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 .. وشكمت غطاء شرعيًا ووطنيًا لممقاومةتعّرضت لمعركة ثالثيةىنية: الحكومة  1
رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، وعد الثالثاء، أف  //فمسطين أون الين، موقع  نشر

 جماىير قطاع غزة ببشرى سارة األسبوع القادـ.
أتموا عمميـ في الحكومتيف العاشرة والحادية عشرة، وأكد ىنية في كممة لو خالؿ حفؿ تكريـ الوزراء الذيف 

، أف "أولويات الحكومة ىي تحرير األرض واإلنساف"، مشددًا عمى أف الحكومة في الثالثاءعقد في غزة، 
نما خطوة أولى عمى طريؽ تحرير فمسطيف مف البحر إلى النير".  غزة "ليست كيانًا مستقاًل وا 

نتمتع بخيرات الحكومة في غزة، فالحكومة بالنسبة لنا وسيمة وليست ىدفًا "ليخسأ الذيف يقولوف إننا  وقاؿ:
"غزة  اليدؼ أف نحرر فمسطيف والقدس واألسرى ونستعيد الالجئيف إلى أرضيـ ووطنيـ"، مضيفًا: ،)..(

كانت وما زالت قمعة شامخة ومربع صمود وخطوة عمى طريؽ تحرير األرض واإلنساف، وأولويتنا أف نحمي 
الفمسطينية كقضية محورية لألمة العربية واإلسالمية، ولف نقبؿ أف تنتزع قضية فمسطيف مف بعدىا  القضية

 العربي واإلسالمي".
نصاؼ، الفتا إلى أف تجربتيا  وأشاد ىنية بأداء وزاراتو السابقة، عادا أفَّ التاريخ سيكتب عنيا كتابة خير وا 

 بيذا العمؽ عمى األرض المحتمة". كانت "أوؿ تجربة حكـ لمحركة اإلسالمية المعاصرة
ولفت إلى أفَّ "البعض حاوؿ جاىدًا إسقاط ىذا النموذج حتى ال يتمدد لباقي الشعوب، لكنو امتد في عالمنا 

ذا بالمنطقة اليوـ تحت حكـ إسالمي راشد"، مضيفًا: "عمى قدر المؤامرة  العربي وفجر ثورة عربية عارمة، وا 
ذي لـ يتوقؼ، وىؤالء الوزراء السابقيف عبروا عف شعب مجاىد صمـ أف كانت المواجية، وكاف العمؿ ال

يتحدى كؿ مف يتآمر عمى خيار الشعب، وكانوا وجيا لوجو أماـ مؤامرات أوسع الستيداؼ الحركة والمشروع 
 اإلسالمي في المقاومة والحكـ والسياسية".

لمعركة ثالثية، معركة سياسية بعدـ  "إف الحكومة صمدت في وجو اإلعصار، وتعّرضت وتابع ىنية بالقوؿ:
االعتراؼ بنتائج االنتخابات، ومعركة اقتصادية بالحصار الظالـ، ومعركة عسكرية بالحرب المدمرة، ولـ 
نعش في ظروؼ مستقرة ال داخمية وال خارجية"، مؤكدًا أف اليدؼ مف ذلؾ كاف "إسقاط الحكومة والتجربة 

وفرض العقاب الجماعي حتى ال ينحاز الشعب لخيار الثوابت، لكف  اإلسالمية، والتمويح بالعصا الغميظة،
الحكومة كانت بفضؿ اهلل أقوى مف اإلعصار والحصار، وأقوى في مواجية الحرب، فمـ تسقط الحكومة وال 

 المقاومة".
 وأكد أف الحكومة كذلؾ "كانت في ميداف المقاومة، وليس في ميداف الترؼ، وال تدير شؤوف شعبيا مف وراء
المكاتب، بؿ مف ميداف الصمود والمقاومة"، مشيرًا إلى أف أسر شاليط كاف أثناء حكـ ىذه الحكومة، )..( 
وتعرضنا لمحرب وصمد الشعب والمقاومة والحكومة، وتحققت صفقة وفاء األحرار في ظؿ ىذه الحكومة، 

 والمقاوميف. وظمت المقاومة عصية عمى الكسر، وشكمت الحكومة غطاء شرعيا ووطنيا لممقاومة
"لقد دارت حكومتنا السابقة في دائرة الثوابت السياسية الوطنية القطعية، ولـ نفرط بثوابت  وأضاؼ ىنية:

شعبنا وأمتنا، وحافظنا عمى المصداقية السياسية، واالستقرار األمني، وأنيينا الفمتاف، وقدمنا نموذجًا طيبًا في 
عمى أف الحكومة ستبقى وفية لوحدة الشعب والعمؿ عمى إنياء الحكـ الرشيد رغـ الظروؼ الصعبة"، مشددًا 

 االنقساـ وتحقيؽ المصالحة.
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وقاؿ: "االنقساـ ضار ولـ يكف بأيدينا وال بخياراتنا، ونريد أف نخرج منو بما يحقؽ وحدة األرض والشعب"، 
ـ عمى نظاـ فمسطيني "المصالحة كخيار يفترض أف تتوفر ليا رؤية تقوـ عمى إنياء االنقساـ، وتقو  مردفًا:

واحد، وقيادة فمسطينية واحدة في إطار منظمة التحرير الفمسطينية، وبرنامج وطني يتوافؽ عميو شعبنا، 
 يحمي الثوابت وخيارات الشعب".

وأكد عمى أىمية وجود قيادة تمتمؾ اإلرادة، وقاؿ: "نحف صادقوف، قيادة الحركة والحكومة وكؿ أحرار الشعب 
عادة الحيوية لشعبنا في كؿ صادقوف في تحقيؽ  المصالحة، ويمتمكوف اإلرادة الصادقة في إنياء االنقساـ وا 

 مكاف".
مف غزة، نقال عف ا ؼ ب، أف ىنية أعمف  //القدس العربي، لندن،  في السياؽ ذاتو ذكرت

ة منو، لقيادة نائبو زياد الظاظا يتمتع بكافة صالحيات رئيس الحكومة ليتفرغ، كما قالت مصادر قريب أف
بكامؿ "زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء يتمتع  إف :تكريـالوقاؿ ىنية في خالؿ حفؿ  حركة حماس في غزة.

 ."صالحيات رئيس الوزراء
ىنية منح كامؿ صالحياتو لنائبو الظاظا ليتفرغ لقيادة حركة  أفوذكرت مصادر فمسطينية قريبة مف الحكومة 

في االنتخابات الداخمية لممكتب السياسي في  األصوات أعمىى حماس في قطاع غزة حيث حصؿ عم
 القطاع.

مرزوؽ نائب رئيس المكتب  أبوىنية وموسى  أف "فرانس برس"لوكالة  أكدواوكاف مسؤولوف في حماس 
خالد مشعؿ  إعالفالمرشحيف لتولي رئاسة المكتب السياسي العاـ لمحركة بعد  أقوىالسياسي لحماس مف 

 ة.عدـ ترشحو ثاني
 
 أحادياً  في رسالة ألوباما: توجو فمسطين لألمم المتحدة ليس قراراً  عباس 

الرئيس محمود  أف ،راـ اهللمف  //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، نشرت 
بخيار عباس، أرسؿ الثالثاء، رسالة إلى الرئيس األميركي باراؾ أوباما، أكد خالليا التزاـ الجانب الفمسطيني 

الدولتيف، وبأف التقدـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة لرفع مكانة فمسطيف والحصوؿ عمى وضع دولة غير 
 عضو في األمـ المتحدة لـ يكف قرارا أحاديا.

ىذه الخطوة جاءت "، إف الرئيس أوضح في رسالتو أف "وفا"نمر حماد لػ لعباسوقاؿ المستشار السياسي 
مسطيني عمى أرضو، بوصفيا أرضا محتمة، وليست أرضا متنازعا عمييا، وأف ىذا ال لتثبيت حؽ الشعب الف

ييدؼ إلى عزؿ إسرائيؿ، بؿ الحصوؿ عمى اعتراؼ دولي يسيؿ عممية المفاوضات، حيث سنكوف 
 ."مستفيديف لمعودة إلى المفاوضات بعد حصولنا عمى االعتراؼ الدولي

يريد  عف مراسميا، مف راـ اهلل، كفاح زبوف، أف عباس نقال //الشرق األوسط، لندن، وذكرت 
اليدؼ ىو ": "الشرؽ األوسط"مكاسب سياسية عمى األرض مف وراء الحصوؿ عمى المرتبة. وقالت مصادر لػ

نريد تغيير الوضع مف سمطة مؤقتة إلى دولة تحت ". وأضافت: "تغيير الوضع القائـ عمى األرض
 ."مف وضع السمطة الوظيفي. نحف ال نعمؿ عند االحتالؿ يجب التخمص". وأوضحت: "االحتالؿ

 
 
 فياض يتسمم دعوة من نظيره المصري لزيارة القاىرة 
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الشرؽ األوسط: تسمـ رئيس الوزراء سالـ فياض دعوة رسمية مف نظيره المصري ىشاـ قنديؿ لزيارة  -لندف 
اـ بتسميـ الدعوة لفياض في مقر رئاسة القاىرة لبحث سبؿ تطوير العالقات بيف البمديف في كؿ المجاالت. وق

الوزراء في راـ اهلل ظير أمس، السفير المصري لدى السمطة الوطنية ياسر عثماف. وأشاد رئيس الوزراء 
بدور مصر الثابت في دعـ ومساندة الحقوؽ الوطنية لشعبنا الفمسطيني، مؤكدا أنو سيمبي ىذه الزيارة في 

 أسرع وقت ممكف.
 //ن، الشرق األوسط، لند

 
 عقد لقاء سري بين عباس وباراك في عمانالسمطة الفمسطينية تنفي  

عدـ حدوث أي لقاء بيف الرئيس محمود  ،أكد السفير الفمسطيني في عماف عطااهلل خيري :الغد -عماف 
 قبؿ أياـ في عماف. ،باراؾ أييودعباس ووزير الحرب اإلسرائيمي 

يوـ الخميس الماضي  ،باراؾ –التي ترددت حوؿ عقد لقاء بيف عباس وأضاؼ إلى "الغد" "ال صحة لألنباء
 في عماف، كما لـ يحدث أي لقاء مؤخرًا بيف الرئيس عباس وأي مسؤوؿ إسرائيمي، فالعممية معطمة".

وبالتزامف، نفى نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس عباس "التقارير التي تحدثت عف لقاء سري عقد بيف 
 اهلل الثاني". لخميس الماضي في عماف بحضور جاللة الممؾ عبدعباس وباراؾ ا

 //الغد، عمان، 
 
 ىنية: لقاءات عباس باإلسرائيميين تأتي عمى حساب دماء الفمسطينيين  حكومة 

دعت الحكومة الفمسطينية في غزة رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس "لمعودة إلى خيار : صفا - غزة
 ال مف الخيارات التفاوضية العبثية التي ثبت فشميا".وحدة الشعب بد

عقب اجتماعيا األسبوعي الذي عقدتو  ،واستنكرت الحكومة في بياف ليا وصؿ وكالة "صفا" نسخة عنو
المقاءات التي يجرييا أبو مازف )عباس( وفريقو مع قادة االحتالؿ،  ،برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا

 تأتي في إطار تجميؿ صورة االحتالؿ وقيادتو عمى حساب دماء شعبنا وحقوقو ومصالحو".عادة إياىا بأنيا "
جددت رفضيا إلجراء االنتخابات المحمية في الضفة المحتمة "خارج اطار التوافؽ الوطني"، داعية إلجرائيا و 

 السياسية".في إطار رزمة اتفاؽ المصالحة وليس "بيذا الشكؿ الضار الذي يجعؿ شعبنا حقال لمتجارب 
واستنكرت الحكومة التصعيد اإلسرائيمي المبرمج ضد قطاع غزة، مدينة جرائـ القتؿ التي يقوـ بيا االحتالؿ 

  ضد المواطنيف، محذرة مف نتائج وتداعيات الجرائـ بغزة.
ودعت مصر وجامعة الدوؿ العربية واألطراؼ الفاعمة في المجتمع الدولي إلى لجـ االحتالؿ ووقؼ عدوانو 

 عمى الشعب الفمسطيني.
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 
  "إسرائيل"الفمسطينية ليست بصدد نزع الشرعية عن  القيادةعريقات:  

قاؿ صائب عريقات، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المجنة المركزية لحركة "فتح"، : راـ اهلل
نما إحقاقا إف التوجو الفمسطيني لألمـ المت حدة "لـ يكف موجًيا لنزع الشرعية عف إسرائيؿ أو إسقاطيا، وا 

 لمحؽ الفمسطيني ولرفع المكانة الدولية لفمسطيف بالصورة التي تستحقيا".
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وأضاؼ، خالؿ ندوة دعا عقدىا المؤتمر الوطني الشعبي لمقدس في مقره بمدينة البيرة مساء أمس االثنيف 
السمطة الرسمية نشرىا، أف "القيادة ليست بصدد الصراع مع أحد أو نزع  ( وأعادت وسائؿ إعالـ/)

الشرعية عف أحد، أو تسجيؿ نقاط، بؿ إنيا تكرس مبدأ الدولتيف، وتسعى لتثبيت الحؽ الفمسطيني، وإلعادة 
 فمسطيف لمخارطة".

 //قدس برس، 
 
 ية"االحتالل بشن عدوان جديد عمى غزة "لعبة سياس تيديدات: رزقة 

اعتبر مستشار رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة يوسؼ رزقة أف "تصعيد وتيرة : نادية سعد الديف - عماف
التيديد بشف عدواف جديد عمى غزة يستيدؼ توظيفًا انتخابيًا مف أجؿ كسب األصوات في المعركة االنتخابية 

 المقبمة مف خالؿ العامؿ األمني".
تمة إف "تيديدات العدواف ال تخرج عف كونيا لعبة سياسية لحشد أصوات وقاؿ لػ"الغد" مف األراضي المح

 انتخابية، تتجو غالبًا نحو المرشح األكثر مبالغة في تعظيـ الياجس األمني لدى الداخؿ اإلسرائيمي".
األميركي باالنتخابات الرئاسية النصفية، المقررة في تشريف  االنشغاؿوأضاؼ إف "حكومة االحتالؿ تستغؿ 

نوفمبر القادـ، مف أجؿ جني األرباح"، وسط "مزاد انتخابي لممرشحيف المتنافسيف لكسب الصوت / ثانيال
 الصييوني في الواليات المتحدة".

 //الغد، عمان، 
 
 رزقة: حماس تنتظر من مصر تطبيق الطروحات التي تقدمت بيا إلنعاش غزة 

س الحكومة بغزة يوسؼ رزقة إف وجية نظر حماس قاؿ المستشار السياسي لرئي: ضياء الكحموت - غزة
وحكومتيا لـ تتغير مف الرئاسة والحكومة في مصر، وال تزاؿ تنتظر تطبيؽ مجموعة الطروحات التي تقدمت 

 بيا إلنعاش غزة.
وأوضح رزقة لمجزيرة نت أف حكومتو تقدر األوضاع الداخمية واإلشكاليات التي تعيشيا مصر، وال ترغب في 

اليات جديدة ليا وىي التي بدأت بالصعود والعودة لمريادة بعد الثورة، مشيرًا إلى ظروؼ محيطة إضافة إشك
 بالوضع المصري تعيؽ تنفيذ المطالب.

لكنو تحدث عف فوارؽ سياسية في التعامؿ مع حكومتو وحماس، ففي عيد الرئيس المخموع حسني مبارؾ لـ 
ما اليوـ فرئيس الوزراء في غزة التقى الرئيس مرسي يكف يسمح لحماس بااللتقاء بأي مسؤوؿ سياسي، أ

 ورئيس الحكومة ىشاـ قنديؿ.
وأضاؼ "المواطف قد ال ييتـ باألبعاد السياسية وييتـ بالجوانب العممية إلنياء معاناتو وىذا حقو، لذلؾ فإننا 

 ر".ال زالنا عمى تواصؿ مع الجيات المصرية لتنفيذ ما طمبنا خالؿ لقاءاتنا المتكررة بمص
ويرى رزقة أف معوقات أخرى قد تكوف سببًا في تأخير تنفيذ الوعود التي أطمقيا مرسي لغزة، ومنيا مثاًل أف 
االتفاؽ جرى لتفعيؿ خطة زيادة الكيرباء الواردة لغزة، ولكف أطرافًا لـ تنشر حتى اآلف عطاءات التنفيذ، في 

 إشارة لمسؤوليف مف عيد مبارؾ.
 //الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
  من الشير المقبل لجنة التحقيق الفرنسية بقضية عرفات إلى رام اهلل مسؤول فمسطيني:  
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كشؼ مسؤوؿ فمسطيني، أمس، أف لجنة التحقيؽ الفرنسية بقضية وفاة الرئيس الفمسطيني الراحؿ : أ ؼ ب
 مف الشير المقبؿ. ياسر عرفات ستصؿ األراضي الفمسطينية في 

عممية الوصوؿ إلى جثماف عرفات مف أجؿ أخذ عينة منو لفحصيا "، إف "فرانس برسػ"وقاؿ المسؤوؿ ل
تـ دفف الجثماف بطريقة معينة لعدـ ". وأضاؼ أنو "ستستغرؽ وقتًا ربما يصؿ إلى عدة أسابيع أو شير

إف الجانب الفمسطيني سيقدـ كؿ ". وأردؼ "الوصوؿ إلى جثمانو مف أية جية مف دوف إذف رسمي
 ."المطموبة لضماف عمؿ فريؽ التحقيؽ الفرنسي مف دوف أية عوائؽالتسييالت 
 . "فريؽ المختبر السويسري سيتزامف وصولو مع وصوؿ فريؽ التحقيؽ الفرنسي"وقاؿ إف 

 //الخميج، الشارقة، 
 
 أبو السبح: ممف األسرى لن يغمق قبل تبييض سجون االحتالل عطا اهلل  

ريف د. عطا اهلل أبو السبح، أف ممؼ األسرى لف ُيغمؽ ولف يبقى ىناؾ أسير والمحر  األسرىأكد وزير شؤوف 
 ."إسرائيؿ"فمسطيني، مشددًا عمى أف تبييض السجوف مرىوف بزواؿ 

" الذي أقامو األحرار"وفاء  األسرىلصفقة تبادؿ  األولىجاء ذلؾ خالؿ كممتو في ميرجاف إحياء الذكرى 
وأكد أبو السبح أف ممؼ األسرى لف ُيغمؽ ولف يظؿ ىناؾ أسير  الثاء،مجمس طالبات الجامعة اإلسالمية، الث

وأنيا كياف عدواني غاصب، مشددًا عمى أف  "إسرائيؿ"فمسطيني؛ وىذا إف دؿ فإنما يدؿ عمى عدـ شرعية 
 ."إسرائيؿ"تبييض السجوف مرىوف بزواؿ 

 //فمسطين أون الين، 
 
 محررًا إلى الضفة عودة قراقع: اتصاالت متواصمة مع مصر لعيسى  

أعمف وزير شؤوف األسرى والمحرريف، عيسى قراقع، أمس، أف ىناؾ جيودا حثيثة تبذؿ مف خالؿ : د ب أ
 أسيرًا أبعدوا إلى قطاع غزة والخارج، غدًا الخميس إلى الضفة الغربية. اتصاالت مع مصر إلعادة 

 //الخميج، الشارقة، 
 
 ضد الشعب الفمسطيني "قذرة"توطنون يشنون حربا البرغوثي: المسمصطفى  

العاـ لحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية اف المستوطنيف يشنوف  األميفمصطفى البرغوثي  د.قاؿ النائب 
 مسمسؿ الجرائـ التي  أف وأكد حربا قذرة ضد شعبنا بتواطؤ مف حكومة نتنياىو التي توفر الحماية ليـ.

 
الزيتوف وسرقة الثمار ىو قرصنة وعربدة ولصوصية تتـ  أشجارلمزارعيف وتقطيع يشنيا المستوطنوف ضد ا

 في وضح النيار مف قبؿ مجموعات استيطانية مارقة.
 //الدستور، عمان، 

 
 لغزةإدخال مواد بناء  "إسرائيل"لطمبو من  تحيل مسؤول االرتباط بغزة لمعمل اإلداري السمطة 

أف السمطة الفمسطينية حولت مسؤوؿ  ،مف مصادر مطمعة "قدس العربيال"عممت : أشرؼ اليور -غزة 
التنسيؽ المدني مع إسرائيؿ في قطاع غزة خميؿ فرج، لمعمؿ في منصب إداري في وزارة الشؤوف المدنية، 



 
 

 

 

 

           11ص                                    1653العدد:                17/11/1111 األربعاء التاريخ:

، لمطمب منيـ إدخاؿ مواد "إيريز"عمى خمفية االجتماع الذي عقده مؤخرًا مع مسؤوليف إسرائيمييف في معبر 
 صالح مشاريع إعادة اإلعمار التي تنوي دولة قطر تنفيذىا في غزة.بناء ل

فقد جرى إبالغ فرج بقرار تحويمو مف  ،عدة مسؤوليف "القدس العربي"وبحسب المعمومات التي أكدىا لػ 
العمؿ الميداني بالمسؤولية عف عممية التنسيؽ المدني مع الجانب اإلسرائيمي، والخاصة باستصدار 

 يؽ دخوؿ البضائع والسمع، إلى مياـ إدارية في الوزارة، وتعييف ماىر أبو العوؼ بداًل منو.التصاريح، وتنس
وكاف فرج ضمف فريؽ المسؤوليف الذيف التقوا األسبوع الماضي بمسؤوليف مف الجانب اإلسرائيمي وفي 

د في اإلدارة مقدمتيـ قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالؿ الجنراؿ تاؿ روسو، ورئيس قسـ االقتصا
مف الجانب اإلسرائيمي  "إيريز"المدنية آفي شاليؼ، حيث طمب خالؿ المقاء الذي تـ في معبر بيت حانوف 

معاممة المشروع القطري إلعادة إعمار القطاع أسوة بمشاريع المؤسسات الدولية، مف ناحية السماح بدخوؿ 
 مميوف دوالر. في القطاع، والبالغ تكمفتيا نحو  مواد البناء لتنفيذ المشاريع التي ينوي القطريوف تنفيذىا

 //القدس العربي، لندن، 
 
 حماس العسكري بالضفة أرشيف تصادر األجيزة األمنيةمعا: وكالة  

مف الوصوؿ الثالثاء، فجر  ،تمكنت األمنية األجيزة أفكشفت مصادر فمسطينية مطمعو  :خاص - نابمس
 .الغربيةكامؿ التابع لمجناح المسمح لحركة حماس في الضفة ال األرشيؼ أسمتوومصادرة ما 

السري  األرشيؼالوقائي تمكف مف الوصوؿ الى مكاف  األمفجياز  أفالمصادر لوكالة معا " وأضافت
في شقة سكنية  األرشيؼلكتائب القساـ بعد جيود مضنيو ومعمومات استخبارية ومراقبو عثر خاللو عمى 

 مس".البنايات غربي ناب بإحدى
 .الذخيرةكميات كبيرة مف  إلى إضافةكمبيوتر لمتخزيف  وأقراصحواسيب  وأجيزةالورقي  األرشيؼوتـ ضبط 

 يزاؿ في بدايتو. التحقيؽ ال أف وأكدتورفضت ذات المصادر الكشؼ عف مزيد مف التفاصيؿ 
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
  منّسق مكتب نواب حماس في نابمس يعتقلاالحتالل  

اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، الثالثاء، منسؽ مكتب نواب كتمة "التغيير واإلصالح"، المحسوبة : نابمس
 عمى حركة "حماس" في مدينة نابمس الواقعة بشماؿ الضفة الغربية، بعد دىـ منزلو وتفتيشو.
االحتالؿ اقتحمت  وأفادت مصادر في مكتب النواب اإلسالمييف بنابمس لػ "قدس برس" أف قوة مف جيش

عاًما(، والذي يعمؿ منسًقا لمكتب نواب كتمة "التغيير واإلصالح"،  منزؿ الموظؼ أمجد أبو غوش )
 المحسوبة عمى حركة حماس في مدينة نابمس، وقامت باعتقالو.

 //قدس برس، 
 
 الخميس لمموظفيننصف راتب صرف : حكومة فياض 

ؿ اجتماعو في راـ اهلل أمس برئاسة رئيس الوزراء سالـ فياض، أنو سيتـ أعمف مجمس الوزراء خال :راـ اهلل
شيقؿ وذلؾ  شيقؿ، وال يزيد عف  صرؼ نصؼ الراتب لجميع الموظفيف، وبما ال يقؿ عف 

 يوـ غد، مؤكدا استمرار الجيود لصرؼ دفعة أخرى قبؿ عطمة عيد األضحى المبارؾ.
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استمرار األزمة المالية التي تمر بيا السمطة الوطنية والجيود وتداوؿ مجمس الوزراء بشكؿ معمؽ في 
لى األمتيف  المبذولة لمعالجة الضائقة المالية. وتقدـ المجمس بالتينئة إلى أبناء شعبنا في الوطف والشتات وا 

 العربية واإلسالمية بمناسبة قرب حموؿ عيد األضحى المبارؾ.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
  بقطاع غزةمميون دوالر لمعالجة مياه الصرف الصحي  : ركات الفراب 

مميوف دوالر لتنفيذ مشاريع مركزية  قاؿ وزير الحكـ المحمى محمد الفرا، إف بمديات قطاع غزة رصدت 
 لمعالجة مياه الصرؼ الصحي بالقطاع.

فيذ المشروع أوؿ الشير المقبؿ وأوضح الفرا في تصريح صحفي، الثالثاء، أف بمدية خاف يونس ستبدأ تن
مميوف دوالر، فيما سيبدأ العمؿ بمشروع معالجة مياه الصرؼ الصحي شماؿ القطاع البالغ كمفتو  بقيمة 
 مميوف يورو. فيما تبمغ كمفة مشروع غزة والوسطى  مميوف دوالر، بداية عاـ  

 //فمسطين أون الين، 
 
 عمى اعتداءات المستوطنين ف شجرة زيتون رداً أل  الضفة: خطة لزراعة 

قاؿ وزير الزراعة في الحكومة الفمسطينية بالضفة الغربية وليد عساؼ لمجزيرة نت : ميرفت صادؽ -راـ اهلل 
 إف الفمسطينييف لف يقفوا مكتوفي األيدي إزاء ىجمات المستوطنيف المتصاعدة.

ات أشجار الزيتوف منذ بداية موسـ قطفو قبؿ نحو وأشار الوزير إلى قياـ المستوطنيف بقطع وحرؽ مئ
ألؼ شجرة زيتوف في كافة أنحاء البالد  أسبوعيف، مبينا أف الحكومة وضعت خطة لزراعة أكثر مف 

 ردا عمى اعتداءات المستوطنيف.
 //الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 م عمى حساب القضية عطون: أصحاب الخيار التفاوضي ما زالوا مستمرين في طريقيالنائب  

انتقد النائب المقدسي المبعد إلى راـ اهلل أحمد عطوف بشدة لقاء الرئيس الفمسطيني محمود عباس : راـ اهلل
وقاؿ في حديث عبر الياتؼ لوكالة قدس نت لألنباء إف  )أبو مازف( بشخصيات إسرائيمية في راـ اهلل،

ا زالوا مستمريف في طريقيـ عمى حساب القضية "أصحاب الخيار التفاوضي مع االحتالؿ اإلسرائيمي م
 الفمسطينية". 

وأضاؼ بأنو "كاف األولى لمرئيس عباس أف يمتقي مع أبناء الشعب الفمسطيني و مع نواب المجمس 
 التشريعي الذيف ينوبوف عف شعبنا بدؿ لقاء قادة االحتالؿ". 

 //وكالة قدس نت، 
 
  الفمسطينية " المعتقل لدى السمطةنواب يتضامنون مع مراسل "قدس برس 

أعرب عدد مف نواب المجمس التشريعي عف تضامنيـ مع الزميؿ محمد منى مراسؿ وكالة "قدس : نابمس
برس" بنابمس، وطالبوا أجيزة األمف التابعة لمسمطة )جناح الضفة الغربية( بسرعة اإلفراج عنو، والذي دخؿ 

 أسبوع الرابع في سجوف السمطة.



 
 

 

 

 

           11ص                                    1653العدد:                17/11/1111 األربعاء التاريخ:

( منزؿ عائمة الصحفي محمد منى، واطمعوا عمى معاناة |د البرلماني، بعد ظير الثالثاء )وزار الوف
يوًما، حيث تشكؿ الوفد مف النائب حسني البوريني والنائب  ذويو جراء مواصمة السمطة اعتقاؿ ابنيـ منذ 

 داوود أبو سير والنائب ياسر منصور.
أجيزة أمف السمطة لمصحفي محمد منى "جريمة أخرى تضاؼ  وأكد النائب ياسر منصور أف مواصمة اعتقاؿ

إلى جرائـ االعتقاؿ السياسي التي تجري في الضفة، وتمثؿ تعبيًرا واضًحا عف استيداؼ واضح مف قبؿ 
 السمطة براـ اهلل لحرية الصحافة والرأي ومالحقة اإلعالمييف والكتاب بسبب أرائيـ".

 //قدس برس، 
 
  عدوانيم الستمرارس بإسرائيميين يعطي الغطاء حماس: لقاء عبا 21

غزة: عّبرت حركة "حماس" عف استيجانيا الستقباؿ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس عددًا مف 
أعضاء "الكنيست" اإلسرائيمييف، وجنراالت متقاعديف مف جيش االحتالؿ، بالتزامف مع القصؼ اإلسرائيمي 

 يداء منذ مساء السبت الماضي.عمى قطاع غزة، الذي أوقع خمسة ش
وقالت الحركة في بياف صادر عف مكتبيا اإلعالمي، تمقت "قدس برس" نسخة عنو: "إف استقباؿ رئيس 
السمطة لشخصيات صييونية، خدمة مجانية لالحتالؿ واستيتار بدماء شيداء غزة المحاصرة الذيف سقطوا 

 جّراء القصؼ األخير عمى القطاع".
س السمطة ىذا المقاء "في ظؿ العدواف الصييوني الغاشـ عمى قطاع غزة المحاصر؛ وأضافت أف عقد رئي

 يعطي االحتالؿ الغطاء الستمراره في انتياكاتو وجرائمو ضد شعبنا الفمسطيني وأرضو".
 16/10/2012قدس برس، 

 
 ازات وطنية تحاول تسويق الخيانة والعمالة لالحتالل عمى أنيا إنج وأجيزتيا بالضفةالسمطة أبو عبيدة: 22

قاؿ الناطؽ باسـ كتائب الشييد عز الديف القساـ أبو عبيدة: "إف تفاخر السمطة وأجيزتيا األمنية بالكشؼ 
ىو تأكيد عمى أف ىذه السمطة بال أخالؽ  -إف صح  -عف األرشيؼ السري لكتائب القساـ بالضفة الغربية 

 وبال حس وطني".
"ال نؤكد ما نشرتو وسائؿ اإلعالـ عف الوصوؿ إلي  ،الثاءفي تصريح صحفي مساء الث ،وأضاؼ أبو عبيدة

األرشيؼ السري لمقساـ، ألننا تعودنا الكذب مف ىذه األجيزة األمنية التي تحاوؿ تسجيؿ إنجازات وىمية مف 
 أجؿ خدمة االحتالؿ".

انة والعمالة تحاوؿ تسويؽ الخي ،أف سمطة راـ اهلل وأجيزتيا الوظيفية في الضفة المحتمة ،وأكد أبو عبيدة
لالحتالؿ عمى أنيا إنجازات وطنية وتاريخية، في استخفاؼ واضح بشعب تربى عمى المقاومة وقدـ مف أجؿ 

 تحرير فمسطيف عشرات آالؼ الشيداء والجرحى واألسرى.
ألنيا تأتي في إطار محاوالت السمطة  ؛تعتبر خطيرة -إف صدقت-وشدد عمى أف مثؿ ىذه األفعاؿ 

ة أمريكية ترسيخ مفيوـ لدى شعبنا مفاده "أف اإلنتماء لممقاومة ولكتائب القساـ تيمة بمساعدة إسرائيمي
 وجريمة"، مضيفًا: "ىذا أمر ال يمكف أف ينطمي عمى شعبنا".

وأوضح أف توقيت اإلعالف يحمؿ مدلوالت خطيرة، ألنو يأتي في وقت تعاني فيو السمطة مف أزمات عمى 
ياسي واالقتصادي والمالي، وىو ما يجعميا تقدـ المزيد مف الجيد كافة المستويات وخاصة الجانب الس

 األمني الذي يخدـ االحتالؿ في محاولة إلرضائو، لتدخؿ لمساعدة السمطة ماليًا.
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ودعا أبو عبيدة الشعب الفمسطيني "الذي كاف وال زاؿ وسيبقى حاماًل لراية المقاومة حتى تحرير فمسطيف 
 ىذا المسمسؿ الخياني ووقؼ كؿ أشكاؿ التنسيؽ األمني مع االحتالؿ". بالتحرؾ لنبذ ىذه الفئة ووقؼ

وكانت مصادر أمنية كشفت أف جياز األمف الوقائي بالضفة، تمكف فجر اليوـ مف الوصوؿ ومصادرة ما 
 أسماه "االرشيؼ الكامؿ التابع لكتائب الشييد عز الديف القساـ بالضفة المحتمة".

 16/10/2012، فمسطين أون الين
 

 األديب األلماني غونتر غراس الداعم لفمسطين موقفعزت الرشق يثّمن  13
بيروت: أشاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشؽ بموقؼ األديب األلماني غونتر غراس، 
الذي وصؼ فيو االحتالؿ اإلسرائيمي بأنو "قوة نووية غير مسجمة" و"قوة محتمة". ودعا أحرار العالـ إلى 

 مى منوالو لفضح جرائـ االحتالؿ.النسج ع
وقاؿ الرشؽ في تصريح صحفي مكتوب أرسؿ نسخة منو لػ "قدس برس": "إننا في حركة حماس نثمف ىذا 
الموقؼ الحر، الذي صرح بو األديب األلماني في وجو االحتالؿ الصييوني والقوى الدولية المتواطئة معو، 

االحتالؿ اإلجرامية وتدعـ حؽ شعبنا الفمسطيني في نيؿ ونرحب بكؿ المواقؼ المشرفة التي تفضح سياسة 
 حريتو والعيش عمى أرضو".

 16/10/2012قدس برس، 
 
 ت االحتالل تقصف بخمسة صواريخ موقعا لكتائب القسام شمال قطاع غزة دون اصاباتاطائر  24

القساـ الذارع  قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي فجر االربعاء موقع تدريب يتبع لكتائب عز الديف :غزة
 المسمح لحركة حماس ببمدة بيت الىيا شماؿ قطاع غزة.

وقالت مصادر محمية اف طائرات االحتالؿ قصؼ بخمسة صواريخ موقع تدريب لمقساـ مما ادى الي احداث 
  دمار كبير فيو باالضافة الي تضرر بعض منازؿ المواطنيف القريبة منو.

 17/10/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 ىي من تممي عمى واشنطن تصريحاتيا لصد التوجو الفمسطيني لألمم المتحدة "إسرائيل"سن: محي 25
أكد جماؿ محيسف عضو المجنة المركزية لحركة فتح, أف الحكومة اإلسرائيمية ىي مف تممي عمى : راـ اهلل

 واشنطف تصريحاتيا بشأف صد الفمسطينييف عف التوجو لألمـ المتحدة. 
يح خاص لمراسؿ وكالة قدس نت لألنباء, أف "الموقؼ األمريكي مف أي موضوع وأضاؼ محيسف في تصر 

أو ممؼ إنما ىو الموقؼ اإلسرائيمي بالضبط, وكؿ ما تـ اإلعالف عنو في الفترة األخيرة مف تصريحات لقادة 
مالء إسرائيمي".   أمريكييف عف التوجو الفمسطيني لألمـ المتحدة كاف بإتفاؽ وا 

غوطات األمريكية عمى القيادة الفمسطينية والتي يظير منيا قطع المساعدات عف واعتبر بأف كؿ الض
غالؽ مكتب فمسطيف  السمطة الوطنية و قطع المساعدات عف األمـ المتحدة في حاؿ إعترفت بفمسطيف, وا 

 في واشنطف إنما ىي ضغوط إسرائيمية لوقؼ التوجو تمامًا وفورًا. 
ر أماـ القيادة الفمسطينية بعد فشؿ أمريكا في الضغط عمى إسرائيؿ ولفت محيسف إلى أنو ال يوجد أي خيا

 لوقؼ إنتياكاتيا بحؽ الشعب الفمسطيني إال لمتوجو لألمـ المتحدة ونيؿ عضوية فمسطيف غير الكاممة ىناؾ. 
 17/10/2012، وكالة قدس نت لألنباء
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 غطرباح مينا: حذرنا حماس من انفجار االوضاع بغزة بسبب الضرائب والض 26

عف اجتماع عقد بيف  ،مجبية الشعبية لتحرير فمسطيف رباح مينالكشؼ عضو المكتب السياسي  :بيت لحـ
قيادة الجبية وقيادة حماس قبؿ أسبوعيف في مكتبو، بحضور عضو المكتب السياسي لحماس عماد العممي 

 وقد تناوؿ أخر التطورات عمى الساحة الغزية.
بفعؿ سياسة  ،ا حذرنا قيادة حماس مف انفجار األوضاع في قطاع غزة"انن وفي حديثو لػ معا قاؿ رباح:

الحكومة وأجيزة األمف التي تبالغ باستعماؿ وسائؿ الضغط عمى الجماىير"، مشيرا لما اسماه نموذج البريج 
 حيف خرجت الجماىير بشكؿ عفوي بعد حادث وفاة طفمة نتيجة االحتراؽ بسبب شمعة.

منية في المقالة قامت باستدعاء نشطاء مف الجبية الشعبية لممقرات األمنية. اف األجيزة األ ،واضاؼ مينا
وأضاؼ اف الموضوع األخر متعمؽ باحتكار حماس لمسمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وقياميا بجباية 

 األمواؿ مف الناس دوف رقابة مف أي جية.
 16/10/2012وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 عن اغتيال أحد كوادرىا في سوريا وتتيم "عصابات إرىابية تعمن :القيادة العامة"" -الجبية الشعبية" 27

مف كوادرىا في مخيـ درعا  القيادة العامة" إف طبيبا -قالت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف : دمشؽ
يدوا فمسطينييف استش 7(. وكاف نحو 16/10الثالثاء ) لالجئيف الفمسطينييف جنوب سوريا، اغتيؿ اليـو

وأوضح بياف  .تعرض المخيـ لقصؼ جوي مف قبؿ طائرات تابعة لمجيش السوري مطمع الشير الجاري جراء
 –الحصاف أحد كوادر الجبية الشعبية  صدر عف "الجبية الشعبية" وتمقتو "قدس برس" أف "الطبيب عادؿ

واعتبر . ى حد تعبير البيافحماية مخيـ درعا مف عبث اإلرىابييف" عم القيادة العامة، عقابا عمى دوره في
التآمري عمى سورية وشعبنا الفمسطيني  أف "عصابات إرىابية" نفذت عممية االغتياؿ "في سياؽ دورىا ،البياف

 في المخيمات.
المقاومة، وتقؼ إلى جانبيا  أنيا "ستضؿ وفية لسورية ،التي يرأسيا أحمد جبريؿ ،وأكد بياف "الجبية الشعبية"

 .دائما باتجاه فمسطيف" مر والعدواف .. وعينو وقمبوفي مواجية قوى التآ
 16/10/2012قدس برس، 

 
 إذا وقعت األسمحة الكيميائية بيد منظمات"إرىابية" بعممية عسكرية ضد سوريا ييددنتنياىو  18

ىػػدد رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو الثالثػػاء بالقيػػاـ بعمميػػة عسػػكرية ضػػد سػػوريا. : القػػدس المحتمػػة
ء ذلػػؾ خػػالؿ اسػػتقباؿ نتنيػػاىو سػػفراء دوؿ االتحػػاد األوروبػػي المعتمػػديف لػػدى إسػػرائيؿ اليػػوـ الثالثػػاء فػػي جػػا

 القدس، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية في موقعيا اإللكترونى. 
ائيؿ سػػوؼ وقػػاؿ نتنيػػاىو إنػػو إذا وقعػػت األسػػمحة الكيميائيػػة السػػورية فػػي أيػػدي منظمػػات "إرىابيػػة"، فػػإف إسػػر 

 تدرس القياـ بعممية عسكرية. 
 16/11/1111، وكالة سما اإلخبارية

 
 عسكري إسرائيمي: أية حرب قادمة ستمحق بنا أضرارًا جسيمة 19
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حػػّذر مسػػؤوؿ رفيػػع المسػػتوى فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي مػػف تبعػػات أي حػػرب قادمػػة تكػػوف الدولػػة العبريػػة طرفًػػا 
 بإسرائيؿ في الجانبيف العسكري و"الجبية الداخمية".فييا، مشيًرا إلى أف أضراًرا جسيمة ستمحؽ 

وقاؿ رئيس الشعبة الموجستية التابعة لمجػيش اإلسػرائيمي "البريغػادير إيتسػيؾ كػوىيف": "إف الحػرب المقبمػة، أيػًا 
كانت، سػتمحؽ األضػرار الجسػيمة بالقواعػد العسػكرية، وكػذلؾ بالجبيػة الداخميػة مػف جػراء تعرضػيا لمضػربات 

 لمعادية"، كما قاؿ.الصاروخية ا
وأضاؼ كوىيف، في حديث لمموقع اإللكتروني لمقناة الثانية في التمفزيػوف اإلسػرائيمي، أعػادت وسػائؿ اإلعػالـ 
العبرية المختمفة نشر مقتطفات منو، أف الجيش اإلسرائيمي "كثؼ في اآلونة األخيرة مػف اسػتعداداتو الحتمػاؿ 

 قواعده تصمدىا".وقوع حرب شاممة ويبذؿ جيودًا جبارة لجعؿ 
ولفت المسؤوؿ العسكري النظر إلى أف "قيادات الجيش تتابع مجريػات التطػورات اإلقميميػة أواًل بػأوؿ، خاصػة 
فػػي سػػورية، وتجػػّدد بالتػػالي تعميماتيػػا"، مؤكػػًدا أف مخزونػػات األسػػمحة والػػذخيرة والعتػػاد العسػػكري "ممتمئػػة عػػف 

 آخرىا استعدادًا ألي طارئ"، عمى حد تعبيره.
 17/11/1111، دستور، عّمانال

 
 "الييود ليسوا أغمبية في فمسطين التاريخية"ىآرتس: إحصائية تبين أن  31

ُكشؼ النقاب عف وثيقة حكوميػة رسػمية فػي إسػرائيؿ تشػير إلػى أف عػدد الييػود يقػؿ : نظير مجمي -تؿ أبيب
مميوف نسمة مقابػؿ  5.9يود عف عدد العرب في المنطقة المعروفة باسـ "فمسطيف التاريخية"، إذ يبمغ عدد الي

مميػػػوف فمسػػػطيني. ولكػػػوف إسػػػرائيؿ تسػػػيطر عمػػػى ىػػػذه المنطقػػػة وتػػػتحكـ فػػػي كػػػؿ شػػػيء فييػػػا، اسػػػتنتجت  6.1
 صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية، إف إسرائيؿ تدير نظاـ "أبرتيايد"، تحكـ فيو األقمية األكثرية.

يفة المػذكورة، أمػس، إنػو تعػرؼ عمػى وقاؿ الكاتػب الصػحافي عكيفػا إلػدار، فػي تقريػر خػاص نشػره فػي الصػح
الوثيقة بالصدفة. إذ قرأ خبرا اقتصاديا صغيرا حوؿ التعديالت في قوانيف الجمارؾ، فكشؼ عمميػا اعترافػا مػف 
حكومة بنياميف نتنياىو ومكتبو بأف الييود لـ يعودوا أغمبيػة بػيف النيػر والبحػر، وأف ذلػؾ يعنػي عمميػا، القػوؿ 

ائيؿ ىػػػو نظػػػاـ "أبرتيايػػػد"، إذ تحكػػػـ األقميػػػة الييوديػػػة أغمبيػػػة عربيػػػة فػػػي فمسػػػطيف بػػػأف النظػػػاـ السػػػائد فػػػي إسػػػر 
 التاريخية.

ولكػػف وبمػػوازاة ذلػػؾ تكشػػؼ المػػذكرة والبيػػاف الصػػحافي الصػػادر عػػف دائػػرة اإلحصػػاء المركزيػػة التابعػػة لمكتػػب 
وأراضػي السػمطة مميػوف نسػمة فػي إسػرائيؿ  11أبريؿ )نيساف( الماضي أف مف بيف الػػ 15رئيس الحكومة في 

مميوف مف غير الييود، أي وبعبػارة أخػرى، كمػا يقػوؿ إلػدار، فإنػو توجػد  6.1مميوف ييودي و 5.9الفمسطينية 
بيف نير األردف والبحر األبيض المتوسط، دولة ييودية صرفة وفؽ قوانينيا وعاداتيا، لكنيا في الواقع ليسػت 

 ديمقراطية. 
رتيا صػحيفة "فػوريف بوليسػي جورنػاؿ" اإللكترونيػة، حػوؿ تقريػر سػري وفي السياؽ نفسو يذكر إلدار دراسة نش

]لإلطػػالع عمػػى وكالػػة اسػػتخبارات أميركيػػة، ويبػػرز فيػػو عمػػى نحػػو خػػاص مصػػطمح األبرتيايػػد.  16وضػػعتو 
]  التفاصيؿ انظر مقاؿ عكيفا الدار المنشور في نشرة اليـو

 17/11/1111، الشرق األوسط، لندن
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مينيا العاـ باف كي موف ورئيس الػدورة الحاليػة أسرائيمي لدى المنظمة الدولية ناشد روف بروسور المندوب اإل
مػػف المنػػدوب الغواتيمػػالي غيػػرت روزنثػػاؿ اقنػػاع ناشػػطيف ينػػووف التوجػػو الػػى غػػزة بحػػرا عمػػى ظيػػر لمجمػػس األ

 سويدي بالعدوؿ عف خطتيـ وعدـ محاولة كسر الحصار الذي تفرضو اسرائيؿ عمى القطاع. زورؽ شراعي
وجاء في رسالة وجييا بروسور لالميف العاـ ورئػيس مجمػس االمػف "اناشػد االمػيف العػاـ ومجمػس االمػف وكػؿ 

د ليػػػذا اعضػػػاء المجتمػػػع الػػػدولي الػػػذيف يتحمػػػوف بالمسػػػؤولية اف يتخػػػذوا الخطػػػوات الفوريػػػة الكفيمػػػة بوضػػػع حػػػ
 االستفزاز".

قػػػد ابحػػػر مػػػف مينػػػاء نػػػابولي االيطػػػالي السػػػبت  -واسػػػمو "ايسػػػتيؿ"  -وقػػػاؿ بروسػػػور فػػػي رسػػػالتو إف الػػػزورؽ 
 الماضي ويتوقع وصولو الى غزة في غضوف اسبوع.

وأكد الدبموماسي االسرائيمي اف الحصار الػذي تفرضػو سػمطات بػالده عمػى غػزة دوافعػو امنيػة بحتػة، واضػاؼ 
 ة مدنية واحدة ممنوع دخوليا الى غزة.""ليس مف سمع

وقاؿ فػي رسػالتو "أريػد اف اؤكػد اف اسػرائيؿ ال تريػد خػوض مواجيػات، ولكنيػا مصػممة عمػى فػرض الحصػار 
 البحري عمى غزة وستتخذ كؿ االجراءات المشروعة في سبيؿ ذلؾ."

 طير."وحذر بروسور مف اف "ىذا االستفزاز الواضح يذكي التوتر وقد يؤدي الى تصعيد خ
 17/11/1111، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 ليسوا ضيوفًا عند نتنياىو وليبرمان  88العرب في الكنيست: فمسطينيو  النواب 31

شدد النواب العرب في الكنيست، مع المصادقة عمػى تبكيػر موعػد االنتخابػات، : القدس المحتمة: اماؿ شحادة
حكومة اليميف االسرائيمي ورئيسيا بنياميف نتانياىو. واكد النائب  عمى ضرورة توحيد نشاطيـ في وجو سياسة

ليسػػوا ضػػيوفا عنػػد نتنيػػاىو ووزيػػر خارجيتػػو اليمينػػي افيغػػدور ليبرمػػاف وغيرىمػػا  88محمػػد بركػػة اف فمسػػطينيي 
قائال:" ليسوا ضيوفا وىـ لف يتبخروا مف وطنيـ، وعمى جميع األحزاب التي تشكؿ الحكومات أف تعي حقيقػة 

ال يمكف أف يقاـ نظاـ ديمقراطػي حقيقػي مػف دوف مسػاواة كاممػة لمعػرب". امػا النائػب احمػد الطيبػي فانتقػد  أنو
حكومػػة نتنيػػاىو التػػي فشػػمت فػػي جميػػع المجػػاالت قػػائال: مػػاذا سػػنذكر مػػف ىػػذه الكنيسػػت  قػػوانيف عنصػػرية.. 

بكرامػػة وال سػػيما العػػرب .. سػػحقا لمديمقراطيػػة .. تجػػاىال كػػامال لالحتياجػػات األساسػػية لممػػواطف بػػأف يعػػيش 
القضػػاء عمػػى الطبقػػة الوسػػطى، خاصػػة األقميػػة العربيػػة المضػػطيدة .. والجميػػع ىنػػا فػػي الكنيسػػت شػػركاء فػػي 

 الجنازة وىذا يذكرنا بالمثؿ القائؿ : "الجنازة حامية والميت كمب". 
سػت فػي اليػوـ األخيػرة وكاف بركة والطيبي يتكمماف في الكنيست لدى مناقشة اقتراحات حجػب الثقػة عػف الكني

لمكنيست الحالية. وخصص بركة كممتو لمرد عمػى خطػاب نتانيػاىو الػذي القػاه فػي نفػس الجمسػة  18لمدورة الػ 
مػػػع افتتػػػاح الػػػدورة الشػػػتوية فقػػػاؿ:" إف نتانيػػػاىو وقػػػؼ ىنػػػا ليمقػػػي خطػػػاب الرعػػػب والتيديػػػد ضػػػد إيػػػراف وقمػػػع 

يس صػػػدفة انػػػو وقػػػؼ يسػػػتعرض سياسػػػتو االقتصػػػادية الميػػػاجريف األفارقػػػة، ولػػػـ يػػػأت بأيػػػة عبػػػارة انفػػػراج. ولػػػ
بأنصػػاؼ الحقػػائؽ، فيػػو معنػػي بالتسػػتر عمػػى الحقيقػػة الكاممػػة التػػي تقػػوؿ "إف سياسػػتو االقتصػػادية تيػػدؼ إلػػى 

 خدمة سالطيف الماؿ الذيف أتوا بو إلى الحكـ عمى حساب الشرائح الفقيرة والضعيفة".
فػي المئػة مػف المػواطنيف، اشػار بركػة الػى اف غػالبيتيـ  18، الذيف يشػكموف 88وفي جانب قضايا فمسطينيي 

فقراء وعاطميف عف العمؿ وبانيـ أكثر المعنييف بحؿ القضية الفمسطينية، كما قد يكونوا اكثر المتضرريف مف 
 حرب مجنونة قد تشنيا إسرائيؿ عمى إيراف، ألنيـ محرموف مف كؿ وسائؿ الوقاية والمالجئ".
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الوضػاع االجتماعيػة فػي ظػؿ حكومػة نتانيػاىو، قػاؿ النائػب احمػد الطيبػي :"فػي مف جيتو، وفي تطرقو الػى ا
المجػػاؿ االجتمػػاعي رأينػػا المظػػاىرات والنضػػاؿ الشػػعبي بينمػػا تػػدعي الحكومػػة بػػأف االقتصػػاد قػػوي وفجػػأة فػػي 
األسابيع األخيرة االقتصاد ضعيؼ حتى أف وزيرًا مثؿ موشيو كحموف الذي يمتمؾ رؤيا اجتماعية يضطر الى 
تػػرؾ السػػاحة واليػػروب. وانيػػى الطيبػػي كممتػػو متسػػائال " مػػاذا قػػدـ نتنيػػاىو لمشػػعب   اسػػتقرار بمعنػػى صػػراع 
البقاء .. فشؿ ذريع .. في االقتصاد صفر .. في األمف صػفر .. فػي القضػايا االجتماعيػة صػفر .. فػي كػؿ 

 ستنا"!. المدارس عندما يحصؿ الطالب عمى صفر فإنو قد يرتفع في الصؼ ولكف ليس في مدر 
 17/11/1111، الحياة، لندن

 
 ردن سرائيمي لمقاء باراك مع عباس بحضور عبداهلل الثاني في األ إنفي  33

ػػػ وليػػد عػػوض: نفػػت اسػػرائيؿ الثالثػػاء عقػػد لقػػاء بػػيف الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس ووزيػػر الػػدفاع  راـ اهلل
وبحسػػب مػػا  ردنػػي عبػػد اهلل الثػػاني.االسػػرائيمي اييػػود بػػاراؾ فػػي عمػػاف الخمػػيس الماضػػي بحضػػور الممػػؾ اال

نشػػرت االذاعػػة العبريػػة بريشػػت بيػػتب فقػػد أكػػد مكتػػب بػػاراؾ بشػػكؿ رسػػمي عػػدـ حػػدوث ىػػذا المقػػاء، ونفػػى أف 
أيػػاـ مػػع بأبػػو مػػازفب فػػي العاصػػمة االردنيػػة عمػػاف بحضػػور العاىػػؿ االردنػػي عبػػد اهلل  5يكػػوف قػػد التقػػى قبػػؿ 

 الثاني.
واب قد ذكرت عمى لساف مصدر فمسطيني لـ تذكر ىويتو، أف الطرفيف قد وكانت وكالة األنباء الصينية بشينخ

 اجتمعا بحضور عبد اهلل الثاني.
 17/11/1111، القدس العربي، لندن

 
 أمريكية تبث شريطا يظير اشتراك نتنياىو فى الحممة االنتخابية لـ"رومنى" قنوات 38

وات التميفزيونيػػة األمريكيػػة، سػػتبث اليػػػوـ، قالػػت إذاعػػة صػػوت إسػػرائيؿ، إف عػػددًا مػػف القنػػ: ريػػـ عبػػد الحميػػد
الثالثػػاء، شػػػريط فيػػػديو، باشػػػتراؾ رئػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمى بنيػػػاميف نتانيػػاىو فػػػى الحممػػػة االنتخابيػػػة لممرشػػػح 

 الجميورى لمرئاسة األمريكية ميت رومنى.
إليرانػى، موضػحة أف وأشارت اإلذاعة إلى أف نتانياىو دعا فى إطار ىذا الشريط إلى وقؼ البرنامج النػووى ا

ألؼ دوالر، وأنيا ال تعرؼ ىوية الجية التى مولتػو، وأف ىػذا الشػريط ىػو الثػانى  311إعداد ىذا الشريط بمغ 
 مف نوعو الذى يظير فيو رئيس الوزراء فى إطار الحممة االنتخابية لرومنى.

 16/11/1111، اليوم السابع، مصر
 

 سرائيمية خارجي% من مصادر تمويل االنتخابات اإل53: ىآرتس 35
كشفت صحيفة "ىػآرتس" عػف تقريػر حػوؿ مصػادر تمويػؿ الحمػالت االنتخابيػة لمسياسػييف اإلسػرائيمييف خػالؿ 
العػػاميف الماضػػييف، حيػػث تبػػيف أف أغمبػػو يػػأتي مػػف رأسػػمالييف مػػف خػػارج "إسػػرائيؿ"، محػػذرة مػػف أف التمويػػؿ 

 مية القادمة.الخارجي قد يمعب دورًا حاسمًا في نتائج االنتخابات اإلسرائي
% مػػػف األمػػػواؿ التػػػي وصػػػمت لمسياسػػػييف اإلسػػػرائيمييف 53ويتضػػػح مػػػف التقريػػػر الػػػذي نشػػػرتو الصػػػحيفة، أف 

السنتيف الماضيتيف جاءت مف رأسمالييف خػارج "إسػرائيؿ"، ويػتـ تقػديـ الػدعـ المػالي لمعديػد مػف قػادة األحػزاب 
 ؾ في االنتخابات العامة.اإلسرائيمية لخوض االنتخابات الداخمية في ىذه األحزاب وكذل
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وبحسػػب القائمػػة التػػي نشػػرتيا الصػػحيفة، فػػإف نائػػب رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمي "موشػػيو يعػػالوف" تمقػػى خػػالؿ 
 1.1% مػف الخػارج، فػي حػيف تمقػى رئػيس الحكومػة نتنيػاىو 111ألؼ شيكؿ بنسبة  113العاميف الماضييف 
 % مف دعـ خارجي. 96.8مميوف شيكؿ بنسبة 
% مػػػػف الخػػػػارج، و"آفػػػػى ديختػػػػر" 98ألػػػػؼ شػػػػيكؿ بنسػػػػبة  191لفنػػػػات" مػػػػف الميكػػػػود عمػػػػى  وحصػػػػمت "ليمػػػػور

% 67مميػوف شػيكؿ بنسػبة  1.5% مػف الخػارج، و"شػاؤوؿ موفػاز"، كاديمػا، 88ألؼ شيكؿ بنسػبة  311ليكود
 1.3% مف الخػارج، عميػر بيػرتس مػف حػزب العمػؿ 58مميوف شيكؿ بنسبة  1.6مف الخارج، "تسيفى ليفنى" 

 % مف الخارج.81ألؼ شيكؿ بنسبة  131% مف الخارج، يائير لبيد "يوجد مستقبؿ" 81ؿ بنسبة مميوف شيك
وتمفت الصحيفة إلى أف ىذا ما دفع زعيمة حػزب ميػرتس اليسػارى "زىافػا جػاؿ أوف" إلػى التحػذير مػف سػيطرة 

الييػود فػي أنحػاء  الرأسماؿ األجنبي عمى الحياة السياسية في "إسرائيؿ"، حتى لو كاف أغمب المموليف ىـ مف
 العالـ، مشيرة إلى أف ىذا الماؿ سوؼ يكوف لو تأثير عمى مجرى الحياة السياسية في "إسرائيؿ".

 16/11/1111، عكا اون الين
 

 "يوجد مستقبل" رئيس الشاباك سابقًا يعقوب بيرى يعمن انضمامو لحزب لبيد 36
قػد انضػـ إلػى حػزب يػائير لبيػد الجديػد )يػش أفادت تقارير إسرائيمية أف رئػيس الشػاباؾ األسػبؽ يعكػوؼ بيػري 

وأعمف بيري رسميا، مساء اليـو الثالثاء، عف انضمامو لحزب "يػش عتيػد" برئاسػة لبيػد  عتيد/ يوجد مستقبؿ(.
في مؤتمر صحفي مشترؾ. وبحسب لبيد فإف دخوؿ السياسة كاف ألنو "شػعر مثػؿ مػواطنيف كثيػريف أف شػيئا 

 أساسيا ال يعمؿ ىنا".
طفػاحوت"، وأشػغؿ  –عاما( الذي يشغؿ اليـو منصب رئػيس مجمػس إدارة بنػؾ "مزراحػي  68ري )يذكر أف بي

قبؿ ذلػؾ منصػب المػدير العػاـ لشػركة "سػيمكوـ"، كػاف قػد أعمػف عػف انضػمامو إلػى حػزب "كاديمػا" فػي كػانوف 
 ، واستجاب مؤخرا لطمب لبيد االنضماـ لحزبو الجديد.1111الثاني/ يناير مف العاـ 

ر مػػؤخرا عػػدة شخصػػيات يتوقػػع انضػػماميا إلػػى حػػزب لبيػػد، بينيػػا رئػػيس بمديػػة ىرتسػػميا ياعيػػؿ وكػػاف قػػد ذكػػ
 غرماف، ورئيس بمدية ديمونو مئير كوىيف، والحاخاـ شاي بيروف، والصحافي عوفر شيمح.

 
ليػؼ، ونجػؿ رئػيس  –وعمى صمة، أفادت "يديعوت أحرونوت" أف القائد السابؽ لػ"سييريت متكاؿ" عػومر بػار 

ليػؼ، بػدأ اسػتعداداتو لمتنػافس عمػى موقػع متقػدـ فػي قائمػة حػزب "العمػؿ"  –الجيش األسبؽ حاييـ بػار  أركاف
 لمكنيست.

 16/11/1111، 88عرب 
 

  ديان ُكتبت عمى قبره  ُتياجمعبارات  37
أعمنػػػت إذاعػػػة جػػػيش االحػػػتالؿ "اإلسػػػرائيمي"، أمػػػس، أف عبػػػارات تيػػػاجـ وزيػػػر الحػػػرب األسػػػبؽ : )أ .ؼ .ب(

 كتبت عمى قبره، شماؿ فمسطيف المحتمة.موشيو دياف، 
وكتبت عمى القبر "وزير الفشؿ: باسـ كؿ الذيف سقطوا" في القتاؿ، في إشارة إلى الجنود "اإلسػرائيمييف" الػذيف 

 والتػػي تعػػرؼ باسػػـ حػػرب "يػػوـ الغفػػراف" فػػي "إسػػرائيؿ" عنػػدما كػػاف ديػػاف وزيػػرًا لمحػػرب. 1973قتمػػوا فػػي حػػرب 
 .1981مف أكتوبر/تشريف األوؿ  16رى ىالؾ دياف في وتأتي ىذه الشعارات في ذك

 17/11/1111، الخميج، الشارقة
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 إسرائيميين في انفجار صاروخ أطمق من قطاع غزة إصابة 38

قالت مصادر إسػرائيمية إف صػاروخا أطمػؽ مػف قطػاع غػزة، مسػاء اليػوـ الثالثػاء، تسػبب بوقػوع إصػابتي ىمػع 
وجاء أف الصاروخ سقط في ساحة أحد المنازؿ في "حػوؼ  وف".في ما يسمى بػ"المجمس اإلقميمي حوؼ أشكم

 أشكموف" ما أدى إلى إصابة إسرائيمييف بحالة مف اليمع.
 16/11/1111، 88عرب 

 
  يتعرض لمضايقات في السجن السابق اإلسرائيميالرئيس  39

و يتـ "التنمر" قالت زوجة الرئيس "اإلسرائيمي" السابؽ موشيو كاتساؼ في خطاب نشر، أمس، إن: )د .ب .أ(
عمػى زوجيػا فػي السػجف. ونشػػرت صػحيفة "يػديعوت أحرونػوت" الصػييونية مػػا قالػت إنػو نسػخة مػف الخطػػاب 

 الموجو إلى الرئيس الحالي شيموف بيريز، تطمب فيو جيال كاتساؼ العفو عف زوجيا.
الخاصػة بيػـ  وقالت جيال إف زوجيا يقضي العقوبة مع عدد مف المدانيف الذيف رفض كاتساؼ طمبػات العفػو

وكتبػػت أف الرجػػؿ الػػذي شػػغؿ منصػػبا شػػرفيا يومػػا مػػا "أصػػبح  1117و 1111عنػػدما كػػاف رئيسػػا بػػيف عػػامي 
 موضع غضب وازدراء" وسمع "لعنات وتيديدات وسبابًا خالؿ عدة لياٍؿ".

 17/11/1111، الخميج، الشارقة
 

 ة فمسطينبسبب محاولتو لمحصول عمى عضوية غير دائمة لدولعباس  تياجم"إسرائيل"  81
الناصرة ػ زىير أندراوس: زعـ سفير الدولة العبرية في األمـ المتحػدة، روف بروسػأور، فػي خطػاب ألقػاه أمػس 
خػػػالؿ نقػػػاش دار فػػػي مجمػػػس األمػػػف الػػػدولي حػػػوؿ الوضػػػع فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط، زعػػػـ أف منظمػػػة حػػػزب اهلل 

وسط برمتيا إلى حرب إقميمية، عمى المبنانية تقوـ بأعماؿ استفزازية ضد إسرائيؿ بيدؼ جر منطقة الشرؽ األ
 حد تعبيره.

بروسػػأور ىػػاجـ رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية، محمػػود عبػػاس )أبػػو مػػازف(  إفوقالػػت صػػحيفة بىػػآرتسب العبريػػة 
بسبب محاولتو الثانية لمحصوؿ عمى عضوية غير دائمة لدولة فمسطيف، متيًما إياه بأنػو يفعػؿ ذلػؾ ليػتممص 

ة مع إسرائيؿ، عمى حد قولو. وقاؿ أيًضا إف تأييػد المجتمػع الػدولي لممطمػب مف استئناؼ المفاوضات المباشر 
 الفمسطيني لف ُيعبد طريؽ السالـ، إنما سيؤدي إلى المزيد مف التصعيد والعنؼ.

وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف السػػفير اإلسػػرائيمي تطػػرؽ إلػػى الطػػائرة بػػدوف طيػػار التػػي أطمقيػػا حػػزب اهلل المبنػػاني 
إلسرائيمية، وتوعد بأف مواصمة االستفزازات مف قبؿ حزب اهلل سيكوف ليػا تػداعيات خطيػرة واخترقت األجواء ا

 جًدا عمى منطقة الشرؽ األوسط.
 17/11/1111، القدس العربي، لندن

 
 بمنع العرب من انتخابات الكنيست إسرائيميةمطالبات  81

ارجيػة اإلسػرائيمي أفيجػدور ليبرمػاف، أعمف حزب "إسرائيؿ بيتنا" الذي يتزعمو وزيػر الخ: عمر عطية -القاىرة 
اليوـ الثالثاء، أنو ينتوي التقدـ بطمب إلى لجنة االنتخابات المركزيػة لمنػع حػزب التجمػع الػوطني الػديمقراطي 

 .1113يناير  11مف خوض انتخابات الكنيست المقبمة والمقرر إجراؤىا في 
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والقضاء البرلمانيػة النائػب ديفيػد روتػـ مػف حػزب  وذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية أف رئيس لجنة الدستور والقانوف
"إسػرائيؿ بيتنػػا" يسػػتند فػػي طمبػػو إلػػى القػػانوف االنتخػػابي يحظػػر عمػػى القػػوائـ التػػي تػػدعـ "اإلرىػػاب وتعمػػؿ ضػػد 

 الطابع الييودي والديمقراطي لمدولة" التنافس في االنتخابات، حسب قولو.
مبا إلى المجنة لمنع النائبة حنيف زعبي مف التجمػع مػف وبدوره قدـ عضو الكنيست الميكودي أوفير أكونيس ط

 31الترشػػح لالنتخابػػات بسػػبب إبحارىػػا عمػػى ظيػػر السػػفينة التركيػػة مرمػػرة التػػي اعترضػػيا سػػالح البحريػػة فػػي 
 .1111مايو مف عاـ 

 17/11/1111، الشرق، الدوحة
 

 تورط ضابط إسرائيمي ذات منصب حساس بقضية جنسية 81
فة يػػػديعوت أحرنػػػوت النقػػػاب عػػػف قضػػػية جنسػػػية أخػػػرى داخػػػؿ أجيػػػزة الشػػػرطة كشػػػفت صػػػحي: عكػػػا أوف اليػػػف

اإلسرائيمية في أعقاب تورط ضابط إسرائيمي كبير يخدـ في منصب حساس بقضية جنسػية جديػدة، فػي حػيف 
 دعت الييئات العامة اإلسرائيمية إلى إخفاء ذلؾ ألنو يمس بأمف "إسرائيؿ".

 17/11/1111، عكا اون الين
 

  "إسرائيل"إلى قيادة "شاس" قد تغير الخريطة الحزبية في عودة درعي  83
حػؿ الكنيسػت الحاليػة وتقػديـ موعػد عمػى غداة مصادقة الكنيسػت اإلسػرائيمية رسػميًا : أسعد تمحمي –الناصرة 

كػػانوف الثػػاني )ينػػاير( المقبػػؿ، تترقػػب السػػاحة الحزبيػػة قػػرار "مجمػػس الحاخامػػات"  11االنتخابػػات العامػػة إلػػى 
زعيـ الروحػػي لحركػػة "شػػاس" الدينيػػة الشػػرقية المتزمتػػة )الحػػرديـ( الحاخػػاـ عوفاديػػا يوسػػؼ فػػي شػػأف برئاسػػة الػػ

عامػًا مػف إقصػائو فػي أعقػاب إدانتػو  13إعادة زعيـ الحزب السابؽ أريو درعي إلى كرسي رئاسة الحزب بعد 
 في المحكمة باالحتياؿ والرشوى وسجنو ألكثر مف عاميف، أو إبقائو خارج الساحة.

ُيعتبػػػر درعػػػي مػػػف ألمػػػع الشخصػػػيات القياديػػػة الشػػػابة التػػػي عرفتيػػػا إسػػػرائيؿ فػػػي ثمانينػػػات وتسػػػعينات القػػػرف و 
الماضي. فيو أصغر وكيؿ وزارة ثـ أصغر وزير في تػاريخ الحكومػات اإلسػرائيمية، نجػح دائمػًا فػي أف يجعػؿ 

امػػة "العمػػؿ". وخػػالؿ تزعمػػو مػػف حزبػػو "بيضػػة القبػػاف" فػػي الحكومػػات المختمفػػة، سػػواء برئاسػػة "ليكػػود" أو بزع
 مقعدًا. 17الحزب عرؼ األخير نجاحًا باىرًا عندما بمغ تمثيمو البرلماني 

، عرفػػت "الييوديػػة الحريديػة"، كثيػػرًا بفضػػؿ درعػػي، أفضػػؿ فتراتيػػا إذ أقامػػت 1988ومنػذ تأسػػيس الحركػػة عػػاـ 
حكومية ىائمة، وذلؾ بعد نحو أربعػة المؤسسات الدينية والتعميمية الخاصة بيا التي نالت، وال تزاؿ، موازنات 

 قروف مف سيطرة "الحرديـ" األشكناز عمى أوساط "الحرديـ".
وال يقتصػػر انتظػػار قػػرار "مجمػػس الحاخامػػات" عمػػى أنصػػار الحركػػة مػػف "الحػػرديـ" والشػػرقييف وعمػػى زعيميػػا 

نتػو، إنمػا تسػتأثر الحالي وزيػر الداخميػة ايمػي يشػاي، الػذي تسػود القطيعػة بينػو وبػيف درعػي ويخشػى عمػى مكا
القضػػية باىتمػػاـ األحػػزاب الكبػػرى وفػػي مقػػدميا حػػزب "ليكػػود" وزعيمػػو رئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف نتانيػػاىو الػػذي 
تبػاىى فػػي خطابػو قبػػؿ حػؿ الكنيسػػت بإنجػازات حكومتػػو عمػى مختمػػؼ األصػعدة األمنيػػة واالقتصػادية ليطمػػب 

 مف اإلسرائيمييف إعادة ثقتيـ بو.
د" مف متغيرات جدية قد تحمميا عودة درعي إلػى زعامػة "شػاس"، سػواء عمػى صػعيد ويخشى نتانياىو و "ليكو 

 توزيع المقاعد في الكنيست المقبمة أو عمى صعيد االئتالؼ الحكومي الممكف بعد االنتخابات المقبمة.
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مقعػػدًا فػػي حػػاؿ قػػاده  18إلػػى  11وتؤكػػد اسػػتطالعات الػػرأي أف حػػزب "شػػاس" سػػيرفع تمثيمػػو البرلمػػاني مػػف 
 ي.درع

ويػػرى مراقبػػوف أف تػػزعـ درعػػي لحركػػة "شػػاس" مػػف جديػػد سػػيعني أواًل أف الحركػػة ليسػػت مضػػمونة تمقائيػػًا فػػي 
ائتالؼ حكومي يميني بزعامة نتانياىو، كما كاف الحاؿ فػي عيػد زعػيـ الحركػة الحػالي ايمػي يشػاي، أواًل ألف 

محنكػة السياسػية التػي تميػز درعػي درعي أقؿ تطرفًا مف يشػاي أحػد أبػرز الصػقور فػي السػاحة السياسػية، ثػـ ل
في مفاوضاتو االئتالفية وقدرتو عمى السير بيف النقاط وحقيقة أف لديو أصدقاء بؿ لغة مشتركة مع قادة تيار 

 الوسط.
وعمى رغـ أف القرارات السياسية الكبرى تبقى في يد الحاخاـ عوفاديا، إال أف درعي، وخالفًا ليشاي، ال يتردد 

سياسػػية مثػػؿ إدانتػػو بعػػض ممارسػػات المسػػتوطنيف فػػي الضػػفة الغربيػػة مػػف اعتػػداءات فػػي إطػػالؽ تصػػريحات 
شػعاؿ حرائػؽ فػي ممتمكػاتيـ وعمميػات "جبايػة الػثمف" معتبػرًا أف ىػذه الممارسػات" تمػس أواًل  عمى فمسطينييف وا 

 بجميور المتدينيف الييود والقيـ الدينية الييودية".
"شاس" أف يكوف في جيب أحد، بؿ عميػو أف يمثّػؿ مصػالحو،  وكاف درعي صرح أخيرًا أنو ممنوع عمى حزب

"ولػػيس مػػف مصػػمحة الحػػرديـ الػػذىاب إلػػى حكومػػة ضػػيقة مػػع اليسػػار، لكػػف أيضػػًا لػػيس إلػػى حكومػػة يمينيػػة 
 ضيقة. واألفضؿ ىو مشاركتنا في حكومة وحدة وطنية". وقد يكوف في ىذا الحديث ما يقمؽ نتانياىو.

 17/11/1111، الحياة، لندن
 

 إلبرام صفقات أسمحة وتعاون أمني واستخباري مع دول أمريكا الالتينية  إسرائيميجو تو  88
أكػػدت أوسػػاط عسػػكرية صػػييونية أّف "إسػػرائيؿ" تجػػري صػػفقات بيػػع أسػػمحة لعػػدد مػػف حمفائيػػا فػػي دوؿ أمريكػػا 

بينيػػا الجنوبيػػة والوسػػطى لتوسػػيع نطػػاؽ نفوذىػػا فػػي تمػػؾ البقعػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ مشػػاريع التػػدريب معيػػا، ومػػف 
البرازيػػؿ وتشػػيمي وكولومبيػػا والسػػمفادور وىنػػدوراس. وأضػػافت األوسػػاط أّنػػو رغػػـ أف تمػػؾ السػػوؽ صػػغيرة نسػػبيًا 
بالنسبة لألسواؽ التي تتعامؿ معيا "إسرائيؿ" بشكؿ عاـ، إال أنيا تمثؿ منفذًا حيويًا لزيادة نفوذىا ىناؾ، الفتًة 

ة، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ تعػػػػاوف أمنػػػػي، وتبػػػػادؿ المعمومػػػػات إلػػػػى أنيػػػػا تتشػػػػارؾ معيػػػػا فػػػػي عالقػػػػات إسػػػػتراتيجية ىامػػػػ
 االستخباراتية بينيا.

 مجمة "بمحانيو" العسكرية )عن العبرية، ترجمة المركز(
 16/11/1111، 1687التقرير المعموماتي 

 
 األسمحةمن زيادة معدالت الجريمة في أوساط الجيش وبيع وتيريب  إسرائيميقمق  85

لنيابػػة العسػػكرية الصػػييونية قػػدمت الئحػػة اتيػػاـ ضػػد جنػػدي يعمػػؿ فػػي أفػػادت أوسػػاط عسػػكرية صػػييونية أّف ا
مخػػزف لمسػػالح ضػػمف القيػػادة الوسػػطى تتيمػػو فييػػا بسػػرقة أجيػػزة رؤيػػة ليميػػة، الفتػػًة إلػػى أّف "إسػػرائيؿ" تنظػػر 
لمقضية بعيف الخطورة نظرًا لخطورة ىذه المعدات، وتبذؿ جيودًا كبيرة لتعقبيا، ومعرفػة مكانيػا خشػية أف تقػع 

 أيدي "معادية".ب
وأشػػارت األوسػػاط إلػػى زيػػادة معػػدالت انتشػػار الجريمػػة فػػي أوسػػاط الجػػيش، ممػػف يبيعػػوف األسػػمحة الخفيفػػة  

والثقيمة، فضػاًل عػف المتػاجرة بالمخػدرات والحشػيش مقابػؿ المػاؿ والغنػى السػريع، الفتػًة إلػى أّف رشػاش " مػاغ 
ط عػػف قيػػاـ الشػػرطة العسػػكرية بتشػػكيؿ وحػػدة ألػػؼ دوالر. وكشػػفت األوسػػا 18ألػػؼ شػػيكؿ،  71" يبػػاع بػػػ311
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خاصػػة لمراقبػػة الجنػػود والضػػباط بشػػكؿ مكثػػؼ، بمسػػاعدة جيػػاز "الشػػاباؾ"، حيػػث تقػػوـ بػػالتخفي، وتجنيػػد مػػف 
 يوقع بيـ.

 موقع قضايا مركزية )عن العبرية، ترجمة المركز(
 16/11/1111، 1687التقرير المعموماتي 

  
 الجامع القبمي المسقوف في "األقصى"محاولة اقتحام  إحباطمؤسسة األقصى:  46

القدس: قالت مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث، اف عددًا مف الشخصيات االسرائيمية الرسمية حاوؿ اقتحاـ 
 الجامع القبمي المسقوؼ في المسجد االقصى، برفقة حراسة مشددة مف قبؿ قوات االحتالؿ.

قصى وطالبات وطالب مشروع احياء مساطب واشارت الى اف التدخؿ السريع مف قبؿ حراس المسجد اال
العمـ أحبط ىذا االقتحاـ، الذي تبعو تدخؿ مف قبؿ قوات االحتالؿ الخاصة، االمر الذي وتر األجواء وأدى 

 20الى مشادات كالمية، واستمرار االقتحاـ ألنحاء متفرقة مف المسجد االقصى، تزامف مع اقتحاـ نحو 
المعروؼ بنشاطو ومواقفو الداعية لصموات ييودية في "االقصى" وبناء مستوطنًا، برفقة احد الحاخامات 

 الييكؿ المزعوـ.
 17/10/2012، األيام، رام اهلل

 
 في االراضي الفمسطينية بسبب عجز الحكومة عن دفع الرواتب  االضراباتتصاعد حجم  47

نية احتجاجا عمى عدـ وليد عوض: تصاعدت وتيرة االضرابات التي تنفذ في االراضي الفمسطي -راـ اهلل 
مقدرة الحكومة برئاسة الدكتور سالـ فياض عمى دفع رواتب الموظفيف عف الشير الماضي، وذلؾ بسبب 

 العجز المالي الحاد الذي تعانيو ميزانية السمطة الفمسطينية.
تجاجا حيث تعطمت الدراسة فييا اح ،وفيما شؿ االضراب جميع المدارس الحكومية اضافة لمجامعات الثالثاء

عمى الحكومة دعت نقابة العامميف في الوظيفة العمومية إلى اإلضراب اليوـ االربعاء وغدا الخميس مف ىذا 
ضغوط عمى الشعب  بممارسةوالثالثاء واالربعاء مف األسبوع المقبؿ، متيمة الحكومة الفمسطينية  ،األسبوع

اف الموظؼ وصؿ لحد  ،ع لمنقابة الثالثاءوقاؿ بساـ زكارنو رئيس نقابة العامميف عقب اجتما الفمسطيني.
 .في ظؿ عدـ مقدرة الحكومة عمى دفع الرواتب ،عدـ قدرتو عمى دفع مواصالتو لموصوؿ الى عممو

صرؼ جزء منيا غدا ياف رواتب الموظفيف س ،ومف جيتو اعمف وزير العمؿ الدكتور احمد مجدالني
االضحى المبارؾ، مستبعدا في ذات الوقت اف  الخميس، معبرا عف أممو اف يصرؼ باقي الراتب قبؿ عيد

 يصؿ اي دعـ خارجي او عربي خالؿ ىذه الفترة.
 17/10/2012، القدس العربي، لندن

 
 يريد "شاليط" جديد  الشعبسرى: أىالي األ 48

يؤمف أىالي األسرى الفمسطينييف القابعيف خمؼ قضباف سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، : أدىـ الشريؼ - غزة
 ر أبنائيـ ال يمكف أف يتـ سوى مف ِخالؿ صفقة تبادؿ تحاكي صفقة "وفاء األحرار".بأف تحري

وىتؼ أىالي األسرى خالؿ اعتصاميـ، أمس، في مقر المجنة الدولية لمصميب األحمر ضد سياسات إدارة 
ألسر سجوف االحتالؿ المتبعة بحؽ أبنائيـ األسرى. وأبدوا في أحاديث منفصمة لػ"فمسطيف" تأييدىـ بقوة 

 فصائؿ المقاومة المزيد مف جنود االحتالؿ لتحرير أسرى.
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 16/10/2012، فمسطين أون الين
 
بعاد عن مكان سكناه مشروطإفراج  49  عن الطفل المقدسي ُمسمم عودة وا 

قررت محكمة الصمح اإلسرائيمية، يوـ الثالثاء، اإلفراج المشروط عف الطفؿ المقدسي ُمسمـ موسى : القدس
( مف سكاف حي البستاف في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى، بفرض السجف المنزلي عاماً  12عودة )

بعاده عف مكاف سكناه لمنزؿ خالو في جبؿ المكبر حتى تاريخ   .2012-10-23عميو وا 
وقاؿ الطفؿ ُمسمـ في حديث خاص لمراسمة وكالة قدس نت لألنباء مف أماـ مخفر شرطة شارع صالح 

:" إنو اعتقؿ فجر أمس االثنيف مف داخؿ منزلو، بعد أف حاصرت قوة كبيرة مف الديف في القدس المحتمة
الشرطة اإلسرائيمية والمخابرات جميع مداخؿ المنزؿ ومدخؿ حي البستاف، حيث تـ تقييد يداه ورجميو واقتياده 

 لمخفر شرطة شارع صالح الديف لمتحقيؽ معو ".
مرة :"خالؿ فترة التحقيؽ وجيت لي اتيامات حوؿ  12ويضيؼ الطفؿ ُمسمـ الذي تعرض لالعتقاؿ قرابة 

تصنيع الزجاجات الحارقة ورشؽ قوات االحتالؿ بالحجارة، ونفيت تمؾ اإلدعاءات، إال أف المحقؽ كرر 
 تأكيده عمى قيامي بذلؾ".

ويؤكد بأنو رغـ اإلجراءات العنصرية بحقو وبحؽ أطفاؿ القدس سيبقى صامدا في ىذه األرض، وقاؿ ُمسمـ 
 نو حزيف ألنو سوؼ يبعد عف أىمو وأصدقائو في الحي"."إ

وفي رسالة ألطفاؿ القدس وفمسطيف قاؿ الطفؿ ُمسمـ "أطمب باف يصبروا عمى كافة االنتياكات اإلسرائيمية 
 الف اهلل مع الصابريف".

الطفؿ  وكانت وزارة اإلعالـ بالسمطة الفمسطينية اعتبرت بأف قياـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، باعتقاؿ
معانا في ممارسة كؿ أشكاؿ اإلرىاب والتعذيب  المقدسي ُمسمـ لممرة الثانية عشرة، جريمة تفوؽ الوصؼ، وا 
واإلىانة بحقو وحؽ أطفاؿ فمسطيف، وأشارت الوزارة إلى أف الطفؿ عودة تعرض منذ عاميف العتداء وحشي 

 مف قبؿ المستوطنيف أدى إلى كسر في جمجمتو.
ياف صدر عنيا منظمة األمـ المتحدة لمطفولة)اليونسيؼ( والمؤسسات الحقوقية المدافعة وناشدت الوزارة في ب

عف حقوؽ األطفاؿ حوؿ العالـ، إجبار االحتالؿ عمى وقؼ استيداؼ عودة وأقرانو؛ لما ُيمثمو ذلؾ مف 
 مخالفة لمقوانيف والمواثيؽ وبخاصة اتفاقية حقوؽ الطفؿ.

 17/10/2012، وكالة قدس نت
 
 فمسطينية تطالب السمطات المصرية بوقف ىدم أنفاق التيريب  نقابيةشخصيات  50

عمى الحدود بيف  ،طالبت شخصيات نقابية فمسطينية السمطات المصرية بوقؼ ىدـ أنفاؽ التيريب: غزة
جاء ذلؾ خالؿ مشاركتيـ في وقفة نظميا اتحاد النقابات المينية الفمسطينية، اليـو  قطاع غزة ومصر.

المقر الرمزي لمسفارة المصرية في مدينة غزة احتجاجًا عمى ىدـ الجيش المصري لعشرات مف  الثالثاء أماـ
 أنفاؽ التيريب عمى الحدود بيف غزة ومصر.

وشدد المشاركوف في الوقفة عمى أف أنفاؽ التيريب تمثؿ شرياف الحياة الوحيد لغزة بسبب المنع اإلسرائيمي 
 واألدوية والوقود عبر المعابر التجارية الرسمية. لدخوؿ مئات األصناؼ مف السمع األساسية

قامة منطقة تجارية  وناشدوا الرئيس المصري محمد مرسي بضرورة اتخاذ قرار يقضي بفتح معابر تجارية وا 
 حرة عمى حدود غزة تنيي الحصار اإلسرائيمي بشكؿ كامؿ.
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 16/10/2012، وكالة سما اإلخبارية
 
 احتجاجا عمى ارىاب المستوطنين "القدس–المطرون "متظاىرون يغمقون شارع  51

القدس،  -أغمؽ عشرات المتظاىريف المحمييف واألجانب بأجسادىـ شارع المطروف  :نائؿ موسى -راـ اهلل 
غرب راـ اهلل، أمس، احتجاجا عمى اعتداءات المستوطنيف المتكررة عمى المواطنيف والممتمكات الفمسطينية 

 443يقيـ بالقوة. وأوقع القمع االحتاللي لالحتجاج السممي عمى شارع قبؿ اف تتدخؿ قوات االحتالؿ لتفر 
فيما اعتقؿ جنود االحتالؿ الناشط الشعبي أشرؼ أبو رحمة بعد االعتداء  ،إصابات في صفوؼ المتظاىريف

واعتبر المنظموف التظاىرة ردا عمى اعتداءات  عميو بالضرب المبرح وتـ نقمو إلى جية مجيولة.
المستوطنيف المتواصمة عمى األرض والممتمكات والمحاصيؿ ودور العبادة الفمسطينية اإلسالمية والمسيحية 

 ومحاولة االستيالء عمى مزيد مف األراضي المحتمة ألغراض التوسع السرطاني االستيطاني.
لمقاومة االستيطاف وجدار الضـ والتوسع العنصري مف محافظات  وشارؾ في المسيرة نشطاء المجاف الشعبية

راـ اهلل والبيرة، وبيت لحـ، والخميؿ، باإلضافة إلى عشرات مف المتضامنيف الدولييف، ونشطاء سالـ 
 إسرائيمييف. 

 17/10/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 في صور فمسطينية وتجمعات مخيمات خمسةفي  "التنمية االقتصادية"مشروع  لبنان: 52
في مخيـ البرج « مركز الشباب الفمسطيني»مف « مؤسسة الرؤية العالمية»أطمقت أمس : حسيف سعد

 ، عمى أف يشمؿ خمسة مخيمات وتجمعات فمسطينية في منطقة صور."التنمية االقتصادية"مشروع  الشمالي
ًا في مخيمي البرج الشمالي والبص، ويشمؿ المشروع، الذي يمتد عمى أربع سنوات، نحو مئة وثمانيف مستفيد

وتجمعات المعشوؽ وجؿ البحر والقاسمية. وييدؼ إلى زيادة دخؿ تمؾ العائالت الفقيرة لكي تتمكف مف 
 إعالة أطفاليا بشكؿ أفضؿ، عمى المستويات الصحية والغذائية والتعميمية.
ي المخيمات. ولفتت مديرة المشروع ويستند عمى دراسة ميدانية بحثية، طالت العديد مف القطاعات والميف ف

في المؤسسة مايا الحاج، إلى أنو يتميز مف خالؿ مقاربتو لممشاكؿ وطريقة تذليمو لمعراقيؿ. وىو يقوـ عمى 
 تقديـ اإلرشادات ومنح القروض الصغيرة لتطوير جودة اإلنتاج وتحسيف بيئة العمؿ.

 17/10/2012، السفير، بيروت
 

 في تقديم المساعدات لالجئين الفمسطينيين من سوريا ى األونروا تتكل عم المبنانية الدولة 53
ال تمّيز الحكومة المبنانية بيف نازح سوري ونازح فمسطيني مف سوريا، باستثناء أف األوؿ تتوّكؿ بو 

« وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف»، أما الثاني فشؤونو مف اختصاص «المفوضية العميا لالجئيف»
ا(. ووفؽ مصدر في وزارة الشؤوف االجتماعية فإف الدور الذي تؤديو الجيتاف أساسي في إغاثة )األونرو 

 «.ال سيما أف الحكومة المبنانية تعمؿ مف دوف موارد»الوافديف إلى لبناف بسبب األزمة السورية، 
ؼ فمسطيني مف آال 7حتى في األرقاـ، وقد سّجمت األخيرة نزوح نحو « األونروا»ينسحب اتكاؿ الدولة عمى 

 سوريا حتى آخر أيموؿ الماضي. وبحسب الوكالة ال تنفؾ أعدادىـ تتزايد.
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إلى أنيا ال تعمؿ منفردة في تمبية حاجات النازحيف مف سوريا، بؿ إف جيودىا تتضافر « األونروا»وتشير 
المواد  ومنظمات أخرى مف األمـ المتحدة وىيئات مدنية وحكومية. وىو نوع مف التنسيؽ لحسف توزيع

 الغذائية وغير الغذائية. عممًا أنيا تتكفؿ بحاالت الرعاية الصحية األولية لمفمسطينييف الوافديف.
، «األونروا»وعمى الصعيد التربوي، طمب نحو ألؼ تمميذ مف الفمسطينييف النازحيف االلتحاؽ بمدارس 

يـ، ألف دمجيـ صعب فوضعت ليـ خطة مف ثالث مراحؿ، تتمحور األولى حوؿ توفير صفوؼ خاصة ب
بسبب اختالؼ المناىج السورية والمبنانية. وخالليا سيتـ التركيز عمى بناء الثقة لدى الطفؿ وجعمو يتفاعؿ 
مع غيره مف األطفاؿ. وقد بدأت الوكالة تنفيذ ىذه المرحمة منذ أسبوع، عمى أف تبدأ المرحمة الثانية بالتزامف 

، وذلؾ بعد حشد الييئة التعميمية. وتكوف مع األولى فتقدـ إلى التمميذ المواد ا ألساسية كالرياضيات والعمـو
ىذه المرحمة تقييمية لمبدء بالمرحمة الثالثة واألخيرة مطمع العاـ المقبؿ، والتي يخضع فييا التمميذ لمنيج 

 تعميمي متكامؿ.
تغطية المساعدات أيموؿ الماضي خطة جديدة تتوجو بيا إلى الدوؿ المانحة ل 7وقد أطمقت الوكالة في 

مميوف دوالر، حصة لبناف منيا  54الضرورية في سوريا واألردف ولبناف لمدة ستة أشير. وىي لذلؾ طمبت 
مالييف دوالر ستنفقيا عمى أمور الصحة والتربية ومتطمبات فصؿ الشتاء، عمى أف تقدـ مزيدا مف  8نحو 

 الدعـ لمفمسطينييف لجية المسكف والغذاء وفؽ التمويؿ.
الوكالة يعرب الوافدوف مف سوريا عف رغبتيـ بالعودة السريعة إلييا، لكف بما أف أفؽ األزمة غير  وفؽ

مرسوـ بعد فإف الحاجة إلى ميزانية إضافية قائمة دائمًا، لتوفير الخدمات الضرورية لمفمسطينييف المقيميف 
 في لبناف.

 17/10/2012، السفير، بيروت
 
 ن وعنب في الخضرشجرة زيتو 120مستوطنون يحطمون  54

أقدـ مستوطنوف ييود عمى تحطيـ وتخريب حوالي مائة وعشريف شجرة زيتوف وعنب في بمدة الخضر الواقعة 
 جنوب بيت لحـ جنوب الضفة الغربية، كما وقاموا باالغتساؿ والسباحة في أحد آبار وعيوف المياه بالمنطقة.

ر واالستيطاف في بمدة الخضر أف مستوطنيف أقدموا وأفاد أحمد صالح، منسؽ المجنة الشعبية لمقاومة الجدا
عمى تحطيـ مائة شجرة زيتوف تعود لممزارع عبد الحكيـ صالح، تمت زراعتيا مف قبؿ جمعية خيرية قبؿ 

 عاميف، كما وأقدموا عمى تحطيـ حوالي عشريف شجرة عنب تعود لممواطف يونس حسف.
عمـ اإلسرائيمي عمى الفتة لمشروع زراعي مكاف شعار وأشار صالح إلى أف المستوطنيف أقدموا عمى رسـ ال

لجمعية أوروبية، كما عمد المستوطنوف إلى مداىمة إحدى عيوف المياه بالخضر وأقاموا شعائر تممودية 
 بالمنطقة عبر االغتساؿ بالمياه.

 17/10/2012، الدستور، عّمان
 
 في سوريا "المجاىدين"ي نتضامن مع أىال البارد:مخيم نير في  "مجمس األئمة والخطباء" 55

تتعامؿ الفصائؿ الفمسطينية في مخيمي البداوي والبارد مع ظاىرة خروج عدد مف المقاتميف : عمر ابراىيـ
انتقاؿ « مجمس األئمة والخطباء»منيما، إلى سوريا كأمر واقع، بعدما ثبت بالمعمومات وبتأكيد « الجيادييف»

 ضد النظاـ السوري.« الثوار»دة لمقتاؿ مع مجموعة مف الشباف ممف يحمموف افكارا متشد
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في مخيـ البارد ليقطع الشؾ باليقيف، بعد تأكيده خروج « مجمس األئمة والخطباء»وجاء البياف الصادر عف 
مع اىالي الشباب الذيف غادروا بيوتيـ الى سوريا سواء »عدد مف المقاتميف الى سوريا، مف خالؿ تضامنو 

 «.رج البراجنة او عيف الحموةفي البارد او البداوي او ب
أف المشايخ ليسوا مكسر عصًا وال الحمقة الألضعؼ حتى يأتي مف ال أخالؽ لو ليكيؿ ليـ »وأكد البياف 

 «.التيـ جزافا وبغير بّينة وال دليؿ عمى ظممو وافترائو
يتنا الشرعية نؤيد فتوى عمماء الشاـ بعدـ الذىاب لمقتاؿ في سوريا، وانطالقا مف مسؤول»أضاؼ البياف: 

وموقعنا االجتماعي وكوننا مرجعا دينيا رئيسيًا وأساسيًا، نؤكد حرصنا عمى درء المفاسد وجمب المصالح عف 
 «.قضيتنا وشعبنا وحقوقو، ليذا ال نزج مخيماتنا وال شبابنا باعماؿ قتالية تضر بنا وبقضيتنا

اث سوريا منقسـ سواء بقواه االسالمية او ليس سرا اف الموقؼ الفمسطيني تجاه احد»واشار البياف الى أنو 
الوطنية، ولكنو مجمع عمى تجنيب المخيمات تداعيات دعـ أي فريؽ مف فرقاء النزاع في سوريا خوفا عمى 

 «.مستقبؿ الوجود الفمسطيني في سوريا
 17/10/2012، السفير، بيروت

 
 طيني يعيشون في مخيماتخمسة ماليين فمسوبينيم  مميون الجئ حول العالم 72الصميب األحمر:  56

مميوف شخص في أنحاء العالـ شردتيـ الصراعات  72أعمف الصميب األحمر أمس، أف نحو : )رويترز(
 .2011والكوارث الطبيعية أو مشاريع التنمية الكبيرة في نياية العاـ 

لكوارث في وأفاد االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر، وىو أكبر شبكة إغاثة مف ا
 41.4مميوف شخص فّروا إلى الخارج وصنفوا رسميًا كالجئيف، بينما عاش  16.4العالـ، بأف ما يقارب 

 «.نازحيف»مميونًا في بالدىـ كػ
وذكر االتحاد في تقريره السنوي بشأف الكػػوارث في العالـ أف الباقيف ىـ مف طالبي المجػػوء الذيف لـ يبت في 

 ي الحصوؿ عمى وضع الالجئيف، باإلضافة إلى الجئيف لـ تسجؿ أسماؤىـ.طمباتيـ بعد أو فشموا ف
، ومف بينيـ نحو خمسة مالييف فمسطيني «نزوح ممتد»مميوف شخص في ما يطمؽ عميو  20ويعيش نحو 

يعيشوف في مخيمات تديرىا وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األونروا( منذ أواخر 
 2010مميوف شخص، بعددىـ في نياية العاـ  72ينيات. ويقارف عدد مف أجبروا عمى اليجرة وىو األربع
 .2008مميونا في العاـ  92.3، و2009مميونًا في العاـ  75مميوف وبمغوا  101وىو 

 17/10/2012، السفير، بيروت
 
 قرية عابود تجّسد معاناة فمسطين: األىالي محاصرون بين االستيطان والجدار 57

مفارقات كثيرة يعيشيا الفمسطينيوف في ظؿ االحتالؿ، فيـ الشعب المحتػَػؿ، ولكف إسرائيؿ : امجد سمحاف
تتعامؿ معيـ أحيانًا عمى أنيـ مستوطنوف. مفارقة غريبة عاشيا ويعيشيا عمى سبيؿ المثاؿ أىالي قرية 

المسيحيوف منذ عقود، ال تستطيع عابود في شمالي غربي راـ اهلل. ىذه القرية التي يتعايش فييا المسمموف و 
 «.صراع بيف مدنييف»تقّبؿ فكرة أف إسرائيؿ حّولت صراعيـ عمى األرض مع المستوطنيف إلى 

الحكاية بدأت منذ سنوات حيف باشرت إسرائيؿ بإقامة جدار الفصؿ العنصري عمى أراضي القرية، حيث 
ينية التي تنتفض ضد الجدار، حيث توّجو انتفض األىالي سمميًا. وكانت عابود مف أوائؿ القرى الفمسط

األىالي إلى المحاكـ اإلسرائيمية مطالبيف بوقؼ البناء. ولكف في المقابؿ، توّجو المستوطنوف أيضًا إلى ىذه 
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وفي «. بيت أرييو»احتجاجًا عمى مصادرة الجدار ألراضي مستوطنتيـ « الدولة»المحاكـ رافعيف قضية ضد 
 «.نزاع بيف مدنييف»في األمر، وبأف النزاع مجرد «  صالحية لياال»النياية قضت المحكمة أف 

إنيا قمة الميزلة. كيؼ يمكف ألي إنساف أف »، «السفير»ويقوؿ نائب رئيس بمدية عابود فيصؿ البرغوثي لػ
يتخّيؿ بأف المحكمة اإلسرائيمية حّولت مطمبنا باستعادة أرضنا التي ىي حؽ لنا، إلى صراع مع المستوطف، 

 «.ت تمامًا بيف الظالـ والمظموـ، ىذه ميزلةوساو 
« جحر»إلى « الرحبة»في المئة مف أراضي عابود، حيث تحّولت القرية  40وصادرت إسرائيؿ حوالي 

يضيؽ عمى أىمو يومًا بعد يوـ. ولـ يُعد بإمكاف أىالي القرية الوصوؿ إلى أىـ قطعة أرض فييا، حيث تُقاـ 
 الجدار عمى حدودىا.، كما ُبني «بيت أرييو»مستوطنة 

لقد صادرت إسرائيؿ خزاف الغذاء االستراتيجي لمقرية، حيث استولت مستوطنة بيت أرييو »ويوضح البرغوثي 
 «.والجدار عمى أىـ قطعة أرض لنا، وىي كانت مميئة بالمياه والشعير وأشجار الزيتوف
وىو خاضع إداريًا  «ب»وتنقسـ أراضي قرية عابود إلى قسميف، قسـ مصنؼ بحسب اتفاؽ أوسمو 

داريًا إلسرائيؿ. وتشكؿ « ج»لمفمسطينييف وأمنيًا إلسرائيؿ، وآخر  وىو األكبر مساحة، ويخضع أمنيًا وا 
في المئة مف مساحة الضفة الغربية، وىي عمميًا المخزوف االستراتيجي لمماء  60« ج»المناطؽ المصنفة 

 والكأل واألرض والموارد بالنسبة لمفمسطينييف.
كاف خميؿ عيد مع عائمتو « ج»، وتمامًا في قمب منطقة مصنفة «بيت أرييو»د أمتار مف مستوطنة عمى بع

يقطفوف ثمار زيتونو. ليسوا خائفيف بالرغـ مف أف أي مستوطف قد يياجميـ في أي لحظة كما حصؿ في 
 ار بيف يديو.فترات سابقة. بيدوء وحسرة يمرر خميؿ يديو فوؽ أغصاف الزيتوف لتنفرط حباتو ناصعة الخض

ال أتحّمؿ فكرة أف ىذه الحبات يومًا ما قد تصادر مني مثمما صودرت »، «السفير»ويقوؿ في حديث إلى 
أراضينا مف قبؿ ىذه المستوطنة. سأظؿ ىنا ألقطفيا برغـ ما في ذلؾ مف معاناة. وبرغـ الصعوبة. ميما 

 «.فعموا فأنا ىنا حتى النياية
ثيرة. فالمستوطنوف قبؿ فترة قطعوا أشجار زيتوف في القرية، وقبميا صادروا معاناة عيد وحسرتو ليا أسباب ك

 أشجارًا أخرى. وال يعمـ ماذا يخبئ ليـ الغد.
وخسرت قرية عابود حوالي ثمانية آالؼ شجرة زيتوف بسبب تجريفيا أو حرقيا أو إتالفيا مف قبؿ االحتالؿ 

الذي عزليا عف محيطيا. وشؽ في أرضيا أيضًا  والمستوطنيف. ويحيط بالقرية جزء مف الجدار العنصري
ويبذؿ الفمسطينيوف جيودًا إلعادة الحياة لألرض الفمسطينية  طريؽ التفافي يستخدمو المستوطنوف.

 «.ج»والتجمعات الفمسطينية الواقعة كميا أو بعضيا في المناطؽ المصنفة 
 17/10/2012، السفير، بيروت

 
 غزةفي بالثأر لمقتل اثنين من كبار قياداتيا  "إسرائيل"بيت المقدس" تتوعد أنصار "جماعة  58

فى بياف ليا اليوـ نشر عمى مواقع  ،أعمنت جماعة "أنصار بيت المقدس": عبد الحميـ سالـ -العريش
باالنتقاـ والثار مف الييود لمقتؿ اثنيف مف المجاىديف فى قطاع غزة، بقصؼ الطائرات الحربية  ،جيادية

 .اإلسرائيمية
بياف "تمقينا ببالغ الحزف واألسى مع التسميـ بقضاء اهلل وقدره، نبأ استشياد فارسيف مف فرساف اإلسالـ، قاؿ ال

وبطميف مف أبطاؿ األمة، ورمزيف مف رموز الجياد والفداء، الرافعيف لمواء الثبات عمى العقيدة والجياد فى 
لمقدسى، و"أشرؼ صّباح" أبا البراء المقدسى األرض المقدسة الشيخيف الجميميف: "ىشاـ السعيدنى"أبا الوليد ا
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خوانيـ وكؿ أىؿ فمسطيف والمسمميف جميعًا، فى  تقبميما اهلل فى عمييف فنعزى أىؿ الشييديف كما نحسبيما وا 
 فقداف ىذيف البطميف المجاىديف الّمذيف يقدماف بسيرتيما وجيادىما األسوة والقدوة لشباب المسمميف.

التيديد والوعيد لمييود ترجؿ الفارساف البطالف المجاىداف، بعد مسيرة مف العمـ واختتمت الجماعة البياف ب
والعمؿ والجياد، وكما ىى سنة اهلل فى أىؿ الحؽ وقادتيـ أال وىى الموت فى ساحات النزاؿ بيد األعداء 

، وسيدفع مسارعيف إلى جناف رب العالميف، ولكف دماء أبطاؿ المسمميف ليست رخيصة وال تضيع ىدرًا أبداً 
الييود بإذف اهلل ثمف كؿ قطرة دـ يريقونيا غاليًا، ولذلؾ فإننا فى جماعة أنصار بيت المقدس نقوؿ لمييود إف 
دماء إخواننا فى فمسطيف ىى دماؤنا وثأرىـ ىو ثأرنا ولف تضيع دماء أبى الوليد وأبى البراء بال ثمف أبدًا بؿ 

ا ردنا وأليـ ثأرنا والمَُّو َغاِلٌب َعَمى َأْمِرِه َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل ىو الثأر والقصاص مف دمائكـ وأمنكـ، فانتظرو 
 َيْعَمُموَف".

 16/10/2012، اليوم السابع، مصر
 
  شرب الماء وييدد بوقف 107األسير الشراونة يواصل إضرابو لميوم الـ  59

أياـ "في  107مضرب عف الطعاـ منذ : قالت جمعية حقوقية فمسطينية إف األسير أيمف الشراونة الراـ اهلل
 حالة صحية صعبة لمغاية، وبدا عمى حالتو التقيقر وتراجع واضح في حالتو".

وأوضح "نادي األسير" أف الشراونة توقؼ عف أخذ أي نوع مف الفيتامينات ويرفض إجراء أي مف 
بعد ما قوبمت قضيتو الفحوصات الطبية، كما "وييدد بالتصعيد وذلؾ بالتوقؼ عف أخذ الماء والسكر، 

 بالمماطمة والتسويؼ".
 16/10/2012قدس برس، 

 
  أسرى "رامون" يشتكون من "التفتيش العاري" و"اإلىمال الطبي" بحقيم 60

جّدد األسرى الفمسطينيوف في سجف "راموف" اإلسرائيمي، تأكيدىـ عمى موقفيـ الرافض لسياستي : راـ اهلل
 نتيجيا إدارة السجف بحقيـ تحت حجج أمنية "واىية".التفتيش العاري واإلىماؿ الطبي التي ت

وأفادت مؤسسة "التضامف لحقوؽ اإلنساف" بأف األسرى في سجف "راموف" يشتكوف تعّمد إدارة السجف 
إخضاعيـ لمتفتيش العاري عدا عف كونيا تماطؿ في تطبيؽ االلتزامات التي جاءت عقب إنياء اإلضراب 

 تعمؽ بالسماح ألسرى القطاع بزيارة ذوييـ.األخير عف الطعاـ، خاّصة فيما ي
 16/10/2012قدس برس، 

 
 اإلسرائيمية في األغوار أبرز الممفات العالقة أمام وزارة الزراعة الحرائقاألردن:  61

الممػؼ  ،عمػى رأس سػمـ أولوياتػو ،أحمػد آؿ خطػاب األردنػي وزيػر الزراعػةيضػع  :اهلل الربيحػات عبد – عماف
في السػػنوي االعتيػادي مػػف قبػػؿ السػػمطات اإلسػرائيمية، التػػي تفتعػػؿ الحرائػػؽ بمحػػاذاة المتعمػؽ باالسػػتيتار الصػػي

ضػػػراـ النػػػار فػػػي ، منطقػػػة األغػػػوار وعػػػادة مػػػا يػػػتـ إشػػػعاؿ ىػػػذه الحرائػػػؽ مػػػف خػػػالؿ إسػػػقاط القنابػػػؿ التنويريػػػة وا 
 دفػػػػع وتماطػػػػؿ الحكومػػػػة اإلسػػػػرائيمية كعادتيػػػػا فػػػػي األعشػػػػاب الجافػػػػة، بذريعػػػػة مراقبػػػػة الحػػػػدود ومنػػػػع التسػػػػمؿ.

 .لممزارعيف األردنييف الذيف تضررت مزارعيـ التعويضات
17/11/1111، الغد، عّمان  

 



 
 

 

 

 

           19ص                                    1653العدد:                17/11/1111 األربعاء التاريخ:

 يشترط اإلجماع الوطني لمرد عمى الخروق اإلسرائيمية ميقاتي": الحياة" 61
 ،أف رئيسػػػي الجميوريػػػة ميشػػػاؿ سػػػميماف والحكومػػػة نجيػػػب ميقػػػاتي« الحيػػػاة»بمغػػػت مصػػػادر رسػػػمية : أبيػػػروت

وقولو  ،«النيار»جريدة  إلىاألحد الماضي  ،لى بيا وزير الخارجية عدناف منصوراستفسرا عف تصريحات أد
عاتباه عميو نظرًا الى أف موقفًا مف »و "أيوب"،طائرة  عممية إرساؿ مف« حزب اهلل»إف لبناف سيتحمؿ موقؼ 

 «.ىذا النوع يجب أف يؤخذ بالتشاور، والتفرد بو غير مقبوؿ نظرًا الى تبعاتو
إف تصػػويب منصػػور جػػاء بعػػدما تبمّػػغ كبػػار المسػػؤوليف المبنػػانييف مػػف  ،«الحيػػاة»تطابقػػة لػػػ وقالػػت مصػػادر م

مسػػؤوليف فػػي األمػػـ المتحػػدة فػػي نيويػػورؾ، وفػػي بيػػروت ومػػف سػػفراء غػػربييف أف إسػػرائيؿ تتعامػػؿ مػػع الطػػائرة 
أثناء افتتاحو جمسػة الرئيس ميقاتي  وجدد عمى أنيا رسالة إيرانية ليا عالقة بالممؼ النووي اإليراني.« أيوب»

بالكامػؿ والحكومػة تطالػب  1711مجمس الوزراء التي ُعقدت برئاستو تأكيد التزاـ لبنػاف تطبيػؽ القػرار الػدولي 
 «.المجتمع الدولي بالضغط عمى إسرائيؿ لوقؼ خروقيا

17/11/1111، الحياة، لندن  
 
 
 

 كاممةغير ال تتعيد العمل حتى حصول فمسطين عمى العضوية العربية الجامعة 63
أكدت جامعة الدوؿ العربية أنيا ستواصؿ دعميا لممساعي الفمسطينية لالنضماـ لألمـ المتحدة  القاىرة:

والحصوؿ عمى العضوية غير الكاممة، كما أعربت عف أسفيا إزاء التقصير العربي واإلسالمي لمساندة 
المجنة المكمفة "حمي، أمس، إف أحمد بف  ،وقاؿ نائب األميف العاـ لمجامعة الفمسطينييف ونصرة األقصى.

جراء  بمتابعة قضية عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة تعمؿ اآلف عمى إعداد األوراؽ وتحضير الممفات وا 
االتصاالت والمشاورات الخاصة بطرح موضوع العضوية في األمـ المتحدة بالشكؿ المطموب، لتالفي 

المساعدات إلى الفمسطينييف وباألخص إلى ، ودعا إلى تقديـ "إجياض المحاولة كما حدث مف قبؿ
 وأوضح بف حمي أف قضية فمسطيف تمر بمنعطؼ في غاية الخطورة. المقدسييف.

 17/11/1111الخميج، الشارقة، 
 

  1967 دولة مستقمة ضمن حدود إلىالسعودية تجدد دعميا سعي الفمسطينيين  68
 /لتو المستقمة ضمف حدود الرابع مف حزيرافأكدت السعودية دعميا لممطمب الفمسطيني بإقامة دو  :نيويورؾ
مف جميع  اإلسرائيميوعاصمتيا القدس الشريؼ، وطالبت باالنسحاب الكامؿ لقوات االحتالؿ  1967يونيو 

 األراضي العربية المحتمة ووقؼ اعتداءاتيا عمى القدس والحـر الشريؼ.
 جاء ذلؾ في كممة المممكة التي ألقاىا.

 ،الميمة قبؿ الماضية ،اهلل بف يحيى المعممي السفير عبد ،لدائـ لدى األمـ المتحدةالمندوب السعودي ا أكدو 
دعـ المممكة المطمب الفمسطيني "أماـ مجمس األمف في المناقشة المفتوحة حوؿ الوضع في الشرؽ األوسط 

بما فييا  ودعوتيا إلى االنسحاب الكامؿ لقوات االحتالؿ اإلسرائيمي مف جميع األراضي العربية المحتمة
 ."الجوالف العربي السوري ومزارع شبعا وبقية األراضي المبنانية المحتمة

تضع حؿ القضية الفمسطينية عمى رأس أولوياتيا، وتؤكد دعميا الكامؿ لطمب "ف المممكة أوبّيف المعممي 
عنيا، وكخطوة  فمسطيف الحصوؿ عمى العضوية الكاممة في األمـ المتحدة والمنظمات التابعة ليا أو المنبثقة
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نحو ىذا اليدؼ تدعو المممكة إلى تأييد المسعى الفمسطيني في ىذا الشأف، كما إنيا تستغرب الممارسات 
غير المنصفة التي تسعى إلى الضغط عمى الفمسطينييف وتيديدىـ، وتدعو إسرائيؿ الى إنياء احتالليا 

 ."المستقمة ووقؼ استيطانيا والتفاوض بجدية عمى إقامة الدولة الفمسطينية
 17/11/1111الحياة، لندن، 

 
 قطر: حل القضية الفمسطينية لن يأتي بسياسة فرض األمر الواقع 65

أكدت دولة قطر عمى أف القضية الفمسطينية ىي القضية المركزية لمعرب والمسمميف، وأشارت إلى  :نيويورؾ
في كممة ألقاىا المندوب  ،رت قطرواعتب أف حؿ تمؾ القضية لف يأتي بالقوة أو بسياسة فرض األمر الواقع.

الدائـ لدولة قطر لدى األمـ المتحدة الشيخ مشعؿ بف حمد آؿ ثاني، أماـ جمسة المناقشة المفتوحة لمجمس 
أف "الكرة في ممعب  :15/11اإلثنيف األمف حوؿ الحالة في الشرؽ األوسط بما فييا قضية فمسطيف ليمة 

سالـ"، ودعت مجمس األمف إلى القياـ بإجراءات حقيقية نحو حؿ الجانب اإلسرائيمي التخاذ خطوات نحو ال
 القضية الفمسطينية وذلؾ بالضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية لمشروع بصورة حقيقية وعممية في 

 
إجراءات نحو التفاوض عمى الحؿ السممي الدائـ والشامؿ والمستداـ لمقضية الفمسطينية وفؽ األسس 

 يعًا تحت مظمة حؿ الدولتيف.المعروفة، والتي تنضوي جم
 16/11/1111قدس برس، 

 
 دراسية جديدة لطالب غزة ةمنحمائة " القطري يقدم الفاخورةبرنامج " 66

 (الفاخورة)قدمت دولة قطر منحة دراسية سنوية جديدة لطالب قطاع غزة، مف خالؿ مشروع برنامج  :غزة
ولة اإلعالمية ؤ المس ،وقالت ُلبنى العطية قطري.الذي تتبناه الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حـر األمير ال

واآلف قدـ منحة  ،منحة دراسية 111إف البرنامج عمى مدار العاميف الماضييف قدـ  ،في برنامج الفاخورة
 .311طالب, ليصؿ عدد الطالب الذيف شممتيـ المنحة إلى  111جديدة لػ 

 ب لمخارج لدراسة الماجستير".طال 5"تـ ابتعاث  المتواجد في مدينة غزة:-وأضافت العطية 
 16/11/1111وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مميون دوالر 169بإعادة إعمار قطاع غزة: تكمفة المشاريع ُتقدر بـ المكمفرئيس الوفد القطري  67

محمد العمادي، رئيس الوفد القطري المكمؼ بإعادة إعمار قطاع غزة، أنيـ وجدوا كؿ . أكد السفير ـ :خاص
  كومة الفمسطينية برئاسة إسماعيؿ ىنية، وكؿ صدؽ وأمانة ونزاىة.تعاوف مف الح
في حواٍر خاص مع مراسؿ المركز الفمسطيني لإلعالـ: "في زيارتنا األولى لغزة طمب منا  ،وقاؿ العمادي

رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية أف تنفذ قطر المشاريع عف طريقيا، بينما ىي باألصؿ سياسة دولة قطر في 
وأشار العمادي إلى أنيـ وجدوا كؿ تعاوف وترحيب  عالـ أف تقوـ بتنفيذ المشاريع المماثمة بذاتيا".كؿ دوؿ ال

مف كؿ وزراء الحكومة الفمسطينية، بؿ ومف كؿ فئات الشعب الفمسطيني، الفتًا إلى أنيـ اعتمدوا في 
وحوؿ أىمية المشاريع  سياستيـ في ىذه المشاريع بعدـ الدخوؿ في متاىات اإلحراج في األمور السياسية.

التي مف المرتقب أف تنفذىا قطر بغزة، أوضح العمادي أف ىذه المشاريع مف الُمقرر أف تخدـ أكبر قدر مف 
ولفت إلى أف تكمفة ىذه المشاريع  السكاف الفمسطينييف حيث ستقدـ عمى مشاريع ذات أىمية وحيوية عالية.
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أىمية عالية، أبرزىا تأىيؿ الشوارع الرئيسة في قطاع  مميوف دوالر موزعة عمى مشاريع ذات 169تُقدر بػ
 غزة، ودعـ القطاع الزراعي، وتدشيف مركز خاص باألطراؼ الصناعية وذوي االحتياجات الخاصة.

 17/11/1111المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

سالميةموقع قناة األقصى: مسؤولون من دول عربية  68  يصمون غزة ويعمنون عن كسر الحصار وا 
 ،غزة إسماعيؿ ىنية فيوزراء الالتي قاؿ رئيس  ،كشفت مصادر فمسطينية مطمعة عف مضموف البشارة :غزة

إف  ،عف تمؾ المصادر قوليا األقصىونقؿ موقع قناة  إف الشعب الفمسطيني سيشيدىا خالؿ األسبوع القادـ.
سالمية سيصموف األسبوع القادـ إلو مسؤ   إلنياء ،ى قطاع غزةليف رفيعي المستوى مف عدة دوؿ عربية وا 

وأوضحت المصادر أنو  بشكؿ كامؿ ورسمي. ،الحصار الصييوني المفروض منذ عدة سنوات عمى القطاع
دخاؿعف إعادة اإلعمار  باإلعالفليف عف كسر الحصار، ستقـو دولة قطر ؤ وبعد أف يعمف ىؤالء المسؤ   وا 

 عف طريؽ معبر رفح البري. لإلعمارالمواد الالزمة 
 16/11/1111خبارية، وكالة سما اإل

 
 : نرفض المساعي الفمسطينية في األمم المتحدة تحت أي وضعاألمريكيةالخارجية  69

في إطار ردىا عمى  ،المتحدثة الرسمية لمخارجية األمريكية فيكتوريا نوالندأكدت  :سعيد عريقات -واشنطف 
و سيعود إلى المفاوضات أن ،عباسالفمسطينية محمود  السمطة سؤاؿ وجيتو القدس بخصوص تصريح رئيس

"إننا نرفض المساعي  ،المباشرة في حاؿ قبوؿ عضوية دولة فمسطيف في األمـ المتحدة كعضو مراقب
حيث أننا نؤمف تمامًا أف تحقيؽ حؿ الدولتيف، فمسطيف  ،الفمسطينية في األمـ المتحدة تحت أي وضع

سرائيؿ آمنة لمباشرة بيف الطرفيف التي يجب أف تستأنؼ ال يتـ إال عبر المفاوضات ا ،مستقمة ومتماسكة وا 
 ."عمى الفور بدوف شروط أو تعقيدات

 16/11/1111، القدس، القدس
 

 موراتينوس يدعو السمطة الفمسطينية إلى تقديم طمب العضوية الكاممة أمام الجمعية العامة 71
اص سابقًا إلى عممية قاؿ وزير الخارجية اإلسباني السابؽ والموفد األوروبي الخ :شوقي الريس -الدوحة 

إقامة الدولة الفمسطينية ىو االستحقاؽ األّىـ الذي "إف  ،السالـ في الشرؽ األوسط ميغيؿ آنخيؿ موراتينوس
، محذرًا مف انو إذا أخفقت الجيود في تحقيؽ ىذا "ينبغي أف يتصّدر أولويات األسرة الدولية في ىذه المرحمة

 ."سياسي في العقود األخيرة سنكوف أماـ أفدح فشؿ"اليدؼ خالؿ عاميف 
حيث يعمؿ مستشارًا لتحالؼ إقميمي لمكافحة  ،الحياة في الدوحةجريدة إلى  ،وجاءت تصريحات موراتينوس

الجوع أطمقتو الحكومة القطرية ضمف برنامجيا لألمف الغذائي. ورأى موراتينوس أف السمطة الفمسطينية 
خطئ إذ تكتفي بطمب صفة مراقب كدولة غير عضو في األمـ ت"مترددة ومتعثرة في خطواتيا األخيرة، وأنيا 

، ودعا السمطة إلى التقدـ بطمب العضوية الكاممة أماـ الجمعية العامة بعد أف رفض طمبيا في "المتحدة
مجمس األمف. واعتبر أف الظروؼ اإلقميمية مواتية إلعالف إقامة الدولة الفمسطينية، وأف مف شأف ىذه 

 ."تقاف المتراكـ بشكؿ خطير جدًا في المنطقةتنفيس االح"الخطوة 
 17/11/1111الحياة، لندن، 
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 قطع عالقتيا مع جماعة اإلخوان المسممينبواشنطن تطالب منظمة سيمون ويسنثال الييودية  71
المسمميف في  اإلخوافجماعة دعت منظمة سيموف ويسنثاؿ )الييودية( واشنطف لقطع عالقتيا مع  :القاىرة

محمد بديع، والتي قاؿ فييا إف الييود ينشروف  جماعة د.متصريحات المرشد العاـ لعمى  مصر، وذلؾ رداً 
ال يمكف " :قائمةوأضافت  ،واعتبرتيا معاداة لمسامية ،الفساد ويعذبوف المسمميف ويدنسوف األماكف المقدسة

جماعة عدائية تجاه ألمريكا أف تستمر في عالقتيا مع ىذه الجماعة في الوقت الذي تتبنى فيو نظرة ىذه ال
 ."إسرائيؿ

 17/11/1111البيان، دبي، 
 

 حزب اهلل "إرىابـ"رايس تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لسوزان  71
إف سفيرة الواليات المتحدة األمريكية، سوزاف رايس،  ،زىير أندراوس: قالت جريدة ىآرتس العبرية -الناصرة 

أجواء األراضي الفمسطينية التي تحتميا "إسرائيؿ" منذ  ، التي اخترقتتطرقت إلى قضية الطائرة بدوف طيار
، وقالت إف مف أسمتيـ بالمخربيف مف حزب اهلل ىـ اآلف جزء ال يتجزأ مف ماكينة القتؿ التابعة 1988سنة 

لمرئيس السوري، بشار األسد، وأف قادة حزب اهلل وبالتنسيؽ مع إيراف يخططوف لكيفية مواصمة دعـ الرئيس 
د واليائس، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عممية ضد األعماؿ اإلرىابية التي يقـو األسد المستب

 بتنفيذىا حزب اهلل، عمى حد قولو.
 17/11/1111، لندن، القدس العربي

 
 : استعدادات إسرائيمية لشن حرب عمى لبنانية"السياسة الكويتلـ"بريطاني  دبموماسي 73

بريطاني الحكومة المبنانية مف استعدادات عسكرية واستخبارية  سيدبموماحذر  حميد غريافي: -لندف 
ردًا عمى "التحرش واالستفزاز المذيف قاـ  ؛صاروخية عمى لبناف -لشف حرب جوية  ،إسرائيمية "متقدمة جدًا"

الطائرة مف دوف طيار فوؽ مواقع عسكرية حساسة في  بإرساؿبيما حزب اهلل لحكومة بنياميف نتنياىو 
السياسة جريدة ل الدبموماسيوقاؿ  مف بينيا مفاعؿ ديمونة في صحراء النقب". إفيقاؿ  ،ولة العبريةجنوب الد

قبؿ  اإليرانيةاإلسرائيمييف "قرروا عمى ما يبدو شف حربيـ عمى لبناف الجتثاث الترسانة الصاروخية  إف
باراؾ أخيرًا بعدـ  إييودر دفاعو ووزي نتنياىوالتي اقتنع  اإليراني،الحرب عمى البرنامج النووي  إلىالذىاب 

حيث يكوف الرئيس األمريكي الجديد الذي سينتخب في السادس مف نوفمبر المقبؿ  ،شنيا قبؿ الربيع المقبؿ
 النيائية لتمؾ الحرب". األجواءدخؿ 

 17/11/1111، السياسة، الكويت
 

  "اإلخوان"ثالث يستعد لإلنفصال عن  "سياسي جسم"الجزائر:  74
الجزائرية عمى وشؾ إطالؽ حزب « حركة مجتمع السمـ»بات قياديوف سابقوف في : اطؼ قدادرةع -الجزائر 

جديد، سيكوف الجسـ الثالث الذي ينشطر عف الحركة التي أسسيا الراحؿ محفوظ نحناح. وتحدث « إخواني»
في « خوافاإل»والذي ُينظر إليو كأحد مرجعيات  ،قياديوف مقربوف مف مصطفى بمميدي رفيؽ الراحؿ نحناح
، ما يمّوح بأزمة جديدة داخؿ «حركة البناء الوطني»الجزائر، عف استكماؿ الييكمة التنظيمية في الواليات لػ 

في « اإلخواف المسمميف»التي يقودىا أبو جرة سمطاني والتي ُتعتبر ممثمة لمدرسة « حركة مجتمع السمـ»
 الجزائر.
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لّما  ،حاؿ جبية التحرير الوطني في فترة الثمانينات ،خيرةفي الفترة األ ،«حركة مجتمع السمـ»ويشبو وضع 
لكنيا شيدت ميالد تيارات متصادمة في داخميا، ما جعميا  ،في الساحة السياسية« حزبًا وحيداً »كانت 

 عشرات األحزاب الجديدة بمجرد تطبيؽ دستور يسمح بالتعددية.« تفّرخ»
حركة البناء »إلى إطالؽ  ،«األصيؿ لحركة مجتمع السمـ أصحاب المنيج»ويتجو قياديوف ينعتوف أنفسيـ بػ 

حركة مجتمع »التي ُيتوقع أف يقودىا مصطفى بمميدي أقرب القيادييف السابقيف مف مؤسس  ،«الوطني
لى جانب بمميدي، يتردد اسـ القيادي السابؽ عبدالقادر بف قرينة. وقد « السمـ الراحؿ محفوظ نحناح. وا 

الشيخيف « تالمذة وأبناء ورفقاء»إلى مف سّماىـ النداء « نداء»الجديد أصدر أصحاب مشروع الحزب 
بمشروع جامع تتمازج فيو أواصر »لاللتحاؽ  ،ومحمد بوسميماني )اغتيؿ في التسعينات( ،محفوظ نحناح

وتضمف النداء الذي وقعو مصطفى «. األخوة وثقافة الحب ومف أجؿ جيد خالص لمديف والشعب والوطف
عف ىيئة المؤسسيف، تأكيد الطابع التربوي واإلصالحي لمتنظيـ الجاري التأسيس لو، وأوضح بمميدي نيابة 

صالحيًا لمفرد والمجتمع والدولة»أف المشروع سيكوف بالدرجة األولى   «.تربويًا تكوينيًا وا 
اؽ . وخالؿ أوؿ أزمة انشق2003ولـ يكف مصطفى بمميدي في دائرة األضواء منذ وفاة الراحؿ نحناح عاـ 

، التـز بمميدي الحياد في الصراع الذي دار بيف أبو جرة سمطاني والدكتور «حركة مجتمع السمـ»عصفت بػ 
والظاىر أف بمميدي بدأ تحركو بعد اإلنشقاؽ الثاني «. جبية التغيير»عبدالمجيد مناصرة الذي أسس الحقًا 

«. تجمع أمؿ الجزائر»ليؤسس  )حمس( عندما خرج منيا عمر غوؿ قبؿ أسابيع« حركة مجتمع السمـ»في 
في مصر، وثمة مف يتوقع أف ينضـ « اإلخواف المسمميف»وُيعتقد أف بمميدي يربط بعالقات وطيدة بقادة 

بقيادة عبدالمجيد مناصرة. ولـ تحقؽ جبية مناصرة نتائج كبيرة « جبية التغيير»إليو في حزبو الجديد تيار 
 في االنتخابات التشريعية الماضية.

 17/10/2012، ، لندنالحياة
 

 في احتماالت وتبعات ومخططات الرد العسكري عمى عممية اختطاف متوقعة صييونيةقراءة  75
بعػػد مػػرور عػػاـ عمػػى تنفيػػذ صػػفقة التبػػادؿ مػػع حركػػػة : ترجمػػة مركػػز دراسػػات وتحميػػؿ المعمومػػات الصػػحفية

ات اختطػاؼ مشػابية، وىػو حماس، تتوقع األوساط العسػكرية واألمنيػة الصػييونية قيػاـ منظمػات أخػرى بعمميػ
ما سيدفع بالحكومة ألف تقرر الرد بصورة قوية ضد العناصر التي نفذت العممية، والػرؤوس التػي دبػرت ليػا، 

 وأرسمتيـ لتنفيذىا.
وأضافت: في حاؿ تمت الموافقػة عمػى تنفيػذ عمميػة متوقعػة، البػد مػف تحديػد عػدة أىػداؼ لمياجمتيػا، محػذرة 

ياء التػي واكبػت الػرد عمػى خطػؼ الجنػدي فػي قطػاع غػزة، والجنػدييف فػي جنػوب مف االفتقار لمعديد مف األشػ
 ، ومف أىميا:1116لبناف، صيؼ 

 اإلطار الزمني لمعممية العسكرية. -
 تحديد طبيعة األىداؼ المرشحة لميجـو عمييا. -
 الشروط الواجب توفرىا إلنيائيا. -

الحكومػػة لمػػرد عمػػى حادثػػة االختطػػاؼ المتوقعػػة، وقػػدرت األوسػػاط الصػػييونية االحتمػػاالت التػػي سػػتمثؿ أمػػاـ 
 بدائؿ أساسية: 3حيث ستبرز لمواجية 

: عممية عسكرية محدودة، دوف دخوؿ قوات الجيش لقمب األراضػي المبنانيػة أو الفمسػطينية، البديل األول -1
مػػات، ومػػف بجانػػب القيػػاـ بجيػػود سياسػػية دبموماسػػية، فػػي محاولػػة لمتػػأثير، أو إيصػػاؿ رسػػائؿ إلػػى تمػػؾ المنظ
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يؤثر عمييا مف دوؿ المنطقة، والدخوؿ في مفاوضات مكثفة معيا، لتحرير الجندي األسير مػف خػالؿ صػفقة 
 تبادؿ.

: رد عسكري فوري مشابو لما ذكر عميو في البديؿ األوؿ، شػرط تحضػير القػوات العسػكرية البديل الثاني -1
 ظمة الخاطفة.والجبية الداخمية لمدخوؿ مستقبال لمواجية عسكرية مع المن

 : الدخوؿ عمى الفور في عممية عسكرية وسياسية كبيرة.البديل الثالث -3
فيما يتعمؽ بالبديؿ األوؿ: فإف الخطوط العامة التي سترسـ أماـ صانع القرار حيف ينظر ليذا البديؿ مشػابية 

ؿ دوؼ" جنػوب لبنػاف إلى حد كبير لطبيعة الرد "اإلسرائيمي" في أعقاب خطؼ الجنود الثالثة في منطقػة "جبػ
،  حػػيف رأى الساسػػة أف "إسػػرائيؿ" بإمكانيػػا المضػػي قػػدما فػػي ذات السياسػػة التػػي درجػػت 1111فػػي أكتػػوبر 

 عمييا منذ سنوات.
وقد توقع "حزب اهلل" ىذا البديؿ العسكري منذ أف قرر تنفيذ عمميػة االختطػاؼ، وبالتػالي فػإف الػرد الصػييوني 

لحػزب متناسػب مػع اليجػـو الصػييوني، بحيػث يبقػى الوضػع القػائـ عمػى الذي أتى محدودا، ليواجيو رد مػف ا
 حدود الشماؿ محافظا عميو كما كاف قبؿ اندالع المواجية.

 قوة الردع
وىكذا تم الحفاظ عمى وضع اليدوء لفترة قصيرة مـن الـزمن، وبالتـالي فـإن استحضـار بـديل نخـر كـان مـن 

 شأنو التأثير في الجوانب التالية:
 الردع الصييوني. المس بقوة -
 إزالة تيديد المنظمات المسمحة وقوتيا العسكرية. -
 حرية التحرؾ العسكري والعمؿ السياسي، وتحسيف الموقؼ الدبموماسي. -
 تغيير موازيف القوى السائدة بيف "إسرائيؿ" والمنظمات الخاطفة، لصالح األولى بالتأكيد. -

غػػرات الخيػػار األوؿ أكثػػر مػػف إيجابياتيػػا، وبالتػػالي كػػاف مػػف لكػػف بػػات مػػف الواضػػح منػػذ المحظػػة األولػػى، أّف ث
الممكػػف الخػػروج بعمميػػة سػػػريعة قاسػػية، بحيػػث تكػػوف مػػػثال ىجومػػا جويػػا مركػػزا عمػػػى أىػػداؼ منتقػػاة بعينيػػػا، 

 بجانب المس بالضرورة بكؿ مواقعيا عمى طوؿ الحدود.
ف تسػتمر عػدة أيػاـ، دوف التػورط فػي ولذا فإف عممية مف ىذا النوع ينبغي أف يكوف مخططا ليا مػف الػرأس بػأ

 عممية برية مؤثرة، مع ضرورة البحث عف "خروج سياسي" سريع بالتنسيؽ مع الجيات الدولية.
وتضيؼ: دوف أدنى شؾ، فػإف عمميػة مػف ىػذا النػوع، فيمػا لػو وجػدت طريقيػا لمتنفيػذ، كانػت سػتقمب السياسػة 

واضػػحة إلػػى المنظمػػات الخاطفػػة، وصػػوال لمػػدوؿ المتبعػػة منػػذ سػػنوات رأسػػا عمػػى عقػػب، وترسػػؿ رسػػالة ردعيػػة 
 التي تدعميا.

لػػى جانػػب ىػػذه العمميػػة، مػػف الممكػػف التوصػػؿ التفػػاؽ وقػػؼ إطػػالؽ النػػار بعػػد مػػرور عػػدة أيػػاـ مػػف خػػالؿ  وا 
التدخالت الدوليػة، السػيما وأف "الػثمف" الػذي سػتدفعو "إسػرائيؿ" خػالؿ العمميػة لػف يكػوف باىظػا، عمػى العكػس 

 قؽ توازنا ردعيا مع الجية الخاطفة.مف ذلؾ، فإنيا ستح
، تتمثؿ في افتقاد "إسرائيؿ" لوجية اإلصابة الحقيقية لمقوة العسكرية الخيار األوللكف الثغرة الجوىرية في ىذا 

التي تمتمكيا المنظمة الخاطفة، ما يعني أف ردىا المؤكد بصورة حتميػة، سيسػتدرج "إسػرائيؿ" لعمميػة عسػكرية 
أو أف يتوقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار بسػػػبب التػػػدخالت الدوليػػػة، لكػػػف بعػػػد أف تتعػػػرض الجبيػػػة لػػػـ تسػػػتعد ليػػػا جيػػػدا، 

 الداخمية لضربات مؤلمة في الصميـ.
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الخالصة، تعالوا نفترض أنو قد يكوف باإلمكاف تحقيؽ إنجػازات جزئيػة مػف عمميػة قاسػية كتمػؾ التػي يطرحيػا 
ر تػػدىور الوضػػع بصػػورة غيػػر مرضػػية، ىػػذا البػػديؿ، مقابػػؿ "ثمػػف" مػػنخفض نسػػبيا، لكػػف ذلػػؾ لػػف يمنػػع مخػػاط

 و/أو فرض حؿ سياسي ليس مريحا لػ"إسرائيؿ".
: الػػذي يتضػػمف فػػي جػػوىره وضػػع حػػد لسياسػػة ضػػبط الػػنفس، لكنيػػا فػػي ذات الوقػػت تستحضػػر البــديل الثــاني

القػػوات العسػػكرية، وتييئػػة الجبيػػة الداخميػػة، والجيػػاز السياسػػي، لمواجيػػة مسػػتقبمية مػػف ىػػذا النػػوع، وبالتػػالي 
 باإلمكاف المضي قدما في تفاصيؿ ومعطيات ىذا البديؿ التي تقربنا أكثر إلى البديؿ الثالث الحقا.

والثغرات التي تصيب البديؿ الثاني، ىػي ذاتيػا ثغػرات البػديؿ األوؿ، خاصػة بكػؿ مػا يتعمػؽ بالتبعػات واآلثػار 
 قصيرة المدى لمرد الصييوني.

 إطالق الصواريخ
، أف ىنػاؾ اسػتبعادا إلمكانيػة إحػداث تغييػر اسػتراتيجي فػي الوضػع الميػداني عيب إضافي يزيد عمى ما سبؽ

القائـ، األسوأ مف نوعػو، بػيف "إسػرائيؿ" والمنظمػات المسػمحة، المتورطػة فػي عمميػة االختطػاؼ، أو المتواطئػة 
 معيا، إلى موعد غير معموـ، في الوقت الذي تستمر فيو بػ"تسميف" قواتيا، وزيادتيا.

: ويشير بصورة واضحة إلػى ضػرورة الخػروج بقػرار يطالػب بحػرب ضػد الجيػة الخاطفػة، وتػأتي ثالبديل الثال
اإليجابية األكثػر وضػوحا فػي ىػذا البػديؿ متمثمػة فػي عػدـ توقػع الخصػـ لػو، وامتالكػو لقػدرة عمػى تقييػد قوتػو، 

ئج أىميػا عقب القراءات الصحيحة التػي وصػمت إلػى خالصػة مفادىػا أف ضػربة عسػكرية قاسػية، سػتأتي بنتػا
 توجيو ضربات قاضية إلى منصات إطالؽ الصواريخ التي ستشكؿ الرد األكثر نجاعة ليا.

، تحسػنت قػدرتيا عمػى 1111وفي وضع معاكس لما كانت عميو "إسرائيؿ" عشية خطؼ جنودىا الثالثة عاـ 
لميػػة لمحػػرب ضػػد سياسػػية، اإلقميميػػة والعالميػػة، وتمتػػيف الجبيػػة العا-توجيػػو ضػػربتيا، بفعػػؿ المعطيػػات الجيػػو

"اإلرىػػاب"، التػػي أدت ضػػمف مسػػتجدات أخػػرى إلػػى احػػتالؿ أفغانسػػتاف والعػػراؽ، وممارسػػة مزيػػد مػػف الضػػغط 
 السياسي عمى الجيات المعادية في الساحة الدولية.

سػناد لمختمػؼ التبعػات االقتصػادية  عمما بأف االقتصاد الصييوني موجود فػي وضػع يمكنػو مػف تػوفير دعػـ وا 
واجيػػػة عسػػػكرية قاسػػػػية، خاصػػػة وأف القػػػدرة الفعالػػػة لمعمػػػػؿ الفمسػػػطيني المسػػػمح فػػػي الضػػػػفة المحتممػػػة ألي م

 الغربية، ضعفت إلى حد كبير.
كمػػا أف عمميػػة اختطػػاؼ لجنػػدي صػػييوني، سػػترفع مػػف حجػػـ التضػػامف والتأييػػد لػػػ"إسرائيؿ" فػػي موقفيػػا أمػػاـ 

فتتػػػاح "جبيػػػة ثانيػػػة" عقػػػب عمميػػػة المنظمػػػات المسػػػمحة، وحػػػرب االسػػػتنزاؼ التػػػي تخوضػػػيا، وبالتػػػالي، يػػػأتي ا
اختطػػاؼ متوقعػػة مسػػتقى مػػف معطيػػات وظػػروؼ سياسػػية جيػػدة، ويشػػيد عمػػى ذلػػؾ حجػػـ التأييػػد الػػدولي غيػػر 

 المسبوؽ الذي سيمنح لػ"إسرائيؿ".
كما قد يحظى قرار الخروج بعممية عسكرية واسعة، وتوجيو ضربات مؤلمػة وثقيمػة عمػى التجمعػات السػكانية، 

أوسػػاط الجميػػور الصػػييوني، وباسػػتثناء التغييػػر فػػي طبيعػػة الوضػػع الميػػداني القػػائـ، باتجػػاه بتأييػػد واسػػع فػػي 
كسػػر الػػردع الػػذي مثمتػػو المنظمػػات المسػػمحة فػػي مواجيػػة "إسػػرائيؿ"، فػػإف عمميػػة عسػػكرية واسػػعة بإمكانيػػا أف 

 تمس بصورة مباشرة وصعبة بقوتيا.
واسعة، ليمغي مسبقا أي إمكانية الستدراج "إسػرائيؿ" إلػى  وبالتالي يأتي الخيار باتجاه المبادرة لعممية عسكرية

 حرب بعكس إرادتيا، ولذا فإف نجاحيا في عمميتيا العسكرية سيردع المنظمات إلى األبد.
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لكػػػػف الثغػػػػرة األكثػػػػر وضػػػػوحا فػػػػي ىػػػػذا الخيػػػػار، تمثمػػػػت بافتتػػػػاح معركػػػػة عسػػػػكرية دوف اسػػػػتكماؿ المعطيػػػػات 
جبية الداخميػة، لمواجيػة متوقعػة أمػاـ حػزب اهلل، ومػع ذلػؾ فػإف مواجيػة العممياتية، التحضيرات الموجستية، ال

 عسكرية بيف الطرفيف في منطقة ليست كبيرة جغرافيا، وعددا ليس كبيرا مف مقاتمي العدو.
 الضربة الجوية

وفػػػي إطػػػار حػػػرب كاممػػػة تعطػػػي ىامشػػػا واسػػػعا لمجػػػيش الصػػػييوني لمتحػػػرؾ، سػػػيكوف ميػػػزاف القػػػوى بالتأكيػػػد 
 كوف يده العميا.لصالحو، وست

وبػػالرغـ مػػف كػػؿ مػػا تقػػدـ، يبقػػى ىػػذا البػػديؿ األكثػػر إغػػراء لصػػناع القػػرار، سػػواء مػػا تعمػػؽ بالقػػدرات البشػػرية 
لمجػيش، أو لألىػػداؼ المفضػػمة أمامػػو، أو حتػػى لممجتمػػع الصػييوني، وفػػي ظػػؿ ىػػذا الوضػػوح الكامػػؿ، ينبغػػي 

 مباشرة.الخروج في عممية عسكرية سريعة فورا، بعيد حادث االختطاؼ 
وفػػػي نظػػػرة لمػػػوراء، يمكػػػف التقريػػػر بصػػػورة واضػػػحة أف الخيػػػار الػػػذي سػػػيتـ اختيػػػاره عمػػػى أيػػػدي الحكومػػػة يقػػػع 
بالضػػبط بػػيف البػػديميف: البػػديؿ األوؿ فػػي أقصػػى ظروفػػو وخططػػو، والبػػديؿ الثالػػث، بمعنػػى أف مػػا رأينػػاه فػػي 

ضػػربة جويػػة متواصػػػمة، دوف  مجريػػات الحػػربيف األخيػػرتيف فػػي لبنػػػاف وغػػزة، أشػػار بشػػكؿ عممػػي إلػػػى توجيػػو
"خروج سياسي" سريع، ودوف توسيع جوىري لممعركة إلى مديات إضافية، بيدؼ االنقضاض عمى قوة الجية 

صابتيا بصورة مباشرة.  الخاطفة، وا 
مع العمـ أف الجيش قاـ بالفعؿ بتوجيو ضربات جوية باتجاه أىػداؼ لحػزب اهلل وحمػاس خػالؿ تمػؾ الحػربيف، 

دخػػاليـ لكنػػو فػػي ذات الوقػػ ت "فػػرط" فػػي وقػػت ثمػػيف وكبيػػر حػػيف تػػأخر فػػي إنػػزاؿ القػػوات البريػػة لممعركػػة، وا 
لمجريػػات الحػػرب، ىنػػا، وىنػػا بالػػذات، افتقػػدت "إسػػرائيؿ" لمفكػػرة العممياتيػػة الحربيػػة الواضػػحة والحاسػػمة، التػػي 

 منحت بصورة أو بأخرى نقاطا إيجابية لصالح المنظمتيف.
كرية كػػ"ميمة عممياتيػة"، وانتيػت كػػ"حرب"، معبػرة بصػورة مؤسػفة عػف عػدـ ولذلؾ جاءت بداية العمميات العسػ

الوضوح بالنسبة لتقدير حجـ العممية العسكرية وتبعاتيا، وبالتػالي اتضػح ىػذا الغمػوض فػي التػأثيرات السػمبية 
ة عمػػى تحديػػد أىػػداؼ الحػػرب، وكيفيػػة إنجازىػػا، مػػا يعنػػي أف البػػديؿ األكثػػر تفضػػيال ومالءمػػة بالنسػػبة لعمميػػ

عسػػكرية مقترحػػة فػػي أعقػػاب وقػػوع حادثػػة االختطػػاؼ، يجػػب أف تكػػوف وفػػؽ أسػػموب البػػديؿ األوؿ فػػي أقسػػى 
 صوره.

بمعنػػى آخػػر، فػػإف توجيػػو ىجمػػات جويػػة مكثفػػة ومركػػزة عمػػى أىػػداؼ معروفػػة لمجيػػة الخاطفػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ 
لحاجة لعممية برية، مع ضرورة أىدافا لمبنية التحتية خالؿ عدة أياـ، يجب أف يكوف أمرا مطموبا وممحا، بعد ا

"خػػروج سياسػػي سػػريع"، بالتنسػػيؽ مػػع الجيػػات الدوليػػة. ألف خطػػوة كيػػذه سػػتحقؽ إنجػػازات سياسػػية وعسػػكرية 
ذات قيمة كبيرة، دوف أف نتكبد خسائر بشرية مف قتمى وجرحى، وعبر اختصار مدة الحرب، وحمايػة الجبيػة 

 الداخمية مف أي ضرر.
 مجمة "بمحانيو" العسكرية
 16/11/1111مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية،  ،1687لترجمات العبرية ا
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لف نقوؿ ألمير قطر: أىاًل وسياًل بؾ في مدينة القدس التي تخضع لالحتالؿ اإلسرائيمي، بؿ سػنردد مػا قالػو 
فيصؿ بف عبػد العزيػز حػيف زار مدينػة القػدس، وىػي تحػت السػيادة  الشاعر الفمسطيني إبراىيـ طوقاف لألمير

 البريطانية، قاؿ طوقاف:
 يا ذا األمير أماـ عينؾ شاعٌر ضمت إلى الشكوى المريرة أضمعو
 المسجد األقصى أجئت تزوره  أـ جئت مف قبؿ الضياع تودعو !

مف العار المشيف أف ندعو عربيًا أو لف نقوؿ ألمير قطر: نرحب بؾ في القدس المغتصبة، وتعاؿ لزيارتيا، ف
مسممًا لزيارة أرض عربية محتمة، لما تزؿ تخضػع لمسػيادة اإلسػرائيمية، وتسػتوجب مػف الزائػر العربػي أف يخػتـ 
جػػواز سػػفره بابتسػػامة المجنػػدة الصػػييونية، ولكننػػا سػػنقوؿ ألميػػر قطػػر، أىػػاًل وسػػياًل بػػؾ عمػػى أصػػغر قطعػػة 

أيػػدي الغػػزاة، أىػػاًل وسػػياًل بػػؾ عمػػى أفقػػر قطعػػة أرض لمػػا تػػزؿ تجػػوع أرض فمسػػطينية حررتيػػا المقاومػػة مػػف 
 لمكرامة العربية، أىاًل بأمير قطر عمى أرض غزة المحررة؛ وىي تخط بالدـ حروؼ الدعوة لتحرير القدس.

يػػػا ذا األميػػػر؛ مػػػف يػػػزر أرض غػػػزة رغػػػـ الحصػػػار يكتػػػب اسػػػمو بػػػاألنوار، ويصػػػير لصػػػوتو أزيػػػز الرصػػػاص، 
عربية مف حروؼ المقاومة، يا ذا األمير، الذي يزور غػزة ال يحتػاج لمتنسػيؽ األمنػي مػع ويكتسب الفصاحة ال

اإلسرائيمييف، وال يمد جواز سفره لممجندة اإلسرائيمية كي تضع ختـ نجمة داوود عمى قفاه. فالذي يزور أرض 
سػيا العيػوف المصػرية، غزة المحررة ال يحتاج إال اليبوط في مطار القاىرة العربي، ليركػب حافمػة عربيػة، تحر 

وىػػي تعبػػر أرض مصػػر العربيػػة، حتػػى يصػػؿ إلػػى غػػزة العربيػػة، ليسػػتقبمو أىػػؿ غػػزة بيتػػاؼ النصػػر والصػػبر 
والشفع والوتر، بعد أف عبدوا الطريؽ الممتد مف معبر رفح إلى غػزة بالتضػحية، وافترشػوه بالنقػاء الفمسػطيني، 

فالػذي يػزور غػزة يػودع رجػاؿ مصػر، ليصػافح مباشػرة كي يضمنوا لمزائر أال يمد جػواز سػفره إلػى الصػياينة، 
 رجاؿ غزة، ويصفح عف سنوات مزقت التواصؿ العربي، وفصمت بيف نار الخنوع وجنة السطوع.

يا ذا األمير، إف الذي يزور القدس ال يمر إال عبر البوابة اإلسرائيمية، فيو ال يرى فمسطينيًا فػي اسػتقبالو إال 
 يمػر بػأرض عربيػة إال بعػد أف تتحسػس مفاتنيػا العيػوف اإلسػرائيمية، وتباركيػا بعد أف ترضػى عنػو الييػود، وال

المخػػػػابرات اإلسػػػػرائيمية، وتحرسػػػػيا القػػػػوات اإلسػػػػرائيمية، وبعػػػػد أف تقبمػػػػو عمػػػػى خػػػػده برقػػػػة شػػػػفاه االسػػػػتخبارات 
 اإلسرائيمية.

رامػة، والػذي يبػارؾ غػزة يا ذا األمير، الذي يػزور غػزة يػزور المقاومػة، وتسػكف فػي عروقػو النخػوة العربيػة والك
بالدعـ تباركو األرض المقدسة بالطيػارة الروحيػة والنقػاء السياسػي. فغػزة ىػي الصػحوة اإلسػالمية التػي سػبقت 
جميع الثورات العربية، وغزة ىي مدرسػة الحسػـ الثػوري التػي سػبقت ثػوار مصػر وليبيػا وتػونس وسػوريا، وغػزة 

نما يحاصػر سياسػيًا كػؿ أعػداء غػزة فػي مػدنيـ ىي االنتصار رغـ الحصار، فمف يزورىا ال يفؾ ح صارىا، وا 
 الخاوية، ويحشرىـ في عروشيـ الذاوية، وُيْخِزييـ يوـ الموقؼ العظيـ.

غػػزة فػػي انتظػػارؾ يػػا أميػػر قطػػر، فػػال يمنعنػػؾ عػػف زيارتيػػا لػػـو المشػػككيف، وال يكسػػر عزمػػؾ لمتواصػػؿ معيػػا 
ا األميف، وىي في انتظارؾ بشوؽ، لتكوف أنت عزؼ الراجفيف، إنيا أرض غزة التي مشطت بالرصاص ترابي

 األمير، وأنت أوؿ الزائريف.
 15/11/1111، فمسطين أون الين
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فػي مواجيػة حػؽ العػودة لاَلجئػيف « أنػا الجػئ ييػودي»لـ يكف مفاجئًا إطػالؽ إسػرائيؿ منػذ شػير ونيػؼ حممػة 
نييف. الالمفاجأة تكمف في أَف ىذه الحممة ليَست مستجدة، بؿ لطالما حفمت االستراتيجيات اإلسرائيمية الفمسطي

التزويريػػة لتػػاريخ القضػػية الفمسػػطينية، باالنقضػػاض عمػػى الحقػػوؽ المشػػروعة، فيمػػا لػػـ يقابػػؿ ىػػذا االنقضػػاض 
بدادات التػي تسػّيدت عمػى مػدى سوى مقاومات ديبموماسية عربية خجولػة، قػد تكػوف حَتمتيػا سػتاتيكوات االسػت

األربعػػيف عامػػًا الماضػػية، وكانػػت حميفػػًة موضػػوعيًة إلسػػرائيؿ، وىػػا ىػػو الربيػػع العربػػي اليػػوـ، عمػػى الرجرجػػات 
الطبيعية التي نعايشو فييا في ىذه المرحة االنتقالية، قد يفتح أفقًا إلنياء منطػؽ أف فمسػطيف ورقػة أو سػاحة، 

بسياسػات عمالنيػة أكثػر منػو بخطػاب خشػبي لػو تمطػى بشػعارات شػعبوية يؤكد عمى إمكاف مواجيػة إسػرائيؿ 
 طوياًل.

أما وقد انتقمػت إسػرائيؿ مػف الديبموماسػية الدفاعيػة إلػى تمػؾ اليجوميػة فػي قضػية الالجئػيف الفمسػطينييف، فػإف 
األميركػػي فػػي  –ثمػػة مػػا يؤشػػر، وعمػػى رغػػـ كػػؿ الصػػخب فػػي الممػػؼ النػػووي اإليرانػػي، كمػػا التواطػػؤ الروسػػي 

تػزخيـ حػػرب االسػػتنزاؼ فػػي سػورية، فػػإف ثمػػة مػػا يؤشػر إلػػى أف فػػي الشػػرؽ األوسػط، بعػػض حػػراؾ اسػػتثنائي، 
اإلسػػرائيمية، بعػػد االنتخابػػات  –ولػػو ىػػادئ، لمبحػػث فػػي إمكانيػػة إعػػادة إطػػالؽ عجمػػة المفاوضػػات الفمسػػطينية 

ـَ ال إلػػى مجمػػس األمػػف، األميركيػػة. كمػػا يؤشػػر الموقػػؼ الفمسػػطيني الحاسػػـ بالتوجػػو إلػػى األمػػـ المتحػػدة، و  لػػ
لتكريس قياـ دولة فمسطيف، عمى رغـ َصَمؼ الفيتو األميركي، يؤشػر إلػى أف التقابػؿ الديبموماسػي الفمسػطيني 

اإلسػػرائيمي بمػػَغ أوجػػو، والحاجػػة باتػػت ممحػػة إلػػى االسػػتثمار فػػي الموقػػؼ األوروبػػي بػػَنَفس فاتيكػػاني عميػػؽ  –
 ؿ.إلدانة المسرى التاريخي العدواني إلسرائي

 «أونروا»استيداف 
أنػا »فػي مواجيػة « أنػا الجػئ ييػودي»وباالستناد إلى ىذيف المؤشريف، قد تكوف إسرائيؿ بادرت لوضع حممػة 

، وكػػػػاف قػػػػد سػػػػبؽ ىػػػػذه الحممػػػػة اسػػػػتيداؼ تراكمػػػػي لػػػػدور وكالػػػػة غػػػػوث وتشػػػػغيؿ الالجئػػػػيف «الجػػػػئ فمسػػػػطيني
الدوؿ المانحة فييا، وبالتالي الػدفع باتجػاه  )أونروا(، مف خالؿ لوبيينغ صامت لتقميص موازنة –الفمسطينييف 

إلغاء تصنيؼ الالجئيف الفمسطينييف الجئيف بحكـ القانوف الدولي، بما ينزع أحقية قضيتيـ السياسية ويضعيا 
 في سياؽ إنساني بحت.

 أما األخطر في مػا سػبؽ إعػدادًا ليػذه الحممػة، فكػاف تسػويؽ بعػض األطػر األكاديميػة الغربيػة، معطوفػًة عمػى
بعض البراغماتييف السياسييف، لمبدأيف تأسيسييف في أي حؿ مرتقػب أو مؤجػؿ لقضػية الالجئػيف، َعَنيػت أواًل 
ـَ خموصػػًا إلػػى تحميػػؿ  اإلصػػرار عمػػى نقػػؿ ىػػذه القضػػية مػػف المسػػؤولية الدوليػػة بدايػػًة إلػػى تمػػؾ اإلقميميػػة مػػف ثػػ

مػف المنظومػة المغويػة « الجػئ»غفػاؿ مصػطمح الدوؿ المضيفة المسؤولية الكاممة عنيا. وَعَنيت ثانيًا البػدء بإ
أنػا »وفػي ىػذا التسػويؽ خطػورة بالغػة ميػدت لحممػة «. فمسػطيني مقػيـ»القانونيػة لمصػمحة اسػتخداـ بػديؿ ىػو 

 فماذا في ىذيف العنصريف البنيوييف في محاولة تصفية إحدى أخطر مسائؿ الحؿ النيائي «. الجئ ييودي
، ثمة مف يراىف عمى نقؿ المسؤولية الدولية عف قضية الالجئيف «يوطن»وال « إقميمي»ال « دولي»حؿ  -1

الفمسػػطينييف إلػػى المسػػتوى اإلقميمػػي أواًل، فالمسػػتوى الػػوطني ثانيػػًا، بمػػا يعنػػي تكريسػػًا لممسػػؤولية العربيػػة، مػػف 
مسػػي خػػالؿ جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة، وبالتػػالي تكريسػػًا لممسػػؤولية الوطنيػػة لكػػؿ مػػف الػػدوؿ العربيػػة عمػػى حػػدة، فت

الحكومات معنية بإيجاد مخرج لمأزؽ تفاوضي، مف خالؿ تعيدىا االىتماـ الكامؿ بيػؤالء الالجئػيف. يضػاؼ 
غربيػػة اقتصػػادية، أو تعػػاوف قػػانوني أو  –إلػػى ذلػػؾ وضػػع ىػػذه القضػػية فػػي أولويػػة أي اتفاقػػات شػػراكة عربيػػة 

ىنػػا، وبالتػػالي يػػزاح عػػف كاىػػؿ  مػػالي، بمػػا يجعػػؿ الدولػػة المعنيػػة فػػي موقػػع الػػدفاع عػػف انتياكػػات تمصػػؽ بيػػا
 إسرائيؿ أي اعتداء أخالقي، ويمسي اإلشكاؿ حتميًا بيف الالجئيف والدولة المضيفة.
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 تسارع الخطوات
أنػػا الجػػئ »فػػي كػػؿ مػػا سػػبؽ الَخطػػوات متسػػارعة وىػػي جػػزء مؤسػػس فػػي اإلعػػداد، كمػػا تحقيػػؽ مػػآرب حممػػة 

حػػدى عناصػػرىا البنيويػػة حمايػػة وكالػػة غػػوث ، ويجػػب التنبػػو إلػػى اإلبقػػاء عمػػى المسػػؤولية الدوليػػ«ييػػودي ة، وا 
 وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف.

ثانيًا وثمة مف يراىف أيضًا، عمى تصفية اليويػة القانونيػة لفمسػطينيي الَشػتات « مقيموف»أواًل و« الجئوف»-1
وطنية بمػا ىػـ في التعريؼ القانوني الدولي، بعد أف راىف ولـ يَزؿ، عمى تصفية ىويتيـ ال« الجئوف»بما ىـ 

، وذلػؾ مػف خػالؿ ضػرب مقومػات إمكػاف قيػاـ دولػة فمسػطيف عمػى كػؿ المسػتويات، «مواطنو دولػة فمسػطيف»
ليسػػوا « الالجئػػيف الفمسػػطينييف»بػػدءًا بالجغرافيػػة منيػػا. وباالسػػتناد إلػػى ىػػذيف الرىػػانيف يػػتـ تسػػويؽ َمقولػػة أف 

بيػع المجتمعػػي كمػػا القػانوني ليػػؤالء، كمػػا سػوى رعايػػا مقيمػيف فػػي دوؿ عربيػػة، ويجػب احتضػػانيـ بمعنػػى التط
 –، وكػػػأف الطػػػرد والقتػػػؿ رديفػػػاف القتنػػػاص دينػػػي «أنػػػا الجػػػئ ييػػػودي»فعمػػػت إسػػػرائيؿ مػػػع مػػػا أسػػػمتو اليػػػـو 

 أيديولوجي.
يسػػػتدعي الكثيػػػر مػػػف التفكػػػر « مقػػػيـ»بمصػػػطمح « الجػػػئ»مػػػف ىنػػػا يجػػػب التنبػػػو إلػػػى أف اسػػػتبداؿ مصػػػطمح 

نية ببعػػػدىا الػػػوطني مػػػف التفكيػػػؾ، خصوصػػػًا إذا مػػػا تػػػـ إعػػػالف دولػػػة القػػػانوني بغيػػػة حمايػػػة القضػػػية الفمسػػػطي
فمسػطيف، والواجػػب أف تحسػـ فيػػو خيػػارات المواطنػة مػػع المجػػوء حتػى العػػودة، ولػػو ببراغماتيػة عقالنيػػة تصػػوف 

 الحؽ بالشرعية األخالقية.
لبنػػاف رئػػيس الػػدورة  كػػؿ ىػػذا يقتضػػي، وفػػي الربيػػع العربػػي، اسػػتنفارًا لديبموماسػػية عربيػػة مشػػمولة، أتنسػػميا مػػف

الحالية لجامعػة الػدوؿ العربيػة. وقػد يكػوف رئػيس الجميوريػة العمػاد ميشػاؿ سػميماف، وبعػد خطابيػو التػاريخييف 
إبػػاف زيػػارة قداسػػة البابػػا بنػػديكتوس السػػادس عشػػر إلػػى لبنػػاف، والمػػذيف تضػػمنا إشػػارة جريئػػة لقضػػية الالجئػػيف 

لمجنػة المبػادرة العربيػة لمسػالـ، ومػع أجنػدة تحػرؾ سػريعة فػي  الفمسطينييف، األقدر إلى الدعوة الجتماع طارئ
 ىذا السياؽ.

 ىكذا ربما تعود فمسطيف إلى مركزية الربيع العربي مرادفًا لديموقراطية عربية حقيقية.
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 نيمة الشياؿ
فونيا. ىي، منػذ عػاـ اليػوـ، زعيمػة حػزب العمػؿ اإلسػرائيمي، وقػد ال بأس! إذ يكاد اإلسرائيميوف أنفسيـ ال يعر 

فازت برئاستو بعد دحرىا لعمير بيريتس. ىؿ تعرفونو ىو اآلخر  رئيس اليستدروت )االتحاد النقػابي(، الػذي 
، وصار أيضًا وزيرًا لمدفاع. وقد «اليسار»، والموصوؼ بػ«باني إسرائيؿ»صار يومًا رئيسًا لمحزب التاريخي، 

، فيصبح الرجؿ أضحوكة 1116اء سوء طالعو أف َيحدث ذلؾ عشية الحرب اإلسرائيمية عمى لبناف صيؼ ش
اإلسرائيمييف )لو أمكنيـ أف يضحكوا خالؿ تمؾ الحرب التي ديست فييا تمامػًا سػمعتيـ العسػكرية(، إذ جابػت 

 العالـ صورتو أثناء مناورة، وىو يحدؽ بكؿ اجتياد في منظار مغمؽ.
« زعامػػة»نتخابػػات النيابيػػة المقبمػػة التػػي جػػرى تقػػديـ موعػػدىا، لمػػا كػػاف كػػؿ ذلػػؾ ييػػـ. فالوصػػوؿ إلػػى ولػػوال اال

، «التفػوؽ»ىؤالء مجرد عالمات إضافية عمى االنحطاط الػذي يصػيب إسػرائيؿ كمشػروع َنيَػَض عمػى تحقيػؽ 
لسػػػمعة العسػػػكرية ديػػػف الصػػػييونية، والشػػػرط الحيػػػوي السػػػتمرار الكيػػػاف المصػػػطنع والعػػػدواني. وكمػػػا ُمر غػػػت ا

ثػػراء غيػػر مشػػروع وتحػػالؼ مػػع مراكػػز المػػاؿ. وىػػذه  إلسػػرائيؿ بالوحػػؿ، كػػذلؾ انيػػارت سػػائر مميزاتيػػا: فسػػاد وا 
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أطاحػػت بػػأولمرت، المحكػػوـ جنائيػػًا، ولكنيػػا لطخػػت سػػمعة بػػاراؾ ونتنيػػاىو نفسػػو، ومػػف قبميمػػا شػػاروف. إنػػو 
لػػػيس عاديػػػًا كمػػػا ىػػػي سػػػائر البمػػػداف. يتحسَّػػػر طغيػػػاف البنيػػػة النيوليبراليػػػة المتصػػػاحبة مػػػع قيميػػػا، فػػػي مكػػػاف 

اإلسػػرائيميوف عمػػى زمػػف بػػف غوريػػوف ومػػائير ودايػػاف وشػػامير وبػػيغف ورابػػيف...، الػػذيف عاشػػوا حيػػاة متواضػػعة 
، الػػذي لػػـ يكػػػف تػػوفير أمنػػو يػػتـ بواسػػطة القػػػوة «المشػػروع»ومػػاتوا شػػبو فقػػراء. فقػػد كػػانوا مػػػدفوعيف بػػتعمقيـ بػػػ

 العسكرية فحسب.
د الداللػػػة، قامػػػت منػػػذ أسػػػابيع حممػػػة رسػػػمية فػػػي إسػػػرائيؿ وبػػػيف ييػػػود العػػػالـ خصوصػػػًا، لجمػػػع وكمثػػػاؿ شػػػدي
رت «. النػػاجيف مػػف المحرقػػة»التبرعػػات لػػػ إسػػرائيؿ باسػػـ عػػذاباتيـ )ولػػو كػػاف ذلػػؾ « ضػػرورة»ىػػؤالء الػػذيف ُبػػر 

الفخػػـ « اد فاشػػيـيػػ»كػػذبًا، ولكنػػو إيػػديولوجيا راسػػخة عالميػػًا، وحجػػة رسػػمية قويػػة(. ىػػؤالء الػػذيف ُبنػػي متحػػؼ 
لمػػػذاكرة مػػػف أجميػػػـ، وُكػػػر س كمحطػػػة إلزاميػػػة فػػػي الػػػرحالت المنظمػػػة، كمػػػا ألي شخصػػػية مػػػف العػػػالـ تػػػزور 

ىكػػػذا « الدولػػػة»، حيػػػث يقولػػػوف 1988)مػػػف الجميػػػؿ اعتمػػػاد التمييػػػز الػػػذي ينطػػػؽ بػػػو فمسػػػطينيو « الدولػػػة»
تجػػري طقػػوس « يػػاد فاشػػيـ». وفػػي لفمسػػطيف!(« الػػبالد»بػػاإلطالؽ، لإلشػػارة إلػػى إسػػرائيؿ، ويحتفظػػوف بمفػػظ 

، «النػػاجوف مػػف المحرقػػة»مييبػػة، تشػػبو فػػي جػػديتيا جديػػة بيػػريتس ذاؾ وىػػو يحػػدؽ فػػي المنظػػار المغمػػؽ، إذ 
والػػػذيف كػػػانوا عشػػػرات اآلالؼ فػػػي البدايػػػة، ىػػػـ اليػػػوـ بضػػػعة عجػػػائز طػػػاعنيف فػػػي السػػػف، يتضػػػوروف جوعػػػًا 

، وجػػرت «محميػػتيـ»ومنػػذ المحظػػة األولػػى لوصػػوليـ إلػػى  بػػالمعنى الحرفػػي لمكممػػة. وىػػـ ُأىممػػوا تمامػػًا سػػابقًا،
 تخبئتيـ، عمى عادة إسرائيؿ في صقؿ صورتيا. ولكنيـ يمثموف اليوـ فضيحة بكؿ معنى الكممة.

وفػػي مجػػػاؿ آخػػر، فضػػػحت التظػػاىرات واالعتصػػػامات التػػي جػػػرت فػػي قمػػػب تػػؿ أبيػػػب منػػذ عػػػاـ، ثػػـ عػػػادت 
، والمسػػاواتي، الػػى حػػد «المجتمػػع المثػػالي النػػاىض»سػػطورة فتجػػددت، ولػػو بكثافػػة أقػػؿ، ىػػذا الصػػيؼ، نيايػػة أ

والمسػتعمرة، وظيػر اتجػاه « الكيبػوتس»كبيػر بنظػر اإلسػرائيمييف وجػزء ىػاـ مػف العػالـ. ىنػا ظيػر الفػارؽ بػيف 
إسػػرائيؿ السػػاحؽ لمثانيػػة عمػػى حسػػاب األولػػى التػػي أصػػبحت بقايػػا زائمػػة، اإلشػػارة إلييػػا مضػػجرة. لقػػد تغمبػػت 

نػػا أيضػػًا وطرحػػت نتائجيػػا، وىػػو مػػا يسػػميو اإلسػػرائيميوف بػػأدب يشػػبو أدب األوروبيػػيف المنػػافؽ، النيوليبراليػػة ى
وىػػػذه فػػػي الواقػػػع ليسػػػت مجػػػردة كمػػػا تػػػوحي بيػػػا التسػػػمية، بػػػؿ تمػػػس ماليػػػيف «. أزمػػػة اقتصػػػادية واجتماعيػػػة»

 ة.الحيوات التي تجري التضحية بيا، بمقمة عيشيا وتعميميا وصحتيا، لصالح نخبة جديدة مفتِرس
وىػػذا صػػعيد أوؿ لتفسػػير صػػعود نتنيػػاىو المطمػػؽ، كػػزعيـ يثػػؽ بػػو اإلسػػرائيميوف فػػي وقػػت عػػز فيػػو الزعمػػاء، 
وينػػووف التصػػويت لمصػػمحتو فػػي االنتخابػػات المقبمػػة التػػي تجػػري عمػػى أسػػاس النسػػبية بعػػد ثالثػػة أشػػير، كمػػا 

فسػػػاد، يبػػػدو الرجػػػؿ  تُبػػػيف ذلػػػؾ كافػػػة اسػػػتطالعات الػػػرأي. فبػػػرغـ مػػػا لحػػػؽ بػػػو مػػػف تسػػػاؤالت وتحقيقػػػات عػػػف
« كػاريزمي»، يتحدى حتى رؤساء الواليات المتحدة. «خبير وكؼء وعنيد»، «متماسؾ الشخصية والخطاب»

عمػى مػػا يػػروف ويحتػػاجوف. والخيػػار بينػو وبػػيف ياشػػيموفيش محسػػوـ سػػمفًا لمصػمحتو. بػػؿ تشػػير التقػػديرات إلػػى 
مقعػػدًا فػػي  111ميكػػود وحػػدىا، مػػف أصػػؿ مقعػػدًا ل 19بثمانيػػة مقاعػػد فحسػػب، مقابػػؿ « العمػػؿ»احتمػػاؿ فػػوز 

الكنيست. ونتنيػاىو كػذلؾ متفػوؽ بػالنظر الػى تسػيبي ليفنػي التػي لػـ تػنجح فػي تقمػص شخصػية غولػدا مػائير 
، بأغمبية نيابية تتفوؽ قميال «كديما»كما اشتيت، ولـ تتمكف مف عقد تحالفات تؤىميا لمحكـ حيف فاز حزبيا، 

. بؿ نتنياىو مفضؿ لدييـ لو وقعت الواقعة بينو وبيف اييود 1119تة عاـ في االنتخابات الفائ« ليكود»عمى 
 باراؾ الذي ُينظر إليو كمتذبذب متقافز، يركض وراء مصالحو وبروزه الشخصي.

ىػػا قػػد قمنػػا بجولػػة عمػػى سياسػػيي إسػػرائيؿ الحػػالييف. ومعنػػى ذلػػؾ أنػػو، عػػالوة عمػػى الفسػػاد الضػػارب أطنابػػو، 
ضائيًا ليا، وال تنفع معيػا الػدعوات والنيػات، وال أي خطػط. وىػي أصػبحت سػمة ىناؾ التفاىة. وىذه ال حؿ ق

فاقعة، مدم رة في طريقيا سمعة أخرى إلسػرائيؿ ولمصػييونية كتجسػيد مكثػؼ لممثقفػيف الموسػوعييف ولمػا يقػاؿ 
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بالحاجة وتمؾ، بقدر ما كانت تصح، ارتبطت بشروط الحياة في الغيتوات األوروبية، و «. الذكاء والموىبة»لو 
إلػػػى إثبػػػات الػػػذات لػػػدى أقميػػػات مضػػػطيدة. واختفاؤىػػػا مػػػف إسػػػرائيؿ واحػػػد مػػػف األدلػػػة عمػػػى وصػػػوؿ المشػػػروع 
اإلسػػرائيمي إلػػى نيايتػػو، وىػػو مشػػروع عمػػره لحظػػة فػػي عػػرؼ التػػاريخ. وتعبيػػر تمػػؾ النيايػػة األكثػػر شػػعبية ىػػي 

ساحقة مف االرثوذوكس، وأنيـ ليسوا روس، يعرؼ تماما اإلسرائيميوف أف أغمبيتيـ ال« ييود»الحاجة الستقداـ 
ييػػودًا، وأنيػػـ يبحثػػوف عػػف فػػرص لحيػػاة أفضػػؿ، ومػػف اجػػؿ ذلػػؾ يمكػػف أف يقومػػوا بػػأي شػػيء، مػػف الفظاعػػات 
المجانيػػة ضػػد الفمسػػطينييف )عػػالوة عمػػى الفظاعػػات الممنيجػػة التػػي تخطػػط ليػػا وتنفػػذىا المؤسسػػة اإلسػػرائيمية 

وأنو رغـ كؿ الػدعايات الترىيبيػة مػف جيػة، والمناشػدات مػف  نفسيا(، إلى السرقات مف داخؿ مخازف الجيش.
جيػػة أخػػرى، يػػرفض ييػػود أوروبػػا وأميركػػا اليجػػرة إلػػى إسػػرائيؿ، بػػؿ إف معظػػـ مػػف يقػػيـ فييػػا يسػػعى السػػتعادة 

 «.إذا دعت الحاجة»جنسيتو األصمية وتدبر موطئ قدـ لو خارجيا، تحوطًا، واتباعًا لمنطؽ 
ـ موعد االنتخابات  ىذه ببساطة واحدة أخرى مف عالمات التفاىة. رسميًا، يريػد ولكف لماذا قرر نتنياىو تقدي

التي يعجز عف تمريرىا وفؽ التكػتالت الحاليػة لمبرلماف...فيحػؿ األخيػر. قػد يقػاؿ  1113الرجؿ إقرار ميزانية 
ؽ أو الميػذب كمػا قاسيًا، بحسب التعبير الشائع )المنػاف« تقشفاً »ىذا استفتاء شعبي عمى ميزانيتو التي تشمؿ 

تشػاءوف(. وىػػي فػي حقيقتيػػا اختػػزاالت كبيػرة فػػي البنػود االجتماعيػػة، أي مجػػددًا وكمػا فػػي كػؿ مكػػاف، تحميػػؿ 
الفقراء ومتوسطي الحاؿ كمفػة األزمػة. ونتنيػاىو، خػارج الحجػة الرسػمية، يريػد تػوفير نسػبة برلمانيػة مريحػة لػو 

باراؾ أوبامػا لمنصػبو، لػو أعيػد انتخابػو رئيسػًا لمواليػات  تسمح بتجديد عودتو إثر تحالفات متاحة، قبؿ استالـ
المتحػػػدة. والػػػرجالف مفترقػػػاف فػػػي النظػػػر إلػػػى األمػػػور ومتباغضػػػاف. وركيػػػزة نتنيػػػاىو الرئيسػػػية فػػػي إسػػػرائيؿ، 
الممياردير شمدوف أدلسوف، صاحب األعماؿ والكازينوىات، ىو في الوقت نفسػو ركيػزة ميػت رومنػي التمويميػة 

مػػف دعػػاه إلػػى إسػػرائيؿ حػػيف زارىػػا فػػي مطمػػع حممتػػو. وأخيػػرًا، فنتنيػػاىو، الػػذي اعتػػاش عمػػى األساسػػية، وىػػو 
ػػؿ المواعيػػد ثػػـ انتيػػى إلػػى تعيػػيف الربيػػع أو الصػػيؼ  التمػػويح بخطػػر إيػػراف النػػووي واإليحػػاء بنيتػػو ضػػربيا، أجَّ

يتػػػيح لػػػو تجنػػػب  . وتقػػػديـ موعػػػدىا1113المقبمػػػيف، بينمػػػا االنتخابػػػات كانػػػت مقػػػررة فػػػي تشػػػريف األوؿ/أكتػػػوبر 
المحاسبة عمى البيورة. فمف المعموـ أف نياتو الحربية، ميما عظمت، تبقى تحػت السػيطرة األميركيػة. واألمػر 
عمػػى كػػؿ حػػاؿ فػػي عمػػـ الغيػػب، ورىػػف اعتبػػارات إجماليػػة وكونيػػة متشػػابكة. فػػي كػػؿ ذلػػؾ المسػػألة الفمسػػطينية 

 غائبة  صحيح... إلى حيف!
 17/11/1111، السفير، بيروت
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 ناىض حتر
ىنػػاؾ اضػػطراب فػػي إسػػرائيؿ؛ فػػالتطورات اإلقميميػػة والدوليػػة، تشػػير إلػػى نيايػػة مرحمػػة السػػماح، وبػػدء مرحمػػة 
االستحقاقات. تواجو تؿ أبيب في الشماؿ عدوا صغيرا لكنو بالغ الكفاءة والجدية ويتمتػع بقػدرة اسػتثنائية عمػى 

ىػػو مػػا يجعػػؿ الصػػراعات اإلسػػرائيمية ػ المبنانيػػة حػػوؿ األرض والميػػاه والغػػاز الػػردع، يتمثػػؿ فػػي حػػزب اهلل. و 
والػػنفط، غيػػر ممكنػػة الحػػؿ بوسػػائؿ القػػّوة. تػػوازف الرعػػب يفػػرض النػػزوع إلػػى تسػػوية أصػػبحت ضػػرورية لتػػأميف 

 سالمة االستثمارات الضخمة القائمة والقادمة.
ـ السػػوري، وتػػرؾ حػػزب اهلل لمواجيػػة مصػػيره فػػي كػػاف حمػػؼ الغػػاز اإلسػػرائيمي ػ الَقطػػري يأمػػؿ بإسػػقاط النظػػا

حػػػرب أىميػػػة مذىبيػػػة. ىػػػذا السػػػيناريو ىػػػو الػػػذي يسػػػقط؛ سػػػورية صػػػمدت وستصػػػمد، وأي تغييػػػر سياسػػػي فييػػػا 
سيكوف داخميا ولف يقترب مف الثوابت الجيوستراتيجية لمدولة السورية. وىذا ىو لب السياسة الروسية والمبادرة 
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بإشراؼ الرئيس بشار األسد، بإشرافو ) أي في سياؽ خياراتو االسػتراتيجية( ولػيس اإليرانية: انتخابات رئاسية 
بمشػاركتو. ىػذه ىػي التسػوية السػػورية. وسػتديرىا موسػكو وطيػراف. معنػػى ذلػؾ أف الفػرص اإلسػرائيمية لمحػػرب 

لػدور عمى إيراف قد تراجعت كميا. بػدال مػف ذلػؾ، يعتػرؼ المبعػوث الػدولي، األخضػر اإلبراىيمػي، صػراحة، با
اإليرانػػي فػػي التسػػوية السػػورية. يتطمػػب ذلػػؾ، أقمػػو، تسػػويات إقميميػػة جزئيػػة ؛ممػػؼ الجػػوالف سػػيكوف حاضػػرا، 

بػػال قيػػد وال  1967حزيػػراف  8بالضػرورة، عمػػى الطاولػػة. ىنػػا، لػيس أمػػاـ إسػػرائيؿ سػػوى االنسػػحاب إلػى حػػدود 
 شرط. )وسأشرح في مقاؿ الحؽ لماذا.(
مػػف قبػػؿ حػػزب اهلل فػػي اتجػػاىيف؛ الطمعػػات االستكشػػافية لمطيػػارات مػػف بالمقابػػؿ، ىنػػاؾ تصػػعيد غيػػر مسػػبوؽ 

دوف طياريف فوؽ فمسطيف المحتمة و" المنشآت الحيويػة" فػي البحػر والبػر، رسػالة بميغػة حػوؿ إمكانػات حػزب 
اهلل وعزيمتو عمى المواجية، لكف األىـ إعالف حسف نصراهلل الصريح عػف اسػتعداد الحػزب لمقتػاؿ إلػى جانػب 

 ف في مواجية غزو خارجي، خصوصا مف قبؿ تركيا.السوريي
تركيا ػ مثمما السعودية وَقطر ػ اآلف تمممـ شعث توّرطيا في سورية، حيث خسرت المعركة. يعنػي ذلػؾ تراجػع 
الخيار الحمساوي، المقتَرح َقطريػا، لمتسػوية الفمسػطينية، وتراجػع الخيػار اإلخػواني فػي األردف. سػيعود محمػود 

الؿ سنتّي الصعود الحمساوي اإلخواني ػ إلػى موقػع المفػاوض الرئيسػي، وسػيتمكف األردف عباس ػ الميّمش خ
 مف إجراء انتخابات ذات صدقية ومعترؼ بيا إقميميا ودوليا مف دوف اإلخواف المسمميف وحمفائيـ.

رى فيػو في إسرائيؿ يدرؾ الزعيـ العمالي ، أييود باراؾ، مع تيار رئيسي في المؤسسػة الحاكمػة، كػؿ ذلػؾ، ويػ
فرصػػتو السياسػػية. وسػػوؼ يبػػدأ باكتشػػاؼ إمكانيػػات الحػػؿ المؤقػػت فػػي المسػػألة الفمسػػطينية، كضػػرورة لحريػػة 
الحركة اإلسرائيمية في الممفات األخرى، وخصوصا لتالفي تسوية دولية تُفَرض عمى تؿ أبيػب فػي فمسػطيف ، 

 في سياؽ التسويات اإلقميمية الكبرى.
ألحػػادي مػػف أجػػزاء مػػف الضػػفة الغربيػػة بعػػد قضػػـ المسػػتوطنات ومحيطيػػا مشػػروع بػػاراؾ جػػاىز: االنسػػحاب ا

وطرقيا، خمؼ الجدار االستيطاني، باإلضافة إلى الشريط األمني في األغوار الفمسطينية. ميزة ىذا المشػروع 
بالنسبة لو تكمف في إمكانية تحقيؽ إجماع المؤسسة اإلسرائيمية حولو اآلف. لكف تظييػر االنسػحاب األحػادي 

لجزئي كتسوية ػ ولو مؤقتة ػ يتطمب التفاىـ مع السمطة الفمسطينية التي سيكوف بإمكانيا إعالف دولػة بحػدود ا
 مؤقتة، والغرؽ، الحقا، في مفاوضات ماراثونية تكرر سنوات أوسمو الطويمة.

في عماف، عرض باراؾ مشروعو عمى عباس، وقيؿ إف األخيػر رفضػو. لكننػي ، مػع ذلػؾ، ورغػـ أننػا نعػيش 
في ربع الساعة األخير قبػؿ خضػوع إسػرائيؿ لمتسػويات الدوليػة، فػإنني أخشػى أف تتػوّرط السػمطة الفمسػطينية، 

 مرة أخرى، في المعبة اإلسرائيمية.
المشكمة الكبرى ػ بالنسبة لي ػ ىي توّرط عماف في تمؾ المعبة؛ فاالنسحاب األحادي الجزئي مف الضفة وقياـ 

يقودنا، حتما، إلى كونفدرالية تحّمؿ األردف، األعباء الديموغرافية واالقتصادية دولة فمسطينية بحدود مؤقتة، س
والسياسية واألمنية لمكانتونات الفمسػطينية فػي الضػفة ) الفتحاويػة ػ األردنيػة ( التػي سػيتكّرس انفصػاليا نيائيػا 

 عف غزة )الحمساوية ػ المصرية(.
صؼ الضفة الغربية ممزقة وأشالء مشروع سياسػي   شيء كيذا.. لكف مع ن 1967عودة إلى وضع ما قبؿ 

 فمسطيني سيكوف عمى األردف أف يستوعبو! ما سيفتح أبواب جيّنـ شرقي النير!.
 17/11/1111، العرب اليوم، عّمان
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 عكيفا الدار
ال مثيػؿ لػو: بيف سطور خبر اقتصادي جاؼ نشرتو بذي ماركرب أوؿ أمس يختبىء بياف اعتراؼ رسمي ىاـ 

حكومة اسرائيؿ تؤكد، أف بػيف البحػر والنيػر لػـ تعػد أغمبيػة ييوديػة. بتعبيػر آخػر، فػي االرض االقميميػة التػي 
 تفرض إمرة اسرائيؿ عمييا، يوجد واقع مف االبرتيايد. أقمية ييودية تسيطر عمى أغمبية عربية.

القػػػانوف يسػػػتيدؼ تحػػػديث مسػػػتوى فػػػي خبػػػر ىػػػيال رايػػػز يػػػرد أف سػػػمطة الضػػػرائب تحػػػاوؿ اقػػػرار تعػػػديؿ عمػػػى 
 االستحقاؽ المتياز ضريبي غايتو تشجيع التصدير.

فػػي  15، فػػاف المصػػنع يسػػتحؽ االمتيػػاز الضػػريبي اذا مػػا نبػػع 1115وحسػػب قػػانوف التشػػجيع الػػذي أقػػر فػػي 
 11المائة عمػى االقػؿ مػف مداخيمػو مػف المبيعػات فػي السػنة الضػريبية مػف البيػع فػي سػوؽ ال يقػؿ عػدده عػف 

 ف نسمة.مميو 
تجاوز عدد السكاف في اسرائيؿ وفي السػمطة  1111مذكرة التعديؿ لمقانوف التي رفعتيا المالية تبشر بانو في 

مميػػػوف نسػػمة االمػػػر الػػػذي يسػػػمح أيضػػػا الربػػاب الصػػػناعة الػػػذيف يسػػػوقوف ليػػػؤالء  11الفمسػػطينية مسػػػتوى الػػػػ 
سمطة الضرائب معنيوف برفػع المسػتوى الػذي المستيمكيف التمتع باالمتياز الضريبي. والموظفوف النشطاء في 

يسمح باالستحقاؽ لالمتياز بمميوني نسمة كي ال يتعيف عمػييـ اف يمنحػوا امتيػازات لممصػدريف الػذيف يبيعػوف 
 في اسرائيؿ وفي المناطؽ.

مميػػوف نسػػمة يعيشػػوف  11حسػػب مكتػػب االحصػػاء المركػػزي )التػػابع لػػديواف رئػػيس الػػوزراء(، فانػػو مػػف أصػػؿ 
مميػػػوف )بيػػاف مكتػػب االحصػػػاء  5.9لحكػػـ االسػػػرائيمي، يصػػؿ عػػدد الييػػود الػػػى أقػػؿ بقميػػؿ مػػف تحػػت سػػقؼ ا

 6.1مميػوف ييػودي يسػاوي  5.9مميوف نػاقص  11(. 15/8/1111المركزي عف عدد الييود في اسرائيؿ في 
وزعمائيا، مميوف غير ييود. وبتعبير آخر، فانو بيف البحر والنير توجد دولة ييودية بما يكفي حسب قوانينيا 

 ولكف يوجد واقع ليس ديمقراطيا بالقدر الكافي.
وحسب مصادر أجنبية، فقد تحوؿ الييود الى أقمية في اراضي بالد اسرائيؿ الكاممة منذ قبػؿ بضػعة سػنوات. 

مميػوف يتضػمنوف سػكاف  11مف االف فصاعدا، ىذا معطى رسمي. وسيكوف ىناؾ بالتأكيد مف يدعي باف الػػ 
مميػػوف نسػػمة مػػف عػػدد السػػكاف غيػػر  1.5متيػػا اسػػرائيؿ، وانػػو كػػاف ينبغػػي لػػي أف اقتطػػع قطػػاع غػػزة، التػػي أخ

مميونا، يتضمنوف باالحرى سكاف القطاع، ىػو المعطػى الرسػمي الػذي يظيػر عمػى ورقػة  11الييود. ولكف الػ 
ماليػة وتقتطػع وزارة المالية. فاذا كاف ىؤالء السكاف بال يحتسبوفب في موضوع الميزاف الػديمغرافي، فمتتفضػؿ ال

 ذلؾ أيضا مف المستوى لمحصوؿ عمى االمتيازات الضريبية ومف ميزاف مداخيميا.
تعبيػػر بابرتيايػػدب يمعػػب دور الػػنجـ فػػي تقريػػر كتبتػػو مجمػػة بفػػوريف بوليسػػي جورنػػاؿب، عػػف بتقريػػر سػػري جديػػدب 

ت بفػوريف بوليسػي وكالة استخبارات أمريكية. فرنكميف المب ىو الذي بمغ مف بيػرو  16وضعتو ليس أقؿ مف 
جورناؿب عف بالتقرير السريب، الذي بادعائو يشبو اسرائيؿ بنظاـ االبرتيايد في جنوب افريقيا. وعمى حد قولو، 

مميار مسمـ عمى الكفاح ضد ما يسمى  1.1تحذر الوثيقة مف أف الربيع العربي واليقظة االسالمية سيشجعاف 
طيفب. كما يدعي المب باف التقرير يتيـ اسرائيؿ بالتدخؿ فػي عندىـ باالحتالؿ االوروبي غير االخالقي لفمس

موظػؼ حكومػة. ويوصػي التقريػر، عمػى حػد  7.511منظمة ونحو  61الشؤوف الداخمية االمريكية مف خالؿ 
قولػػػو، الواليػػػات المتحػػػدة اف تػػػدع اسػػػرائيؿ لحاليػػػا، وذلػػػؾ الف وجودىػػػا يخػػػرب عمػػػى المصػػػمحة االمريكيػػػة فػػػي 

 ربي والشعب االيراني.التقرب مف العالـ الع
بحػػث سػػريع فػػي غوغػػؿ يظيػػر تفاصػػيؿ مثيػػرة لالىتمػػاـ عػػف المػػب؛ يمكػػف لممػػرء أف يجػػد ىنػػاؾ صػػورتو فػػي 

 وضعية ودية مع المخرب الكبير سمير قنطار.
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فػػػي بروفيمػػػو قيػػػؿ انػػػو عضػػػو مجمػػػس إدارة بمنظمػػػة صػػػبرا وشػػػاتيالب، نشػػػيط فػػػي بحممػػػة حقػػػوؽ االنسػػػاف فػػػي 
مج االستضػػػافة فػػي محطػػة بالمنػػػارب لحػػزب اهلل ويتبػػرع مػػػف ثمػػار قممػػو لموقػػػع فمسػػطيفب، ضػػيؼ دائػػػـ فػػي بػػرا

باالنتفاضة االلكترونيةب. مف الصعب التصديؽ بػاف عضػو الكػونغرس الجميوريػة ايالنػا روس لتيػنف اجتيػدت 
لمعجب مف قصة بصاحب السبؽ الصحافيب. واال فانو حتى مؤيدة متحمسػة مثميػا لحكومػة نتنيػاىو مػا كانػت 

بػػالتقرير آنػػؼ الػػذكر لالمػػب فػػي المقػػاءات التػػي تجرييػػا فػػي الجاليػػات الييوديػػة فػػي فموريػػدا كػػدليؿ قػػاطع لتمػػوح 
 عمى أف حسيف اوباما ىو مقتمع السرائيؿ.

صػػػحيح أف نتنيػػػاىو ال يحتػػػاج الف يكػػػوف قمقػػػا مػػػف االخبػػػار التػػػي تقػػػوؿ اف بالتقريػػػر االسػػػتخباري سيسػػػمـ الػػػى 
نتخابػات لمرئاسػة االمريكيػة ينبغػي لػرئيس الػوزراء بالتأكيػد أف يرفػع مسػتوى الرئيس اوبامػاب. بالمقابػؿ، قبيػؿ اال

االسرائيمية. ومع حسـ المبالغات التي نثرت عمػى طػوؿ التقريػر  -قمقو في كؿ ما يتعمؽ بالعالقات االمريكية 
نيػػاىو. الصػػحفي عػػف بالتقريػػرب، فػػاف االقػػواؿ المنسػػوبة لػػو تعكػػس المػػزاج السػػائد فػػي البيػػت االبػػيض تجػػاه نت

التأكيد الرسمي عمى اف الييػود اصػبحوا أقميػة فػي بػالد اسػرائيؿ يمكنػو فقػط أف يعػزز االدعػاءات ضػد سػيطرة 
. غنػي 67اسرائيؿ عمى الفمسطينييف والتأييد الدولي، بما في ذلؾ االمريكي القامػة دولػة فمسػطينية فػي حػدود 

بامػػا فػػي البيػػت االبػػيض الربػػع سػػنوات اخػػرى. عػػف البيػػاف القػػوؿ مػػا الػػذي ينتظػػر رئػػيس الػػوزراء اذا مػػا بقػػي او 
ولكػػف حتػػى لػػو قضػػى ميػػت رومنػػي ىنػػاؾ السػػنوات التاليػػة، سػػيبقى اوبامػػا يحمػػؿ كامػػؿ الصػػالحيات الرئاسػػية 

 .1113كانوف الثاني  11حتى 
تذكير: قرار الرئيس ريغاف الشروع في حوار مع ـ.ت.ؼ )في اعقاب اعالف المنظمة لالستقالؿ عمى أساس 

. وكػػاف ىػػذا انتقامػػو مػػف اسػػحؽ 1988( اتخػػذ فػػي الفتػػرة االنتقاليػػة، بعػػد انتخابػػات 181ـ المتحػػدة قػػرار االمػػ
 شمير عمى افشاؿ مشروع السالـ واتفاؽ لندف.

ىذه المرة الفترة االنتقالية تحاذي موسـ االنتخابات في اسرائيؿ. فأي ضرر سيمحؽ بالرئيس المنصرؼ اوباما 
 67السػػفير االمريكػػي فػػي االمػػـ المتحػػدة بتأييػػد انضػػماـ فمسػػطيف فػػي حػػدود اذا مػػا أمػػر فػػي غػػداة االنتخابػػات 
 الى المنظمة رغـ أنؼ اسرائيؿ 

مف جية اخرى، لف تكوف لبيبي مشكمة في تحوؿ ىذه الخطوة الى دليؿ آخر عمى أف كؿ العالـ ضدنا وعمى 
 اف الشعب بالتالي يحتاج بشكؿ خاص الى زعيـ قوي.

 16/11/1111ىآرتس 
 17/11/1111، لعربي، لندنالقدس ا
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