا كأنه بات أسكل مف لبناف.
مػػف تػػكثير عميػػه كلحممػػه عمػػى  ايشػػمؿ ممػػؼ حػػزب ا  لمػػا لسػػكري افػػي الماضػػي التكصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ مػػع سػػكري

 أنػػه أضػػاؼ أف الكضػػع تغيػػر اعف مر حػػا عػػدـ سػػدرة سػػكرية عمػػى القيػػاـ بمثػػؿ هػػذا التخمػػي عػػف ايرهػػاب  إال
 الدكر.

ألػؼ  61أما فػي مػا يتعمػؽ بترسػانة حػزب ا  العسػكرية فقػاؿ ال نػراؿ زمعػاد إف منظمػة حػزب ا  لػدي ا نحػك 
ؾ مخزكنػػا صػاركخ تسػت دؼ مػف خالل ػـ تك يػه ضػربات إلػى إسػراقيؿ. كتػابع سػاقال إف منظمػة حػزب ا  تمتمػ

احتياطيا مف الصكاريع متعددة اينكاع  كتعد هذا الترسانة مف الصكاريع أسكل كثيػرا مػف سػابقت ا التػي كانػت 
كأردؼ ال نػػراؿ محػػذرار ستسػػت دؼ الحػػرب القادمػػة ال ب ػػة  تمتمك ػػا سبػػؿ حػػرب لبنػػاف الثانيػػة  عمػػى حػػد سكلػػه.

ه سمسمة مف ال  مات كمؿ بعض ا بالن اح كاعخر الداخمية ايسراقيمية  محمال المسؤكلية لحزب ا  عمى شن
 بالفشؿ خارج إسراقيؿ  كمن ا عممية بكرزاس في بمغاريا.

كفيما يتعمؽ بالممؼ النككم  نفى زمعاد ك كد أم خطر نػككم عمػى إسػراقيؿ فػي الكسػت الػراهف سػاقال إف ليبيػا 
يػػراف لػػـ تحصػػؿ عمػػى سػػالح تخمػػت عػػف برنام  ػػا كسػػكرية تخمػػت أيضػػا عػػف مثػػؿ هػػذا الخيػػار فػػي حػػيف أف إ

 نككم حتى اعف  عمى حد سكله.
فػي السػػياؽ ذاتػه  حػػذر كزيػػر االسػتخبارات ايسػػراقيمي داف مريػػدكر  مػف حػػزب الميكػػكد الحػاكـ مػػف أف ال ػػدك  
الحاصؿ في سطاع ززة كالضفة الغربية لف يبقى عمى حاله  كأضاؼ ساقال في مؤتمر عيقد في المركز متعػدد 

هرتسميا  بالقرب مف تؿ أبيب إف ال ػدك  يسػكد زػزة كالضػفة الغربيػة فػي ايشػ ر ايخيػرة  الم االت في مدينة
كهذا  يد لكنه مضمؿ كيتكهـ كؿ مف يعتقد أف الكضع سيبقى عمى حاله  الفتا إلى أنػه فػي السػنكات ايخيػرة 

كتعميقػػا  اب.طػػرأ تغيػػر عمػػى نشػػاط التنظيمػػات ايرهابيػػة كلػػذلؾ ي ػػب إ ػػرا  تغييػػرات عمػػى الحػػرب ضػػد ايرهػػ
عمػػى تزايػػػد التقػػػارير الحقكسيػػػة الدكليػػة كالمحميػػػة حػػػكؿ ارتكػػػاب إسػػػراقيؿ  ػػراقـ حػػػرب ضػػػد الفمسػػػطينييف خػػػالؿ 
الحرب عمى ززة اعتبر مريدكر أنه مف الس ؿ ال مكس في الهام أك في  امعة هارفارد كتك يػه الػكعظ لنػا  

 اينساف التي يحظر خرس ا  عمى حد تعبيرا.لكف عمينا محاربة ايرهاب كفي الكست ذاته الحفاظ عمى حقكؽ 
 11/11/1111، القدس العربي، لندن

 
 في األمم المتحدة يب الفمسطينمعباس: االنقسام يجب أن ينتهي.. وال رجعة عن الط 1

الشعب الفمسطيني ك   ا عبر حسابه  إلىفي رسالة محمكد عباس الرقيس الفمسطيني  أكد رسما -راـ ا  
لقا  خطابه الذم أكد فيه عمى القرار الذم ال الشخصي "الفيس بك  ؾ" انه منذ عكدته مف ايمـ المتحدة كا 
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ر عة عنه بالتقدـ بطمب االعتراؼ بفمسطيف دكلة زير عضك في ال معية العامة  كاالتصاالت كالضغكط 
الستصادية عمينا كعمى زيرنا تتكالى لمترا ع عف هذا الخطكة  كيسناع الدكؿ بعدـ التصكيت  كما الضغكط ا

 عمينا مف عدة أطراؼ إال بسبب سرارنا هذا.
االعتراؼ لف يحرر ايرض في اليكـ التالي  كلكنه سيثبت حقنا بكف أرضنا محتمة  كليس أرضا  أف كأضاؼ

 .متنازعا عمي ا  كهك ما ينطبؽ عمى  ميع ايراضي التي احتمت ا إسراقيؿ سبؿ حزيراف عاـ 
ف هذا معركة سياسية كدبمكماسية كبيرة  كيؤسفني أف بعض ايصكات الفمسطينية كتابعر "أريدكـ أف تعرفكا أ

 لـ تدرؾ أك ال تريد أف تدرؾ أهمية ذلؾ.
"أعزاقي في سطاعنا الحبيب  تؤثر بي كثيرا الرساقؿ التي تصمني منكـ  كأريدكـ  ززة ساؿر يهؿكفي خطابه 

 ز  عزيز مف هذا الكطف  كهي التي سدمت آالؼ  أف تعممكا أنكـ  ميعا في سمبي كك داني  كأف ززة هاشـ
سامة دكلتنا المستقمة كعاصمت ا سدسنا  الش دا  كال رحى كايسرل عبر مسيرتنا النضالية ين ا  االحتالؿ كا 

 الخالدة.
أعمـ الصعكبات التي تعيشكن ا  مف حصار يحكؿ دكف سدرتكـ عمى الحركة كالسفر  كتقييد حرية الرأم  

العمؿ  كالمعاناة  را  االعتدا ات ايسراقيمية التي ال تتكسؼ  كأعمـ كما تعممكف أي ا كعدـ تكفر فرص 
 ايعزا  أف االنقساـ ي ب أف ينت ي اليـك سبؿ الغد.

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 

 إحباطاالقتصادية واالنقسام تشكل عوامل  واألزمةالسياسي  األفقفياض: انسداد  3
سالـ فياض أف االنسداد السياسي  كالصعكبات  د.اعتبر رقيس الكزرا   رلسياسيالمحرر ا - راـ ا 

االستصادية النا مة عف حصار سطاع ززة  كنظاـ التحكـ كالسيطرة التعسفٌي الذم تفرضه إسراقيؿ عمى 
 شعبنا كاستصادنا الكطني  تيشكؿ  ميع ا  بايضافة إلى حالة االنقساـ الداخمي  عكامؿ إحباط ال بد مف

 معال ت ا بصكرةو فاعمة.
 ا  ذلؾ لدل استقباله في مكتبه في مقر م مس الكزرا  في مدينة راـ ا   كزير الخار ية الركماني تيتكس 

 .ككرالتيف كالكفد المرافؽ له
 //القدس، القدس، 

 
 المقبمة اإلسرائيمية عريقات: الشعب الفمسطيني سيدفع فاتورة الحممة االنتخابية 4

عمؽ عضك الم نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صاقب عريقات أمس عمى ر المستقبؿ -  راـ ا
  لكنه أعرب عف سمقه مف "أف يدفع "تقديـ مكعد االنتخابات ايسراقيمية ساقالر "إنه شكف داخمي إسراقيمي

 ؟"االعتدا اتالشعب الفمسطيني فاتكرة الحممة االنتخابية المقبمة بمزيد مف 
لالنتخابات المقبمة  ايسراقيميةساؿ في تصريحات يذاعة فمسطيف  "نخشى أف تككف الحممة االنتخابية ك 

يرافق ا المزيد مف االعتدا ات عمى الشعب الفمسطيني في الضفة كززة كتكسيع االستيطاف كت كيد القدس 
 .كالتي تعد بمثابة  راقـ حرب"

 //المستقبل، بيروت، 
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 مطب الفمسطيني في األمم المتحدة سطينية تتطمع لتأييد من دول وازنة من أوروبا لالسمطة الفم 5
القيادة  إفكاصؿ أبك يكسؼ عضك الم نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية  د.أشرؼ ال كرر ساؿ  -ززة 

ذهاب لم معية الفمسطينية برقاسة الرقيس محمكد عباس ست تمع االثنيف القادـ لمتابعة آخر تطكرات ممؼ ال
سيناسش كؿ ما له عالسة بالممؼ  كآخر ما كصمت  "ال اـ"العامة  الفتان إلى أف هذا اال تماع الذم كصفه بػ

 له الم نة العربية مف نتاقج خالؿ مشاكرات ا في أركسة ايمـ المتحدة.
كؿ التي ل ا ثقؿ كأكضح باف القيادة تتطمع إلى دعـ مف دكؿ كازنة مف أكركبا مثؿ فرنسا  كزيرها مف الد

 سياسي.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 دحالن يرحب بتصريحات مشعل حول تجربة حماس في غزة 6

ساؿ الناقب محمد دحالف كفي تعقيبه عمي تصريحات خالد مشعؿ رقيس المكتب السياسي  رسما -دبي 
 لحركة حماس كأخيران "ش د شاهد مف أهم ا".

مى ما ساله مشعؿ في محاضرته أماـ "المركز العربي لألبحاث كدراسة دحالف في تعميقه ع أسكاؿ ا ت 
السياسات في سطر"ر كالتي ساؿ في ا "لـ تعد هناؾ حالة يمكف أف تسٌمى ت ربة حكـ إسالمييف في ززة  لكٌننا 
 في حماس نشير إلى أننا خضنا الت ربة كنتعٌمـ من ا كسد أخطكنا في أشيا  كنتعمـ مف ذلؾ"  كنبه إلى أف
هناؾ فرسا بيف مكسع المعارضة كالحكـ  بيف التخيؿ كاالفتراض كالمعايشة كالمعاناة  كفرسا بيف الناسد 
كالممارس كساؿ ر "عمى ايسالمييف أف يعترفكا أف الحكـ أعقد مما كانكا يتصكركف كهذا ينطبؽ عمينا في 

 حماس".
أتمنى لك  ا ت هذا الكممات كرحب دحالف بتصريحات مشعؿ كاعترافه المتكخر بالحؽ  كساؿ كنت 

كالنصاقح حيف كانت حماس تعد لمسيطرة عمى سطاع ززة  كذلؾ لفصم ا عف الضفة الغربية تماثالن مع 
المخططات ايسراقيمية! أثنا  ايزمة  مكاسؼ السيد خالد مشعؿ العمنية المتشددة المؤيدة أك كما أسماا هك 

( داخؿ االنقالبيخيرة  ربما حاكؿ الر ؿ سران أف يثني )التيار "الحسـ"  كانت مختمفة تمامان عف تصريحاته اي
حماس في ززة كلكف لـ ين ح  أك ربما يككف عامؿ الزمف كالخبرة كالممارسة عمى أرض الكاسع  عمت أبك 

 الكليد يعيد النظر باالنقالب ككارثة االنقساـ التي نت ت عنه.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ير: تجرؤ االحتالل عمى األقصى نتيجة لصمت العرب أبو طالنائب  7

أكد الناقب المقدسي المبعد إلى راـ ا  محمد أبك طير أف الت رؤ ايسراقيمي عمى ر محمد القيؽ - راـ ا 
المس د ايسصى المبارؾ كتصاعد االنت اكات بحقه يكتي بسبب صمت الدكؿ العربية كحالة الت اهؿ 

 ك ه الخصكص ين ـ هـ المسؤكلكف عف أكساؼ القدس كالمس د ايسصى.لألحداث مف ايردف عمى 
 //فمسطين أون الين، 
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 يصادق عمى تعيين النائب العام ورئيس ديوان الرقابة  في غزة التشريعي 8
(   عمى تعييف إسماعيؿ  بر ناقبنا عامنا  عمالن بكحكاـ المادة )ايربعا صادؽ الم مس التشريعي  

  كاستنادنا لقرار م مس الكزرا  برقاسة إسماعيؿ " مف القانكف ايساسي المعدؿ لسنة قرة رسـ "الف
 هنية.

كما أدل إسماعيؿ محفكظ اليميف الدستكرية كفؽ القانكف الفمسطيني بعد أف تـ مصادسة الم مس التشريعي 
 .عمى تعيينه رقيسنا لديكاف الرسابة المالية كايدارية

 //الين، فمسطين أون 
  
 لمنظمة التحرير ومالحقة محمد رشيد مستمرة أراض: استعادة مكافحة الفساد في الضفة 9

 ال يقة ساهمت منذ مطمع عاـ  أفكشؼ رقيس هيقة مكافحة الفساد رفيؽ النتشة  رمعا -بيت لحـ 
فمسطينية كالتي كانت مس مة دكنـ مف ايراضي التابعة لمنظمة التحرير ال حتى اعف في استعادة سرابة 

كبشكف سضية  الفمسطينية. ايراضيبكسما  عدد مف الككادر الفمسطينية منذ فترة طكيمة في عدة مناطؽ في 
 .مالحقة رشيد ال ارب مف ك ه العدالة ما زالت مستمرة" إفمحمد رشيد ساؿ "

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

  تهديدات ليبرمانحيط مقر عباس بسبب منية في ماألجرااات اإلتشديد  11
كشفت مصادر فمسطينية عف زيادة اي را ات ايمنية في محيط الرقيس ر منتصر حمداف -راـ ا  

الفمسطيني محمكد عباس  في أعقاب تصاعد الت ديدات مف مسؤكليف إسراقيمييف تدعك لمتخمص منه  
متكررة بما في ا تصريحات كزير الخار ية ايسراقيمي مكضحة أف القيادة الفمسطينية تكخذ هذا الت ديدات ال

 افيغدكر ليبرماف عمى محمؿ ال د. 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 لتسمم مهامه سفيرًا لفمسطين لدى الكويت عباس أمامطهبوب يؤدي اليمين القانونية رامي  11

الرقيس محمكد عباس سفيرا لدكلة  أماـط بكب اليميف القانكنية  إحسافالسفير الفمسطيني رامي  أدل رككنا
 فمسطيف لدل الككيت.

 //الراي، الكويت، 
 

 يوًما لممرة الثانية 15السمطة الفمسطينية تمدد اعتقال مراسل "قدس برس"  11
مددت محكمة الصمح التابعة لمسمطة الفمسطينية في مدينة نابمس بشماؿ الضفة الغربية  ايربعا   ر نابمس

ا  لممرة الثانية عمى التكالي.اعتقاؿ مراسؿ ك   كالة "سدس برس" في نابمس محمد منى خمسة عشر يكمن
 //قدس برس، 

 
 مشعل: قررت مغادرة الموقع ال الَدور 13

أكد رقيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ أنه إذا زادر مكسعه فمف يغادر دكرا الكطني ر القاهرة
 تحرير فمسطيف كعاصمت ا القدس الشريؼ.في دعـ القضية الفمسطينية حتى 
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" مسا  ايربعا  أف ترؾ رقاسة مكتب حماس السياسي ال يعني 25كشدد مشعؿ في لقا  عمى "سناة مصر 
 تخميه عف دكرا في خدمة الشعب الفمسطيني كسضيته.

 مف  انب آخر, ساؿ إف اينفاؽ بيف مصر كززة هي ظاهرة اضطرارية لتخفيؼ الحصار "ايسراقيمي"
 كستنت ي بم رد انت اقه.

كأضاؼ "مصمحة الفمسطينييف كايمة كافة بكف تعمؿ مصر عمى حؿ الممفات الكبيرة في المنطقة كأبرزها 
 حصار ززة".

كأشار إلى أف ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير أثبتت أف الشعب المصرم يريد دعـ القضية الفمسطينية 
 رأس ا المس د ايسصى المبارؾ  نبا إلى  نب مع الفمسطينييف.كصكال لتحرير المقدسات ايسالمية كعمى 

كأكضح أف الشعب الفمسطيني بحا ة لممصالحة كمرا عة المسار السياسي الذم أثبت فشمه عمى مدار 
 أعكاـ ككضع إستراتي ية كطنية  ديدة, مكضحا أف التدخالت الخار ية كالداخمية تعيؽ إن ا  اينقساـ.

الت السياسية بالضفة المحتمة أيضا هي عقبة في ك ه   كد تحقيؽ المصالحة كما كتابع مشعؿ "االعتقا
 يترتب عمي ا مف تنسيؽ أمني مع االحتالؿ ايسراقيمي".

كفي الشكف السكرم, أكضح أف التصعيد العسكرم بيف سكريا كتركيا ليس في مصمحة المنطقة متمنيا انت ا  
 ايزمة كفؽ تطمعات السكرييف.

لقيادة المصرية أف تمارس دكران أكبر في إن ا  ايزمة السكرية كأف تكسؼ شالؿ الدـ ليناؿ كتمنى عمى ا
 الشعب السكرم حقه في الحرية كالعيش الكريـ.

 11/10/2012الرسالة، فمسطين، 
 

 وراا استمرار االنقسام الفمسطيني واإلسرائيمية األميركيةالزهار: الضغوط  14
ي حركة حماس الدكتكر محمكد الزهار اف استمرار االنقساـ الفمسطيني ساؿ القيادم فر اي اب م اهد -ززة

 مرتبط بالرهاف اننا لف نصمد اكثر في ك ه الحصار المفركض عمينا.
في ال امعة االسالمية بقطاع ززة حركة فتح الى تطبيؽ ما تـ  3كدعا خالؿ لقاقه اعضا  سافمة انصار 

ضغكط االمريكية كاالسراقيمية عمى السمطة هي التي تعيؽ تحقيؽ كاشار الى اف ال االتفاؽ عميه في القاهرة.
 المصالحة  معتبرا اف تحقيق ا بمثابة هـ اساسي لحركة حماس كالتي تعمؿ عمى اي اد حؿ له.

انكـ لـ تصمدكا اكثر مف »كعف الحصار المفركض عمى القطاع  ساؿ اف محمد حسنيف هيكؿ ساؿ 
ش يد  300السريرم ل كنا الى حرب االنفاؽ التي دفعنا خالل ا   كعندما كصمنا مرحمة المكت «ش ريف

 ليعيش اكثر مف مميكني فمسطيني في القطاع.
ض. كساؿ عندها سنككف اسعد الناس بازالؽ ر كرحب الزهار بام تبادؿ ت ارم مع مصر مف فكؽ اال

 االنفاؽ.
ق ا نظرا لبداقيت ا حتى مكننا ا  كحكؿ المقاكمة الفمسطينية  ساؿ الزهار كنا نخ ؿ مف الصكاريع التي نطم

 مف تطكير سدراتنا  كاالف نممؾ الصكاريع القادرة عمى رد العدكاف كاالعتدا ات الص يكنية.
 كساؿ اف المقاكمة ستستمر حتى تحرير كامؿ التراب الفمسطيني.

العالـ التي كاكد اف المشركع الحضارم االسالمي سينتصر في الن اية  كاعتبرا الدكا  الشافي لمشاكؿ 
 افرزت ا الحضارة الغربية.
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اتخاذ مكسؼ محايد كعدـ  كحكؿ مكسؼ حماس مف الصراعات داخؿ الكطف العربي  ساؿ اف مكسفنا هك
 .التدخؿ كالحكار كال داؿ بالتي هي احسف

 11/10/2012الدستور، عمان، 
 

 فرص هنية في خالفة مشعل تتعزز بعد انسحاب العاروريالشرق األوسط:  15
أف فرص إسماعيؿ هنية رقيس الحككمة المقالة في سطاع ززة لخالفة خالد  "الشرؽ ايكسط"عممت  لندفر

مشعؿ في رقاسة المكتب السياسي لحركة حماس سد زادت  في أعقاب إعالف صالح العاركرم  عضك 
 المكتب السياسي لمحركة عدـ طرح نفسه مرشحا. كسالت مصادر مطمعة إف مشعؿ كاف ينكم الكسكؼ بقكة
خمؼ ترشيح العاركرم المقرب منه  الذم يحظى في الكست ذاته باحتراـ كبير في أكساط سكاعد الحركة في 

 الضفة الغربية كسطاع ززة.
كأشارت المصادر إلى أف انسحاب العاركرم مف السباؽ االنتخابي يعني عمميا حصر التنافس بيف هنية 

. كأكضحت أنه عمى الرزـ مف أف الكثير مف كناقب رقيس المكتب السياسي لمحركة مكسى أبك مرزكؽ
القيادات الحمساكية ترل ضركرة  عؿ رقاسة المكتب السياسي مف نصيب سيادات الخارج  إال أف فرص أبك 

 مرزكؽ في خالفة مشعؿ سد ترا عت سميال  كذلؾ بسبب الخالؼ بينه كبيف مشعؿ.
ح لكالية خامسة  يحظى بثقؿ كبير داخؿ كحسب هذا المصادر فرف مشعؿ عمى الرزـ مف إعالنه عدـ الترش

م مس الشكرل العاـ لمحركة  مما يمكنه مف التكثير عمى تحديد هكية الرقيس المقبؿ لممكتب السياسي. 
كاستطردت هذا المصادر ساقمة إنه عمى الرزـ مف التكتر بيف مشعؿ كسيادات حماس في ززة  فرف التقارب 

 ؽ.بيف مشعؿ كهنية أكبر منه مع أبك مرزك 
لكف هذا المصادر تعتقد ك كد عكاقؽ في طريؽ اختيار هنية  أهم ا حقيقة أنه لف يككف بكسعه التخمي عف 
مكسعه كرقيس لمكزرا   إذ إنه مف ناحية دستكرية كسانكنية ليس بايمكاف أف يتنحى هنية كيترشح أحد آخر 

الت التي أدخم ا فرف هنية سد أدخؿ بدال عنه ل ذا المنصب. كسالت هذا المصادر إنه عمى الرزـ مف التعدي
تعديال كبيرا عمى حككمته تـ بمك به تعييف زياد الظاظا ناقبا لرقيس الكزرا  بصالحيات كبيرة. كسالت 
المصادر إنه سيككف مف الصعكبة بمكاف عمى هنية أف يعمؿ رقيسا لمحككمة المقالة في ززة  كلك شكميا  

 السياسي لمحركة. كفي الكست نفسه يشغؿ منصب رقيس المكتب
أضؼ إلى ذلؾ أف هناؾ تخكفا لدل بعض القيادات الحمساكية  حسب المصادر  مف أف تتكثر سدرة حماس 
عمى التحرؾ الدبمكماسي كالسياسي في حاؿ لـ يتـ اختيار شخصية مف سيادات الخارج لرقاسة المكتب 

السبب أك ذلؾ  كهذا شي  السياسي  فثمة مخاكؼ مف أف تحد حركته بسبب إزالؽ معبر رفح ل ذا 
محتمؿ. كال تستبعد هذا القيادات أف يتعرض أم رقيس لممكتب السياسي لمداخؿ لعممية ازتياؿ إسراقيمية  
شكنه في ذلؾ شكف كؿ سيادات الحركة  سكا  في الضفة الغربية أك سطاع ززة  التي انت ت حيات ا بعمميات 

ف مؤسس الحركة كزعيم ا الركحي  كالدكتكر عبد العزيز ازتياؿ إسراقيمية في مقدمت ـ الشيع أحمد ياسي
 الرنتيسي زعيـ الحركة مف بعدا  كزيرهما الكثير.

 11/10/2012الشرق األوسط، لندن، 
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 االحتالل اإلسرائيمي يستهدف موقعا عسكريا لكتائب القسام والمقاومة ترد 16
ال ناح العسكرم لحركة « اقب عز الديف القساـكت»است دؼ  يش االحتالؿ ايسراقيمي مكسعان عسكريان تابعان لػ

حماس  في شماؿ سطاع ززة  فيما أعمنت فصاقؿ فمسطينية مختمفة أن ا است دفت  نكب ايراضي المحتمة 
 بقذاقؼ صاركخية.

كتاقب »كساؿ ش كد عياف إف طاقرة مف دكف طيار إسراقيمية أطمقت صاركخان عمى مكسع لمتدريب تابع لػ
 بيت الهيا في شماؿ القطاع  ما ألحؽ أضراران مادية مف دكف كسكع إصابات.في بمدة « القساـ

كزعـ  يش االحتالؿ أنه است دؼ نفقان يستخدـ يطالؽ الصكاريع. كساؿ المتحدث باسمه إف الغارة  ا ت 
 ردان عمى استمرار إطالؽ الصكاريع كسذاقؼ ال اكف مف سطاع ززة  محمالن حماس المسؤكلية.

« كتاقب القساـ»  أعمنت 1441عتدا ات ايسراقيمية عمى الحدكد بيف القطاع كأراضي العاـ كردان عمى اال
بات اا دبابات إسراقيمية تكزمت لمسافة محدكدة في أراضي زراعية « سذاقؼ صاركخية»أن ا أطمقت ثالث 

 فمسطينية سرب معبر صكفا في شرؽ رفح في  نكب القطاع.
السمفية في بياف  أن ا « الم اهديف في أكناؼ بيت المقدس م مس شكرل»مف   ت ا  أعمنت  ماعة 

استمرار استحاـ المس د »أطمقت ثالثة صكاريع عمى سديركت في  نكب ايراضي المحتمة  ردان عمى 
 «.ايسصى كتدنيسه كعمميات االزتياؿ التي تنفذها طاقرات العدك ضد الم اهديف كالمكاطنيف

أن ا « ال ب ة الديمكسراطية لتحرير فمسطيف»ال ناح العسكرم لػ« يةكتاقب المقاكمة الكطن»كذلؾ  ذكرت 
 أطمقت صاركخيف عمى بمدة سديركت.

 11/10/2012السفير، بيروت، 
 

 المصري: خطف الجنود خيارنا االستراتيجي لتحرير األسرىمشير  17
ي ي ايصيؿ لدل أكد الناقب مشير المصرم إف خيار خطؼ ال نكد االسراقيمييف هك الخيار االستراتر عماف

ف سضية ايسرل عمى سمـ أكلكيات ا  مشددان في  حركة حماس لتحرير كؿ ايسرل في س كف االحتالؿ  كا 
 الكست ذاته عمى أن ا سضية أـ الثكابت كالقضية الكطنية كايسالمية كالقكمية ال امعة.
ية لألسرل كالمفقكديف كساؿ المصرم خالؿ لقاقه بكهالي ايسرل ايردنييف الذم نظمته الم نة الكطن

ايردنييف صباح اليكـ ايربعا  بمقر ت مع النقابات الم نية بايردف "الخيار االستراتي ي ايصيؿ الكفيؿ 
 بتحرير كؿ ايسرل لدل حركة حماس هك خيار أسر ال نكد الص اينة".

امعة  كتحريرهـ في كأضاؼ "سضية ايسرل أـ الثكابت كرأس ايكلكيات كالقضية الكطنية كايسالمية ال 
سامكس حماس أكلى مف تحرير ايسصى كالمسرل  كلف ي دأ لنا باؿ حتى نرل أسرانا كؿ أسرانا أردنييف 

 كفمسطينييف كعربنا بيف أهمي ـ كذكي ـ أحرارنا".
كأكضح المصرم إف الخيار الكفيؿ بتمريغ أنكؼ سادة العدك هك الخيار التي سمكته حماس كالمقاكمة 

حداث الفمسطينية ك  الذم أثبت ن اعته عمى مدار تاريع طكيؿ  ككاف آخرا أسر ال ندم  معاد شاليط كا 
 صفقة كفا  ايحرار؛ فقضية ايسرل سضية مكحدة. 

كشدد المصرم خالؿ المقا  أف كؿ الخيارات مفتكحة لإلفراج عف ايسرل  محذران في الكست ذاته االحتالؿ 
 كررة بحق ـ.الص يكني مف ايمعاف في االعتدا ات المت

11/10/2012وكالة سما االخبارية،   
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 تبكير االنتخابات اإلسرائيمية دليل هشاشة "تل أبيب" :حماس 18
اعتبرت حركة حماس أف إعالف رقيس الكزرا  ايسراقيمى بنياميف نتنياهك تبكير االنتخابات دليؿ عمى 

 "هشاشة" الكضع "ايسراقيمى".
بعا  إف "ظاهرة االنتخابات ايسراقيمية المبكرة دليؿ عمى هشاشة الكضع كسالت الحركة فى بياف ل ا اليـك اير 

عمى الساحة ايسراقيمية"  مشددة عمى أف المستقبؿ لصالح الشعب الفمسطينى خاصة فى ظؿ استعادة 
رادت ا.  الشعكب العربية حريت ا كا 

 10/10/2012فمسطين أون الين، 
 

 واعتقال سبعة من أنصارها حماس تتهم السمطة باقتحام منزل قيادي فيها 19
ر ات مت حركة "حماس" في بياف صحفي تمقت "سدس برس" نسخة عنه اي  زة ايمنية التابعة راـ ا 

لمسمطة الفمسطينية ) ناح الضفة الغربية(  باعتقاؿ سبعة مف أنصار الحركة في مناطؽ مختمؼ مف الضفة 
 .الغربية  في حيف سامت باستحاـ منزؿ أحد سادة "حماس"

 10/10/2012قدس برس، 
 

 شعث: مسيرة التطوير والتغيير بفتح في غزة لن تتوقف رغم محاوالت التشويه 11
أكد عضك الم نة المركزية لحركة فتح  مفكض التعبقة كالتنظيـ في سطاع ززة نبيؿ شعث اليـك ر راـ ا 

 ع.ايربعا   االستمرار في مسيرة التطكير كالتغيير في مسيرة حركة فتح بالقطا
كساؿ شعث في تصريح صحفي  إف   كد ترتيب البيت الفتحاكم لف تنت ي إال بر را  االنتخابات التنظيمية 

 مف القاعدة إلى القمة في كؿ أساليـ الحركة كمكاتب ا الحركية في ززة.
كشدد عمى أف التغيير المطمكب لف يككف ساقما عمى مراكز القكل كال عمى الخكؼ كالتردد أماـ التش ير 
لى الديمقراطية هي أكؿ  كاالبتزاز  مضيفا أف المطمكب أف تككف حركة فتح التي تدعك إلى الكحدة الكطنية كا 

 مف يحقؽ الكحدة داخم ا كيمارس الديمقراطية في تشكيؿ أطرها كاختيار ككادرها.
ا كبيرا رزـ كأعرب شعث عف تفاؤله الكبير بالن اح في ترتيب كتنظيـ البيت الفتحاكم  مؤكدا أف هناؾ تقدم

 كؿ محاكالت التشكيش كالتعطيؿ.
 10/10/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 حماس تطالب بتحرك دولي إلنقاذ األسرى المضربين عن الطعام 11

طالب ممثؿ حركة "حماس" في لبناف  عمي بركة  بالتحرؾ ينقاذ ايسرل الفمسطينييف في س كف ر بيركت
 من ـ عف الطعاـ.االحتالؿ الص يكني  ال سيما المضربيف 

كساؿ بركة  خالؿ استقباله ايسير المحرر في صفقة تبادؿ ايسرل ايخيرة هشاـ ح ازر "عمى المؤسسات 
الدكلية كاينسانية التحرؾ ينقاذ ايسرل المضربيف عف الطعاـ مف المكت كالضغط عمى العدك الص يكني 

كتبٌني ا لقضيت ـ العادلة  كشدد عمى أف كأكد بركة تضامف حركة "حماس" مع ايسرل  لإلفراج عن ـ".
الحركة ستبذؿ كؿ ما تستطيع مف أ ؿ تحرير  ميع ايسرل في س كف االحتالؿ  كما أف الحركة تعتبر أف 

 سضيت ـ ال تقؿ أهمية عف سضيتي القدس كحؽ العكدة. 
 10/10/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 ومة الفمسطينية لمرد عمى التصعيد "أكثر إيالمًا لمعدو"أبو عبيدة: العمل المشترك بين فصائل المقا 11

أكدت "كتاقب الش يد عز الديف القساـ" ال ناح العسكرم لحركة "حماس"  أف العمؿ المشترؾ بيف ر ززة
 فصاقؿ المقاكمة الفمسطينية لمرد عمى التصعيد "أكثر إيالمان لمعدك".

(, 10-10ريحات لفضاقية "الحكار"  مسا  ايربعا  )كساؿ أبك عبيدة الناطؽ باسـ "كتاقب القساـ" في تص
ا  إف العدكاف ايخير عمى سطاع ززة  استدعى ضركرة ك كد تنسيؽ مشترؾ عمى مستكل عاؿ كلد ارتياحن

 لدل الشعب.
كأشار إلى أف الكتاقب لدي ا ساقمة طكيمة مف العمؿ المقاـك  كس ؿ حافؿ بالعمميات المشتركة بالتنسيؽ مع 

كمة كافة  الفتان إلى أف العمؿ المشترؾ )ايخير مع السرايا في الرد عمى زارة رفح( ليس ايكؿ فصاقؿ المقا
 مف نكعه.

كأكد أف مسكلة تكسيت الرد عمى تصعيد االحتالؿ يخضع يساليب الكاسع الميداني كفؽ رؤية المقاكمة  مبديان 
 ر االحتالؿ شنه يم مبرر. اهزية كاممة يخذ القرار المناسب في الرد عمى أم ه كـ حاؿ فكٌ 

ك دد تككيدا عمى أف المقاكمة تعمؿ ما بكسع ا  كتمتمؾ خبرات متراكمة بفضؿ الت ارب كالمعارؾ التي 
 خاضت ا مع االحتالؿ  تمكن ا مف الرد عمى أم ه ـك تشنه سكات االحتالؿ عمى ززة.

إيالـ العدك"  ساقالنر "حرب الفرساف كشٌدد عمى أف "المقاكمة عمى مقدرة أكبر مف أم كست مضى كسادرة عمى 
 أضافت لنا خبرة كبيرة كزخمان كاسعان  عمنا عمى  اهزية لصد عدكاف االحتالؿ".

كلفت أبك عبيدة إلى أف التغيرات كاالضطرابات داخؿ الكياف الص يكني دفعت به لتصدير أزمته الداخمية 
ف المقاكمة تتخذ إ را ات ا كترسب كؿ ت ديد إلى القطاع عف طريؽ التصعيد بشف عممية عمى ززة  مؤكدان أ

 مف سبؿ االحتالؿ.
كطمكف الشعب العربي كايسالمي كخاصة الفمسطيني بكف "كتاقب القساـ لف تخذؿ شعب ا كسترد كفؽ سرار 

 يؤخذ مف أرض الكاسع  كال بد أف يعرؼ العدك أف معادلة المقاكمة هي ايصؿ".
 11/10/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
  في صالحها البردويل: المقاومة الفمسطينية أقوى وثورات التغيير العربية 13

استبعد القيادم في حركة "حماس" صالح البردكيؿ  أف يقكد رقيس الكزرا  ايسراقيمي بنياميف نتنياهك ززةر 
كمة الفمسطينية حربنا  ديدة مكسعة ضد سطاع ززة  استعدادا لالنتخابات المبكرة التي أعمن ا  كأكد أف "المقا

 تمتمؾ مف االمكانيات ما ي عم ا سادرة لمدفاع عف نفس ا كعف الشعب الفمسطيني".
ككصؼ البردكيؿ في تصريحات خاصة لػ "سدس برس" أم تصعيد إسراقيمي ضد ززة في الكست الراهف بكنه 

العدك  كلذلؾ "مقامرة"  كساؿر "ال شؾ أف حؿ نتنياهك لمكنيست يعكس ح ـ الخالفات في صفكؼ سيادات 
 هـ يحاكلكف صرؼ اينظار عف هذا الخالفات بتك يه االهتماـ نحك ززة  

كساؿ البردكيؿر "المقاكمة كحركة "حماس" شعارها أف ال ترت ف يم نظاـ  كاعتمادها عمى ا  أكال كعمى 
ف. كفي امكانيات ا كسدرات ا الخاصة  كهي مف دكف شؾ ترحب بكم دكلة تدعم ا في سبيؿ تحرير فمسطي

العمكـ نحف نعتقد أف الربيع العربي في صالح المقاكمة  كنحف ال نخشى عمى المقاكمة مف التغيرات 
 ايسميمية ال ارية في المنطقة".

 10/10/2012قدس برس، 
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  ماهر الطاهر: الحصول عمى "دولة غير عضو" ليس مبررًا لعودة المفاوضات 14

بية لتحرير فمسطيف كممثم ا في الخارج  ماهر الطاهر  دعا عضك المكتب السياسي لم ب ة الشعدمشؽر 
السمطة الفمسطينية إلى الخركج الكامؿ مف م رل المفاكضات كطريؽ أكسمك  كالعكدة إلى الداخؿ الفمسطيني 

 مف أ ؿ مؤتمر كطني شامؿ لرسـ استراتي ية فمسطينية  ديدة بعد فشؿ مسار التسكية.
 .س برس" أف أم عكدة لممفاكضات لف تككف إال لصالح إسراقيؿكأكد الطاهر في تصريحات خاصة لػ "سد

كعما إذا كاف الحصكؿ عمى "دكلة زير عضك" في ال معية العامة لألمـ المتحدة أك "دكلة تحت االحتالؿ" 
مبررا لمعكدة إلى المفاكضات  ساؿ الطاهرر "أسكؿ بكضكحر سكا  حصمنا مف ايمـ المتحدة عمى صفة دكلة 

حت االحتالؿ  هذا ال يعني مبررا لعكدة المفاكضات  يف المفاكضات في ظؿ االستيطاف عضك أك دكلة ت
 كالت كيد تعطي العدك مزيدا مف كسب الكست كالضحؾ عمى القيادة الفمسطينية كعمى الشعب الفمسطيني.

 10/10/2012قدس برس، 
 

 فمسطيني يطعن يهوديًا قرب مستوطنة "بيتار عيميت" 15
االسراقيمية  اف فمسطينيان ساـ بطعف ي كدم في ظ را سبؿ اف يتـ اعتقاله بالقرب مف القدسر سالت الشرطة 
 مستكطنة )بيتار عيميت(

كسالت الناطقة بمساف الشرطة االسراقيمية لالعالـ العربي لكبا السمرم  "ساـ فمسطيني مسا  امس  بطعف 
ة في مدخؿ مستكطنة )بيتار ر ؿ ي كدم في ظ را ما ادل الى إصابته ب ركح كصفت الحقان بالطفيف

 عيميت("  كاضافت  "حاكؿ الم ا ـ الحقان الفرار كلكف تـ اعتقاله عمى مقربة مف المكاف".
كتابعت في بياف  "ككفقان لمتحقيقات ايكلية كعمى ما يبدك فرف الحديث يدكر حكؿ عممية عمى خمفية سكمية 

 حيثيات ا".بينما تتكاصؿ اعماؿ الفحص كالتحقيؽ بكافة مالبسات ا ك 
 11/10/2012األيام، رام اهلل، 

 
 لمواجهة الصواريخ والطائرات الحربية سرائيمية اإل -بدا المناورة األميركية  16

بدأت أمس أكبر منػاكرة مشػتركة بػيف ال يشػيف ايميركػي كايسػراقيمي ب ػدؼ اختبػار الػدفاعات ال كيػة. ر لندف
الصكاريع كالطاقرات المختمفة  إضافة إلى أكضاع زيػر  كسيقكـ ال يشاف بتدريب سكات ما عمى كيفية مكا  ة

 مسبكسة عمى ايطالؽ.
ايخبػارم اف المنػاكرة المشػتركة سػتككف مختمفػة تمامػان عػف سػابقات ا  « كالػال»عف مكسػع « سما»كنقمت ككالة 

عمػػى   كمػػا سػػيتـ التػػدرب 1112اذ سيشػػترؾ في ػػا  نػػكد بكعػػداد كبيػػرة مقارنػػة مػػع المنػػاكرة التػػي أ ريػػت عػػاـ 
أكضاع معقدة أكثر مف الماضي. كأشار المكسع الى أنه سيتـ ايضػان التػدريب عمػى اتخػاذ القػرارات مػف  انػب 
عناصر كبار مف ال انبيف  كعمى رأس ـ كزير الدفاع ايسراقيمي أي كد باراؾ  كساقد السالح ال كم ايميركػي 

 في أكركبا.
 يػػؿ المنػػاكرة التػػي كػػاف مػػف المفتػػرض أف ت ػػرل فػػي إف تك»كسػػاؿ مسػػؤكؿ أمنػػي كبيػػر فػػي ال ػػيش ايسػػراقيمي 

أيار )مايك( الماضي   ا  برزبة أميركية خاصة بعد مناسشة تقميص مكازنػة المنػاكرة  كسػرار ايميػركييف إدارة 
  ز  مف المناكرة مف ألمانيا عبر كساقؿ اتصاؿ مختمفة  مشيران إلى أف لذلؾ مردكدان استصاديان كبيران.
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ف ايسػػبكع ايكؿ مػػف المنػػاكرة سيشػػمؿ كصػػكؿ  ميػػع القػػكات ايميركيػػة كايسػػراقيمية إلػػى كبحسػػب المكسػػع  فػػر
أماكف الطكارئ في  ميع أنحا  إسراقيؿ  مشيران إلى أف كؿ منظكمة بطاريات ستدرب لمدة يكـ كليمػة  كسػيتـ 

المكسػع عػف تدريب القكات عمى ك كد سالح كيماكم كا  ال  مصػابيف كحمايػة البطاريػة بسػالح خفيػؼ. كنقػؿ 
 «.إف مثؿ ذلؾ لـ يحدث عمى ايطالؽ سبؿ ذلؾ في إسراقيؿ»مسؤكليف إسراقيمييف في ال يش سكل ـ 

كسيش د ايسبكع الثاني تدريبات لقيادة ال يشيف  في حيف سيش د ايسبكع الثالث المرحمة ايساسية لممناكرة  
ش ايسراقيمي  كما ستصؿ المناكرة في ايسبكع اذ سيتـ التدريب عمى نظاـ الدفاع ال كم العممية التابعة لم ي

التػي سػيتـ مػف خالل ػا إطػالؽ صػكاريع بات ػاا « بػاتريكت»الرابع إلى ن ايت ا مػع م مكعػة ناريػة مػف بطاريػة 
أهداؼ معينة. كأضاؼ المكسع أنه سيتـ إطالؽ صكاريع بات اا طػاقرة مػف دكف طيػار متطػكرة عمػى زػرار مػا 

 ندما اخترست اال كا  االسراقيمية طاقرة مف دكف طيار.حدث بداية ايسبكع الحالي ع
كسالػت مصػػادر أمنيػػة إسػػراقيمية إف المنػػاكرة لػـ تشػػمؿ فقػػط سػػدرة الكشػػؼ كايطػالؽ  بػػؿ أيضػػان اتخػػاذ القػػرارات. 
كما تحاكي المناكرة كصكؿ القكات ايميركية إلى إسراقيؿ كطريقة تكزيع ـ في  ميع أنحا  البالد  كما تشمؿ 

 ت بيف القيادات كالنظـ  خصكصان سدرة العمؿ معان.االتصاال
 11/11/1111، الحياة، لندن
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حذر الناقػب العربػي فػي الكنيسػت االسػراقيمي  محمػد ر اماؿ شحادة -« الحياة ايلكتركنية» -القدس المحتمة 
سػػباب التػػي دفعػػت رقػػيس الحككمػػة االسػػراقيمية  بنيػػاميف نتنيػػاهك  الػػى تبكيػػر مكعػػد االنتخابػػات بركػػة  مػػف اال

 العامة  مشيران الى اف هذا التكسيت يتزامف كالخطكط الحمرا  التي كضع ا لضربته العسكرية عمى ايراف.
يشػػف حربػػان ضػػد كسػػاؿ بركػػة خػػالؿ حػػديث مػػع "الحيػػاة" اف نتنيػػاهك سيسػػتخدـ اصػػكات ال م ػػكر االسػػراقيمي ل

 ايراف  ستككف اثارها مدمرة عمى المنطقة كشعكب ا باسرها.
كاضػػاؼ بركػػة  اف نتنيػػاهك حػػدد شػػ ر حزيػػراف مكعػػدا لمخػػط االحمػػر الػػذم كضػػعه امػػاـ ايػػراف  أم بعػػد ثالثػػة 
اش ر مف االنتخابات العامة. كبا را  االنتخابات المبكرة يضػمف نفسػه لػدكرة كاممػة فػي رقاسػة الحككمػة دكف 

ف ياخػػذ بالحسػػباف المعارضػػة التػػي سػػد يكا   ػػا ل ػػذا الضػػربة. كرأل بركػػة اف عػػدـ ك ػػكد منػػافس سػػكم امػػاـ ا
الف يككنػػػكا كتمػػػة مانعػػػة لصػػػد صػػػعكد اليمػػػيف  42نتنيػػػاهك يحػػػتـ العمػػػؿ بػػػيف اليسػػػار االسػػػراقيمي كفمسػػػطينيي 

ننظر الى رصيد هذا الحككمة االسراقيمي برقاسة نتنياهك مف  ديد الى رقاسة الحككمة. كساؿ بركةر"عمينا اف 
في السابؽ كبرنام  ا في المستقبؿ ف ي تتمتػع بػرسـ سياسػي فػي تشػريع القػكانيف العنصػرية كسػد ن حػت خػالؿ 

 اربع سنكات بت ميد القضية الفمسطينية كبنا  المستكطنات في الضفة."
ت عف اف هػذا الحككمػة كفي  انب اخر  ساؿ بركة "اف تظاهرات االحت اج اال تماعي  التي ش دناها  عبر 

ليسػػػت حككمػػػة ازنيػػػا  فقػػػط  انمػػػا حككمػػػة اصػػػحاب االمػػػكاؿ كالطبقػػػة االعمػػػى بػػػيف االزنيػػػا  إذ أن ػػػا رهنػػػت 
االستصػػاد كالميزانيػػة لخدمػػة راسػػماؿ كبيػػر مػػف اصػػدسا  نتنيػػاهك الػػذيف دعمػػكا كسػػاندكا فػػي االنتخابػػات االخيػػرة 

 لمكصكؿ الى رقاسة الحككمة".
  كػكن ـ يشػكمكف الغالبيػة السػاحقة مػف 42ع سػينعكس بشػكؿ خطيػر عمػى فمسػطينيي كيرل بركة اف هػذا الكاسػ

 الطبقة الفقيرة.
الػػى ذلػػؾ دعػػا الناقػػب العربػػي  طمػػب الصػػانع  الػػى تشػػكيؿ ساقمػػة تحالفيػػة شػػاممة لالحػػزاب العربيػػة لتكػػكف الػػرد 

ف زيػػػادة التمثيػػػؿ الكػػػافي عمػػػى اليمػػػيف االسػػػراقيمي. كاعتبػػػر الصػػػانع تشػػػكيؿ تحػػػالؼ ك ػػػذا مػػػف شػػػانه اف يضػػػم
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ناقبا مما سػي عؿ االحػزاب العربيػة كتمػه مانعػه تحػكؿ دكف تشػكيؿ  11ناقبا الى  11العربي في الكنيست مف 
 حككمة يمينيه.

 11/11/1111، الحياة، لندن
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س  إلػى إعػالف حالػة االسػتنفار القصػكل  كأزمػؽ الم ػاؿ ال ػكم راـ ا ر اضطر سػالح ال ػك ايسػراقيمي  أمػ
ايسراقيمي  كأكسؼ حركة الػرحالت ال كيػة فػي مطػار المػد )بػف زكريػكف( لػبعض الكسػت  بعػد كركد معمكمػات 

 اي كا  ايسراقيمية  سبؿ أف يكتشؼ عدـ ك كد شي .«  سـ مشبكا»حكؿ دخكؿ 
زيػػػر »كػػػاف خطػػكة « بػػػف زكريػػكف»مالحػػة ال كيػػػة فػػي مطػػار كسالػػت إذاعػػة ال ػػػيش ايسػػراقيمي إف إزػػػالؽ ال

إنه في أعقاب تمقي سالح ال ك المعمكمػة عػف رصػد  سػـ مشػبكا »  كلـ تحدث منذ زمف. كأضافتر «مكلكفة
سريػػب مػػف مطػػار بػػف زكريػػكف  أرسػػؿ طػػاقرات اسػػتطالعية كستاليػػة  مػػا أدل إلػػى تكسػػؼ حركػػة إسػػالع كهبػػكط 

 «.  سبؿ أف يتبيف أنه ال يك د شي  فيعكد كيفتح حركة الطيراف المدنيدساقؽ 1الطاقرات مف المطار لمدة 
 11/11/1111، الشرق األوسط، لندن
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اتفػػػؽ المعمقػػػكف ايسػػػراقيميكف فػػػي الشػػػؤكف الحزبيػػػة عمػػػى أنػػػه مػػػع افتتػػػاح المعركػػػة  رأسػػػعد تمحمػػػي –الناصػػػرة 
نتخابية لمكنيست المقبمة  في أعقاب إعالف رقيس الحككمػة بنيػاميف نتنيػاهك تبكيػر االنتخابػات العامػة إلػى اال

مطمع العاـ المقبؿ )بيف منتصؼ كػانكف الثػاني كآخػرا(  يبػدك نتنيػاهك المرشػح الكحيػد لقيػادة الحككمػة المقبمػة 
نافسيف مف الكزف الثقيؿ يقكدكف تكتؿ أيضان حياؿ حقيقة أف ال منافس له عمى هذا المنصب في ظؿ زياب م

الكسط كاليسػار مثػؿ اي ػكد بػاراؾ )يتػزعـ حزبػان صػغيران لػيس أكيػدان أنػه سػي تاز نسػبة الحسػـ(  كاي ػكد أكلمػرت 
المت ػػاكم أصػػالن  كأيضػػان إزا  حقيقػػة أف  ميػػع اسػػتطالعات الػػرأم « كػػديما»كتسػػيبي ليفنػػي المػػذيف تركػػا حػػزب 

نتنيػاهك سػيخرج الفػػاقز ايكبػر فػي االنتخابػات كيتكسػع أف يرفػع تمثيمػه الحػػالي بزعامػة « ليكػكد»تشػير إلػى أف 
 مقعدان(  فضالن عف ترشيح فكز تكتؿ اليميف كالمتدينيف بغالبية مطمقة مف المقاعد البرلمانية. 16)

كالحػػظ أكثػػر مػػف معمػػؽ أف السػػؤاؿ الماثػػؿ اليػػكـ أمػػاـ النػػاخبيف فػػي إسػػراقيؿ هػػك مػػف سيشػػارؾ فػػي الحككمػػة 
كسػطية  –مقبمة برقاسة نتنيػاهكر تكتػؿ اليمػيف كالمتػدينيف )كمػا تركيبػة الحككمػة الحاليػة(  أـ حككمػة يمينيػة ال

   أـ حككمة مكسعة تشمؿ ايحزاب المختمفة.«ييش عتيد»ك« العمؿ»بمشاركة حزبي 
ى حككمػػة كطبقػػان لتقػػارير صػػحافية  فػػرف نتنيػػاهك لػػف يحسػػـ مكسفػػه مػػف هكيػػة الحككمػػة المقبمػػة  كسػػد يسػػعى إلػػ

بزعامػػػػة شػػػػيمي يحيمػػػػكفتش  ك « العمػػػػؿ»مػػػػع ايحػػػػزاب الػػػػثالث الكبػػػػرل المتكسػػػػع أف تشػػػػمؿ « كحػػػػدة كطنيػػػػة»
ال ديد بزعامػة ايعالمػي « ييش عتيد»المتطرؼ بزعامة كزير الخار ية أفيغدكر ليبرماف  ك « إسراقيؿ بيتنا»

فػي « بيضػة القبػاف»ت منػذ عقػديف كأكثػر يقير لبيد  كبذلؾ يتفادل تعمقه بايحزاب الدينية المتزمتػة التػي شػكم
 الحككمات المختمفة.

  سػيمقي نتنيػاهك «ليكػكد»ككي ال تكػكف يػداا مكبمتػيف لمػذهاب إلػى اقػتالؼ يمينػي متشػدد يفرضػه عميػه حزبػه 
بثقمػػػه فػػػي االنتخابػػػات الداخميػػػة لمحػػػزب لمنػػػع انتخػػػاب مرشػػػحيف مػػػف المعسػػػكر المتطػػػرؼ الػػػذم يمثػػػؿ زػػػالة 

 شيه فيغميف  ليتفادل كتمةن برلمانية صقرية كرافضة كمشاكسة.المستكطنيف بزعامة مك 
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إلى ذلؾ  اتفػؽ المعمقػكف عمػى أف نتنيػاهك سػيحاكؿ أف تسػيطر الممفػات ايمنيػة )الممػؼ اييرانػي  كالتطػكرات 
الػذم « الممػؼ اال تمػاعي»عمى أ ندة معركتػه االنتخابيػة السػتبعاد «( ال  اد العالمي»في العالـ العربي  ك 

« يػػػيش عتيػػػد»ك « العمػػػؿ»مػػػكطف الضػػػعؼ لحككمتػػػه الحاليػػػة  كهػػػك الممػػػؼ ذاتػػػه الػػػذم يبنػػػي حزبػػػا  يشػػػكؿ
 حسابات ما عميه لمقارعة نتنياهك.

الممػؼ »نػاحـك بارنيػاع أف نتنيػاهك سيسػتخدـ « يػديعكت أحركنػكت»في هذا الصدد  كتب كبير المعمقػيف فػي 
ى فػػرض عقكبػػات عمػػى إيػػراف  كفػػي الثانيػػة أنػػه مػػرتيفر فػػي ايكلػػى سػػيٌدعي أنػػه اضػػطر العػػالـ إلػػ« اييرانػػي

مكا  ػػة الخطػػر المتػػربص برسػػراقيؿ كالمتمثػػؿ فػػي الممػػؼ النػػككم »الكحيػػد بػػيف زعمػػا  ايحػػزاب القػػادر عمػػى 
لإلسػػراقيمييف لػػـ يضػػٌر ذات مػػرة رقػػيس حككمػػة يمينيػػان خػػاض « القمػػؽ الك ػػكدم»كذٌكػػر المعمػػؽ أف «. اييرانػػي

 االنتخابات.
آلػػػكؼ بػػف أف نتنيػػػاهك أعمػػػف أمػػس انتخابػػػات سػػػريعة يتكسػػػع أف « هػػػسرتس»صػػػحيفة  مػػف   تػػػه  كتػػػب محػػرر

خصػكمه ضػعفا  ال كزف  ماهيريػان ل ػـ كال يقترحػكف طريقػان بديمػة »تضمف له استمرار حكمه حياؿ حقيقػة أف 
كأضػػاؼ أف نتنيػػاهك بٌكػػر «. ... كهػػك  مقارنػػةن ب ػػـ  سياسػػي كر ػػؿ دكلػػة كنافػػذ ال بػػديؿ لػػه فػػي الكسػػت الػػراهف

االنتخابػات سبػػؿ أف تسػك  ايكضػػاع السياسػية كايمنيػػة كاالستصػادية فػػي الدكلػة أك أف يظ ػػر منػافس ذك شػػكف 
 ككزف.

 11/11/1111، الحياة، لندن
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الخمػػيس أف شػػعبية رقػػيس الػػكزرا   أظ ػػر اسػػتطالع لمػػرأم نشػػرته صػػحيفة "هػػسرتس"ر صػػفا –القػػدس المحتمػػة 
ايسراقيمي بنياميف نتنياهك ككتمة أحػزاب اليمػيف ارتفعػت بشػكؿ ممحػكظ فػي أعقػاب ايعػالف عػف تقػديـ مكعػد 

 االنتخابات العامة.
% مف المشاركيف في االستطالع مقابػؿ أم مرشػح محتمػؿ 71% إلى 16كحصؿ نتنياهك عمى تكييد ما بيف 

 11عضػك كنيسػت مقابػؿ  72بات القريبة  كما أف سكة كتؿ اليمػيف ازدادت لتشػمؿ آخر سد ينافسه في االنتخا
 يسار.  -لمعسكر الكسط 

كتبػػيف مػػف االسػػتطالع أف رقيسػػة حػػزب كػػديما السػػابقة تسػػيبي ليفنػػي هػػي المرشػػحة المحتممػػة ايكثػػر شػػعبية 
رقيس الحككمة المقبؿ  % أف ليفني هي اينسب لمنافسة نتنياهك عمى منصب 12لمنافسة نتنياهك  فقد رأل 

 % أف رقيس الكزرا  السابؽ إي كد أكلمرت هك اينسب. 14بينما اعتبر 
% مف المستطمعيف إف رقيسة حزب العمؿ شيمي يحيمكفيتش هي اينسب لمنافسة نتنيػاهك كتشػكيؿ 16كرأل 

% أف كزيػر 11% أف رقيس حزب كديما شارؿ مكفاز هك اينسػب  فيمػا رأل 17الحككمة المقبمة  بينما ساؿ 
 الدفاع اي كد باراؾ هك اينسب لمنافسة نتنياهك كتشكيؿ الحككمة المقبمة.

% إن ػـ راضػكف مػف أدا  نتنيػاهك كػرقيس لمحككمػة  مػا يعبػر عػف ارتفػاع فػي شػعبيته إذ كانػت هػذا 41كساؿ 
 %.82النسبة في االستطالع السابؽ  سبؿ أسبكعيف تقريبا  

فػي الكنيسػت سػيككف عمػى النحػك التػالير الميكػكد  111تكزيع المقاعد الػكفي حاؿ  رت االنتخابات اعف فرف 
مقعػدا  شػاس  11مقعػدا  "يك ػد مسػتقبؿ" برقاسػة يػاقير لبيػد  11مقعدا  "إسراقيؿ بيتنا"  12مقعدا  العمؿ  12
مقاعػػػػد   4مقاعػػػػد  ميػػػػرتس  7مقاعػػػػد  "ي ػػػػدكت هتػػػػكراة"  6مقاعػػػػد  كػػػػديما  2مقاعػػػػد  "البيػػػػت الي ػػػػكدم"  11

 مقعدا كال يتكسع أف يت اكز حزب "عتصماؤكت" برقاسة باراؾ نسبة الحسـ. 11اب العربية ايحز 
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 11/11/1111، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 اإلسرائيمية لم تتمكن من إسقاط الطائرة بدون طيار بالصاروخ األول 16يديعوت: طائرة أف 31
' العبريػػة فػػي عػػددها الصػػادر أمػػس ايربعػػا   الناصػػرة ػ زهيػػر أنػػدراكسر كشػػفت صػػحيفة 'يػػديعكت أحركنػػكت

التابعػػة لسػػالح ال ػػك ايسػػراقيمي  كالتػػي تمقػػت ايمػػر برسػػقاط الطػػاقرة بػػدكف طيػػار  F16النقػػاب عػػف أف طػػاقرة 
التي دخمت اي كا  ايسراقيمية يكـ السبت الماضي  لػـ تػتمكف مػف إسػقاط ا بالصػاركخ ايكؿ  كهػك صػاركخ 

دما كتطكرا الذم يممكه سالح ال ك ايسراقيمي  ايمر الذم اضطرها إلى معاكدة مف طراز )بانتر(  ايكثر تق
 ضرب ا بصاركخ ثافو مف نفس الطراز.

 11/11/1111، القدس العربي، لندن
 

 "سرائيل"إتساع الفجوات االجتماعية في ا  انخفاض مستوى المعيشة و ": اإلحصاا المركزية" 31
قرة ايحصػػػا  المركزيػػػة ايسػػػراقيمية أمػػػس االربعػػػا   ترا عػػػا فػػػي أظ ػػػر تقريػػػر لػػػدار برهػػػـك  رايسػػػي -الناصػػػرة 

  اضػػػػافة الػػػػى اتسػػػػاع 1111مقارنػػػػة بالعػػػػاـ ايسػػػػبؽ  1111مسػػػػتكل المعيشػػػػة فػػػػي إسػػػػراقيؿ العػػػػاـ الماضػػػػي 
الف كات  كهػذا معطيػات رسػمية سػد تخػٌيـ عمػى االنتخابػات البرلمانيػة االسػراقيمية المقبمػة  فػي حػيف أكػد بحػث 

 أكبر مف تمؾ التي تدعي ا سمطة التشغيؿ ايسراقيمية. 42البطالة بيف فمسطينيي  ديد أف معطيات 
كسالػػت داقػػرة االحصػػا  المركزيػػة فػػي تقريرهػػا الػػدكرم امػػس  إف سيمػػة مػػداخيؿ العػػاقالت مػػف الشػػراقح الكسػػطى 

  فػي حػيف ترا عػت سيمػة مػداخيؿ عػاقالت 1111% مقارنػة مػع العػاـ  1,4بنسػبة  1111ترا عت فػي العػاـ 
% مقارنة مع العاـ الذم سبمه  كما طػاؿ الترا ػع أيضػا الشػراقح  1,6الشراقح الفقيرة في العاـ الماضي بنسبة 

 .1111% مقارنة مع العاـ  4الغنية  التي ترا عت سيمة مداخيم ا بنسبة حكالي 
 ا مػػف بػػيف كيظ ػػر مػػف التقريػػر اتسػػاع الف ػػكات اال تماعيػػة  كحسػػب التقريػػر  فػػرف الشػػراقح الميسػػكرة  كنسػػبت

% مػػػف ا مػػػالي مػػػداخيؿ العػػػاقالت فػػػي اسػػػراقيؿ  فػػػي حػػػيف أف  41%  تحصػػػؿ عمػػػى 11السػػػكاف ال تتعػػػدل 
% مػف  6% مػف السػكاف  يحصػمكف عمػى أسػؿ مػف  81الشراح ايكثر فقػرا فػي اسػراقيؿ  كنسػبت ـ فػي حػدكد 

 ا مالي مداخيؿ العاقالت.
% مف ال م كر في اسػراقيؿ يتقاضػكف  11أف أكثر مف  كمف ال دير ذكرا  أف تقريرا سابقا لمداقرة ذات ا  أكد

% مػػف اي يػػريف يتقاضػػكف الحػػد ايدنػػى لمركاتػػب  84% مػػف معػػدؿ الركاتػػب كمػػا دكف  كأف حػػكالي  77مػػف 
دكالرا  فػي حػيف أف معػدؿ اي ػكر يت ػاكز  1121كما دكف  كيبمغ راتب الحد ايدنى في إسػراقيؿ حاليػا نحػك 

 دكالر. 1111
 77ير استمرار الف كات في المداخيؿ بيف الر اؿ كالنسػا   إذ أف معػدؿ أ ػكر النسػا  يسػاكم كما اظ ر التقر 

 % مف معدؿ أ كر الر اؿ  في نفس الكظيفة كالمكانة الكظيفية.
دكالر   1211كيظ ر مػف تقريػر الػداقرة  أف معػدؿ مػا صػرفته العاقمػة فػي اسػراقيؿ فػي العػاـ الماضػي حػكالي 

دكالر. كتػكتي هػذا  8711المشتريات لمعاقمة الكاحدة في العاـ الماضػي كانػت حػكالي كهذا رزـ أف تكمفة سمة 
% كهي أعمى بكثيػر مػف العػاـ  4,6كانت  1111المعطيات  عمى الرزـ مف أف النمك االستصادم في العاـ 

 %. 8,6  الذم بمغت فيه نسبة النمك 1111
قج بحث  ديد  يؤكػد الحقيقػة المعركفػة  كهػي أف الى ذلؾ  فقد نشرت صحيفة "هسرتس" االسراقيمية أمس  نتا

  أكبر مف تمؾ التي تنشرها سمطة التشػغيؿ االسػراقيمية  كتبمػغ نسػبة 42نسبة البطالة الحقيقية بيف فمسطينيي 
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%  فػي  11كحػدهـ تقفػز إلػى أكثػر مػف  42%  إال أن ا بيف فمسػطينيي  6,1البطالة في اسراقيؿ حاليا نحك 
 11يشػكمكف اليػكـ حػكالي  42%  كحسػب التقػديرات  فػرف فمسػطينيي  4د ال تصػؿ إلػى حين ا أن ا بػيف الي ػك 

 % مف القكل العاممة في اسراقيؿ.
كحسب البحث  فرف حسابات سمطة التشغيؿ ال تكخذ بالحسباف سػرل فمسػطينية صػغيرة يقػؿ عػدد سػكان ا عػف 

الغالبيػػػة السػػػاحقة مػػػف النسػػػا   آالؼ نسػػػمة  كفي ػػػا نسػػػب بطالػػػة عاليػػػة  ػػػدا  اضػػػافة الػػػى أن ػػػا ال تحتسػػػب 8
العربيػػات  المػػكاتي لػػـ ينخػػرطف اطالسػػا فػػي حيػػات ف فػػي سػػكؽ العمػػؿ  بسػػبب سمػػة فػػرص العمػػؿ فػػي البمػػدات 

 العربية.
ككػػاف آخػػر تقريػػر لسػػمطة التشػػغيؿ االسػػراقيمية  حػػكؿ انتشػػار البطالػػة عمػػى مسػػتكل المػػدف كالقػػرل  أكػػد م ػػددا 

لػة فػػي إسػراقيؿ  همػػا مدينػة راهػػط فػي ال نػػكب  ثػاني مػػدف فمسػػطينيي عمػى أف أكثػػر مػدينتيف منكػػكبتيف بالبطا
%  كالثانية مدينة أـ الفحـ  ثالث المدف الفمسطينية التي في ا نسػبة  84  التي في ا نسبة البطالة تت اكز 42

%  كهناؾ عدد مػف القػرل الفمسػطينية صػحرا  النقػب  التػي تتػراكح في ػا نسػبة البطالػة  81البطالة تصؿ الى 
 %. 82% إلى  81ما بيف 

%  فػػرف النسػػبة بػػيف  17كعمػػى مسػػتكل النسػػا   ففػػي حػػيف أف نسػػبة النسػػا  الي كديػػات العػػامالت تصػػؿ إلػػى 
%. كاستفحاؿ البطالة بيف العرب نابع مف حرماف المدف كالمناطؽ العربية  81النسا  العربية ت بط إلى نحك 

ل العاممة العربية تضطر يكميا لمغادرة بمدات ا الػى % مف القك  61مف مناطؽ صناعية كأماكف عمؿ  إذ أف 
 مناطؽ أخرل  خاصة ي كدية مف أ ؿ العمؿ.

 11/11/111، الغد، عّمان
 

 و"الميكود" يحاول منعه نتخابات الكنيستأولمرت يدرس المنافسة في ا 33
منع رقيس  دعت عضك الكنيست تسيبي حكتكبيمي مف صقكر حزب "الميككد" إلى ركفا -تؿ أبيب  -راـ ا  

الكزرا  ايسراقيمي السابؽ أي كد أكلمػرت مػف العػكدة إلػى الحمبػة السياسػية كالتنػافس عمػى رقاسػة الحككمػة فػي 
 االنتخابات القادمة.

كادعػػت حكتػػكبيمي فػػي رسػػالت ا إلػػى رقػػيس ل نػػة االنتخابػػات المركزيػػة القاضػػي إلػػيكـ ركبنشػػتيف  أف أكلمػػرت 
ا شغؿ منصب كزير الت ارة كالصناعة كحكـ عميه بالسػ ف مػع كسػؼ أديف في سضية "مركز االستثمار" عندم

التنفيػػذ كدفػػع زرامػػة ماليػػة  كطالبػػت بفػػرض مػػا يسػػمى "العػػار" عميػػه لكػػي ال يػػتمكف مػػف خػػكض االنتخابػػات 
 القادمة.

كسػػػػاؿ يسػػػػراقيؿ ميمػػػػكف المسػػػػاعد السػػػػابؽ يكلمػػػػرت إف رقػػػػيس الػػػػكزرا  السػػػػايؽ يػػػػدرس العػػػػكدة كمرشػػػػح فػػػػي 
بكرة التي أعمن ا نتنياهك الميمة سبؿ الماضية سبؿ مكعدها المقرر بثمانية أشػ ر بعػدما فشػؿ فػي االنتخابات الم

 حشد دعـ اقتالفه الحاكـ لتخفيضات في الميزانية.
كساؿ ميمكف يذاعة ال يش االسراقيمي "عندما يقكؿ لؾ الكثيركف إنؾ ستككف سادرا عمى أف تحؿ محؿ رقيس 

ف هذا كست حرج لمغ  اية لمبالد فيمكنؾ بالتككيد التفكير عندقذ في ايمر".الكزرا  كا 
كسػػاؿ حػػاييـ رامػػكف الػػكزير السػػابؽ بحككمػػة كاديمػػا إنػػه يكمػػؿ فػػي حشػػد رقيسػػه السػػابؽ كزعمػػا  أحػػزاب آخػػريف 
يتخمفكف عف نتنياهك في استطالعات الرأم لتشكيؿ حركػة كسػطية  ديػدة  كسػاؿ يذاعػة ال ػيش "أتحػدث مػع 

 سرارا بالطبع".أكلمرت الذم لـ يتخذ 

 11/11/1111، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 ت التشريعيةنتخاباتهام ضد ليبرمان قبيل اإل إمصادر قضائية تتوقع تقديم الئحة  34

هػػسرتس" فػػي مكسع ػػا عمػػى الشػػبكة  نقػػال عػػف مصػػادر سضػػاقية فػػي كزارة العػػدؿ ايسػػراقيمية “أفػػادت صػػحيفة 
حتماالت تقديـ القحػة ات ػاـ ضػد كزيػر الخار يػة ايسػراقيمي  أفيغػدكر كالنيابة العامة أف التقديرات تشير إلى ا

ليبرماف  لالشتباا بارتكابه  ممة مف المخالفات التي تقع فػي داقػرة الفسػاد المػالي كالكسػب زيػر المشػركع سبػؿ 
 مكعد إ را  االنتخابات العامة لمكنيست التي يتكسع أف ت رم في مطمع شباط القادـ. 

ى أنه في حػاؿ سػرر المستشػار القضػاقي لمحككمػة تقػديـ القحػة ات ػاـ ضػد ليبرمػاف  فػرف ذلػؾ كأشار المكسع إل
سيحكؿ دكف حصكؿ ايخير عمى حقيبة كزارية في أم تشكيمة حككمية سادمة طالما كانت المحاكمة مسػتمرة 

 لحيف صدكر سرارها الن اقي.
 11/11/1111، 48عرب

 
 في االتحاد االوروبي "سرائيل"إهآرتس: نتنياهو رفض لقاا وزير خارجية أكثر دولة تدعم  35

رفض رقيس كزرا  دكلة االحػتالؿ بنيػاميف نتنيػاهك لقػا  كزيػر الخار يػة الركمػاني دكف مبػرر ر القدس المحتمة
الػكزير الركمػاني  كذكرت صحيفة 'هسريتس' العبرية  اف مكتب نتنياهك طمب مف اك حتى تك يؿ لمكعد لقاقه.

 تغيير  دكؿ اعماله لتتناسب ك دكؿ اعماؿ االكؿ حتى يتسنى له لقاقه.
كاستغرب مكتب كزير خار ية االحتالؿ افيغدكر ليبرماف عػدـ لقػا  نتنيػاهك بػكزير الخار يػة الركمػاني  كالتػي 

 .تكتي في ظؿ ال  ـك الذم تعرضت له كنسية ركمانية العتدا  مف سبؿ مستكطنيف متطرفيف
كاشػػار مكتػػب ليبرمػػاف  اف نتنيػػاهك اك ام احػػد مػػف مستشػػاريه لػػـ يقػػدمكا اعتػػذارا اك حتػػى شػػرحا بسػػيطا عػػف 

 الكضع السياسي  كلـ يعطكا حتى ردا عمى سبب عدـ لقاقه به.
فيما اداف ليبرماف بشدة بحسب هسريتس االعتدا  عمى الكنسية المسيحية بالقػدس المحتمػة  كسػاؿ اف مػف كرا  

هـ م مكعة هامشية متطرفة  مؤكدا لكزير الخار ية الركماني اف االمف االسراقيمي يبػذؿ سصػارل هذا العمؿ 
    دا لمقبض عمي ـ كتقديم ـ لمعدالة.

 
 

كسالػػت الصػػحيفة اف ركمانيػػا هػػي كاحػػدة مػػف اكثػػر الػػدكؿ صػػداسة مػػع اسػػراقيؿ فػػي االتحػػاد االكركبػػي  كتػػدعـ 
 االكركبي.اسراقيؿ في المناسشات داخؿ برماف االتحاد 

 11/11/1111، وكالة سما اإلخبارية
  

 قوات االحتالل تشن غارة وتنفذ توغاُل بريًا عمى حدود غزة 36
أشرؼ ال كرر كاصمت إسراقيؿ ه مات ا ضد سطاع ززة يكـ أمس  كنفذت عممية تكزؿ برم في  -ززة 

 المناطؽ الحدكدية ال نكبية  كسصفت مكسعان شماؿ القطاع.
اقيمي أف الغارة است دفت نفقاى يستخدمه النشطا  في تنفيذ 'عمميات إرهابية'  كأضاؼ كساؿ ناطؽ عسكرم إسر 

أف الغارة تمت ردا عمى إطالؽ صكاريع نحك بمدات سيدركت كنتيفكت ليؿ الثالثا   كهدد الناطؽ العسكرم 
اصؿ العمؿ باستمرار شف ال  مات ضد ززة  كساؿ اف إسراقيؿ 'لف تحتمؿ است داؼ مكاطني ا ك نكدها كستك 

 ضد أم   ة تستخدـ ايرهاب'.
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 11/10/2012، القدس العربي، لندن
 

 البرق يهدد بالعودة مجددًا لإلضراب عن الطعام  سامر األسير 37
عامنا( بالعكدة م ددنا لإلضراب عف الطعاـ في حاؿ لـ 33هدد ايسير سامر البرؽ )ر  ماؿ زيث -ززة

 فاؽ عميه.تنفذ ادارة الس كف ايسراقيمية ما تـ االت
كسد كافقت السمطات ايسراقيمية عمى االفراج عف البرؽ مقابؿ ابعادا إلى خارج الكطف  اذ سيتـ نقمه بعد 

 تمقي العالج في مصر  را  تدهكر كضعه الصحي إلى باكستاف لالستقرار هناؾ.
ذم يمتمكه البرؽ كأكد مدير الكحدة القانكنية في نادم ايسير المحامي  كاد بكلس  أف السالح الكحيد ال

 يطالؽ سراحه هك عكدته م ددان لإلضراب عف الطعاـ.
 10/10/2012، فمسطين أون الين

 
 االحتالل يسمح بإدخال بضائع محدودة وغاز طهي لغزة رائد أبو الفتوح:  38

سررت سمطات االحتالؿ ايسراقيمي  ايربعا   إدخاؿ عدد محدكد مف الشاحنات المحممة بالبضاقع 
   كضع كميات محدكدة مف زاز الط ي إلى سطاع ززة  عبر معبر كـر أبك سالـ.كالمساعدات

 330كأكضح رقيس ل نة تنسيؽ إدخاؿ البضاقع لمقطاع راقد فتكح أف سمطات االحتالؿ سمحت بردخاؿ )
شاحنة( محممة بالمساعدات  بايضافة لمبضاقع لمقطاعيف الت ارم كالزراعي كسطاع المكاصالت  إضافة 

 242ككانت سمطات االحتالؿ سمحت  الثالثا   بردخاؿ ) ميات محدكدة مف زاز الط ي.إلى ضع ك
 شاحنة( ل ميع القطاعات, كما تـ ضع كميات محدكدة مف الغاز.

 10/10/2012، فمسطين أون الين
 

 المغير شرق رام اهللبقرية شجرة  311المستوطنون يواصمون حربهم عمى الزيتون ويقتمعون  39
ش رة  300كاصؿ المستكطنكف عربدت ـ في حقكؿ الزيتكف بالضفة امس  فاستمعكا  رتككاال –محافظات 

زيتكف مف اراضي سرية المغير شرؽ راـ ا   كها مكا مزارعيف في سرية بكريف  نكب نابمس  كسرسكا ثمار 
 زيتكف في سرية  مبكف شرؽ  نيف  فيما استحمت مركبات ـ مكسعان في محافظة  نيف كاف يضـ مستكطنة

 سبؿ اخالق ا منذ ما يقارب السبع سنكات.» ترسمة«
 11/10/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
  التميمي يرفض قيام االحتالل بتعبيد ممعب قرب الحرم اإلبراهيمي تيسير  41

أعمف د .تيسير ر ب التميمي ساضي سضاة فمسطيف رقيس الم مس ايعمى لمقضا  الشرعي سابقان  خطيب 
مي الشريؼ  رفضه إسداـ سمطات االحتالؿ  أمس  عمى تعبيد ممعب المدرسة ايبراهيمية الحـر ايبراهي

ب كار الحـر ايبراهيمي في مدينة الخميؿ  كالتي تعكد ممكيت ا إلى كالدا الشيع ر ب بيكض التميمي  كهك 
  نفسه أحد مالك ا.

ايرض مؤ رة ل ا لتككف ممعبان  كندد التميمي بمكسؼ بمدية الخميؿ التي لـ تحرؾ ساكنان  حيث إف هذا
لممدرسة ايبراهيمية  مست  نان مكسؼ ال  از التنفيذم في محافظة الخميؿ الذم لـ يقـ بدكرا في إعالـ 
العاقمة ب ذا اي را  الغاشـ مف سبؿ سمطات االحتالؿ. ككصؼ التميمي هذا العمؿ االحتاللي ال ديد بكنه 
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البمدة القديمة كالحـر ايبراهيمي  مناشدان السمطة الفمسطينية القياـ مخالؼ لمقانكف  كيكتي في سياؽ ت كيد 
بكا ب ا في حماية أراضي مدينة الخميؿ كممتمكات أهم ا مف الت كيد كعبث المستكطنيف الذم تتعرض له 

 باستمرار.
 11/10/2012، الخميج، الشارقة

 
 لذين أعيد اعتقالهمالمحررين ااعتصام أمام سجن عوفر مع األسرى المضربين واألسرى  41

نظـ متضامنكف كمنظمات فمسطينية اليكـ اعتصاميف تضامنييف مع ايسرل المضربيف في ر عكض الر كب
 الس كف ايسراقيمية كايسرل المحرريف الذيف أعيد اعتقال ـ.

  كشارؾ عشرات الفمسطينييف ظ ر اليكـ في كسفة تضامنية نيظمت أماـ س ف عكفر ايسراقيمي زرب راـ ا 
 تضامنا مع ايسرل المضربيف كأكلقؾ الذيف أعيد اعتقال ـ بعد تحريرهـ.

كنظمت الكسفة بالتزامف مع  مسة عقدت ا محكمة عكفر العسكرية لمحاكمة عضك الم مس الكطني 
  الفمسطيني إبراهيـ أبك ح مة الذم أعيد اعتقاله بعد تحررا في صفقة شاليط.

 10/10/2012، الجزيرة نت، الدوحة
 

  اشطون يسعون إلنشاا "مجمس وطني لمشباب الفمسطيني"ن 41
ر أعمف ناشطكف فمسطينيكف عف تشكيؿ ل نة تحضيرية ينشا  م مس كطني شبابي فمسطيني  راـ ا 

 لمكا  ة كاسع الحاؿ الفمسطيني الذم كصفه بػ "الياقس".
"الم مس الكطني كأكد الناشطكف في بياف صحفي صادر عن ـ  تمقت "سدس برس" نسخة عنه إلى أف 

لمشباب الفمسطيني" ي دؼ إلى "كسؼ الترا ع كالتدهكر الذم لحؽ بالقضية الفمسطينية عمى كافة الصعد  
 –كالع ز الكبير عمى مستكل بعض القيادات السياسية التي ال تزاؿ تصر عمى االرت اف لمقكل الخار ية 

ستقؿ إلى رهينة لممحسكبيات كدكفى إدراؾ أك التفاتةو كالذم حٌكؿ القرار الفمسطيني الم –العربية من ا كالدكلية 
 إلى ح ـ الككارث التي تنتظر الشعب الفمسطيني داخؿ الكطف كفي الشتات". 

كدعا البياف الشباب الفمسطيني  الذيف تتراكح أعمارهـ ما بيف ثمانية عشر كخمسة كثالثيف  إلى االنضماـ 
  كالتحضير خالؿ ايش ر الستة القادمة  لعقد أكؿ مؤتمر لمم مس  كاالطالع عمى نمكذج النظاـ ايساسي

عاـ لمم مس لصيازة النظاـ الداخمي كرسـ السياسات التي سنرتكز عمي ا  كانتخاب أكؿ ل نة تنفيذية 
 لمشباب الفمسطيني.

 10/10/2012قدس برس، 
 

 الخميل: مواجهات في بيت أمر بين المواطنين وقوات االحتالل 43
( عمى مدخؿ 10|10ا  ات بيف  نكد االحتالؿ كشباف فمسطينييف  ظ ر اليكـ ايربعا  )اندلعت مك ر الخميؿ

الخميؿ ب نكب الضفة الغربية  كما استدعى  يش االحتالؿ  مدينة الشماؿ مف بمدة بيت أمر الكاسعة إلى
ت أمر كأفاد محمد عكض  منسؽ الم نة الشعبية لمكا  ة ال دار كاالستيطاف في بي شابنا لمتحقيؽ معه.

لمراسؿ "سدس برس"  أف مكا  ات اندلعت عقب انتشار سكات االحتالؿ حكؿ مقبرة كمدخؿ البمدة أثنا  
تشيع ـ يحد المكتى  مما تسبب باستفزاز مشاعر المشيعيف كحصكؿ احتكاؾ مباشر مع  نكد االحتالؿ  

د االحتالؿ كالذيف حيث ألقى المكاطنكف خالؿ المكا  ات الح ارة كالز ا ات الفارزة بات اا  نك 
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برطالؽ سنابؿ الغاز كالقنابؿ الصكتية بات اا المتظاهريف كتعمد  نكد االحتالؿ اطالؽ سنابؿ الغاز  سامكا
 كسكع إصابات بالغاز كاالختناؽ. بات اا منازؿ المكاطنيف  ما إدل إلى المسيؿ لمدمكع

 10/10/2012قدس برس، 
 

  األقصىحتالل مسؤولية المساس بّمل االتح بالقدس الهيئة اإلسالمية العميا 44

نٌددت "ال يقة ايسالمية العميا" بالقدس المحتمة في بياف صدر تمٌقت "سدس برس" نسخة عنه  اليـك ر القدس
(  باالعتدا ات ايسراقيمية المتكاصمة بحؽ المس د ايسصى المبارؾ  كالتي كاف أبرزها 10|10ايربعا  )

ؿ باحات المس د كاالعتدا  عمى المصميف بداخمه  مٌما أدل إلى إصابة استحاـ سكات كبيرة مف  يش االحتال
 نحك عشريف مكاطف فمسطيني كاعتقاؿ ما يزيد عف عشريف آخريف.

 10/10/2012قدس برس، 
 

  مطالبة بعودة الموظفين المفصولين سياسيًا إلى عممهم في "األونروا" 45
لة "ايكنركا" في مدينة ززة  عمي خمفية االنتما  طالب المكظفكف المفصكلكف مف كظاقف ـ مف سبؿ ككاززةر 

 السياسي  بضركرة إعادت ـ إلى عمم ـ بكسرع كست كتعكيض ـ عف الفترة التي فصمكا خالل ا.
كدعا الدكتكر مازف أيكب الشيع  عضك ل نة الدفاع عف حقكؽ المفصكليف سياسيان في مؤسسات ككالة 

ديد التحاد المكظفيف العرب برقاسة س يؿ ال ندم  إلى ضركرة الغكث الدكلية بغزة  الم مس التنفيذم ال 
إي اد حؿ عا ؿ لمشكمة المفصكليف ككضع ا عمى رأس أكلكيات ـ  كذلؾ برزالة آثار الضرر الذم لحؽ 

 بالمكظفيف المفصكليف الذيف فصؿ بعض ـ مف سرابة ستة أعكاـ.
 10/10/2012قدس برس، 

 
 
 

  فمسطيني واالحتالل يعتقمهمستوطًنا يعتدون عمى  15بيت لحم:  46
اعتدل خمسة عشر مستكطننا ي كدينا  مسا  اليكـ ايربعا   عمى شاب فمسطيني مف بمدة حكساف ر بيت لحـ

الكاسعة  نكب بيت لحـ في  نكب الضفة الغربية  كذلؾ سرب مستكطنة "بيتار عميت "  كأسدـ  نكد 
 االحتالؿ عمى اعتقاله بزعـ طعنه لمستكطف.

الحميـ  عافرة مدير ايسعاؼ كالطكارئ في بيت لحـ لمراسؿ "سدس برس" أف الشاب حمزة زعمكؿ كأفاد عبد 
عامنا( مف سرية حكساف أصيب ب راح مختمفة بعد أف ان اؿ خمسة عشر مستكطننا عميه بالضرب  22)

سيارة المبرح  مؤكدنا أنه كاف بحا ة إلى ايسعاؼ  كفقنا لش كد عياف  كبعد أف منع االحتالؿ كصكؿ 
 ايسعاؼ له لكف  يش االحتالؿ الذم حضر لممنطقة ساـ باعتقاله.

كذكرت الشرطة ايسراقيمية أف الشاب الفمسطيني أسدـ عمى طعف مستكطف ي كدم بكتفه ككصفت  راحه 
 بالطفيفة  كهك ما لـ يتـ تككيدا مف أم مصدر فمسطيني.

 10/10/2012قدس برس، 
 

 الى المحاكم الدولية لحل أزمة قطاع االتصاالت بالتوجه هددتالحكومة الفمسطينية  47
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هددت الحككمة الفمسطينية بالتك ه الى محاكـ العدؿ الدكلية كرفع دعكل سضاقية ضد ما ر ايماف عريقات
كطالب  كصؼ بالقيكد االسراقيمية المفركضة عمى سطاع االتصاالت كتكنكلك يا المعمكمات الفمسطيني.

كلي بالضغط عمى السمطات االسراقيمية لحؿ هذا االزمة التي باتت تكبد ال انب الفمسطيني الم تمع الد
ال انب الفمسطيني عمى حد تعبيرا مبالغ طاقمة كتمنع تطكر هذا القطاع  تحديدا فيما يتعمؽ بمنع ترددات 

 ( لمشركات الفمسطينية.3G, 4Gال يؿ الثالث كالرابع )
 10/10/2012، اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(هيئة 

 
 ألف عامل يستفيدون من الحد األدنى لألجور 341: وزير العمل في رام اهلل 48

راـ ا ر اعمف الدكتكر احمد م دالني كزير العمؿ اف عدد المستفيديف مف تطبيؽ الحد االدنى لال كر يصؿ 
ألؼ عامؿ كعاممة في سطاع ززة كالذيف يعمؿ  240ألؼ عامؿ كعاممة في الضفة ك 100الى حكالي 

 شيكؿ ش ريان  كأف ثمث الطبقة العاممة سكؼ يستفيد منه. 1400من ـ بدخؿ أسؿ مف % 14
 11/10/2012، األيام، رام اهلل

 
 األمير الحسن: فمسطين تعني كل أردني كما أن األردن يعني كل فمسطيني 49

س استذكر سمك ايمير الحسف في لقا  نظمته  معية عيباؿ الخيرية مسا  امس بحضكر رقيس م مػ :عماف
التػػي تؤكػػد حػػؽ ك ايعيػػاف طػػاهر المصػػرم  عمػػؽ العالسػػة التاريخيػػة التػػي تػػربط الشػػعبيف ايردنػػي كالفمسػػطيني 

مؤكػػدا أف  كعاصػػمت ا القػػدس الشػػرسية. 1276الشػػعب الفمسػػطيني فػػي اسامػػة دكلتػػه المسػػتقمة عمػػى حػػدكد عػػاـ 
كػػد سػػمكا ضػػركرة أف تقػػـك كفػػي السػػياؽ ذاتػػه ا كمػػا أف ايردف تعنػػي كػػؿ فمسػػطيني. أردنػػيفمسػػطيف تعنػػي كػػؿ 

ايطراؼ المعنية كعمى رأس ا الكاليات المتحدة ايمريكية بدكر أكثر فاعمية لحؿ القضػية الفمسػطينية كضػماف 
 حقكؽ الشعب الفمسطيني.

11/11/1111، الدستور، عّمان  
 

 ا فمسطينيامشروع ثالثينقروضا حسنة عمى " توزع 3قافمة "أنصار  51
 111 أصػؿمشػركعا تػـ تبني ػا مػف  81( سركضػا حسػنة عمػى  8 أنصارافمة كزعت )سر م اهد إي اب -ززة 

ك ػا  تكزيػع القػركض  الػؼ دكالر. 611طمبا تمقتػه ل نػة شػرياف الحيػاة النقابيػة مػف سطػاع زػزة بكمفػة تقػدر بػػ 
 ل ذا الغاية. تكسيس اتـ « شركا  السالـ كالتنمية لمفمسطينييف»شركة  أسامتهخالؿ حفؿ 

 11/11/1111، الدستور، عّمان
 

 إلى قطاع غزة 11وصول قافمة تزويد المستشفى الميداني األردني غزة  51
كصػػمت إلػػى سطػػاع زػػزة عبػػر معبػػر بيػػت حػػانكف شػػماؿ القطػػاع أمػػس سافمػػة التزكيػػد كمقدمػػة  ر)بتػػرا( -زػػزة 

 .11المستشفى الميداني العسكرم ايردني ززة 
مػر حياصػات فػي زػزة  انػه كصػمت ضػمف سافمػة ع 11كساؿ ساقد المستشػفى الميػداني العسػكرم ايردنػي زػزة 

 التزكيد ست شاحنات محٌممة بالعال ات كالمست مكات الطبية كالمكاد الالزمة يدامة العمؿ في المستشفى.
11/11/1111، الغد، عّمان  
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 القضاا العسكري المبناني يدعي عمى فمسطيني بـ"التعامل مع اسرائيل"  51
مػػػة لػػػدل المحكمػػػة العسػػػكرية فػػػي بيػػػركت القاضػػػي صػػػقر صػػػقر مفػػػكض الحكك  ر ادعػػػىيػػػك بػػػي أم -لبنػػػاف 

. كات ػـ صػقر المكسػكؼ الفمسػطيني بػػ" ـر التعامػؿ "إسراقيؿػ"ايربعا  عمى فمسطيني مكسكؼ بت مة الت سس لػ
مػػع العػػدك ايسػػراقيمي كتزكيػػدا معمكمػػات لقػػا  تقاضػػيه مبػػالغ مػػف المػػاؿ". كأحػػاؿ صػػقر المػػت ـ عمػػى ساضػػي 

 الس ف المؤبد في حاؿ إدانته. إلىرياض أبك زيدا بمك ب مكاد تصؿ عقكبت ا  التحقيؽ العسكرم ايكؿ
11/11/1111، الحياة، لندن  

 
 أن نكون دائمًا عمى مستوى األحداث... ويجب : السالم ال يعني االسترخاامرسي 53

 صباح أمس تفتيش المصرية رقيس ال م كرية   محمد مرسي .ش د د ر.(أ.ش.أ)  أماني ما د -القاهرة 
حرب لمفرسة السادسة المدرعة بال يش الثاني الميداني بمنطقة كادم المالؾ بمحافظة ايسماعيمية. كك ه 

ضركرة االستعداد الداقـ كاليقظة  أف السالـ ال يعني االسترخا  مؤكدان  ىعم في اشدد   كممة ب ذا المناسبة
 ايحداث. لمستك ى عم كالحذر كأف نككف داقمان 

 11/11/1111األهرام، القاهرة، 
 

 عمى انتهاكات األقصى طمب سحب المبادرة العربية رّداً يالمجمس األعمى لمشؤون اإلسالمية  :مصر 54
كف ايسالمية  التابع لكزارة ايكساؼ المصرية  ايمة ايسالمية عامة كايقمة ؤ طالب الم مس ايعمى لمش

كايعراض  في مكا  ة سمطات االحتالؿ كالحكاـ خاصة بتحمؿ مسؤكليت ـ أماـ ا  ثـ التاريع كالمقدسات 
كساؿ رقيس الم مس صالح الديف عبد الحميـ سمطافر "إف  التي تقكـ باستحامات يكمية لممس د ايسصى.
أف   اد الص اينة إن ا ن لالحتالؿ فريضةه شرعيةه كضركرةه  ايمر بدأ يدخؿ في داقرة القطعي داللة كثبكتان 

لممس د ايسصى كاينساف  كحٌبان  ؤكلية ينذر بانف ار عكاطؼ ايمة حماسان كاسعيةه  كأف عدـ تحمؿ هذا المس
  الفمسطيني".

  دعكةن إلى ال امعة العربية لسحب المبادرة العربية  11/11 كك ه سمطاف  في بياف صحفي  يكـ ايربعا 
كالشعبية  كالكسكؼ عند مسؤكليت ا ت اا هذا القضية  كشدد عمى ضركرة ا تماع كؿ المؤسسات الرسمية

ما أعمنه فضيمة شيع ايزهر أف المس د  التخاذ سرارات رادعة لصمؼ كنزؽ الكياف ايسراقيمي  مؤكدان 
 ايسصى خط أحمر  كأف ايمة لف تسكت طكيالن عف االنت اكات بحقه.

 11/11/1111موقع فمسطين أون الين، 
 

 "إسرائيل"قد هدنة مع طالب فصائل المقاومة بغزة عتالحكومة المصرية : جيروزاليم بوست 55
ف هناؾ تقارير أفادت إ 11/11ايربعا  مسا  يكـ  ايسراقيميةسالت  ريدة  يركزاليـ بكست  رالقدس المحتمة

هدنة محددة التكسيت  إلىالدعكة  بتبنيبقطاع ززة   ايسالميةمطالبة الحككمة المصرية لفصاقؿ المقاكمة 
تتذرع ب ا  إسراقيميةمحاكالت  أممصرية  ا ت مسببة بمنع الدعكة ال أفال ريدة  كأضافت ."إسراقيؿ"مع 

ستحمؿ  أن ا "إسراقيؿ" أبمغتف القاهرة إمصرية   إن المصادر سالت  كسالت ال ريدة كفقان  .إسميمية لشف حربان 
عممية عسكرية داخؿ  أمكلية بعد المكافقة عمى عقد ال دنة لشف ؤ مسأم نتنياهك  ببنياميفرقيس الكزرا  

 القطاع.
 11/11/1111وكالة سما اإلخبارية، 
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 خبير عسكري مصري يرجح عدوانًا سريعًا عمى قطاع غزة 56

أف يشف   ر ح الخبير العسكرم كاالستراتي ي المصرم المكا  الركف طمعت مسمـر البياف كالككاالت -القاهرة
لف يستطيع "ساؿ إنه االحتالؿ عدكانان  ديدان عمى سطاع ززة دكف االكتراث لمنظاـ المصرم ال ديد  الذم 

أم عدكاف سادـ "كأضاؼ مسمـ  في تصريحات متمفزة  إف  ."تقديـ الكثير لمفمسطينييف خالؿ هذا المرحمة
  كهك بمثابة إنذار لمنظاـ المصرم ال ديد المت ـ بتكفير زطا  لممقاكمة في عمى سطاع ززة سيككف سريعان 

أف ". كرأل "االتفاسيات المكسعة مع النظاـ القديـ ززة  بكف عميه أف يراعي مصالح إسراقيؿ كال يخرج عف
الظركؼ الحالية في مصر ال تعطي النظاـ الحالي القدرة عمى منع أم عدكاف  ديد عمى سطاع ززة  ككف 
مؤسسة الرقاسة مازالت تحاكؿ ترتيب ايكراؽ المبعثرة في مؤسستي ال يش كايمف  كما أن ا ما زالت تحاكؿ 

 ."ركاف الدكلةبسط نفكذها في كافة أ
 11/11/1111البيان، دبي، 

 
 أجهزة األمن السورية تدهم منازل أنصار حماس في دمشققدس برس:  57

سدس برس  إف  ككالةسالت مصادر مطمعة  طمبت االحتفاظ باسم ا  في تصريحات خاصة ل ردمشؽ
في مخيـ اليرمكؾ  حماسحركة اي  زة ايمنية السكرية دهمت م مكعة كبيرة مف المنازؿ التابعة ينصار 

لال قيف الفمسطينييف بالعاصمة دمشؽ  حيث ساـ أفراد تمؾ اي  زة بسرسة بعض محتكيات المنازؿ كتحطيـ 
 البعض اعخر  كما سامكا بتمزيؽ صكر رقيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ كتمزيؽ أعالـ الحركة.

تابعة لحماس في منطقة "دركشة" بريؼ  كأضافت المصادر أف أ  زة ايمف السكرم استحمت كذلؾ مزرعة
دمشؽ  كصادرة  ميع ممتمكات المزرعة  بما في ا عشرات السيارات التابعة لمحركة التي كانت متكا دة 

 هناؾ بسبب مغادرة أعضا  الحركة لسكرية إثر تكـز ايكضاع في ا.
 11/11/1111قدس برس، 

 
 ي سينااف أمنياً  دراسة بريطانية: كامب ديفيد أوجدت فراغاً  58

كلية رقيسية ؤ كمصر مس "إسراقيؿ"حممت دراسة بريطانية حديثة اتفاسات السالـ بيف  عامر سمطافر -لندف 
كنصحت بضركرة أف يرفع نظاـ الحكـ ال ديد في مصر ظمـ   شبه  زيرة سينا  في ايمنيعف الفراغ 

اتفاسات كامب ديفيد خمقت طكاؿ كسالت إف  شعبيته. ىالسنكات الماضية عف أهالي سينا  لك أراد الحفاظ عم
لنشاط عصابات الت ريب كشبكات سبمية ك ماعات مسمحة متطرفة  هيك الظركؼ أمنيان  العقكد الماضية فرازان 

كنب ت  .في سينا . كاستعرضت الدراسة أحكاؿ سكاف سينا  خالؿ ع د نظاـ الرقيس السابؽ حسني مبارؾ
مما يكمؼ   ـ الخار ي كيحكلكف سينا  لقاعدة   اد عالميةأف بدك سينا  سكؼ يست دكف الدع ىإل  الدراسة

 مصر الكثير.
 11/11/1111األهرام، القاهرة، 

 
 شخصية لمؤتمر األسرى الفمسطينيين 151تدعو  العربية الجامعة 59

أكد مندكب العراؽ لدل  امعة الدكؿ العربية السفير سيس العزاكم  الذم ر دار ايعالـ العربية - القاهرة
مس  اال تماع الثاني لم نة التحضيرية لممؤتمر الدكلي لمتضامف مع ايسرل الفمسطينييف كالعرب ترأس  أ
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شخصية  111ف بالدا دعت أكثر مف أفي س كف االحتالؿ ايسراقيمي الذم عقد في مقر ال امعة العربية  
 .لحضكر المؤتمر عربية كدكلية

 11/11/1111البيان، دبي، 
 

 "إسرائيل"مرمرة يقاضون نة سفيعائالت ضحايا تركيا:  61
  يطالبكف في ا بتعكيض سدرا عشرة "إسراقيؿ"مكاطنان تركيان  أمس  دعكل سضاقية ضد  88رفع ر )أ ش أ(

  مالييف دكالر(   را  ه كـ القكات البحرية ايسراقيمية عمى سفينة مرمرة 1,7مالييف ليرة تركية )حكالي 
كنقمت شبكة أف تي في التركية عف محامي عاقالت  ززة. التي كانت تنقؿ مساعدات إنسانية إلى سطاع

ضحايا السفينة أكزكر يمدـر سكله إنه تـ رفع دعكل أماـ محكمة العقكبات ال ناقية في اسطنبكؿ ضد بعض 
 القادة العسكرييف ايسراقيمييف لممطالبة بضمانات مادية في ايطار القانكني.

 11/11/1111السفير، بيروت، 
 

 الفمسطيني في سوريا والضفة الالجئ ألف دوالر لدعم 181ور تتبرع لألونروا بـ مجموعة الحبت 61
 121لككالة ايكنركا مقدارا  ايماراتي خمؼ أحمد الحبتكر تبرعان  ايعماؿسدـ ر ؿ ر ما د القرعاف - عماف

في سكريا  فنييالفمسطيألؼ دكالر أمريكي لدعـ برامج الككالة في تقديـ الغذا  لآلالؼ مف عاقالت الال قيف 
ككسع الحبتكر اتفاسية تعاكف مع الككالة تركز عمى دعـ الم مكعة لمفقرا  كالمحركميف مف  كالضفة الغربية.

 الال قيف في سكريا كالضفة الغربية.
إف المساهمات التي سدم ا الحبتكر ستساعد في إطعاـ اعالؼ "كساؿ المفكض العاـ لألكنركا فيميبك زراندم 

تكفير فرص عمؿ  إلى بايضافةف المحتا يف كالمحاصريف في ظركؼ مكساكية في سكريا  مف الفمسطينيي
 ."لمشباب الفمسطيني في الضفة الغربية

 11/11/1111الدستور، عمان، 

 
 من عناصر حزب اهلل عمى الحدود السورية 75بقتل  "إسرائيل"يتهم  إيرانيموقع  61

 المبنانيمف عناصر حزب ا   61بقتؿ  "إسراقيؿ"  يرانيايات ـ مكسع "شيعة أكف اليف" ر إسرا  أحمد فؤاد
كأشار المكسع إلى أف عممية االزتياؿ  ا ت انتقامان مف إرساؿ حزب ا   عمى الحدكد المشتركة مع سكريا.

داخؿ أ كاق ا  الماضييكـ السبت  "إسراقيؿ"طاقرة استطالع مف دكف طيار انطمقت مف لبناف كأسقطت ا 
كساؿ المكسع إن ـ لـ يسقطكا ستمى نتي ة لالشتباؾ مع الثكار السكرييف  بؿ  .النككمديمكنا  بالقرب مف مفاعؿ

 تعرضكا لالزتياؿ مف سبؿ االستخبارات ايسراقيمية المكساد.
 11/11/1111اليوم السابع، القاهرة، 

 
 وليبيا "إسرائيل"ألمانيا تحذر مواطنيها من زيارة سيناا والمناطق الحدودية مع  63

المناطؽ  إلىالساقحيف ايلماف في مصر مف الذهاب  ايلمانيةحذرت كزارة الخار ية  مازف حسافر - فبرلي
فيما عدا المنت عات السياحية الكاسعة   كليبيا. كما حذرت ـ مف زيارة شبة  زيرة سينا  "إسراقيؿ"الحدكدية مع 

 .كذلؾ لعدـ استقرار الكضع ايمني في ا  شاطئ البحر ايحمر ىعم
 11/11/1111هرام، القاهرة، األ
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 أنه يتفق مع نتنياهو بشأن ضرورة وضع "خط أحمر" أمام البرنامج النووي اإليرانييؤكد رومني  64

أم تدخؿ عسكرم أمريكي   ميت ركمني  استبعد أمس المرشح ال م كرم لمرقاسة ايمريكية ككاالت اينبا ر
أنه يتفؽ مع رقيس الكزرا  ايسراقيمي بنياميف  ىه عمكلكنه أكد في الكست نفس  ضد إيراف في الكست الراهف

 أماـ البرنامج النككم اييراني. "خط أحمر"بشكف ضركرة كضع  نتنياهك
 11/11/1111األهرام، القاهرة، 

 
 االحتالل يشن أخطر الحروب عمى عائمة الزيتون الفمسطينية 65

بية نتابع عمميا حركبا اسراقيمية مفتكحػة ضػد في المش د الفمسطيني الماثؿ اليـك في الضفة الغر ر نكاؼ الزرك
االنساف كالح ر كالش ر  كلعؿ الحرب االحتاللية ضد ش رة الزيتػكف الفمسػطينية هػي االشػد ضػراكة فػي هػذا 
االياـ   ككن ا رمزا لالرض كالشعب كالصمكد كالذاكرة كالتاريع كاالستصاد   فالػذم نشػ دا هنالػؾ عمػى امتػداد 

اقيمية شاممة عمى عاقمة الزيتكف الفمسطينية  حيث يحترؽ"النفط االخضر" الفمسػطيني مساحة الضفة حربا اسر 
بنيراف المستكطنيف ك نكد االحتالؿ  كحيث يتحػكؿ مكسػـ سطػؼ الزيتػكف الفمسػطيني الػى رعػب كدمػا  ك ستػؿ 

 .. كتتحكؿ الش رة المباركة ضحية لالستالع كالتدميرعمى أيدم لصكص االرض كالتاريع.
ادات الفمسػػطينية فػػاف االحػػتالؿ يسػػت دؼ نكعػػا خاصػػا مػػف شػػ ر الزيتػػكف يزيػػد عمػػرا عمػػى عمػػر كحسػػب الشػػ 

اسدـ تاريع مكتكب لمي كد في فمسطيف  فاخذت االرض تبكي اصحاب ا كاش ار الزيتكف تتناثر اشالؤها تحػت 
لتػػاريع حربػػا كطػػئ  نػػازير الػػدبابات كاسػػناف ال رافػػات  كتؤكػػد الشػػ ادات كالتقػػارير انػػه لػػـ تشػػ د شػػ رة فػػي ا

شرسة كعدا  مستحكما كما ش رة الزيتكف الفمسطينية  ف ناؾ اعالؼ مف اش ار الزيتكف يي رل استالع ػا مػف 
  ذكرها بدسة متناهية كمف ثـ سرست ا كنقم ا الى"اسراقيؿ"عمى ك ه السرعة.

خاصػة المعمػرة كتحٌدث تقرير صادر عػف مركػز العمػؿ التنمكم"معػا"  عػف سػرسة االحػتالؿ يشػ ار الزيتػكف  
من ػػا  التػػي لػػـ تسػػمـ مػػف سطػػع كتػػدمير كسػػرسة ثمارهػػا  كايخطػػر تنفيػػذ مخطػػط نىٍسػػب تمػػؾ الشػػ رة إلػػى تػػاريع 

رمػػػزا لك ػػػكدهـ فػػػي ايراضػػػي المحتمػػػة  عبػػػر سػػػرسة ايشػػػ ار  -بمػػػا يسػػػمكنه-الشػػػعب الي ػػػكدم  كاعتبارهػػػا 
 الركمية  سكا  مف خالؿ استالع ا المباشر  اك عبر طرؽ اخرل.

ياؽ هذا المصكصية الص يكنية  سامت م مكعة مف  نكد االحتالؿ ايسراقيمي المك كديف عمى طػكؿ كفي س
ال دار الفاصؿ المحيط ببمدة سطنة بحرؽ عدة أش ار زيتػكف ركميػة معمػرة يبمػغ عمرهػا مقػات السػنيف  كذكػر 

يابسػػة كالحطػػب م مػػس سػػركم سطنػػة اف ال نػػكد  كعمػػى مػػرأل كمسػػمع المػػكاطنيف  سػػامكا بت ميػػع ايعشػػاب ال
 نابمس". -ككضع ا داخؿ  ذع الزيتكنة أك ما يعرؼ بػ)طابكف الزيتكنة(  كاشعاؿ النار في ا

كهكذا  فالمش د الفمسطيني الراهف مد ج عمميا بػالحركب االحتالليػة الشػاممة عمػى كافػة العنػاكيف الفمسػطينية 
ال راقميػػة المسػػتمرة التػػي لػػـ تتكسػػؼ ابػػدا  كهػػك ممػػي  باالحػػداث كاالنت اكػػات كالممارسػػات االرهابيػػة االحتالليػػة

حتى ل دنة ساعة كاحدة فقط...؟!  كالحركب االسراقيمية االحتاللية لـ تبؽ عمميا عنكانا فمسطينيا اال كطالته  
كلػػـ تتػػرؾ م ػػاال مػػف م ػػاالت الحيػػاة الفمسػػطينية اال كمسػػته  كلػػـ تتػػرؾ مقكمػػا مػػف مقكمػػات الصػػمكد كالبقػػا  

ككبػػاسي المشػػاهد الفمسػػطينية المتراميػػة عمػػى امتػػداد مسػػاحة الػػكطف المحتػػؿ  فػػي ظػػؿ  الفمسػػطيني اال كدكتػػه 
االزتصاب كاالحتالؿ كالحرب االسراقيمية الشاممة عمى الشػعب الفمسػطيني  فػاف حربػا احتالليػة شرسػة ساسػية 

العربػي ككفػؽ مستمرة تشن ا دكلة االحتالؿ عمى ش رة الزيتكف الفمسػطينية التػي تعتبػر باال مػاع الفمسػطيني ك 
 حتى المكاثيؽ كاالعراؼ االممية رمزا لمخير كالبركة كالسالـ...!
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 كلكف ...ام خير كبركة كسالـ مف كرا  االحتالؿ ....؟!!
 فكما االعكاـ السابقة ييًطؿ عمينا مكسـ سطؼ الزيتكف في فمسطيف هذا العاـ حزينا اليما أحمر صارخا ...

 راقتالع واستيطان وتهجي -* الجرافات 
تربط دكلة االحتالؿ في حرب ا الشاممة عمى الفمسطينييف بػيف ثالثيػة االرض كال  ػرة كاالسػتيطاف  فػال ه ػرة 
كال استيطاف بال ارض  كسمب االرض يحتاج الى ت  ير اهم ا   ككي تتـ  ريمة الت  يػر ال بػد مػف تحكيػؿ 

زتيػػاالت كالم ػػازر كتػػدمير مقكمػػات حيػػاة النػػاس الػػى  حػػيـ ال يطػػاؽ  كهػػذا ال يػػتـ اال عبػػر اال تياحػػات كاال
 الصمكد كالبقا  كفي مقدمت ا االستصاد...!

كاف اكرم افنيرم احد اهـ اسطاب "معسكر السالـ" االسراقيمي كابرز الخبرا  في السياسات الص يكنية سد اكد 
ع الشػاللة فػي لنا منذ سنكات عمى سبيؿ المثاؿ ساقالنر"اف الحرب الحقيقية في الضػفة ال تػدكر رحاهػا فػي شػار 

كانما تدكر رحاها عمى امتداد اراضي الضفة الغربية كسطاع ززة كالقػدس  كاسػمحت ا تتكػكف  -مثالن  -الخميؿ 
مػػػفر الخػػػراقط كالقػػػرارات كايكامػػػر العسػػػكرية كالبمػػػدكزرات  كهػػػي حػػػرب مصػػػيرية يتعمػػػؽ ب ػػػا مصػػػير ماليػػػيف 

ما المكت".  االسراقيمييف كالفمسطينييف  فرما الحياة كا 
خػػراقط هنػػا هػػي خػػػراقط االراضػػي كالمصػػادرات كالمسػػػتعمرات كال ػػدراف  كالقػػرارات هػػػي تمػػؾ الصػػادرة عػػػف كال

المؤسسػػػة السياسػػػية كالعسػػػكرية االسػػػراقيمية كالمتعمقػػػة بتمػػػؾ الخػػػراقط... كالتعميمػػػات العسػػػكرية هػػػي تمػػػؾ التػػػي 
  ا العريضر اه مكا...!تصدر لالسمحة االسراقيمية المختمفة ككذلؾ لكحدات المستكطنيف الي كد كعنكان

كال  ػػػػـك االسػػػػراقيمي االحتاللػػػػي هنػػػػا يحمػػػػؿ كػػػػؿ عنػػػػاكيف كمعػػػػاني كتطبيقػػػػات الحػػػػرب الشػػػػاممة ضػػػػد االرض 
 كاالنساف الفمسطيني..

"فػػػي معػػػاريؼ ر "اف ال رافػػػة صػػػارت اداة حػػػرب  كعمػػػى نحػػػك مكمػػػؿ يقػػػكؿ الكاتػػػب االسػػػراقيمي "ي ػػػكدا ليطػػػاني
الدبابػػػة كترمػػػي الػػػى الػػػدمار كلػػػيس الػػػى البنػػػا "  كيعػػػزز ذلػػػؾ الكاتػػػب لم ػػػيش االسػػػراقيمي.. االداة التػػػي تشػػػبه 

االسراقيمي "عكفر شيمح" مؤكدار"تكاصؿ صديقتنا ال رافػة تصػميـ الكاسػع فػي الضػفة الغربيػة" كال رافػة هنػا فػي 
ى الفكػر كالتطبيػػؽ االسػراقيمييف هػػي المصػادرات كالت ريفػػات كال ػدـ كالحالسػػة/التنظيؼ كالبنػا  االسػػتيطاني عمػػ

 اكسع مساحات ممكنة مف االراضي الفمسطينية ...!
كمػػف ا ػػؿ حالسػػة كتنظيػػؼ االرض الفمسػػطينية من  ػػت دكلػػة االحػػتالؿ ه كم ػػا عمػػى االستصػػاد الفمسػػطيني 
عصػػب الحيػػاة كالصػػمكد .. كبرم ػػت ا تياحات ػػا لممػػدف كالقػػرل كالمخيمػػات..كركزت عمػػى اختطػػاؼ االرض 

حصر ل ا..كلذلؾ ليس مف سبيؿ المبالغة القػكؿ أف ال ب ػة االستصػادية الفمسطينية مف اهم ا عبر ا را ت ال 
 ال تقؿ خطكرة عف ال ب ة العسكرية  بؿ هي شرياف التغذية لمصمكد كالمكاصمة .

ال ن كؿ ايمر إف سمنا إف اي را ات االستصادية القمعية الخانقة ضد الشعب الفمسطيني كعمى نحك  -كعميه 
رة ضد عاقمة الزيتكف الفمسطينية  إنما هي بمثابة المدفعية الثقيمة التي تسػتخدم ا خاص من ا الم زرة المستم

سػػػمطات االحػػػتالؿ ضػػػد الفمسػػػطينييف بغيػػػة ت ريػػػدهـ مػػػف اراضػػػي ـ كسطػػػع شػػػراييف الػػػدـ كالتغذيػػػة عػػػف الحيػػػاة 
اقيمية فػي الفمسطينية  ي بار المكاطنيف عمى االستسالـ كالخضػكع  بعػد أف أخفقػت اي ػرا ات الحربيػة ايسػر 

 تحقيؽ أهداف ا التركيعية.
 *من يوميات الزيتون الفمسطيني

في المش د الخاص بعاقمة الزيتكف الفمسطيني  هناؾ في فمسطيف  مكاسـ زراعية فكلكمكريػة تمتػد عمػى امتػداد 
المساحة الفمسطينية  ف ناؾ مكسـ الرماف فػي عػيف عريػؾ مػثال  كهنػاؾ مكسػـ المشػمش فػي سريػة  فنػا..زير 

 11)يصؿ عدد أش ار الزيتكف فػي الضػفة الغربيػة كسطػاع زػزة إلػى نحػك  -عمى االبكاب-مكسـ الزيتكف اف 
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ألػؼ مػزارع( هػك سػيد  111مالييف ش رة كتشكؿ  ز ان م مان مف االستصاد الفمسطيني  حيث يعمؿ في ػا نحػك 
عمػى أيػدم االحػتالؿ  المكاسـ الفمسطينية..زير اف هذا السيد يتعػرض كفػؽ المعطيػات الػى عمميػة ذبػح يكميػة

كمستعمريه  كنشاهدا تحت انياب البمدكزر الص يكني في كؿ لحظػة  فالمسػتعمركف المسػتكطنكف االرهػابيكف 
الي كد في حالة ه كـ مفتكح عمى عاقمة الزيتكف الفمسطينية في كؿ انحا  الضفة الغربية  فقد اسدمكا الثالثػا  

سريػة سريػكت  نػكب مدينػة نػابمس  كذلػؾ سبػؿ بػد  مكسػـ شػ رة زيتػكف فػي  21عمػى اسػتالع  -امس ايكؿ  -
سطؼ الزيتػكف  ككفقػان لسػكاف القريػة فػرف مسػتكطنيف مػف مسػتكطنة"معاليه ليفكنا"القريبػة استمعػكا ايشػ ار أثنػا  

 الميؿ.
فػػدفاتر يكميػػات مكاسػػـ الزيتػػكف الفمسػػطيني عمػػى مػػدل سػػنكات االحػػتالؿ الماضػػية تكشػػؼ لنػػا حػػرب االحػػتالؿ 

كالش ر الفمسطيني بالعناكيف التالية كهي عناكيف راسخة تتكرر في كؿ مكسـ بػؿ كيقػـك االحػتالؿ ضد البيقة 
 بتطكيرها كسد كتبنا كنشرنا عن ا مرات كمرات لمتذكير ر

 االحتالؿ االسراقيمي يقتمع في فمسطيف ش رة كؿ دسيقة. -
 مكسـ الزيتكف الفمسطيني مضمع بدما  الش دا  كال رحى ...-
المسػػػتكطنيف كسػػػكات االحػػػتالؿ كالحػػػكا ز العسػػػكرية تسػػػرؽ فرحػػػة المػػػزارعيف الفمسػػػطينييف الػػػذيف  اعتػػػدا ات-

 يحتفمكف كؿ مكسـ بخيرات ارض ـ مف الزيت كالزيتكف..
 فرؽ اسراقيمية لقطع كتدمير كسرسة اش ار الزيتكف ...-
 مكسـ الزيتكف الفمسطيني يبدأا المستكطنكف بالحراقؽ كين كنه بالدما ...-
 كطنك الكاكبكم يخمطكف الزيت بالدما ...مست-
 مكسـ سطؼ الزيتكف يتحكؿ الى مكسـ دما  كستؿ ...-
 مكسـ سطؼ الزيتكف يتحكؿ الى مكسـ لالحزاف كاالالـ...-
 النفط االخضر الفمسطيني تحرسه نيراف المستكطنيف...-
 مسطينية ...لـ تش د ش رة في التاريع حربا شرسة كعدا  مستحكما كما ش رة الزيتكف الف-
 الش رة المباركة تتحكؿ الى ضحية لالستالع كالتنظيؼ عمى أيدم لصكص االرض كالتاريع...-
 مكسـ الزيتكف الفمسطيني يتحكؿ الى ساحة معركة داقمة ...-
تحػػت كطػػئ  نػػازير الػػدبابات كاسػػناف ال رافػػات راالرض تبكػػي اصػػحاب ا كاشػػ ار الزيتػػكف تتنػػاثر اشػػالؤها -

 تحت التراب ...
االالؼ مػػف اشػػ ار الزيتػػكف يي ػػرل استالع ػػا مػػف  ػػذكرها بدسػػة متناهيػػة كمػػف ثػػـ يي ػػرل سػػرست ا كنقم ػػا الػػى -

 "اسراقيؿ"عمى ك ه السرعة ...
 اسناف ال رافات تقتمع اش ار الزيتكف في مش د ال يمكف كصؼ فظاعته كا راميته ..-

 *انتهاكات واعتدااات بالجممة
لفمسػػطينية  هنػػاؾ تفاصػػيؿ مذهمػػة ال تصػػدؽ  فقػػد حطمػػت م مكعػػة مػػف كمػػف دفػػاتر يكميػػات شػػ رة الزيتػػكف ا

  كسبػػؿ ذلػػؾ 1111/  12/  16 -شػػ رة زيتػػكف  فػػي أراضػػي بػػكريف  نػػكب نػػابمس 71المسػػتكطنيف  حػػكالي 
ش رة زيتكف مف اراضي سرية ال بعة زرب بيت لحـ   411  - 1111/6/12 -استمعت ال رافات االحتاللية 

طنيف مف مستكطنة تفكح المقامة عمى أراضي المكاطنيف  نكب مدينة نابمس شماؿ بينما أسدـ عشرات المستك 
الضفة الغربية عمى تحطيـ كخمع أكثر مف مقػة كعشػريف شػ رة زيتػكف مػف أراضػي المػكاطنيف مػف سريتػي بيتػا 

 -أحػد المتضػرريف-  كسػاؿ المػكاطف بػديع نصػار 1111/ 16/ 11-كيتما كترككها في ايرض عقب تدميرها
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ثر مف خمسيف ش رة مف أرضػه تػـ تحطيم ػا كاستالع ػا  كأف بعػض هػذا ايشػ ار تعػكد زراعت ػا لنحػك إف أك
لقاؤهػػػا عمػػػى ايرض  بينمػػػا استمعػػػت  أربعػػػيف عامػػػا  كأضػػػاؼ أف ايشػػػ ار الكبيػػػرة تػػػـ تكسػػػير كافػػػة فركع ػػػا كا 

ع كتػدمير نحػك الغراس الصغيرة مف  ذكرها  كما اسدـ مستكطنكف مف مسػتكطنة "م ػدكليـ" عمػى اسػتالع كسطػ
ش رة زيتكف مختمفة االعمار في سرية سصرة   نكب مدينة نابمس  كفي سرية بكريف  نػكب نػابمس  سػاـ  411

رعػػػاع المسػػػتكطنيف  برضػػػراـ النيػػػراف فػػػي حقػػػكؿ الزيتػػػكف  كأكػػػد مسػػػؤكؿ ممػػػؼ االسػػػتيطاف فػػػي شػػػماؿ الضػػػفة 
ككصػمكا الحقػػكؿ كأشػعمكا النػار فػػي  الغربيػة  زسػاف دزمػس  أف المسػػتكطنيف انطمقػكا مػف مسػػتكطنة "يتسػ ار" 

شػ رة زيتػكف تابعػة الحػدل العػاقالت الفمسػطينية فػي  11دكنما  كسبؿ ذلؾ ساـ المستعمركف باستالع  11نحك 
سرية بيت صفافا في القدس المحتمة  كمػا سطعػكا عشػرات أشػ ار الزيتػكف  فػي سريػة ال انيػة  زػرب مدينػة راـ 

كتب عمي ا "هذا الشػ رة نقمػت إلػى ممكيػة ي كديػة ممنػكع االستػراب  ا   ككضعكا ممصقات عمى أش ار أخرل
من ا  ككشفت ايزاثة الزراعية في تقريرها ح ـ االنت اكات التي ارتكب ا المستكطنكف ك نكد  يش االحتالؿ 

 8.1كأظ ػػر التقريػػر أف  1111بحػػؽ المػػزارعيف الفمسػػطينييف خػػالؿ مكسػػـ سطػػاؼ الزيتػػكف فػػي تشػػريف ايكؿ 
 1111تشريف ايكؿ  81كحتى  1كف أحرست أك أعدمت أك  رفت كؿ ساعة في الفترة الممتدة مف ش رة زيت

سرية كت مع  86انت اكا تـ تكثيق ا خالؿ تشريف ايكؿ في  11أف  1111/  11/ 81ك ا  في تقرير ايزاثة
%  17% من ػػا طالػػت مزارعػػي الزيتػػكف فػػي محافظػػة نػػابمس  ك  18محافظػػات فػػي الضػػفة الغربيػػة   2مػػف 

% لكػػؿ  8.1% لكػػؿ من مػػا  كالخميػػؿ ك نػػيف  1.1% طػػكلكـر  كراـ ا  كبيػػت لحػػـ  11محافظػػة سػػمفيت  ك 
%. كبػيف أف مػف بػيف االنت اكػات المكثقػة خػالؿ سطػؼ المػزارعيف  1من ما  كأخيرا سمقيمية التي كانت نسبت ا 

 اكػا نفػذها  نػكد  ػيش االحػتالؿ  انت 18انت اكػا نفػذها المسػتكطنكف  ك  82لمزيتكف في تشػريف ايكؿ هنػاؾ 
% مف انت اكات المستكطنيف نفذها مستكطنك المستكطنات ال اثمة عمى أراضي نابمس  18كتابع التقرير أف 

% نفػذها مسػػتكطنك المسػػتكطنات ال اثمػػة عمػى أراضػػي سػػمفيت بحػػؽ  14بحػؽ مزارعػػي زيتػػكف المحافظػػة  ك 
 -المركز الفمسطيني لإلعالـ -مزارعي المحافظة. كالباسي في المحافظات ايخرل

دكنمػػػا مػػػف حقػػػكؿ  1441ككشػػػؼ تقريػػػر ايزاثػػػة الزراعيػػػة أف االنت اكػػػات طالػػػت خػػػالؿ الفتػػػرة المشػػػار إلي ػػػا 
محافظات بالضفة الغربية  كتركزت أعمى نسب انت اكػات أراضػي حقػكؿ الزيتػكف فػي محافظػة  6الزيتكف في 

نمػػا   كأكضػػح أف الضػػرر نتي ػػة االنت اكػػات المكثقػػة دك  111دكنػػـ  ك نػػيف أسم ػػا بكاسػػع  1111سػػمفيت بكاسػػع 
 8.1تشػريف ايكؿ  أم بمعػدؿ  81كحتػى  1ش رة يكميا  كذلػؾ مػف  24( ش رة زيتكف بكاسع 1711لحؽ بػ )

ش رة زيتكف تضررت كؿ ساعة. كس مت أعمى نسبة ضرر لحقت بكش ار الزيتكف خالؿ الفترة المشار إلي ا 
 رة.ش  1841في محافظة سمفيت بكاسع 

 *من تداعيات جدار الفصل العنصري ...؟:
ليقصػـ ظ ػر سطػاع الزيتػكف -كفػؽ التقػارير الفمسػطينية -كأخيػرا  ػا   ػدار الفصػؿ كالضػـ كالت كيػد العنصػرم

كيمػك متػر ) بعػد إكتمػاؿ تنفيػذا (  111- 611كمكسـ سطافه   فاعماؿ إنشا  هذا ال دار الممتد عمى امتػداد 
راعيػة الخصػػبة بايشػ ار ال سػيما الزيتػكف ي رفػكف ايرض بعػرض حػػكالي ) تػؤدم إلػى ت ريػؼ ايراضػي الز 

 مترا ( . 11متر ( مف أ ؿ بنا   دار كأسي ة كطرؽ أمنية بعرض حكالي )  111
كمػػف  انػػب آخػػر فػػرف ال ػػدار سػػد عػػزؿ كسػػيعزؿ آالؼ الػػدكنمات الزراعيػػة التػػي يشػػكؿ الزيتػػكف من ػػا النسػػبة 

ضػفة الغربيػة الشػ يرة بػالزيتكف  فػي هػذا الصػدد كشػؼ الػدكتكر  ػاد إسػحؽ ايكبر ال سيما في ألكية شماؿ ال
القػدس  عػف خطػة اسػراقيمية ترمػي الػى مصػادرة مسػاحات كاسػعة مػف  –مدير مع د ايبحاث التطبيقيػة اريػج 

 نػكب الضػػفة الغربيػػة كعػزؿ ال نػػكب عػػف الكسػػط كالشػماؿ اضػػافة الػػى ت كيػػد المدينػة المقدسػػة كاكمػػاؿ  ػػدار 
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% مف الضفة الغربية عمميان كعزؿ  14.4نصرم خالؿ الخمسة عشر ش ران المقبمة بضـ أكثر مف الفصؿ الع
% من ػػا كخاصػػة فػػي الكا  ػػة الشػػرسية ) زػػكر ايردف (  كاكضػػح اسػػحؽ "اف مسػػاحة منطقػػة  82أكثػػر مػػف 

 1771% مػػػف المسػػػاحة الكميػػػة لمضػػػفة الغربيػػػة ) 12.4كيمػػػكمترا مربعػػػا ك تمثػػػؿ  1774العػػػزؿ الشػػػرسية تبمػػػغ 
ت معػا فمسػطينيا  كسػاؿ اسػحؽ "اف كحػدة مراسبػة  41مستكطنة إسػراقيمية ك  48كيمكمترا مربعا( ك تضـ أيضا 

االستيطاف ك كحدة النظـ ال غرافية في مع د أريج كشفت عبر الدراسات اف  ػدار الفصػؿ العنصػرم سػيعزؿ 
هػػػذا اضػػػافة الػػػى عػػػزؿ مػػػا دكنػػػـ مػػػف ايراضػػػي الزراعيػػػة عمػػػى ال انػػػب الغربػػػي منػػػه   122111مػػػا مسػػػاحته 

% مػػف المسػػاحة الكميػػة  86دكنمػػا فػػي منطقػػة العػػزؿ الشػػرسية لمضػفة الغربيػػة الػػذم يشػػكؿ  278262مسػاحته 
دكنمػػػا مػػػف المسػػػاحات  147214لألراضػػػي الزراعيػػػة فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة" . كاضػػػاؼ ر" اف ال ػػػدار سػػػيعزؿ 

% مػػػف  47قػػػة العػػػزؿ الشػػػرسية  أم دكنمػػػا فػػػي منط 711618المفتكحػػػة فػػػي منطقػػػة العػػػزؿ الغربيػػػة  ك نحػػػك 
دكنمػػات مػػف الغابػػات ك ايحػػراش   112414المسػػاحات المفتكحػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة"  كمػػا "سػػيعزؿ ال ػػدار 

دكنمػا إلػى منطقػة العػزؿ  111164كذلؾ عف طريؽ ضم ا إلى منطقة العػزؿ الغربيػة  هػذا اضػافة الػى ضػـ 
حراش في الضفة الغربية"  كاشػار الػى"اف منطقػة العػزؿ % مف المساحة الكمية لمغابات ك اي 86الشرسية أم 

 161الشػػرسية )منطقػػة زػػكر ايردف( تقػػع فػػكؽ حػػكض الميػػاا ال كفيػػة الشػػرسية التػػي تػػؤمف سػػنكيا مػػا معدلػػه 
مميكف متػر مكعػب مػف الميػاا .كمػا تقػع منطقػة العػزؿ الغربيػة فػكؽ حػكض الميػاا ال كفيػة الغربيػة ك الشػمالية 

 مميكف متر مكعب مف المياا ". 116الغربية التي تؤمف 
 11/11/1111، العرب اليوم، عّمان
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 شفيؽ ناظـ الغبرا
سػػتتكا ه إسػػراقيؿ مػػع كػػؿ دكلػػة فػػي المنطقػػة تسػػعى لتحقيػػؽ تػػكازف إسػػتراتي ي مػػع ذات ػػا كمػػع العػػالـ المحػػيط  

ف كتخشى منه  كيرعب ا تحقيؽ العرب أك اييرانييف أك ايتراؾ أم كهي في ال كهر ضد التحرر العربي الراه
تكازف كتقدـ إستراتي ي يشمؿ التكنكلك يػا كالعمػـ كايمكانػات  كيشػمؿ فػكؽ كػؿ شػي  الحريػات كالحقػكؽ التػي 
تؤسس يمـ ناهضة كمستقمة. ليس سران أف إسراقيؿ ضػربت مصػر الناصػرية عػدة مػرات عنػدما سػعت مصػر 

تممة البنيػاف  لكن ػا سػعدت كثيػران بمصػر مبػارؾ التػي هػدمت مككنػات الدكلػة المصػرية الحديثػة. لبنا  دكلة مك
إف مكسؼ إسراقيؿ مف البرنامج النككم اييراني يقع في السياؽ التاريخي ذاته الذم يشمؿ بقية الدكؿ العربية. 

مسطينيكف كحػدهـ. إف دكر هذا الصراع يت اكز فمسطيف  كهك في مضمكنه أكبر مف أف يكسفه كيتحكـ به الف
الفمسػػػطينييف فػػػي هػػػذا الصػػػراع هػػػك فػػػي الحػػػد مػػػف تحقيػػػؽ أهػػػداؼ إسػػػراقيؿ فػػػي ايرض العربيػػػة كالفمسػػػطينية 
كالكسػػكؼ عمػػػى ايرض دفاعػػػان عػػػف حقػػػكؽ تاريخيػػة كأرض مسػػػت دىفة. إف ايهػػػداؼ ايسػػػراقيمية التػػػي تػػػتمخص 

أراضػػي ـ كاالسػػتيطاف كالقػػدس  فػػي ظػػؿ  برحكػػاـ السػػيطرة عمػػى ايرض كت مػػيش السػػكاف العػػرب كطػػردهـ مػػف
البحث عف حركب في ايسميـ تؤدم إلى مزيد مف ايخالؿ بالعدالة كاالستنزاؼ العربي كالفقر كالال قيف  مما 

 يف ر الشرؽ ايكسط كيصنع الحركب كيدمر أسس التنمية كالبنا  العربية.
ف ذلػػؾ العػػاـ سمسػػمة لػػـ تتكسػػؼ مػػف الحػػركب   إذ تفصػػمنا عػػ1242التنػػاسض ال يػػزاؿ ساقمػػان كمازلنػػا فػػي العػػاـ 

كاتفاسات ال دنة التي لـ تن ح في تغيير طبيعػة الصػراع كالمعػادالت التػي يػتحكـ ب ػا  فاسػتمرار دكلػة ي كديػة 
كفؽ المكاصػفات الصػ يكنية القاضػية بت ميػع كػؿ مػف تسػتطيع مػف ي ػكد العػالـ  يتطمػب سػيطرة الغػرب عمػى 

رؽ ايكسػط إلػى أ ػزا  أصػغر مػف التػي ن ػدها اعف  كيتطمػب طػرد مزيػد الشرؽ ايكسط  كيتطمب تقسيـ الش
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مف العرب كأخذ مزيد مف ايراضي كبنا  مزيد مف المستكطنات. ن اح المشركع ايسراقيمي بشػكمه العنصػرم 
كاالستيطاني يتطمب إخضاع العػرب ك ػر السياسػة ايميركيػة لصػالح السياسػة ايسػراقيمية عنػد كػؿ منعطػؼ. 

ة ال كهرية مع إسراقيؿ كانت كال تزاؿ في سػعي إسػراقيؿ الحتكػار أرض الػديانات السػماكية الػثالث إف المشكم
كتحكيم ػػا إلػػى أرض ي كديػػة  بينمػػا ايرض فػػي  كهرهػػا هػػي ممػػؾ لسػػكان ا كأهم ػػا  مػػف مسػػيحييف كمسػػمميف 

 كي كد.
أف إسػراقيؿ تحضػر لصػراع  االستيطاف ايسراقيمي الذم يمتد فكؽ ايراضي المحتمػة فػي الضػفة الغربيػة يؤكػد

طكيػػؿ مػػع العػػػرب هدفػػه إحكػػػاـ السػػيطرة عمػػػى ايرض كاالستصػػاد كالمحػػػيط . كالكاضػػح فػػػي الكسػػت عينػػػه أف 
إسراقيؿ دمرت آفاؽ حؿ متفؽ عميه حكؿ القدس كحكؿ الدكلة الفمسطينية  فسياسػة الضػـ كالت  يػر كالسػيطرة 

الصػػراع مػػع العػػرب  كهػػي تسػػتكطف ايرض لػػـ تتكسػػؼ ليػػـك كاحػػد. لقػػد حسػػمت إسػػراقيؿ مكسف ػػا بخصػػكص 
كتتمدد ين ا ترل حركبان سادمة كدفاعػات ضػركرية فػي هػذا الحػركب ت ػاا ايردف كت ػاا سػكرية كت ػاا مصػر 

 كلبناف كت اا العمؽ العربي كايسالمي ايكسع.
سػػطيف تطمبػػت طػػرد سػػكاف فم 1242اف مقػػدرة إسػػراقيؿ عمػػى االحتفػػاظ بػػايرض التػػي احتمت ػػا كصػػادرت ا عػػاـ 

 1276تك يػػػه ضػػػربة لمصػػػر  كفػػػي العػػػاـ  1217ايصػػػمييف كسػػػرسة أراضػػػي ـ كمصػػػادرت ا كمػػػا تطمبػػػت عػػػاـ 
اسػػتيطاف  1276تطمػػب ايمػػر سيػػاـ إسػػراقيؿ بػػاحتالؿ الضػػفة الغربيػػة كالقػػدس كال ػػكالف كسػػينا   كتطمػػب بعػػد 

طمػػب حصػػار زػػزة ك الضػػفة الغربيػػة كالقػػدس ب نػػكف  كتطمػػب مزيػػدان مػػف الحػػركب مػػع المحػػيط العربػػي  كمػػا ت
. باختصػار 1242الذيف بقػكا عمػى ايرض فػي المػدف التػي احتمت ػا إسػراقيؿ عػاـ  1242اضط اد فمسطينيي 

لػػـ يػػنجي احػػد مػػف اضػػط اد الصػػ يكنية. لقػػد أدل كػػؿ تكسػػع إسػػراقيمي إلػػى تكسػػع أكبػػر  ككػػؿ حػػرب إلػػى حػػرب 
 لقدس سيم د لصراعات الغد.أكثر تدميران  ككؿ استيطاف فتح الباب لممزيد  ككؿ مسمار يدؽ في ا

ال يزاؿ الصراع في  كهرا مستمران طالما لـ يػن ح العػرب فػي اسػتعادة الك ػه الحضػارم كالتػاريخي كاينسػاني 
لفمسطيف بصفت ا أرض الديانات كينبكع التنكع. كلـ يعد حؿ سضية فمسطيف ممكنان بال تحرير اينساف العربي 

نصريت ا كشمكليت ا لصالح نظاـ سياسي يؤمف بالحقكؽ لكػؿ النػاس كالي كدم مف سيكد الحركة الص يكنية كع
بغض النظر عػف ديػانت ـ  كهػذا بػدكرا سػكؼ ي عػؿ االعتػراؼ لمفمسػطينييف بحػؽ العػكدة كبحػؽ الحيػاة كبحػؽ 

 البنا  كبحؽ التنقؿ كالمساكاة كالعدالة حقان أصيالن ل ـ.
طيني. فنصػػؼ سػػكاف الضػػفة مػػف الال قػػيف مػػف سػػتبقى سضػػية العػػكدة سضػػية كبيػػرة فػػي الكاسػػع العربػػي كالفمسػػ

  كنصػػؼ سػػكاف زػػزة مػػف الال قػػيف  كهنػػاؾ أسػػر مككنػػة مػػف إخػػكة كأخػػكات أصػػبح كػػؿ مػػن ـ  1242أراضػػي 
بفضؿ سياسة الت  ير  يعيش في  ميع البمداف المحيطة برسراقيؿ كفي العالـ كمه. ضحايا الصػ يكنية كثػر  

بؿ سد يف ػـ بعضػ ـ حػؽ العػكدة بصػفت ا عػكدة إلػى مكػاف فػي  كسد يف ـ كؿ من ـ حؽ العكدة بصكرة مختمفة 
 القرية كالمدينة ايصؿ ت تمع حكله كؿ العاقمة لفترات محددة.

لقد استقدمت إسراقيؿ مميكف م ا ر ركسي في التسػعينات  كادعػى الكثيػركف مػن ـ أن ػـ ي ػكد  كذلػؾ لتسػ يؿ 
اف نسػبة مػن ـ مػف المسػيحييف. تػـ كػؿ هػذا يف مقدرت ـ عمى ترؾ ركسيا ككسب امتيػازات  ديػدة  كسػد تبػيف 

إسراقيؿ تضط د كتحتؿ كتتكسع لمحفاظ عمى النقا  الديني الخرافي لمدكلػة. ألػـ يكػف بايمكػاف اسػتقداـ مميػكف 
عربي مف مخيمات الم ك  كالمسػاهمة فػي حػؿ المشػكمة التػي خمقت ػا إسػراقيؿ بايسػاس عبػر الطػرد كالتط يػر 

 العرسي؟
ات العربية أنظمت ا  لكن ا أيضان فا كت إسراقيؿ ك عمت ا تتعامؿ مع سمؽ  ديد لـ يكف ضمف لقد بازتت الثكر 

حسابات ا. كعندما يكتسب العرب القدرة عمى ممارسة الحريػة كيحققػكف كرامػة كعدالػة كحقكسػان  سػيبتعدكف عػف 
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لصػػػراع العربػػػي تمػػػؾ الحالػػػة التػػػي سػػػادت الػػػزمف العربػػػي الػػػردم . فػػػي ظػػػؿ الربيػػػع العربػػػي كبعػػػدا  سػػػيعكد ا
ايسراقيمي  بصفته التعبيرى اينقى عف العالسػة المختمػة بػيف م تمعػات شػرسية تعػيش حالػة تحػرر كبحػث عػف 
الػػػػذات  كبػػػػيف نظػػػػاـ اسػػػػتيطاني كقيػػػػب ال يػػػػزاؿ يحمػػػػـ بردامػػػػة االسػػػػتعمار كالقػػػػدرة عمػػػػى ايمػػػػال  كايخضػػػػاع 

 كاالحتكار.
 11/11/1111، الحياة، لندن

 
 
 

 ة!حواتمة يوصي بحصار غز  67
 د.فايز أبك شمالة
أبمغنا مصر رفضنا إسامة منطقة ت ارية حرة بػيف سطػاع زػزة كمصػر  كسػط أ ػكا  االنقسػاـ الفمسػطيني؛ يف 

  حيث سيش ع ا عمى إزالؽ المعابر الت ارية الستة التي تربط سطاع ززة ببقية «إسراقيؿ»هذا يخدـ أهداؼ 
 الكطف الفمسطيني.

الػػػذم يػػرتبط مػػع سطػػػاع زػػزة بسػػتة معػػػابر « نػػايؼ حكاتمػػة»تحػػدث عنػػػه فػػكيف هػػك الػػكطف الفمسػػػطيني الػػذم ي
؟ فكيػؼ «إسػراقيؿ«ت ارية؟ كهؿ هنالؾ معابر ت ارية خالفان لتمؾ المعابر السػتة التػي تػربط بػيف سطػاع زػزة ك

  أـ سصد التعميػة «حكاتمة»هي الكطف الفمسطيني دكف أف يعمـ أحد؟ كهؿ هذا ما سصدا « إسراقيؿ»صارت 
ليقػػكؿ لػػه ال تصػػدؽ مػػا يقػػاؿ عػػف « حكاتمػػة»ف العربػػي الػػذم ال يعػػرؼ تفاصػػيؿ ال غرافيػػا  ف ػػا  عمػػى المػػكاط

 ؟«حصار ززة  سكاف ززة يكذبكف! يف هنالؾ ستة معابر ت ارية تربط سطاع ززة ببقية الكطف الفمسطيني
لسػػػانه   كعػػدـ تمكيػػػث «إسػػػراقيؿ«سػػد يقػػػكؿ أحػػدكـ يف كطنيػػػة نػػايؼ حكاتمػػػة تفػػػرض عميػػه عػػػدـ االعتػػراؼ ب

  كهػػػػك يقصػػػػد بػػػػذلؾ كػػػػؿ ايرض التػػػػي ازتصػػػػبت ا «الػػػػكطف الفمسػػػػطيني»بػػػػالنطؽ باسػػػػم ا  فاسػػػػتخدـ لفظػػػػة 
   كأسامكا عمي ا دكلت ـ!1242العصابات الي كدية سنة 

كنت أصدؽ هذا الكالـ لك لـ يقؿ نايؼ حكاتمة في ن اية لقاقه مع صحيفة ايهراـر ي ب إعادة بنا  العمميػة 
  كعاصػػػػمت ا القػػػػدس 1276/ 4/7مؿ برسامػػػػة الدكلػػػػة الفمسػػػطينية المسػػػػتقمة عمػػػػى حػػػػدكد السياسػػػية التػػػػي سػػػػتتك

المحتمة  كأم تحرؾ فػي ات ػاا آخػر هػك نػكع مػف العبػث كايكهػاـ؛ ينػه لػـ يتبػؽ فػي أيػدم الفمسػطينييف سػكل 
 % مف مساحة القدس!11

  بمػا فػي ذلػؾ المقاكمػة! تكػػكف عنػدما تنحصػر الحقيقػة فػي العمميػة السياسػية  كيكػكف مػا عػداها عبثػان كأكهامػان 
عمػى مسػاحة « إسػراقيؿ»  هي سمة االعتراؼ بدكلػة اسػم ا 76بدكلة فمسطينية عمى حدكد « حكاتمة»مطالبة 

  كيػدعي أنػه ال يعتػرؼ في ػا «إسراقيؿ»بدكلة « حكاتمة»% مف أرض فمسطيف المغتصبة  فكيؼ يعترؼ 62
 في الكست نفسه؟!

سػػاؿر لقػػد شػػعرنا بالسػػركر عنػػدما أبمغنػػا الػػدكتكر هشػػاـ سنػػديؿ رقػػيس  حػػيف« حكاتمػػة»مػػربط الفػػرس فػػي حػػديث 
الػػكزرا  المصػػرم أنػػه إذا كػػاف ضػػركريان إسامػػة منطقػػة ت اريػػة حػػرة مػػع زػػزة  فمػػيكف هػػذا بعػػد تحقػػؽ المصػػالحة 

 الفمسطينية  كتشكيؿ حككمة تدير الضفة كززة!
بيف سطاع ززة كمصر بعد تحقؽ المصالحة  فكيؼ يككف نايؼ حكاتمة مسركران يسامة المنطقة الت ارية الحرة

الفمسطينية  كهك الذم ساؿ في بداية المقا  مع الصػحيفةر إف المنطقػة الت اريػة الحػرة بػيف سطػاع زػزة كمصػر 
 ؟ كيؼ يصير ذلؾ؟«إسراقيؿ»تخدـ أهداؼ 
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هذا  نحف نرفض إسامة دكلة فمسطينية مستقمة لحماس في سطاع ززة عمى أكتاؼ مصر؛ يف«ر حكاتمة»يرد 
 عمى ابتالع القدس كالكتؿ االستيطانية بشكؿ كامؿ!« إسراقيؿ»سيساعد 

%  يػدعي بعػد 11بت كيد القدس  كأنه لػـ يبػؽ من ػا إال « حكاتمة»مف يشرح لنا هذا التناسض؟ فبينما يعترؼ 
 عمػػى ابػػتالع القػػدس كالكتػػؿ االسػػتيطانية  فيكػػؼ« إسػػراقيؿ»ذلػػؾ أف سيػػاـ دكلػػة فمسػػطينية فػػي زػػزة سيسػػاعد 

يصػػير ابػػتالع المبمػػكع مػػرتيف؟! كلمػػاذا ال تعتػػرؼ بػػكف دعمػػؾ كاصػػطفافؾ خمػػؼ مشػػركع عبػػاس سػػد أسػػ ـ فػػي 
 ضياع القدس  كضياع الضفة الغربية كضياع كؿ فمسطيف؟

كؿ الفمسطينييف يعرفكف أف الذم يقؼ ضد إسامة المنطقة الت ارية الحرة مع مصر هك عباس كسيػادة منظمػة 
يعرفػػػكف أف الػػػذم يحػػػكؿ دكف فػػػؾ الحصػػػار عػػػف زػػػزة هػػػك عبػػػاس سيػػػادة منظمػػػة  التحريػػػر  ككػػػؿ الفمسػػػطينييف

تعػػرؼ أف ل ػػا شػػركا  فمسػػطينييف يحرصػػكف مثم ػػا عمػػى « إسػػراقيؿ»التحريػػر  ككػػؿ الفمسػػطينييف يعرفػػكف أف 
 حصار سكاف سطاع ززة  بؿ أكثر سميالن!

 11/11/1111، السبيل، عّمان
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 س أبك هالؿفرا

يعػػكد النقػػاش حػػكؿ المقاكمػػة كالممانعػػة كارتباط مػػا بػػالمكسؼ مػػف الثػػكرة السػػكرية إلػػى الكا  ػػة مػػف  ديػػد  بعػػد 
التصػػريحات الناريػػة 'التشػػبيحية' التػػي أطمق ػػا التمفزيػػكف الرسػػمي السػػكرم ضػػد رقػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة 

عالنػػػ ه تكييػػػد حركػػػة حمػػػاس الكاضػػػح لمشػػػعب حمػػػاس خالػػػد مشػػػعؿ  عمػػػى خمفيػػػة خطػػػاب ايخيػػػر فػػػي تركيػػػا كا 
 السكرم كثكرته الم يدة.

كال يبدك أف مف المفيد الغكص في تحميؿ الخطاب ايعالمي السكرم الرسمي  الذم ينت ج إسمكبا ي مع بػيف 
السخرية الباقسة  كاالت امات بال ممة  كنزع الكطنية كاالنتما  القكمي عمى كؿ مف يؤيػد الشػعب السػكرم فػي 

يش بحرية  كذلؾ يف هذا ايسمكب ليس  ديػدا عمػى اينظمػة العربيػة الشػمكلية  كيف أحػدا لػـ يكػف ثكرته لمع
ف كػاف هنػاؾ مػا يقػاؿ فػي هػذا ايطػار  ف ػك  يتكسع أف يتبنى النظاـ السكرم خطابا إعالميا صادسا كنظيفا. كا 

 ػا النظػاـ بعػد االنحيػاز أف التصعيد ايعالمي ضد مشعؿ ب ذا الطريقة يدؿ عمى ح ـ الخسارة التػي شػعر ب
 الكامؿ مف حركة حماس إلى الشعب السكرية كمطالبه المشركعة.

الم ػػػـ إذف فػػػي هػػػذا التصػػػريحات هػػػك النقػػػاش حػػػكؿ المكسػػػؼ مػػػف الثػػػكرة السػػػكرية كعالستػػػه باالنتمػػػا  الػػػكطني 
إخضػػاع  كالقػػكمي  كارتباطػػه بػػالمكسؼ مػػف المقاكمػػة كالممانعػػة  كالتصػػدم لممشػػركع ايمريكػػي لالسػػتمرار فػػي

 المنطقة العربية كال يمنة عمي ا.
كلعػػؿ هػػذا القضػػية مػػف أكثػػر القضػػايا التػػي تشػػ د  ػػدال كبيػػرا عمػػى مختمػػؼ المسػػتكيات منػػذ بدايػػة إرهاصػػات 
الثػػػكرة السػػػكرية فػػػي آذار مػػػف العػػػاـ الماضػػػي  كذلػػػؾ لطبيعػػػة مكسػػػع سػػػكريا فػػػي مػػػا يعػػػرؼ بمحػػػكر الممانعػػػة 

مختمفػة تمامػا عػف الثػكرتيف التكنسػية كالمصػرية المتػيف حصػمتا عمػى كالمقاكمة  كهػك مػا  عػؿ الحالػة السػكرية 
تكييػػد عربػػي شػػعبي شػػبه كامػػؿ  نظػػرا النتماق مػػا إلػػى مػػا يعػػرؼ بمحػػكر االعتػػداؿ الػػذم بػػالغ بالخضػػكع إلػػى 

 المشركع ايمريكي في المنطقة العربية.
كالقػػرا ة الكاعيػػة لمكاسػػػع كيكخػػذ ال ػػدؿ حػػكؿ هػػذا القضػػية فػػي أزمػػب ايحيػػاف منحػػى يفتقػػر إلػػى المكضػػكعية 

السياسي في المنطقػة. فمؤيػدك النظػاـ يقفػكف ضػد الثػكرة الشػعبية  كيت مكن ػا بالخضػكع إلػى المػؤامرة الغربيػة  
كيبػػرركف كػػؿ  ػػراقـ النظػػاـ السػػكرم تحػػت مسػػمى الػػدفاع عػػف سػػكريا القكيػػة التػػي تمثػػؿ نقطػػة االرتكػػاز فػػي 
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يكسػط  فيمػا يػذهب الػداعمكف لمثػكرة إلػى نػزع أم دكر نضػالي المحكر المقاكـ لم يمنة ايمريكية في الشػرؽ ا
لػػى ات امػػه بالصػػمت حيػػاؿ احػػتالؿ ال ػػكالف طػػكاؿ أربعػػة عقػػكد  كخضػػكعه إلػػى إيػػراف  عػػف النظػػاـ السػػكرم  كا 

 كأهداف ا كمطامع ا الطاقفية.
يػد الكامػؿ لمثػػكرة كالحػؽ أف المػكسفيف ينطمقػاف مػف سػػرا ة أيدكلك يػة لألحػداث بعيػدا عػف رصػػانة التحميػؿ. فالتكي

السػػػكرية دكف شػػػركط كدكف مكاربػػػة ي ػػػب أف ال يػػػدفعنا ينكػػػار الػػػدكر الػػػذم لعبتػػػه الدكلػػػة السػػػكرية فػػػي دعػػػـ 
المقاكمػػة الفمسػػطينية كالمبنانيػػة كاحتضػػان ما  فػػي الكسػػت الػػذم كانػػت دكؿ عربيػػة أخػػرل تمػػارس دكرا مشػػبكها 

ة الشػديدة ي ػراـ النظػاـ  ي ػب أف ال تنسػينا أف الػدعـ مغرسا في التبعية لم يمنة ايمريكية  ككذلؾ فرف ايدانػ
السػػكرم لممقاكمػػة المبنانيػػة لعػػب دكرا م مػػا فػػي دعػػـ حػػزب ا  عمػػى الصػػمكد فػػي ك ػػه إسػػراقيؿ حتػػى تحريػػر 

  كمػػػا ي ػػػب أف ال ننسػػػى أيضػػػا أف دعػػػـ سػػػكريا لحركػػػات المقاكمػػػة 1111ال نػػػكب بشػػػكؿ كامػػػؿ فػػػي العػػػاـ 
م مة ساعدت هذا الحركات كخصكصا حركة حماس عمى االنطالؽ لتشكيؿ الفمسطينية شكؿ ساعدة سياسية 

 ساعدة عالسات سياسية كاسعة مع دكؿ المنطقة كالعالـ.
كلكػػف االعتػػراؼ بالػػدكر الػػذم لعبتػػه سػػكريا فػػي محػػكر الممانعػػة كالمقاكمػػة  ال يعنػػي أبػػدا التغافػػؿ عػػف ايدكار 

عمػى ايسػؿ كالتػي تشػكؿ نقاطػا سػكدا  فػي تاريخػه  ابتػدا  السمبية التي لعب ا النظػاـ السػكرم منػذ السػبعينيات 
مف دكرا السمبي في لبناف  إلى عالسته الممتبسة مع منظمة التحرير الفمسػطينية  كدكرا فػي حػرب المخيمػات  
كتػػؿ الزعتػػر  كلعبػػه عمػػى كتػػر الخالفػػات بػػيف الفصػػاقؿ الفمسػػطينية كتغػػذيت ا  إلػػى مشػػاركته فػػي الحػػرب عمػػى 

ة الكاليات المتحدة  إضافة إلى تبنيه سياسػة ضػبط الػنفس المبػالغ فيػه ت ػاا احػتالؿ ال ػكالف العراؽ تحت سياد
 مف سبؿ الكياف ايسراقيمي.

كحينمػػا تقػػرأ المكاسػػؼ السػػكرية مػػف المقاكمػػة كالممانعػػة  فػػرف مػػف اي حػػاؼ أف تنسػػب ال كانػػب ايي ابيػػة في ػػا 
قػػؼ فػػي م ممػػه مػػع المشػػركع الن ضػػكم التحػػررم إلػػى النظػػاـ كحػػدا  كأف يغفػػؿ دكر الشػػعب السػػكرم الػػذم ي

لألمة العربية  كالذم دفػع أثمانػا باهظػة النتماقػه لمحػكر الػدفاع عػف هػذا ايمػة فػي ك ػه مخططػات ال يمنػة  
فالنظػػػاـ السػػػكرم ال يمكػػػف أف يكػػػكف أكثػػػر كطنيػػػة كسكميػػػة مػػػف الشػػػعب الػػػذم أثبػػػت عبػػػر المراحػػػؿ التاريخيػػػة 

 مة.المختمفة اتما ا ال ذرم ل ذا اي
كيبػدك زيػاب المنطػؽ كالعقالنيػػة أكثػر كضػكحا لػدل الػػذيف يػدافعكف عػف النظػاـ السػػكرم بعػد كػؿ هػذا ال ػػراقـ 
بح ة انتماقه لمحكر المقاكمة  كهـ بذلؾ يتناسكف أف الشعب الذم يقبؿ بالعبكدية لنظامه السياسي لف يككف 

أمػػاـ أبنػػا  شػػعبه لػػف يسػػتطيع الصػػمكد أمػػا مػػؤهال لمكا  ػػة التبعيػػة الخار يػػة  كأف النظػػاـ الػػذم يفقػػد شػػرعيته 
 المؤامرات التي تحاؾ مف سبؿ أعداقه.

يقػػكؿ المؤيػػدكف لنظػػاـ ايسػػد انػػه يعاسػػب اعف بسػػبب مكاسفػػه السياسػػية المناهضػػة لمغػػرب  كسػػد يكػػكف فػػي هػػذا 
القػػكؿ  ػػز  مػػف الصػػحة  لكػػف هػػؤال  يتكسفػػكف عػػف سػػكؿ نصػػؼ الحقيقػػة اعخػػر كهػػك أف الحػػؿ ايمنػػي الػػدمكم 

لذم اتبعه هذا النظاـ مع ثكرة شعبية سممية حضارية هك الذم أعطى الفرصة لممتسمريف عمى سكريا لتحقيؽ ا
مػػػسرب ـ  كأف اسػػػتمرار النظػػػاـ ب ػػػذا الحػػػؿ 'الشمشػػػكني' سػػػيحقؽ ال ػػػدؼ ايسػػػراقيمي المتمثػػػؿ برضػػػعاؼ سػػػكريا 

ن اك ػػا لعشػػرات السػػنكات  كأن ػػـ بمػػكسف ـ زيػػر ايخالسػػي المؤيػػد ل ػػذا النظػػا يشػػترككف  -بح ػػة المقاكمػػة-ـ كا 
 بدعـ المؤامرة الغربية ايسراقيمية يحراؽ سكريا العركبة.

 11/11/1111، القدس العربي، لندن
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 حممي مكسى
النتخابات  حتػى دخمػت الحمبػة ما أف أعمف رقيس الحككمة ايسراقيمي بنياميف نتنياهك عف سرارا تقديـ مكعد ا

السياسية في الدكلة العبرية مرحمة سعار فعمي  فػال ميع يريػد لػيس فقػط أف يضػمف لحزبػه مكانػة كمقاعػد فػي 
نمػػا أيضػػان  كهػػذا هػػك ايهػػـ  أف يضػػمف لنفسػػه هػػذا المكانػػة كهػػذا المقعػػد. كهكػػذا  كبػػرزـ تكهػػب  االنتخابػػات  كا 

 دفعة كاحدة.« التركس»أف إعالف نتنياهك أدار  ميع ايحزاب لمحممة االنتخابية سمفان  إال 
كالعديػد مػف ايحػزاب  كبػدأت « كػديما»ك« الميكػكد»كهكذا ارتفع الحديث عف االنتخابات التم يدية في حزبػي 

 المعارؾ الداخمية كحمالت التشكيه كايشاعات الرامية لتخفيض هذا كرفع ذاؾ.
فات انتخابية  ديدة أك مكررة ترمي إلػى التعامػؿ مػع الظػركؼ كال يقؿ أهمية عف ذلؾ تزايد الحديث عف اقتال

 الالحقة لالنتخابات انطالسان مف معرفة خطكط ا العامة  أك الرزبة في تغيير تمؾ الخطكط مف أساس ا.
ي كد أكلمرت   كهكذا عادت إلى بكرصة ن كـ االنتخابات ايسراقيمية أسما  سديمة  ديدة بين ا تسيبي ليفني كا 

 ديدة مثؿ ياقير لبيد.كأخرل  
كهنػػاؾ اعتقػػاد سػػاقد بػػكف نتػػاقج االنتخابػػات محسػػكمة لمصػػمحة اقػػتالؼ اليمػػيف القػػكمي كالػػديني الػػذم يػػرل فػػي 
بنيػػاميف نتنيػػاهك  حتػػى اعف كبػػرزـ الظػػركؼ االستصػػادية السػػيقة  زعيمػػان مفضػػالن لػػه  كلديػػه زالبيػػة برلمانيػػة 

 تسمح له بتكليؼ الحككمة المقبمة كحدا.
« الميكػػػكد»ذا االعتقػػػاد ال يمغػػػي المنافسػػػة داخػػػؿ هػػػذا المعسػػػكر  خصكصػػػان بػػػيف الثالثػػػة الكبػػػار ػ كلكػػػف هػػػ

 ػ الذيف يطمح كؿ « شاس»ك« إسراقيؿ بيتنا»ك
من ـ الى امتالؾ القدرة عمى التكثير ايكبر في الحككمة المقبمػة. فػالميككد يريػد أكبػر عػدد مػف المقاعػد حتػى  

مػػػف « شػػػاس»مػػػف االلتفػػػاؼ عميػػػه مػػػف   ػػػة اليمػػػيف سياسػػػيان  ك« بيتنػػػا إسػػػراقيؿ»ضػػػمف هػػػذا المعسػػػكر لمنػػػع 
 االلتفاؼ عميه ا تماعيان. كالعكس هك ما يريدا هذاف الحزباف.

كفي المعسكر اليميني هناؾ أحػزاب حريديػة تضػمف سكت ػا فػي كػؿ الظػركؼ  ين ػا كتمػة شػبه مسػتقرة كتعتبػر 
زاب الحريدية تك د أحزاب تتكٌحد عمى أساس برامج سكميػة حميفان طبيعيان لميميف القكمي. كلكف إلى  انب ايح

دينيػػة متطرفػػة كتنطمػػؽ مػػف اعتبػػارات أيديكلك يػػة كاسػػتيطانية بحتػػة ككثيػػران مػػا شػػكمت عنصػػر إحػػراج لمعسػػكر 
اليمػػػيف  كهػػػي تطمػػػح إلػػػى تعزيػػػز سكت ػػػا عمػػػى حسػػػاب ايحػػػزاب اليمينيػػػة الكبيػػػرة لػػػيس فقػػػط لضػػػماف ك كدهػػػا 

نما أيضان لم  تكثير أكبر في السياسة العامة.التمثيمي كا 
كسد أفمح أنصار ال ناح ايخير في التغمغؿ في صػفكؼ اليمػيف القػكمي كالتػكثير بقػكة فػي مكاسفػه لدفعػه لتبنػي 

  كهػػك مػػف هػػذا ال نػػاح  تنػػافس ضػػد نتنيػػاهك عمػػى «الميكػػكد»أيديكلك يتػػه. كمعػػركؼ أف مكشػػي فػػايغميف فػػي 
 .كناؿ حكالي ربع ايصكات« الميككد»زعامة 

« العمػػؿ»كفػػي مقابػػؿ المعسػػكر اليمينػػي هػػذا ينتصػػب مػػا كػػاف ييعػػرىؼ بالمعسػػكر اليسػػارم كالػػذم كػػاف يضػػـ 
كايحػػػزاب العربيػػػة. كفػػػي الغالػػػب فػػػرف الكتمػػػة العربيػػػة فػػػي الكنيسػػػت سػػػتبقى عمػػػى حال ػػػا أك أن ػػػا « ميػػػرتس»ك

 ستحسف مكانت ا بمقعد أك اثنيف  كستظؿ تدكر حكؿ نسبة العشرة في المقة.
زعيمػػة حػػزب العمػػؿ  شػػيمي يحيمػػكفيتش  كسػػادة ايحػػزاب اعخػػريف بعيػػديف عػػف مضػػاهاة نتنيػػاهك فػػي كبقيػػت 

الشعبية التػي يحظػى ب ػا. كسػاد هػذا إلػى اعتبػار ق مرشػحان مضػمكنان لمنصػب رقػيس الحككمػة مػف دكف تػكفر 
صػدـ الم تمػع منافس حقيقي له. كلكف الحػاؿ سػد يتغيػر إذا أفمػح معارضػكف لنتنيػاهك فػي تشػكيؿ سػكة  اذبػة ت

ايسػراقيمي كتدفعػه نحػػك تغييػر أنمػاط تصػػكيته. كهػذا احتمػػاؿ مسػتبعد  ػدان  لكػػف هنػاؾ   ػكد كبيػػرة تبػذؿ مػػف 
 أ ؿ إي ادا.
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برقاسػة « المسػتقبؿ»برقاسػة شػاؤكؿ مكفػاز ك« كػديما»كهنا يدكر الحديث عف أحزاب الكسط. كهذا ايحػزاب  
   كهػػػػػػي فعميػػػػػػان «بيضػػػػػػة القبػػػػػػاف»تػػػػػػى عمػػػػػػى لعػػػػػػب دكر يػػػػػػاقير لبيػػػػػػد  ال تػػػػػػزاؿ بعيػػػػػػدة عػػػػػػف امػػػػػػتالؾ القػػػػػػدرة ح

 
كال لنتنيػػاهك  كتتكسػػع ل ػا اسػػتطالعات الػرأم فػػي أحسػف ايحػػكاؿ عشػػريف « الميكػكد»ليسػت منافسػػان حقيقيػان ال لػػػ

 مقعدان في الكنيست.
 11/11/1111، السفير، بيروت

 
 كاريكاتير: 71

 

 
 11/11/1111الخميج، الشارقة، 

 
 


