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 نا رئيس لن أقبل بانتفاضة ثالثةأوطالما  مستعد لمعودة إلى المفاوضات.. :عباس 1

قال الرئيس محمود عباس، في لقاء أجرتو معو القناة العبرية  :ترجمة خاصة - القدس دوت كوم - غزة
عسكرية ضد إسرائيل،  الثانية، وستبثو كامال يوم غد الجمعة، انو لن يسمح باندالع انتفاضة ثالثة وخاصةً 

 طالما كان في منصبو، حتى لو فشمت الجيود الفمسطينية في الحصول عمى عضوية في األمم المتحدة.
من مساًء غد الجمعة، وقالت  وبثت القناة العبرية الثانية الميمة مقتطفات من المقابمة التي ستبث الساعة 

لقائو بالصحفي اودي سيغال، سيتناول فييا العديد  الرئيس الفمسطيني "سيدلي بتصريحات مفاجئة خالل إن
مكانية  من القضايا التي تتعمق بحركة حماس، ومستقبل العالقات مع إسرائيل، ومالمح المرحمة المقبمة، وا 

 اندالع انتفاضة ثالثة".
م في مقدمة أولوياتي إلىودعا عباس اإلسرائيميين إلى جعل القضية الفمسطينية، وممف العودة لممفاوضات 

وقل مخاطبًا اإلسرائيميين "ىذه القضية  كانون ثاني  في يناير/ إسرائيلاالنتخابات التي ستجرى في 
 ىي التي ستحدد مصير أوالدك".

وأضاف عباس فيما تم بثو من مقتطفات حديثو لمقناة العبرية الثانية "أنا مستعد لمعودة إلى المفاوضات، 
، بل اإلرىاب، لن أقبل باندالع انتفاضة ثالثة، فنحن ال نريد أن نستخدم وطالما أنا أعمل ىنا كحاكم ورئيس

"أنا الجئ فمسطيني  وأضاف نريد استخدام السياسة والدبموماسية والمفاوضات في النضال من أجل حقوقنا".
جنبًا إلى  إلى ىناك مرة أخرى، نحن نريد دولة فمسطينية عمى حدود  أعودمن صفد، واعتقد أنني لن 

نب مع إسرائيل".ونفي عباس أن يكون رئيس الوزراء الفمسطيني، الدكتور سالم فياض قد قدم استقالتو، ج
وقال:" لقد كان جالسًا في مكتبي ىنا في رام اهلل أمس، وأوضح أنو ليس لديو نية من ىذا القبيل".وشدد عمى 

. وعندما سألو الصحفي "ىذا أنو سيستمر في جيوده لنيل اعتراف بعضوية غير كاممة في األمم المتحدة
ىو من  إجراءإجراء من طرف واحد؟"، رد عميو الرئيس قائاًل، "ما تقوم بو إسرائيل في تشييد المستوطنات 

 بيذا الشأن لوقف البناء!". األمميةطرف واحد، وال تمتزم بالدعوات والقرارات 
 //القدس، القدس، 
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والتحرير ىنية: نحن والمسيحيون شركاء في البناء 
قال رئيس حكومة غزة إسماعيل ىنية، اليوم الخميس، إن "المسممين والمسيحيين في األراضي  :سما -غزة 

قامة الدولة الفمسطينية وعاصمتيا  الفمسطينية يعممون مًعا بيدف تحرير فمسطين من االحتالل اإلسرائيمي وا 
ب المسيحي في المجمس التشريعي حسام فؤاد وأضاف ىنية في كممة خالل مراسم تشييع جنازة النائ القدس".

قامة الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس، فحق المواطنة  الطويل: "نعمل مًعا بيدف التحرر من االحتالل وا 
 حق مقدس مكفول بغض النظر عن االنتماء أو االعتقاد أو الميول، فنحن أسرة واحدة".

والتحرير في مواجية االحتالل اإلسرائيمي، وعالقتنا طيبة  وأوضح "نحن والمسيحيون شركاء في مسيرة البناء
مع الطائفة المسيحية في فمسطين، ونفخر بيا أمام العالم أجمع، وىذه العالقة تنطمق من ركيزة عقائدية 

وأشار ىنية إلى أن الحركة الوطنية الفمسطينية تفخر بوجود المسيحيين في البرلمان  فكرية قرآنية".
وجرت مراسم جنازة النائب الطويل في كنيسة  المجالس وكل المشيد السياسي الفمسطيني.وبالحكومة وفي 

 القديس فورفوريوس في مدينة غزة مساء اليوم الخميس.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 استقالة فياض مجمدة إلى ما بعد طمب عضوية فمسطين "الحياة":  

الرئيس محمود عباس ، أن رام اهلل محمد يونساسميا من نقال عن مر  //الحياة، لندن،  نشرت
الخميس في لقاء ثنائي استمر ثالث ساعات بحثا خاللو  -استقبل رئيس حكومتو سالم فياض ليل األربعاء 

، ووقف اليجوم "فتح"طمب فياض االستقالة ما لم يتمقَّ دعمًا كاماًل من فصائل منظمة التحرير، وفي مقدميا 
، إن الرئيس عباس أبمغ فياض بأنو يفضل "الحياة"ىذه الفصائل. وقالت مصادر مطمعة لـ عمى حكومتو من 

 تأجيل بحث األمر إلى ما بعد تقديم طمب عضوية فمسطين في الجمعية العامة لألمم المتحدة.
عرض الماضي ب ءالثالثاوكان فياض فاجأ اجتماعًا عاديًا لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ليل 

 تقديم استقالتو وتشكيل حكومة فصائمية قادرة عمى مواجية التحديات المقبمة.
أن يصر فياض عمى االستقالة في حال عدم تمقيو دعمًا كاماًل من  "الحياة"ورجحت مصادر مطمعة لـ 

، "فتح"المؤسسة السياسية الفمسطينية لممرحمة المقبمة، بما فييا مشاركة الفصائل في الحكومة، خصوصًا 
عبر ممثمين من الصف األول. وقالت إن فياض الذي تمقى ضربة كبيرة من الفصائل عندما خرجت إلى 

سبتمبر الماضي، لن يقبل بأن يظل في منصبو في حال واصمت ىذه / التظاىر ضد حكومتو في أيمول
بمة التي يتوقع الفصائل مناصبة حكومتو العداء عمى رغم وجود ممثمين ليا فييا، خصوصًا في المرحمة المق

 أن تواجو فييا الحكومة حصارًا ماليًا وسياسيًا جديدًا.
مصادر فمسطينية نقال عن مراسميا من لندن عمي صالح أن  //الشرق األوسط، لندن،  وذكرت
إن النقاش بين فياض وأبو مازن سيتواصل خالل األيام "، التي أضافت: "الشرق الوسط"لـقالت مطمعة 

لك من أجل فتح الطريق أمام رؤية جديدة تمكن من التوصل إلى تفاىم حد أدنى من االنسجام المقبمة، وذ
 ."بين األطراف المختمفة بوجود حكومة جديدة

رئيس الوزراء  ، أنالريش أبومحمد نقال عن مراسميا من رام اهلل،  //القدس، القدس، وأوردت 
قدس" دوت كوم، انو قدم "مبادرة ورؤية في اجتماع لمجنة الفمسطيني سالم فياض قال في حديث خاص لـ"ال

لمنظمة التحرير الفمسطينية، لممساىمة في اتخاذ تدابير لتمتين الجبية الداخمية الفمسطينية، وصوال  ةالتنفيذي
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انسجام كامل بين مختمف مكونات النظام السياسي الفمسطيني لدعم مواجية التحديات الراىنة التي  إلى
 ضية الفمسطينية".تواجو الق

 
 ع عمى اغتياليا قادة آخريناطالسمطة الفمسطينية: اعتراف "إسرائيل" باغتيال أبو جياد دليل ق 

اعتبرت السمطة الفمسطينية، في رد فعل أولي، اعتراف إسرائيل العمني ولممرة : اسعد تمحمي -الناصرة 
يل الوزير )أبو جياد( في منزلو في تونس في األولى باغتيال الرجل الثاني في منظمة التحرير الفمسطينية خم

دليال قاطعا عمى ضموعيا في اغتيال القادة السابقين، بمن فييم الرئيس الراحل  ،إبريل / نيسان 
 . "دلياًل ميمًا في حال المجوء مستقباًل إلى مقاضاة إسرائيل في المحافل الدولية"ياسر عرفات، كما اعتبرتو 

إن القيادة ستبحث في اجتماعيا المقبل  "الحياة"عباس زكي لـ "فتح"مركزية لحركة وقال عضو المجنة ال
ستعمل عمى الحصول عمى عضوية "، و"جريمة االغتيال"الخطوات القانونية والسياسية المطموبة لمرد عمى 

تتسنى محكمة الجنايات الدولية بعد حصوليا عمى مكانة عضو مراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة، ل
 ."ليا مقاضاة إسرائيل عن كل الجرائم التي ترتكبيا ضد شعبنا

 //الحياة، لندن، 
 
 استنفار دبموماسي لحشد الدعم لطمب نيل عضوية األمم المتحدةالمالكي:  

أكد مسؤول فمسطيني، أمس، إعالن حالة االستنفار في الدبموماسية الفمسطينية لحشد الدعم لطمب  رام اهلل:
عن محمد  "د ب أ"ضوية األمم المتحدة المقرر طرحو لمتصويت منتصف الشير الحالي. ونقمت نيل ع

اشتيو عضو الوفد الفمسطيني المفاوض، قولو إن مبعوثين عن الرئيس الفمسطيني محمود عباس شرعوا 
ثين بزيارات مكثفة لدول أوروبية عدة في إطار حشد الدعم لمطمب الفمسطيني. وذكر أن زيارات المبعو 

 تستيدف تسميم رسائل من عباس لحثيا عمى دعم المسعى الفمسطيني في األمم المتحدة.
وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفمسطيني إن عباس سينطمق عند استكمال كل المشاورات عمى رأس 

عند وفد فمسطيني كبير إلى األمم المتحدة من أجل تقديم الطمب إلى األمم المتحدة وسيكون حاضرًا 
 ."التصويت

 //الخميج، الشارقة، 

الضغط عمى االحتالل لإلفراج عن األسير الشراونة األحمرحكومة ىنية تطالب الصميب  
بضرورة الضغط عمى االحتالل  األحمرطالبت الحكومة الفمسطينية في غزة، المجنة الدولة لمصميب : غزة

الطعام أيمن الشراونة، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق  اإلسرائيمي من أجل اإلفراج عن األسير المضرب عن
ودراسة أوضاع األسرى والمعتقمين في سجون االحتالل.جاء ذلك في رسالة بعثت بيا وزارة الشئون الخارجية 

في حكومة غزة إلى "بيتر ماورر" رئيس المجنة الدولية لمصميب األحمر.
 //قدس برس، 

 
 ىببنود صفقة تبادل األسر  "إسرائيل"مصرية إللزام   - اتصاالت فمسطينية قراقع:  

أن   , أكد وزير شئون األسري والمحررين بالسمطة الفمسطينية عيسي قراقع  : خالد األصمعي -رام اهلل 
اتصاالت فمسطينية أجريت مع الجانب المصري من أجل إلزام إسرائيل ببنود صفقة تبادل التي تمت بين 
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سرائيل وأط أسيرا    عن  مق بموجبيا سراح الجندي جمعاد شاليط مقابل اإلفراجحركة حماس وا 
  . فمسطينيا

وأوضح قراقع في بيان صحفي أن الجانب المصري أبمغيم في آخر اجتماع عقد بينيما قبل أسبوع بأن 
عمق القاىرة تضغط بشكل قوي عمي اإلسرائيميين من أجل االلتزام بما جاء في بنود الصفقة, خاصة فيما يت

 بحقوق األسري القابعين داخل السجون اإلسرائيمية ووقف الممارسات التعسفية ضدىم.
 //األىرام، القاىرة، 

 
 أبو السبح يدعو مصر لمتدخل إلنقاذ حياة األسير أبو سيسي 

حياة دعا وزير األسرى والمحررين د.عطا اهلل أبو السبح جميورية مصر العربية لمتدخل العاجل إلنقاذ : غزة
أسير العزل االنفرادي ضرار أبو سيسي بعد تمديد محكمة االحتالل عزلو لمدة ستة شيور ومنعو من 

 الحديث مع األسرى.
بو سيسي، ونعتبره ألالين": "نستنكر وبشدة تمديد محكمة االحتالل  وقال أبو السبح في تصريح لـ"الرأي أون

 كل صحية متعددة".بمثابة حكم اإلعدام عميو خصوًصا أنو يعاني من مشا
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 : آن األوان لرفع الظمم عن شعبنافي ذكرى وعد بمفور منظمة التحرير 

حممت دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير الفمسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمتو : وفا – رام اهلل
بقاء أبناء شعبنا يرزح تحت االحتالل الوحيد المتبقي في العالم،  بريطانيا المسؤولية السياسية واألخالقية عن

 بسبب الجرم اإلنساني التاريخي الذي ارتكبتو بإصدار وعد بمفور.
تصادف اليوم الذكرى الخامسة والتسعون لصدور وعد بمفور المشؤوم، الذي منحت بموجبو بريطانيا الحق و 

 .لمييود في إقامة وطن قومي ليم في فمسطين
 //لحياة الجديدة، رام اهلل، ا

 
 الوطني الفمسطيني يطالب أحرار العالم وبرلماناتو مساندة الحق الفمسطينيالمجمس  

لوعد بمفورالمشؤوم الذي ميَّد لنكبة الشعب  جدد المجمس الوطني الفمسطيني في الذكرى : عمان
اتو المسؤولة لرفع الظمم التاريخي واألخالقي ، التأكيد عمى مطالبة العالم وكافة مؤسسالفمسطيني عام 

عاما، مؤكدَا أن ىذه الذكرى الخارجة عن القانون  الذي وقع عمى الشعب الفمسطيني منذ ما يزيد عمى 
 الدولي والقانون الدولي اإلنساني تعتبر سابقة في ىضم حقوق الشعوب ومصادرتيا.

أحرار العالم وبرلماناتو، والدول العربية  أمسوطالب رئيس المجمس سميم الزعنون في تصريح صحفي 
واإلسالمية إلى مقاومة الضغوط التي تمارسيا القوى الكبرى المتنفذة عمى القيادة الفمسطينية لثنييا عن 
التوجو لمييئة األممية، ومساندة الطمب الفمسطيني في األمم المتحدة لمحصول عمى عضوية دولة فمسطين 

 شعب ذاق مرارة االحتالل والظمم عمى مدى قرن من الزمن.منيا كحق طال انتظاره ل
 //الدستور، عمان، 

 
 دوالرمميون  مدينة رياضية في غزة بتمويل قطري بـ محمد المدىون:  



 
 

 

 

 

           8ص                                    2666العدد:                2/11/2012الجمعة  التاريخ:

أعمن وزير الشباب والرياضة والثقافة في غزة محمد المدىون مساء الخميس عن طرح مناقصة : صفا -غزة 
 مميون دوالر. رياضية اعتبارًا من األسبوع المقبل بتمويل من دولة قطر بقيمة إنشاء مدينة الياسين ال

وأوضح المدىون في كممتو بحفل افتتاح دوري البراعم لكرة القدم في غزة أن المدينة الرياضية ستقام عمى 
 ( دونم في محررة "نتساريم".مساحة )

ندة، وفنادق لمفرق الرياضية، ومسبح أولمبي، ، ومالعب مساادولي إستاداوأضاف أن المدينة ستتضمن 
ومرافق إدارية، ومرافق أخرى، متمنيًا سرعة إنجاز ىذه المدينة حتى يستفيد منيا جميع الرياضيين في 

 فمسطين، وتصبح معممًا وطنيًا يفتخر بو الجميع.
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 نين من حماسعتقل اثتالضفة  األجيزة األمنية في 

واصمت أجيزة أمن السمطة حممة االعتقاالت السياسية التي تشنيا في صفوف أبناء حماس : الضفة الغربية
وكوادرىا في الضفة الغربية فاعتقمت اثنين منيم في طولكرم وجنين، ومددت اعتقال طالب جامعي متفوق 

 من طولكرم.
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
عاماً  سرائيل" لمتوصل ليدنة تستمر إجود اتصاالت مع "نفي و تحماس  

نفى أي حديث  ،القيادي في حركة "حماس" صالح البردويل أن غزة من 1/11/2012قدس برس،  ذكرت
عن لقاءات جرت بين قيادات من الحركة ومسؤولين إسرائيميين لبحث إمكانية تحقيق ىدنة لمدة عشرين 

 تتم ولن تتم في المستقبل.سنة، وأكد أن ىذه المقاءات لم 
ووصف البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" المعمومات التي تحدث فييا عضو المكتب السياسي 
لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين الدكتور رباح مينا، عن أن "حماس" تعطل المصالحة ألنيا منشغمة 

عام،  20االسرائيمي بيدف تحقيق ىدنة لـ  بانتخاباتيا الداخمية وتوجييا نحو إجراء اتصاالت مع الجانب
"كالم محض كذب وافتراء، وىو استحقاق لمراتب الذي تتقاضاه الجبية الشعبية من حركة "فتح"، ولذلك  أنو

سرائيل ولن يحصل، أما  ال غرابة في كالم رباح الكاذب ىذا، فمم يحصل أي لقاء بين قيادات من "حماس" وا 
 1691الشيخ أحمد ياسين قد طرحيا مقابل االنسحاب الكامل من أراضي اليدنة طويمة األمد فقد كان 

  وعودة الالجئين، وحديث رباح بيذا المستوى يأتي لتشويو الصورة والمبادء المثمى لمشعب الفمسطينية. 
وكان عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين رباح مينا قد تحدث عن أن دولة أوروبية 

جتماًعا لوفد اسرائيمي مع وفد من حركة "حماس"، وأنَّ االسرائيميين اشترطوا حضور ممثل استضافت ا
 االخوان المسممين المقاء، مقترحين القيادي فييا خيرت الشاطر.

، نفي  رقنائب رئيس كتمة حماس البرلمانية، إسماعيل األش أن 2/11/2012الخميج، الشارقة، وأضافت 
ثت عن إجراء حركتو اتصاالت مع "إسرائيل" بيدف تحقيق ىدنة واستضافة دولة في بيان، األنباء التي تحد

 أوروبية لوفد "إسرائيمي" اجتمع إلى وفد من حماس.
 

 20 لـ مع "اسرائيل" توجييا لتحقيق ىدنةو انتخاباتيا الداخمية بسبب حماس غير معنية بالمصالحة مينا: 11
 عاما
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في تصريح صحافي تمقت 'القدس  لمجبية الشعبية السياسي قال رباح مينا عضو المكتب: غزة أشرف اليور
العربي' نسخة منو 'إن حماس ليست معنية بتحقيق المصالحة في ىذا الوقت، لعدة اعتبارات أوليا انشغاليا 

 عاما'. 20بانتخاباتيا الداخمية، وتوجييا نحو إجراء اتصاالت مع الجانب اإلسرائيمي بيدف تحقيق ىدنة لـ 
حركة حماس بنفي أو تأكيد األخبار التي أفادت استضافة دولة أوروبية لوفد إسرائيمي جمع وفد وطالب مينا 

من حركة حماس، مشيرًا إلى أّن اإلسرائيميين اشترطوا حضور ممثل اإلخوان المسممين المقاء، مقترحين 
 القيادي فييا خيرت الشاطر.

حة، داعيًا إلى التطبيق الفوري لالتفاقات الموقعة وجدد مينا التأكيد عمى موقف الجبية الشعبية من المصال
 بين حركتي فتح وحماس والتوقف عن دعواتيم لمحاجة إلى آليات وأوراق جديدة.

وأكد عمى إنو إن كان ىناك نوايا حقيقية إلنياء االنقسام، يجب تطبيق ما تم االتفاق عميو في القاىرة عام 
 بكل جوانبو. 2011

 2/11/2012القدس العربي، لندن، 
 
 من حماس تتضمن آليات لتنفيذ اتفاق المصالحةجديد عزام األحمد ينفي وجود ورقة  

رام اهلل: قال عزام األحمد، عضو المجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدىا لمحوار الوطني، أن ال جديد في 
في القاىرة الميمة  ممف المصالحة، مضيفا بعد لقائو نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق

حماس ليس لدييا أي جديد في ما يتعمق بممف المصالحة النشغاليا بترتيب أوضاعيا »قبل الماضية: 
 «.الداخمية، إذ من المقرر أن يجري مجمس الشورى الخاص بيا انتخابات مكتبيا السياسي
صالحة، كانت سممت ونفى األحمد عممو بوجود ورقة جديدة من حماس تتضمن آليات لتنفيذ اتفاق الم

وأضاف «. المسؤولين المصريين أبمغوني عدم معرفتيم بمثل ىذه الورقة»لمصر، قائال لإلذاعة الرسمية، إن 
لقاء اجتماعيا لم نبحث فيو قضايا المصالحة ولم »أن لقاءه أبو مرزوق كان « الشرق األوسط»األحمد لـ

إن المطموب اآلن من »رفض أي أوراق جديدة، وقال: وأكد األحمد أن حركتو ت«. نتطرق لمورقة المشار إلييا
حماس، ىو السماح لمجنة االنتخابات المركزية ببدء عمميا في غزة لتحديث سجل الناخبين لتنفيذ باقي بنود 

عالن الدوحة لسنا بحاجة إلى أوراق جديدة وال حوارات وال مقترحات وال »وأضاف، «. اتفاق المصالحة وا 
ن المطموب أن تخرج حماس بقرارات إيجابية تعيد المصالحة إلى مسارىا وساطات ثنائية أو جما عية، وا 

 «.الذي انحرفت عنو لتحقيق الوحدة الوطنية، وىذا يتم من خالل تنفيذ ما اتفق عميو سابقا
إن حماس تريد اآلن دخول منظمة التحرير أوال، ثم االتفاق عمى « الشرق األوسط»وقالت مصادر لـ

 مقة بالحكومة واالنتخابات واألجيزة األمنية ومشكالت الدم والقضايا األخرى.الترتيبات المتع
 2/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 نبيل عمرو ينضم لقافمة المطالبين بعقد مؤتمر جديد يعالج المشاكل الكثيرة التي تواجييا فتح 

مؤتمر جديد لحركة فتح رد عضو المجمس االستشاري لفتح، نبيل عمرو، عمى  دعوة عباس زكي، لعقد 
صديقي عباس زكي، انضم إلى قافمة »يعالح المشاكل مساندا إياه وساخرا من قيادة فتح الحالية، قائال: 

المطالبين بعقد مؤتمر جديد يعالج المشاكل الكثيرة التي تواجييا حركة فتح. صديقنا عباس يريد إفساد 
، وأضاف متسائال «الكاسح في االنتخابات المحمية الفرحة الكبرى التي تييمن عمى فتح نتيجة انتصارىا

لماذا المؤتمر؟ فكل شيء عمى ما يرام وغدا أو بعد غد سنحصل عمى «: »فيس بوك»عمى صفحتو عمى 
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دولة في نيويورك وفي اليوم التالي حسب صائب عريقات سنحصل عمى عضوية منظمة التجارة العالمية 
ثم لماذا المؤتمر؟ »وتابع ساخرا: «. عة عضوية االتحاد الدولي لمبريدوعضوية وكالة الطاقة الذرية وفوق البي

فقد أنجحنا موسم الحج ليذا العام وأنجحنا موسم قطاف الزيتون ونينئ أنفسنا الشتباك مع الواليات المتحدة 
 وأوروبا، ىذا بخالف إسرائيل المشتبكة معنا عمى مدى الساعة، فمماذا المؤتمر وكل شيء عمى أفضل مما
يرام، فالمجنة المركزية تتمتع بصالحياتيا كاممة وتدير دفة السفينة باقتدار، والمجمس الثوري يؤدي عممو 
بدأب ونجاح متمتعا بكل صالحياتو القيادية، والمجمس االستشاري يمأل الدنيا نصائح واستشارات ال يستقبميا 

ىل من أجل الحصول عمى نجاح جديد  لماذا المؤتمر يا أبا مشعل )زكي(؟»واستطرد متسائال: «.. أحد؟
كالنجاح الذي حصمنا عميو في المؤتمر السادس.. أنصحك يا صديقي بأن تكون واقعيا وأن ال تغضب 

 «.زمالءك منك فيم مرتاحون عمى ما ىم فيو، ولماذا تقميب المواجع وفتح الجراح؟
 1/11/2012صفحة نبيل عمرو الرسمية عمى فيس بوك، 

 
 ر.. حماس: لن نفرِّط بحقوقنا وسنمضي بالمقاومةفي ذكرى وعد بمفو  

القاىرة: أكدت حركة "حماس"، تمسكيا بخيار المقاومة بكافة أشكاليا، وذلك في الذكرى الخامسة والتسعين لـ 
"وعد بمفور" الذي تعيدت فيو بريطانيا بمنح الييود وطًنا قومًيا ليم في فمسطين، وقالت: "إن خيار المقاومة 

 يا أثبت نجاحو في انتزاع الحقوق وقير االحتالل الصييوني".بكافة أشكال
وأضافت الحركة في بيان صادر عن مكتبيا اإلعالمي تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالم" نسخة منو اليوم 
الجمعة، "سنظل متمسكين بخيار المقاومة سبياًل لتحرير األرض واألسرى والقدس والمقدسات والدفاع عن 

ت"، مشدًدة في الوقت ذاتو عمى أن "كل الخيارات األخرى قد ثبت عقميا وفشميا في تحقيق الحقوق والثواب
 االنتصار لشعبنا وقضيتو".

وجددت حماس التأكيد عمى أن وعد بمفور "جريمة تاريخية كبرى تتحّمل بريطانيا والدول االستعمارية 
ارىا في دعم الكيان الصييوني الموغل مسؤوليتيا كاممة عن معاناة وتشريد شعبنا الفمسطيني، وعن استمر 

إجرامًا ضد شعبنا وأرضو ومقدساتو، وىو جريمة لن تسقط بالتقادم وسيحاسب شعبنا وأمتنا العربية 
 واإلسالمية كلَّ من توّرط فييا قانونيًا وسياسيًا وأخالقيًا".

 2/11/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 ي لو كامل الحق في استعادة حقوقو المسموبةشؤون الالجئين لحماس: الشعب الفمسطين 

حمل مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس بريطانيا المسؤولية السياسية واإلنسانية واألخالقية لما : بيروت
لحق من نكبات ومجازر وتيجير بالشعب الفمسطيني مقابل ضمانة بريطانية لمييود "بإقامة وطن قومي 

 ُعرف باسم "وعد بمفور".لمييود عمى أرض فمسطين" والذي 
وأّكد المكتب في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" نسخة عنو مساء الخميس مسؤولية ىذا الوعد المشؤوم 
المباشرة والدور البريطاني المباشر في أحداث نكبة فمسطين، مطالًبا بتعويض الفمسطينيين عمى ما خسروا 

ة المباشرة إلى أراضييم التي ُأخرجوا منيا، والتعويض من ممتمكات بفعل الطرد والمجازر الصييونية وبالعود
 ليم عن فترة المجوء وحياة القير والحرمان التي عاشوىا وال يزالون في أماكن المجوء والشتات.
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ورأى أن قيام دولة الكيان اإلسرائيمي كان نتيجة مباشرة لوعد بمفور لذلك كل ما نتج عن قيام ىذا الكيان من 
مصادرة لألراضي والممتمكات ىو باطل بطالن ىذا الوعد الذي ىو "وعد من ال يممك احتالل واغتصاب و 

 لمن ال يستحق.
وأكد المكتب أن الشعب الفمسطيني لو كامل الحق في استعادة حقوقو المسموبة كاممة بكافة الوسائل 

دما سمب تمك الحقوق المشروعة والمتاحة لو وفي مقدمتيا المقاومة، ألن االحتالل جاء بالقوة المسّمحة عن
 من أصحابيا األصميين.

 1/11/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 نسانيةفتح تصف وعد بمفوز بالجريمة التاريخية ضد اإل  

رام اهلل: وصفت حركة "فتح" وعد بمفور المشؤوم، الذي منحت بموجبو بريطانيا الحق لمييود في إقامة وطن 
 ى المقولة المزيفة "أرض بال شعب لشعب بال أرض".قومي ليم في فمسطين، بناء عم

بالجريمة التاريخية ضد االنسانية، مؤكدة ان فمسطين ىي "وطن الشعب الفمسطيني وأرضو، وىي حقو 
 التاريخي والطبيعي".

  11/2012/ 2الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 وتداعياتو دائرة شئون الالجئين في حماس تصدر فيمًما وثائقًيا عن "وعد بمفور" 

بيروت: أصدرت دائرة شئون الالجئين في حركة "حماس" فيمًما وثائقًيا بالذكرى الخامسة والتسعين لـ "وعد 
( والذي تضمن تعيًدا من الحكومة البريطانية لمحركة الصييونية 11|2بمفور"، التي تحل اليوم الجمعة )

 بإقامة وطن قومي لمييود عمى أرض فمسطين.
 

صادر عنيا، تمقت "قدس برس" نسخة عنو "إن الفيمم يتضمن نص الوعد المشؤوم وتداعياتو وقالت في بيان 
عمى الشعب الفمسطيني، كما أنو يحمل بريطانيا المسؤولية الكاممة لما لحق من نكبات وقتل وتشريد بالشعب 

 الفمسطيني، مقابل إقامة وطن قومي لمييود عمى أرض فمسطين".
 2/11/2012قدس برس، 

 
 خميل الوزير "ابو جياد" ضمن سياستيا في صناعة البطوالت مينا: تل أبيب فتحت ممف اغتيال رباح 

غزة: اعتبر قيادي بارز في حركة "فتح" التسريبات االسرائيمية حول اغتيال خميل الوزير "ابو جياد" نائب 
سياسة االسرائيمية القائد العام لحركة "فتح" خالل النصف الثاني من القرن الماضي، بأنيا جزء من ال

لصناعة الخرافات والبطوالت الوىمية، مؤكًدا ان كافة االجيزة في الدولة العبرية خططت ونفذت ىذه العممية 
 وليس شخص واحد كما يدعون.

واعتبر يحيى رباح في تعقيبو لـ "قدس برس" عن ما كشفتو يديعوت عن اغتيال "ابو جياد"؛ أن كافة 
يمية التي تصدر عن احداث فمسطينية مشكوك في صحتيا وانو يضع عمييا التسريبات الصحفية االسرائ

عالمات استفيام كبيرة. وشدد رباح عمى ان عممية اغتيال ابو جياد "كبيرة جدا واستغرق االعداد ليا شيور 
 واستخدم فييا اكفأ عناصر الموساد واالمن االسرائيمي، وليس شخصا فقط".  طويمة

 1/11/2012قدس برس، 
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 السورية سوريا ينفي تشكيل الفمسطينين لواء العاصفة لممقاتمة الى جانب المعارضةفي ؤول بفتح مس 22

خاص معا: نفى مسؤول فمسطيني بارز في حركة فتح بسوريا قيام الفمسطينيين بتشكيل لواء  -بيت لحم
طنييين الموالين عسكري تحت مسمى "لواء العاصفة" لممقاتمة الى جانب المعارضة السورية ولمقاتمة الفمس

 لنظام بشار األسد.
وقال محمد ابو القاسم مسؤول العالقات العامة في حركة فتح اقميم سوريا، واحد الكوادر الميدانيين في 
الحركة لوكالة معا "إن ما صدر من تصريحات حول تشكيل لواء فمسطيني لمحاربة الفمسطينيين الموالين 

 عالمية، وعار عن الصحة".لنظام بشار االسد ما ىو اال فقاعات ا
واكد أبو القاسم انو ومنذ بداية الثورة في سوريا أعمن الفمسطينيون موقف الحياد من ما يجري عمى الساحة 

 السورية باعتبار أن الالجئين الفمسطينيين مجرد ضيوف في سوريا.
جبريل )الجبية  وفيما يخص المجان الشعبية المسمحة في المخيمات الفمسطينية، قال إن جماعة احمد

 القيادة العامة( طرحت فكرة تشكيل لجان شعبية لحماية المخيمات الفمسطينية. -الشعبية
واوضح ابو القاسم في حديثو لـ معا حول استيداف الفمسطينيين بسوريا بقولو "انو ال يوجد استيداف مباشر 

ع عددا من الشيداء الفمسطينيين، نتيجة لمفمسطينيين بالمعنى الفعمي، وأن التداخل الجغرافي والديمغرافي أوق
 وقوعيم وسط احتكاكات بين المعارضة السورية وقوات النظام السوري".

وقال: "نحن حريصون عمى التواصل مع كل الجيات المعنية لتجنيب المخيمات الفمسطينية اي صراع 
ن وكشعب وما يجري ىو داخمي، واكدنا اننا لسنا في مرمى االستيداف، فنحن حريصون عمى سوريا كمواط

 تدمير لسوريا وىذا يؤلمنا جميعا".
 

كما نفى ابو القاسم وجود اآلالف من المعتقمين الفمسطينيين، وقال ان ىناك حاالت اعتقال فردية وال يوجد 
 اعداد كبيرة من المعتقمين الفمسطينيين في سجون النظام.

 1/11/2012وكالة معًا االخبارية، 
 
فمسطينيا اعتقمت الشير الماضي  حماس: أجيزة السمطة 

رام اهلل: قالت حركة "حماس": "إنَّ األجيزة األمنية التابعة لرئيس السمطة محمود عبَّاس اعتقمت خالل شير 
( مواطنًا فمسطينيًا أغمبيم من األسرى المحّررين والطمبة الجامعيين 90تشرين األول/أكتوبر الماضي )

 والمعتقمين السَّابقين.
(، أرسمت نسخة منو لـ "قدس برس"، أنَّ تمك 11|1تقرير صادر عن مكتبيا اإلعالمي، اليوم الخميس ) وأكَّد

األجيزة األمنية ال تزال تواصل االعتقال السياسي واالستدعاءات المتكّررة ومالحقة الناشطين في الحراك 
 الطالبي والشعبي ضد سياسة حكومة فّياض غير الشرعية وفريق أوسمو.

 1/11/2012س، قدس بر 
 

 لبنان: محاولة اغتيال كادر من فتح في مخيم عين الحموة 
في مخيم عين الحموة « فتح»أقدم مساء أمس، عدد من المقنعين عمى إطالق النار عمى أحد كوادر حركة 

ويدعى عماد السعدي في العقد الثالث من عمره بين حيي الصفصاف والبركسات، في الشارع الفوقاني 
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مستشفى »ادت مصادر فمسطينية بأن السعدي أصيب إصابة بميغة جدا في رأسو ونقل بداية إلى لممخيم. وأف
في صيدا « مركز لبيب الطبي»في المخيم ونظرا لدقة وخطورة إصابتو تم نقمو الحقا إلى « النداء اإلنساني

 الذي أكدت مصادره بأن وضعو صعب لمغاية وىو بحالة حرجة.
 في اليواء إثر محاولة االغتيال وقد توتر الوضع األمني في المخيم. يذكر أن رشقات نارية أطمقت

 2/11/2012السفير، بيروت، 
 
 ليبرمان سيقودنا بإيمانيما التممودي نحو الدمار والكارثة -موفاز: تحالف نتنياىو  

ًا وكــاالت: شــّن رئــيس حــزب "كاديمــا" المعــارض شــاؤول موفــاز، أمــس، حممتــو االنتخابيــة مختــار  -تــل أبيــب 
شعارًا ينّم عن توّجو الحزب خالل حممتو االنتخابية مباشرة لمياجمة شخص بنيـامين نتنيـاىو رئـيس الحكومـة 

 اإلسرائيمية.
وكشف موفاز، خالل مؤتمر صحافي خاص، عن شعار الحزب الـرئيس خـالل حممتـو االنتخابيـة وىـو "بيبـي 

 يورطنا"، واصفًا نتنياىو بالرجل عديم المسؤولية.
ز: "حدث خالل األسـبوع الماضـي تطـور خطيـر جـدًا، حيـث ارتـبط رجـل غيـر مسـؤول برجـل عـديم وقال موفا

الضــوابط وال يعــرف الحــدود، حيــث ارتــبط نتنيــاىو وليبرمــان بإيمــانيم المســيحي التممــودي، سيقصــفان إيــران، 
نيم التممــودي وسـبق لميبرمـان أن ىـدد بتـدمير السـد العـالي، لــذلك فـإن الصـورة واضـحة، وسـيقودنا ىـؤالء بإيمـا

 نحو الدمار والكارثة".
وفي مستيل حممتو االنتخابيـة، كشـف موفـاز  واتيم موفاز نتنياىو بأن فكرة ضرب إيران تستحوذ عميو تمامًا.

الســتار عــن ممصــق عميــو صــورة ســحابة دخــان تشــبو تمــك التــي يخمفيــا التفجيــر النــووي وكتــب عميــو "نتنيــاىو 
 سوف يورطنا في مشكمة كبرى".

وفـــاز االنـــدماج الـــذي تـــم، ىـــذا األســـبوع، بـــين حـــزب ليكـــود اليمينـــي الـــذي يتزعمـــو نتنيـــاىو وحـــزب ووصـــف م
 إسرائيل بيتنا بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بأنو "بالغ الخطورة عمى مستقبل إسرائيل".
نيـاىو وليبرمـان وقال موفاز، الذي اسـتخدم تعبيـرًا أطمقـو قبـل عـدة أشـير مسـؤول أمنـي إسـرائيمي سـابق: إن نت

 يحركيما "اعتقاد ديني لقصف إيران".
 وتابع: نتنياىو يقودنا إلى طريق... يؤدي إلى صدام بطريقة غير مسؤولة وغير عقالنية.

وأضــاف: يجــب أال نســمح لنتنيــاىو بــأن ينفــذ ىــذا اليــاجس، داعيــًا إلــى ىزيمــة نتنيــاىو رغــم أن اســتطالعات 
 ي االنتخابات القادمة.الرأي ترى أن الحكومة ستفوز بسيولة ف

 2/11/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 ألف كيس نوم لحاالت الطوارئ ة.. وتشتري تتحسب الندالع حرب جديد "إسرائيل" 

تحســبًا النــدالع ، اإلســرائيمية أمــس أن وزارة الداخميــة اإلســرائيمية” يــديعوت أحرونــوت“ذكــرت صــحيفة : رام اهلل
ألــف كــيس نــوم لتوزيعيــا فــي حــاالت  75قــررت فــي األشــير األخيــرة شــراء  ،طحــرب جديــدة فــي الشــرق األوســ

الطوارئ عمى المشردين، جراء تضرر بيوتيم واشـترطت الـوزارة عمـى المتعيـد الـذي سـيفوز بمناقصـة تزويـدىا 
 ألف كيس نوم إضافي، إذا اقتضت الضرورة. 50بيا أن يكون عمى استعداد لتوفير 
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ام أفــراد تــوفير المالجــئ لكثيــر مــن اإلســرائيميين الــذين قــد يفقــدون منــازليم وأوضــحت الصــحيفة إحــدى أىــم ميــ
ممجــأ جماىيريــا موزعــة فــي أنحــاء إســرائيل مــن مينــاء إيــالت فــي  16وبيــوتيم، حيــث أقامــت ليــذه الغايــة نحــو 
 الجنوب حتى مدينة كرميئيل في الشمال.

 2/11/2012، االتحاد، أبو ظبي
 
 خالل عممية لمجيش اإلسرائيمي الغربية مستوطنين في الضفة  ستة اعتقال 

الخمــيس مبنيــْين ُأقيمــا مــن دون تصــريح  -ىــدم الجــيش اإلســرائيمي ليــل األربعــاء : أ ف ب -القــدس المحتمــة 
 في بؤرة استيطانية في الضفة الغربية واعتقل ستة مستوطنين تظاىروا ضد اإلجراء.

تـدخل الجـيش الميمـة الماضـية ليـدم مبنيـين أقيمـا مـن » وقال الناطق باسم الشرطة اإلسرائيمية ميكي روزنفيمـد:
دون تصريح )من السمطات اإلسرائيمية( قرب مستوطنة يتسيار وأوقف ستة أشخاص من بين الذين تظـاىروا 

المســتوطنين رشــقوا بالحجــارة حــرس الحــدود ورجــال الشــرطة الــذين حشــدوا ليــذا »وأضــاف أن «. ضــد اإلجــراء
 «.اإلجراء

« يتســيار»قــرب مســتوطنة « كيبــا ســروغا»عــالم اإلســرائيمية، جــرت ىــذه الحــوادث فــي بــؤرة ووفقــًا لوســائل اإل
 شمال الضفة.

 2/11/2012، الحياة، لندن
 
 لكترونية ُتطمق حممة عالمية لتجنيد عباقرة حواسيب ييود لممشاركة في الحرب اإل  "إسرائيل" 

يـة فـي عـددىا الصـادر أمـس الخمـيس، أن الناصرة ـ زىير أندراوس: ذكرت صحيفة 'يـديعوت أحرونـوت' العبر 
، التابعة لشعبة االستخبارات العسكرية )أمان( فـي جـيش االحـتالل، أطمقـت حممـة كبيـرة لتجنيـد 8200الوحدة 

 عباقرة حواسيب ييود من جميع أصقاع العالم لكي يخدموا في الوحدة المذكورة.
رائيمي توصـل إلـى قناعـة مفادىـا أن الحـرب ولفت مراسل الشؤون العسكرية في الصحيفة إلى أن الجيش اإلس

القادمــة لــن تكــون فــي ســاحة المعركــة فقــط، بــل مــن وراء الحواســيب المتقدمــة، الفتًــا إلــى أن احــد قــادة )أمــان( 
الجنــرال أفيــف كوخــافي، وبمصــادقة مــن القائــد العــام لييئــة أركــان جــيش االحــتالل، بينــي غــانتس، خصــص 

لتشــجيع نشــاطيا، ونقــل عــن مصــادر أمنيــة قوليــا إن إســرائيل تعتبــر  8200ميزانيــات إضــافية وىائمــة لموحــدة 
اليوم مـن أكثـر الـدول تقـدما فـي مجـال الحـرب االلكترونيـة، عـالوة عمـى ذلـك، فـإن الجـيش أقـام وحـدة خاصـة 
لمدفاع عـن حواسـيب المنشـات الحساسـة اإلسـرائيمية، وأوضـحت الصـحيفة ان قسـم القـوى البشـرية فـي الجـيش 

ص حاد في عدد المنتسبين لوحدة 'السايبر'، وبالتالي فـإن الجـيش يبـذل جيـودا جبـارة، عمـى حـد بدأ يشعر بنق
قــول المصــادر األمنيــة، لتجنيــد الطــالب الييــود المتميــزين فــي كــٍل مــن أمريكــا الشــمالية وأوروبــا، التــي أكــدت 

 عمى أن الحممة ىي حممة وطنية وصييونية بامتياز.
 2/11/2012، القدس العربي، لندن

 
 القدس يطالبون بالجنسية اإلسرائيمية وأداء الخدمة العسكرية "غجر" 

مدينــة القــدس بصــعوبة وتقريبــا ال فــي غجــر  بوجــود العبريــة: ان الييــود يعممــون« معــاريف»صــحيفة ذكــرت 
ـــى..  ـــغ  وقالـــت إن يعرفـــونيم فيمـــا يعـــامميم المســـممون كعـــرق ادن الغجـــر ا يعيشـــون فـــي القـــدس الشـــرقية ويبم

عبــارة عــن مجموعــة مــن المتســولين منزوعــي ، وىــم عمــى ىــامش المجتمــع، وىــم يعيشــون فــرد 2000تعـدادىم 
 الحقوق.



 
 

 

 

 

           15ص                                    2666العدد:                2/11/2012الجمعة  التاريخ:

وادعت الصحيفة أن غجر القدس يطالبون إسرائيل بمنحيم جنسيتيا والسماح ليم بأداء الخدمة العسكرية فـي 
قوليـا لـرئيس بمديـة  الذي وصفتو وعّرفتـو بمختـار طائفـة الغجـر بالقـدس« عبد الحكيم سميم»جيشيا ناقمة عن 
نحن نحب الدولة ونريد أن نخدم في »الذي زار الطائفة بمناسبة عيد األضحى « نير بركات»القدس المحتمة 

 «.الجيش رجاء امنحونا الجنسية اإلسرائيمية واعترفوا بنا كمواطنين
مختار « ر بركاتني»فيما وعد « نحن قريبون من الييود اكثر من قربنا لمعرب»وأضاف حكيم وفقا لمصحيفة 

 الغجر بعمل كل ما باستطاعتو لتحويميم الى مواطنين إسرائيميين.
بــاب »نســمة يقــيم معظميــم فــي منطقــة  2000ويبمــغ تعــداد الغجــر الــذين يقيمــون بالقــدس وضــواحييا حــوالي 

 داخل أسوار البمدة القديمة فيما يتوزع البعض منيم عمى ضواحي ومناطق محيطة بأسوار القدس.« حطة
ال مختار الغجر بأن ثقـافتيم فقـدت الكثيـر مـن مميزاتيـا وصـفاتيا الخاصـة بسـبب اخـتالطيم بالفمسـطينيين وق

حيث ال يوجد تقريبا من يتحدث بالميجة أو المغة المحمية لمغجـر وتقريبـا جميـع الغجـر يتحـدثون العربيـة وىـذا 
 «.محزن جدا

 2/11/2012، الدستور، عّمان
 
 مقعداعمى حساب الميكود بـاختفاء كديما وفوز كحمون : انتخابات الكنيستاستطالع  

أظيــر اســتطالع أجرتــو صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت"، أمــس الخمــيس، تحــت إشــراف د. مينــا تســيمح أنــو فــي 
حال قرر موشيو كحمون خوض االنتخابات عمى رأس حزب جديد، خارج الميكود، فإنو سـيقمب مـوازين القـوى 

ن ي، وييدد قوتيا بل إنو ييدد بقمـب مـوازين القـوى بـين معسـكري اليسـار واليمـليس فقط داخل األحزاب القائمة
 في إسرائيل.

وبحسب الصحيفة فإن الحزب الذي سيقوده موشـيو كحمـون، فـي حـال قـرر األخيـر خـوض غمـار االنتخابـات 
لزلزلة كما توقعت االستطالعات التي أجراىا مقربون منو( لكنيا كافية  20مقعدا ) وليس  13سيحصل عمى 

مقعدا فقد بّين االستطالع وألول مرة منذ  13الجياز الحزبي والحمبة السياسية كميا. فإلى جانب فوز كحمون بـ
بــدء المعركــة االنتخابيــة اختفــاء حــزب كــديما كميــا وتحطمــو دون أن يــتمكن مــن اجتيــاز نســبة الحســم، بينمــا 

ــــادة شــــيمي مقعــــ 30مقعــــدا إلــــى  35بيتينــــو" مــــن   -يتراجــــع تحــــالف "الميكــــود  دا، ويخســــر حــــزب العمــــل بقي
مقعــدا ، كمــا يخســر حــزب  24مقعــدا بــدال مــن  22يحيمــوفيتش مقعــدين لصــالح كحمــون، حيــث يحصــل عمــى 

 مقعدا. 15مقعدا بدال من  12لبيد ىو اآلخر ثالثة مقاعد لصالح حزب كحمون فيحصل عمى 
عــــدم خوضــــو فيــــي تحــــتفظ بحســــب األحــــزاب العربيــــة  والحريديــــة ال تتــــأثر بخــــوض كحمــــون االنتخابــــات أو 

مقعــدا لشــاس، بينمــا  11مقاعــد لييــدوت ىتــوراه و 6مقعــدا لألحــزاب العربيــة و 11االســتطالع بقوتيــا الحاليــة 
 راك أمال باجتياز نسبة الحسم.ايعطي االستطالع حزب إييود ب

ليمـــين لكـــن األمـــر الحاســـم وفـــق اســـتطالع يـــديعوت أحرونـــوت ىـــو فـــي تغييـــر مـــوازين القـــوى بـــين معســـكري ا
واليســار فــي إســرائيل. إذ يبــّين االســتطالع أنــو فــي حالــة خــوض كحمــون االنتخابــات عمــى رأس حــزب مســتقل 

 13مقعدا لمعسكر الوسط واليسار وتحـتفظ شـاس بــ 49مقعدا مقابل  43فسوف يحصل معسكر اليمين عمى 
مقعـد  13وكحمـون بــ مقعدا )بعد إخراج شاس من كونيا مركـب طبيعـي لمعسـكر اليمـين، تحـت قيـادة درعـي( 

 مع مقعدين لحزب إييود براك.
 57مقعدا واليسار عمى  48أما في حال عدم تشكيل حزب بقيادة كحمون فسيحصل معسكر اليمين عمى 

 مقعدا لشاس لتي تعود لتمعب دور بيضة القبان. 13مقعدا ومقعدين لحزب إييود براك و
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 2/11/2012، 48عرب

 
 دمشقفي فمسطينيين اء في مخيم لالجئين الثالثة شيد 

دمشق: أكدت مصادر فمسطينية في سورية سقوط قذيفة ىـاون بجانـب حـارة الشـمالنة فـي مخـيم السـيدة زينـب 
(، وتسجيل سقوط ثالث شيداء وعدد من الجرحى كحصيمة أوليـة 11|1لالجئين الفمسطينيين اليوم الخميس )

د عـرف مـن الشـيداء كحصـيمة أوليـة: الشـييد جراء ىذه القذائف. وأبمغت المصادر وكالـة "قـدس بـرس"، أنـو قـ
 نضال أبو اسكندر، الشييد ماىر كحول، وامرأة مجيولة اليوية حتى اآلن.

وكان منسق المجنة الدولية لمتابعة أوضاع الالجئـين الفمسـطينيين فـي سـورية قـد أكـد فـي تصـريحات سـابقة لــ 
المخيمـات قـد تحولـت شـيئا فشـيئا إلـى ىـدف "قدس برس" أن أوضاع الالجئـين الفمسـطينيين تـزداد سـوءا، وأن 

 لقصف القوات النظامية مثميا مثل باقي األحياء السورية.
 1/11/2012قدس برس، 

 
 من الحديث مع زمالئو ويمنعو سير أبو سيسي لأل يقرر تمديد العزل االحتالل 

حــديث مــع حظــرت إدراة مصــمحة الســجون عمــى األســير الفمســطيني ضــرار أبــو سيســي ال »:الخمــيج« -غــزة 
زمالئـو األســرى، بعــد مــا مــددت محكمــة االحــتالل عزلــو ســتة أشــير أخــرى. وقــال أبــو سيســي، لمحــامي نــادي 

أكتوبر/تشــرين األول  10األســير لــؤي عكــة خــالل زيارتــو لــو، إن إدارة الســجون عقــدت جمســة لممحكمــة فــي 
القـــرار واعتراضـــو أمـــام  الماضـــي، وقـــررت تمديـــد عزلـــو ســـتة أشـــير رغـــم الجيـــود التـــي بـــذليا محاميـــو إللغـــاء

نمـا لعبـة مـن المخـابرات  وأوضـح عكـة أن ». اإلسـرائيمية«المحكمة والتأكيـد لمقاضـي أن عزلـو لـيس قانونيـًا، وا 
وبعـد انتيـاء التحقيـق  2011فبراير/شـباط ، 19سمطات االحتالل ومنذ اختطاف أبـو سيسـي مـن أوكرانيـا فـي 

 الخارجي.معو، أصدرت قرارًا بعزلو بشكل كامل عن العالم 
 2/11/2012، الخميج، الشارقة

 
 األسيران العيساوي والشراونة في حالة صحية حرجة 

األراضـي المحتمـة ـ البيـان: أفـاد محـامي وزارة األسـرى فـي السـمطة الفمسـطينية فـادي عبيـدات، بـأن األوضـاع 
ن تعـذيب واعتـداءات الصحية لألسيرين سامر العيساوي وأيمن الشراونة حرجة جدًا، نتيجة ما يتعرضان لو مـ

 من قبل مصمحة السجون اإلسرائيمية والسجناء الجنائيين اإلسرائيميين
 2/11/2012البيان، دبي، 

 
 الشير الماضي امرأة  طفاًل و مواطنًا بينيم   االحتالل يختطف ":سرى فمسطين"أ 

حــول االعتقــاالت وأوضــاع أفــاد "مركــز اســرى فمســطين لمدراســات" فــي تقريــره الشــيري : غــزة ـ ميســرة شــعبان
السجون أن االحتالل اإلسرائيمي واصل خالل تشرين االول الماضي حمالت االعتقال ضـد الفمسـطينيين مـن 

عممية اقتحام لمقرى والمـدن  167أنحاء مختمفة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، حيث رصد أكثر من 
 11طفـاًل و 45مواطنـًا فمسـطينينًا بيـنيم  330يـد عمـى والمخيمات واألحياء، واختطف خالليا االحتالل مـا يز 

 إمرأة. 
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واشار المدير االعالمي لممركز الباحـث ريـاض األشـقر إلـى أن إدارة السـجون واصـمت سياسـتيا القمعيـة ضـد 
 .األسرى خالل شير تشرين االول الماضي

 2/11/2012، المستقبل، بيروت
 
 حمة ومواطنة من نابمساألسير المحرر ثائر حال االحتالل يعتقل زوجة 

تمقت عائمة األسير ثـائر حالحمـو اتصـاال ىاتفيـا يفيـد باعتقـال زوجـة األسـير بعـد احتجازىـا  :سما -بيت لحم 
 لساعات عمى حاجز الكونتينر المقام عمى مداخل مدينة بيت لحم.

ثـائر، و ضـرورة حضـور وقال والد االسير حالحمو أن أتصاال ىاتفيا تمقتو العائمة تفيد باعتقال زوجة األسير 
اجز، حوقال الوالد والذي كان في طريقو إلى ال أحد أفراد العائمة الستيالم طفمتيا "ليمار" والتي كانت برفقتيا.

 أن زوجة ابنو كانت في طريق عودتيا من السفر إلى بيت لحم، حيث كانت في زيارة لألردن.
االحتالل اعتقمت المواطنة دالل شـوكت احمـد عمى صعيد اخر أفاد نادي األسير مساء الخميس أن سمطات 

(عاما من مخيم العين في نابمس، مبينا أن عممية اعتقاليا جرت عمى حاجز "شافي شمرون" 43ابو خميس )
 غرب نابمس.

 2/11/2012، وكالة سما اإلخبارية
 
 الناصرة تالحق رئيس مجمس الطائفة األرثوذكسية في "إسرائيل" 

أجــرت شــرطة الناصــرة أمــس الخمــيس، تحقيقــا مــع رئــيس مجمــس الطائفــة العربيــة : برىــوم جرايســي - الناصــرة
األرثوذكسية في المدينة، الدكتور عزمي حكيم، عمى خمفيـة القـرار الـذي أصـدره المجمـس بمحاسـبة كـاىن مـن 
 المدينـة شـارك فـي لقـاء دعــت اليـو وزارة الحـرب االسـرائيمية، لــ"تشجيع" الشــبان العـرب المسـيحيين عمـى خدمــة

 جيش االحتالل تطوعا.
ـــي، العشـــرات مـــن الشخصـــيات  وتواجـــد عنـــد مـــدخل مقـــر شـــرطة الناصـــرة أمـــس، لـــدى اجـــراء التحقيـــق األول
والناشطين السياسيين، وبينيم عضوا الكنيست محمد بركة وحنا سـويد، ورئـيس بمديـة الناصـرة رامـز جرايسـي، 

 ة السياسية.وآخرون، معبرين عن تضامنيم مع الدكتور حكيم في ىذه المالحق
وقال حكيم لدى خروجو من التحقيق، إنو أوضح لقائد شرطة الناصرة، أن ليس لديـو مـا يخفيـو أو مـا يتراجـع 
عنو، والموقف الصادر عن مجمس الطائفة، الرافض لفكرة التجنيد فـي جـيش االحـتالل، ىـو الموقـف الـوطني 

 48دا إلــى درجــة اإلجمــاع مــن فمســطينيي الطبيعــي، وىــذا مطبــق عمــى األرض وتمتــزم بــو الغالبيــة الســاحقة جــ
 باستثناء نفر ىامشي معزول.

مــن جيــة أخــرى، فقــد صــدر أمــس الخمــيس، بيــان ىــام، عــن أبرشــية الــروم الكاثوليــك لشــمال فمســطين، التــي 
ارتــبط اســم كــاىنين منيــا فــي المقــاء التــامري، وأحــدىما أعمــن فــي بيــان خــاص أنــو لــم يكــن عمــى عمــم، بيــدف 

 التزامو بموقف شعبو الرافض لالحتالل. المقاء، وأعرب عن
 وحذرت الكنيسة أتباعيا والجميور العام من المشاركة في اي لقاء آخر قد تبادر وزارة الحرب إلى عقده.

 2/11/2012، الغد، عّمان
 
 االحتالل يعتقل تاجرا من قطاع غزة بتيمة نقل أموال وحديد لحركة حماس 
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عامــا(، وذلــك  41جرا مــن قطـاع غــزة، يـدعى مــاىر عطيـة أبــو عجبـة )اعتقمـت قــوات االحـتالل اإلســرائيمي تـا
 بتيمة إدخال ماليين الدوالرات إلى قطاع غزة، إضافة إلى إدخال الحديد.

وســمح اليــوم، الخمــيس، بالنشــر عــن اعتقــال التــاجر الغــزي، وادعــت التقــارير اإلســرائيمية أنــو اســتغل تصــريح 
إلى ناشـطي حركـة حمـاس، كمـا أنـو تـم اسـتخدام الحديـد مـن قبـل الدخول إلى إسرائيل من أجل إيصال أموال 

وادعـى الشـاباك أن أبـو  عناصر في الذراع العسكري لحركة حماس من أجل بناء أألنفاق والمواقـع والخنـادق.
عجبــة اعتـــرف لـــدى التحقيـــق معـــو أنـــو بـــاع حركـــة حمــاس كميـــات كبيـــرة مـــن الحديـــد، وأن قســـما مـــن الحديـــد 

 استخدم من قبل الحركة لبناء خنادق تحت المساجد.
 1/11/2012، 48 عرب

 
 وىدم منزل في عناتا لممرة السادسة« األقصى»خطوات احتاللية متكررة لتيويد وتدنيس  

مــن مســاعي االحــتالل « مؤسســة األقصــى لموقــف والتــراث»نبيــت  :وكــاالت –الحيــاة الجديــدة  -ات محافظــ
المتكررة الى تيويد المسجد األقصى وتدنيسو عبر ابتكار اساليب ومسميات جديدة تصـب فـي مخطـط فـرض 

 وجود ييودي شبو يومي في المسجد المبارك.
دىا ألحــداث المســجد األقصــى اليوميــة وتفاصــيميا وقالــت المؤسســة فــي بيــان ليــا امــس انيــا ومــن خــالل رصــ

الحظت ان االحتالل آخذ بتكثيف تنظيم اقتحامات جماعية لممسجد من قبل مجموعات ييودية بمبـاس مـدني 
يـدعي انيـا مجموعــات أكاديميـة، فيمــا أفـاد شــيود عيـان رصـدوا تحركــات ىـذه المجموعــات ومضـمون حــديثيا 

 مية المتدربين.بأنيم من عناصر المخابرات االسرائي
وىــدمت جرافــات االحــتالل أمــس منــزل المــواطن المقدســي ســميم إســماعيل الشــوامرة الواقــع فــي ضــاحية الســالم 

 ببمدة عناتا شمال شرقي القدس لممرة السادسة.
 2/11/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
اعتداًء إسرائيميًا ضد الفمسطينيين الشير الماضي تقرير رسمي:  

وثّـــق تقريـــر فمســـطيني رســـمي مائـــة وتســـعة عشـــر اعتـــداء ارتكبتـــو قواتـــو جـــيش االحـــتالل :  )فمســـطين(رام اهلل
اإلســـرائيمي والمســــتوطين الييــــود خــــالل شــــير تشـــرين أول )أكتــــوبر( المنصــــرم ضــــد المــــواطنين الفمســــطينيين 

 وممتمكاتيم في الضفة الغربية والقدس المحتمة.

كز معمومات الجدار واالستيطان" التـابع لـوزارة الدولـة لشـؤون الجـدار وجاء في التقرير الشيري الذي أعده "مر 
خطـــارات باليـــدم واالعتـــداء عمـــى  واالســـتيطان بـــرام اهلل، أن االعتـــداءات اإلســـرائيمية شـــممت عمميـــات ىـــدم وا 
األرض واألشـــجار واألشـــخاص والممتمكـــات وقمـــع المســـيرات الســـممية، إضـــافًة لمشـــاريع التوّســـع االســـتيطاني 

وحـدة اسـتيطانية جديـدة لمجنـود اإلسـرائيميين عناصـر شـرطة  180القدس والتـي كـان آخرىـا قـرار بنـاء  وتيويد
 وجيش االحتالل عمى أراضي المواطنين الفمسطينيين في المدينة المقدسة.

 1/11/2012، قدس برس

 
 وعد بمفور المشئوم وعد من ال يممك لمن ال يستحق: تجمع النقابات المينية الفمسطينية 
إن وعــد بمفــور المشــئوم وعــد مــن ال يممــك لمــن ال  ،قــال تجمــع النقابــات المينيــة الفمســطينية: صــفا -يــروتب

وشـدد التجمـع  يستحق، وجر عمينـا كشـعب فمسـطيني الـويالت والعـذابات والزلنـا نعـيش آثـاره حتـى يومنـا ىـذا.
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ننــا ولــن نتخمــى عــن فــي بيــان وصــل "صــفا" نســخة عنــو عمــى أننــا "ســنبقى ثــابتين راســخين عمــى أرضــنا ووط
وطالــب الحكومــة البريطانيــة بتقــديم االعتــذار  أرضــنا ومقدســاتنا ولــن نتنــازل عــن ثوابتنــا وحقوقنــا التاريخيــة".

الرســمي لمشــعب الفمســطيني عمــى ىــذه الجريمــة التاريخيــة وىــذا الوعــد المشــؤوم، وتعــويض الشــعب الفمســطيني 
م إلى التركيز عمى ىـذه الـذكرى المشـئومة مـن خـالل كما دعا التجمع وسائل اإلعال  عما تعرض لو بسببيم.

 تسميط الضوء بصورة أكبر عمى معاناة شعبنا الفمسطيني وما يحياه الالجئ الفمسطيني من آالم.
 1/11/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 مرة الشير الماضي منع األذان في الحرم اإلبراىيمي  

األذان فـــي الحـــرم اإلبراىيمـــي الشـــريف بمدينـــة الخميـــل خـــالل الشـــير  منعـــت ســـمطات االحـــتالل رفـــع: )وام(
وقتـــًا لمصـــالة بحجـــة إزعـــاج المســـتوطنين الموجـــودين فـــي القســـم المحتـــل مـــن الحـــرم الشـــريف.  59المنصـــرم 

واسـتنكرت مديريـة أوقـاف منطقـة الخميـل ىـذه اإلجــراءات التعسـفية التـي تطـال بيـوت العبـادة، واعتبرتيـا تعــديا 
 .نات السماوية وحرية العبادة التي كفمتيا الشرائع والقوانين الدوليةعمى الديا

 2/11/2012، الخميج، الشارقة
 
 
 
 اعتصام أمام السفارة الفمسطينية في عّمان ضد "أوسمو" واالنقسام 

اعتصـــم العشـــرات أمـــام الســـفارة الفمســـطينية فـــي عّمـــان، أمـــس، وذلـــك لممطالبـــة بإســـقاط  »:الخمـــيج« -عّمــان 
ونبـذ االنقسـام فـي فمسـطين والـدعوة إلـى » إسـرائيل«ورفضًا لمحاوالت التسوية المنقوصة مع » أوسمو« اتفاقية

جيــة تنظــيم االعتصــام إنــو بمثابــة » شــباب العــودة«لقــاء وطنــي يؤســس النتخابــات ديمقراطيــة . وقــال تجمــع 
يـــر المنشـــود. وحمـــل صــرخة ال لـــبس فييـــا فـــي وجـــو االتفاقيـــة المشـــؤومة ومــن يعتقـــدون إمكـــان تحقيقيـــا التحر 

نيــاء االنقســام وأكــدت  المعتصـمون الفتــات حثــت منظمـة التحريــر عمــى إنجـاز إصــالحات ديمقراطيــة شـاممة وا 
 رفض ترويج العدو الصييوني لموطن البديل والتمسك الدائم بحق العودة والمقاومة.

 2/11/2012، الخميج، الشارقة
 
 االحتالل ييدم قرية العراقيب لممرة الـ 

، 1948قريـة العراقيــب فــي النقــب فــي جنـوب األراضــي المحتمــة فــي العــام  44قــوات االحــتالل لممــرة الـــىـدمت 
أن مـا يسـمى « معـاريف»وأوردت  العبريـة.« معـاريف»عـن صـحيفة « فمسطين اليـوم»بحسب ما نقمت وكالة 

العراقيـب بحجـة  ، وبمساعدة من شرطة االحتالل قاموا أمس، بيدم مبـان فـي«دائرة أراضي إسرائيل»بمراقبي 
وبالرغم من تدمير القرية عشرات المرات خالل السنوات الماضية، لـم يتـوان  أنيا أنشأت بصورة غير قانونية.

 سكانيا عن إعادة بنائيا.
 2/11/2012، السفير، بيروت

 
 حفل الزفاف الجماعي األول في مخيم نير البارد 
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الجمـاعي األول، لخمسـة أزواج ممـن وقفـت الظـروف  شيد مخيم نير البارد إقامة حفـل الزفـاف: عمر ابراىيم
االقتصادية عائقًا أمام تحقيق حمم حياتيم. مجموعة من أبناء البارد فـي االغتـراب تكفمـوا بإقامـة حفـل الزفـاف 
الجمــاعي مســاء أمــس األول، الــذي أريــد لــو ان يكــون مناســبة جامعــة تعكــس أجــواء الفــرح عمــى المخــيم بعــد 

 .سنوات من الحزن واألسى
دوالر  500الحفــل حضــره ســفير دولــة فمســطين فــي لبنــان أشــرف دبــور، وقــدم خاللــو مبمغــًا ماليــًا عبــارة عــن 

 رؤساء بمديات وأعضاء مجالس اختيارية وعدد من المواطنين.وأيضا من الجوار، أميركي لكل عروسين، 
ـــادة، فكانـــت الدبكـــة ال ـــف جـــو الزفـــاف عـــن حفـــالت أعـــراس الفمســـطينيين المعت ـــم يختم فمســـطينية واألغـــاني ول

واألناشيد والرقصات الفمكمورية، فضال عن العادات والتقاليد الفمسطينية التي تجسدت بكامميا، إال أن ما ميز 
الحفــل ىـــو عـــدد الحضـــور، ومـــا تخممـــو مـــن كممـــات كانــت فمســـطين عنوانيـــا. وشـــارك فـــي الحفـــل، أمـــين ســـر 

 .فصائل الفمسطينيةفي لبنان فتحي أبو العردات، وممثمون عن ال« حركة فتح»
 2/11/2012، السفير، بيروت

 
 أكاديميـة عسكرية في جبل الزيتـون إقامة "إسرائيل" إعالنتدين  األردنية الحكومة 

نيتيــا إقامــة أكاديميــة  "إســرائيل"أعربــت الحكومــة األردنيــة عــن إدانتيــا ورفضــيا التــام إلعــالن : بتــرا -عمــان 
س. وأكد وزيـر الدولـة لشـؤون اإلعـالم وزيـر الثقافـة النـاطق الرسـمي لقوات االحتالل في جبل الزيتون في القد

وىـي أراض  1967 باسم الحكومة األردنية سميح المعايطة أنيا تقع ضمن األراضي الفمسطينية المحتمة عام
محتمة وفقا لمقانون الدولي. وشـدد عمـى أن ىـذه النشـاطات اإلسـرائيمية االسـتيطانية الباطمـة والمرفوضـة جممـة 

 فصيال قد تؤدي إلى تقويض فرص السالم المتعثرة أصال وتقويض أساس حل الدولتين.وت
2/11/2012، الدستور، عّمان  

 
 اتصاالت مصرية أوروبية لدعم العضوية الفمسطينية باألمم المتحدة 

محمد عمرو اتصاالت موسعة مع عدد من نظرائو األوروبيين،  المصري أجرى وزير الخارجية: ربيع شاىين
ومين الماضيين في إطار تحرك دبموماسي مصري نشط لحشد الدعم أو التأييد األوروبي لمدولة الي

 ىالفمسطينية والتصويت لحصوليا عمي العضوية غير الكاممة باألمم المتحدة أثناء عرض الطمب عم
يريو وزير عن اتصالين ىاتفيين أجراىما الوزير مع نظموكشف بيان لممكتب الصحفي ل الجمعية العامة.

خوسيو مانويل جارسيا، حيث طمب منيما أىمية دعم بمدييما لممسعى  يلوران فابيوس، واإلسبان يالفرنس
األمم المتحدة، سواء بصفتيما الوطنية لدى نظر  يلمحصول عمى وضع الدولة غير العضو ف يالفمسطين

لك بيدف الدفع التخاذ ، وذياالتحاد األوروب يالطمب داخل المنظمة الدولية أو من خالل عضويتيما ف
 .يداعم لمطمب الفمسطين يأوروب يموقف جماع

 2/11/2012األىرام، القاىرة، 
 
 مشاريع خيرية في غزةأربعة  يدشنان ونروااأل البحرين و  

مممكة البحرين  أقامتياعددًا من المشاريع الخيرية التي  أمسدشن وفد بحريني في غزة .(: ب.ف.أ) –غزة 
وتشمل ىذه المشاريع مدرسة  .2009بداية عام  2008نياية عام  اإلسرائيميةلحرب ا أعقابفي القطاع في 



 
 

 

 

 

           21ص                                    2666العدد:                2/11/2012الجمعة  التاريخ:

والجامعة  األزىرومختبرات في جامعة  ،ومصنعًا لألطراف الصناعية ،ومكتبة ،ونروااألتابعة لوكالة 
 غاثية وطبية.إ، الى جانب مشاريع اإلسالمية

ن مصطفى السيد في افتتاح مدرسة مممكة البحرين العام لممؤسسة الخيرية الممكية في البحري األمينوقال 
خوتنًا، أليست منة وال معروفًا بل واجب يمميو عمينا ديننا و "ىذه المشاريع  إن :ونرواألالتابعة ل اإلعدادية

ناس ندخل وأول ناس ننيي  أولنحن ": وأضاف. "الطيبة المباركة األرضنكون جزءًا من ىذه  أنوشرف لنا 
، اإلسالميةوالجامعة  األزىر ةجامعصناعية ومختبرات في  أطرافومكتبة ومصنع  مشاريعنا من مدرسة

 .أمنية" "ألسبابن االفتتاح تأجل لمدة شير أ وأوضح ."والطبية المستمرة اإلغاثيةالمشاريع  إلى إضافة
تنفيذ  ىدفنا اليوم ىو االحتفال باالنتياء من"بيتر فورد:  ،ونرواألمن جيتو، قال ممثل المفوض العام ل

 ."، وتحديدًا الفتتاح ىذه المدرسة الجديدةاألربعةالمشاريع البحرينية 
 2/11/2012الحياة، لندن، 

 
 السودان: لدينا الوسائل لمواجية القصف اإلسرائيمي لمصنع اليرموك 

قال السودان إنو يمتمك الوسائل واآلليات لمواجية القصف اإلسرائيمي الذي : طارق عثمان -الخرطوم 
محمد  ،لو مصنع اليرموك لألسمحة بالعاصمة الخرطوم قبل عدة أيام، وقال وزير العدل السوداني تعرض

ما حدث يمثل جريمة دولية  أنعمى  ، مشدداً "إسرائيل"إن السودان ليس طرفا في حرب مع  ،بشارة دوسة
 حسب مواثيق األمم المتحدة،

بتحمل  "إسرائيل"المجتمع الدولي بإلزام  من جيتيا دعت المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في السودان
 مسؤوليتيا الدولية ومطالبتيا بالتعويض عن كل األضرار الناجمة عن عدوانيا عمى المصنع.

في السياق أكدت أحزاب الوحدة الوطنية الموالية لمحكومة في مذكرة احتجاجية لالمين العام لألمم المتحدة 
ثقة الشعب السوداني في المؤسسة األممية لموقوف معو في قضيتو  سممتيا لبعثة المنظمة الدولية بالخرطوم

إعالء لمبدأ المحافظة عمى السالم واألمن الدوليين لمشعب السوداني  "دولة إسرائيل"العادلة في مواجية 
 وشعوب العالم قاطبة وتفعياًل لقواعد وميثاق األمم المتحدة.

 2/11/2012البيان، دبي، 
 
 : لم نتمكن من رصد الطائرة اإلسرائيمية ألنيا كانت طافيةوزير الدفاع السوداني 

.. ىكذا كان "الخرطوم؟ في[مجمع اليرموك ] كيف لم تستطع الرادارات معرفة اليجوم الجوي عمى: "مصراوي
عبد الرحيم محمد  ،السؤال الذي جاءت إجابتو بكل ثقة عمى لسان وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن

بعد طول انتظار، ظير الفريق الركن عبد الرحيم ف ."نو.. الطيارة طافية األنوار في الظالم!نعمل ش"حسين: 
عمى شاشة التمفزيون السوداني عبر برنامج "حتى تكتمل الصورة"، ليبرر إخفاق "رادارات" المجمع الحربي 

طافية".. ألم تكتمل الصورة ويقول: "الطائرات بدون إضاءة.. واليجوم تم لياًل "بعد العشا".. وكانت األنوار "
 لكم اآلن؟!" .

 1/11/2012البيان، دبي، 
 
 مواجية "القاعدة"ل "إسرائيل"نظام األسد يجري اتصاالت مع  ":السياسةـ"الحزب اإلسالمي العراقي ل 
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ن نظام األسد أالسياسة جريدة العراقي ل اإلسالميكشف مصدر رفيع في الحزب  باسل محمد: -بغداد 
 أردنيينواتصاالت غير مباشرة عبر مسؤولين  ،وتركيا األردنمباشرة مع جيات مسؤولة في اتصاالت  أجرى

بحجة مواجية خطر تنظيم "القاعدة" والتنظيمات الجيادية  ،قبل نحو عشرة أيام اإلسرائيميةمع الحكومة 
 المتطرفة التي تتمركز في سورية.

نو عثر عمى وثائق أ األردنيةفي الحكومة  النظام السوري أبمغ جيات أن اإلسالميوقال مصدر الحزب 
 أسمحةلديو مخطط لنقل  األخيروان  ،و"القاعدة" في سورية األردنتثبت وجود تنسيق بين السمفيين في 
ولذلك من الضروري بمورة تحرك مشترك أردني  ،كبيرة في عمان إرىابيةومتفجرات وانتحاريين لتنفيذ عمميات 

 إلىنقل رسائل  أردنيينطمب من مسؤولين  األسدنظام  أنالمصدر  ضافوأ سوري لمواجية ىذا الخطر. -
تضمنت تسميميم بعض الوثائق التي عثر عمييا خالل مداىمات الجيش النظامي في  اإلسرائيميةالحكومة 

ىضبة  إلىمتطرفين وانتحاريين  إسالميينلقاعدة لنقل تنظيم اوتشمل خططًا ل ،مدينتي دمشق وحمص
 اليضبة بعمميات مسمحة عنيفة فور سقوط النظام. إشعالبيدف  ،الجوالن المحتمة

 2/11/2012، السياسة، الكويت
 
 
 تستعد لممواجية في مخيم اليرموك "ميميشيات فمسطينية""فايننشال تايمز":  

فايننشال تايمز أمس، أن ميميشيات فمسطينية موالية لمنظام السوري وأخرى  أفادت جريدة: (.)يو.بي.آي
، تستعد لممواجية في مخيم اليرموك الواقع في الضاحية الجنوبية لمعاصمة دمشق . وقالت معارضة لو

إن متمردين يقاتمون ضد نظام الرئيس بشار األسد أقاموا جماعة فمسطينية لمواجية ميميشيا "الجريدة 
 ."»ان في سوريافمسطينية موالية لو في مخيم اليرموك، أكبر مخيمات الالجئين الفمسطينيين اكتظاظًا بالسك

أنيم سّمحوا الفمسطينيين في مخيم اليرموك لمحاربة ميميشيا يقودىا أحمد "وأضافت أن المتمردين أكدوا 
القيادة العامة المدعومة من سوريا، والتي تسيطر عمى  -جبريل، زعيم الجبية الشعبية لتحرير فمسطين 

 ."فمسطينيين والسوريينألفًا من ال 150الوضع األمني في المخيم الذي يقطنو نحو 
يوليو  /ورأت الجريدة أن حالة العداء في مخيم اليرموك تتزايد منذ أن شنت قوات الحكومة السورية في تموز

 الماضي ىجومًا عمى المتمردين الذين انتقموا إلى المناطق الجنوبية من دمشق.
لمنظام السوري تزايد في أعقاب ما وأشارت إلى أن فمسطينيين في مخيم اليرموك أكدوا أن الشعور المناىض 

جبريل لالحتجاج  "ميميشيا"يونيو من العام الماضي  /التي نظمتيا في حزيران "الرحمة المشؤومةـ"وصفوىا ب
 لمرتفعات الجوالن. "إسرائيل"عمى احتالل 

ام انتابيم الغضب أيضًا من النظ"أن الناس في مخيم اليرموك  "أبو راس"ونقمت عن ناشط ُيعرف باسم 
السوري بعد قيامو بقتل العديد من الفمسطينيين لمجرد كونيم في المكان الخطأ والوقت الخطأ، ومن بينيم 

 ."فمسطينيًا ُقتموا في منطقة الحجر األسود المجاورة 20
وقالت فايننشال تايمز إن المتاعب في مخيم اليرموك أعطت بعدًا جديدًا لمعالقة المعقدة بين الفمسطينيين 

، والتي كانت واحدة من البمدان العربية القميمة في المنطقة التي استقبمتيم بأعداد كبيرة بعد تيجير وسوريا
لكن الكثير منيم انقمبوا ضد نظام األسد، فيما مّثل إغالق حركة  ،1948االحتالل اإلسرائيمي ليم عام 

 حماس مكاتبيا في دمشق مؤشرًا عمى تدىور العالقات بين الجانبين.
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أن جماعات المعارضة السورية تريد اآلن تحدي سمطة ميميشيا جبريل التي تتولى مسؤولية األمن  وأضافت
 في مخيم اليرموك وتقيم نقاط تفتيش في شوارعو .

إن النظام "ونسبت الجريدة إلى ىالل خشان، أستاذ العموم السياسية في الجامعة األمريكية في بيروت، قولو 
ن وحاول المتمردون أن يفعموا الشيء نفسو، وبما أن الحرب األىمية في سوريا كان يحاول تجنيد الفمسطينيي

 ."ال تزال تتكشف فإن قتل الفمسطيني لشقيقو الفمسطيني سيكون فصاًل جديدًا فييا
 2/11/2012الخميج، الشارقة، 

 
 ىآرتس: تركيا تقاطع الدبموماسيين اإلسرائيميين في كافة أنحاء العالم 

رت صحيفة ىارتس في عددىا الصادر اليوم، أن وزارة الخارجية التركية قد أرسمت عكا أون الين: ذك
تعميمات واضحة إلى جميع سفرائيا في كافة أنحاء العالم تقضي بمقاطعة الممثمين الدبموماسيين اإلسرائيميين 

ن أكتوبر وعدم دعوتيم لحضور مراسم احتفال ذكرى استقالل تركيا والذي يصادف يوم التاسع والعشرين م
 من كل عام.
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وأشارت الصحيفة إلى أن كافة السفارات والقنصميات التركية في كافة أنحاء العالم قاطعت وبشكل كبير  
الدبموماسيين اإلسرائيميين ولم تقم بدعوتيم لحضور مراسم احتفال ذكرى استقالل تركيا والذي تحييو السفارات 

 التركية في كل عام.
 2/11/2012عكا اون الين، 

 
 "قضية وطنية"ىوالند: ضمان أمن الييود في فرنسا  
بنيامين  اإلسرائيميةخالل إحيائو مع رئيس الحكومة  ،أمس ،فرانسوا ىوالند ،الفرنسيرئيس ال أكد.(: ب.ف.أ)

ن تحارب بال كمل "أبالده مصممة عمى  أنذكرى ضحايا ييود قتميم محمد مراح،  ،في تولوز ،نتنياىو
حيث  ،في خطاب في المدرسة الييودية ،وقال ىوالند ."قضية وطنية"عتبرًا ىذه القضية ، م"معاداة السامية

 إنلحمايتيم.  إمكاناتياالجميورية تضع كل  أنيعمموا  أنيجب عمى ييود فرنسا ": أطفالقتل مدرس وثالثة 
نماقضية وطنية. ىذه ليست قضية الييود  أمنيمضمان   أعيد أن أريد": وأضاف. "قضية الفرنسيين بأسرىم وا 
بتصميم الجميورية الفرنسية عمى محاربة معاداة السامية. ستمنع في كل تجمياتيا، سواء  أمامكمالتذكير 

 .". سيطاردون في كل مكانباألقوالحتى  أم باألفعالكانت تجميات 
 وكان مئات األشخاص تظاىروا في باريس وتولوز احتجاجًا أو دعمًا لزيارة نتنياىو لفرنسا.

تظاىر مئة ناشط في اليسار المتطرف وىم يرفعون أعالمًا فمسطينية، وآخرون من جبية اليسار  ولوزففي ت
نريد توجيو ". وقال األمين العام لمحزب الشيوعي في المنطقة بيار الكاز: "إسرائيل"احتجاجًا عمى سياسة 

يتعمق باالعتراف بحقوق األمر ". وأضاف أن "رسالة سالم إلى الفمسطينيين واإلسرائيميين عمى السواء
 ."الفمسطينيين لمناسبة زيارة نتنياىو لفرنسا

شخص وىم يرفعون أعالمًا  200وجرت تظاىرتان متنافستان وسط باريس، ففي ساحة األوبرا، تظاىر نحو 
فمسطينية ضد االستقبال الذي حظي بو رئيس الحكومة اإلسرائيمية، مطالبين بإنياء الحصار عمى غزة 

 ستيطان.ووضع حد لال
في المقابل، تظاىر عدد من األشخاص وىم يرفعون أعالمًا إسرائيمية وعمم رابطة الدفاع الييودية في جادة 

 الشانزيميزيو دعمًا لزيارة نتنياىو.
 2/11/2012الحياة، لندن، 

 
 ىيغ: ىناك ضرورة مّمحة إلحراز تقدم تجاه حل الدولتين بين الفمسطينيين و"إسرائيل"  
من امتالك أسمحة نووية،  إيرانأكد وزير الخارجية البريطاني وليام ىيغ أن بالده ممتزمة بمنع  .(:أي.بي.يو)

، خالل "إسرائيل"ووأنيا ترى أن ىناك ضرورة مّمحة إلحراز تقدم تجاه حل الدولتين بين الفمسطينيين 
 باراك. إييود اإلسرائيميمع وزير الدفاع  أجراىاالمباحثات التي 
خارجية البريطانية في بيان الميمة الماضية أن "ىيغ وباراك ناقشا عممية السالم في الشرق وذكرت وزارة ال

يراناألوسط   والسالم واالستقرار في المنطقة". وا 
 إسرائيلوقال ىيغ إنو "عقد اجتماعًا مفيدًا ومثمرًا مع باراك، شدد خاللو عمى أن السبيل الوحيد لضمان أمن 

حرازيل ىو عبر التوصل إلى اتفاق شامل مع الفمسطينيين في المنطقة عمى المدى الطو  تقدم عمى صعيد  وا 
 .حل الدولتين
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 التوصل لحل الدولتين". إمكانيةعن قمق بالده العميق بشأن مواصمة بناء المستوطنات التي تيدد  وأعرب
 2/11/2012، لندن، القدس العربي

 
 سم التميميعن الناشط با باإلفراج "إسرائيل"منظمة العفو تطالب  
"فورا ومن دون شروط" عن الناشط الفمسطيني  اإلفراج إلى "إسرائيل"دعت منظمة العفو الدولية  .(:ب.ف.ا)

كتوبر الماضي خالل تظاىرة ضد االستيطان في أ /األولباسم التميمي الذي اعتقل مجددا في تشرين 
ة "حممة ترىيب"، منددة بـ"اعتقالو التميمي ضحي أن ،في بيان ،المنظمة وأكدت الضفة الغربية المحتمة.

العام  األوروبياالتحاد  أعمنوالتميمي الذي  إنوقالت المنظمة  .اإلسرائيميالتعسفي" من جانب الجيش 
 وأضافتلمجرد ممارستو حقو في حرية التعبير والتظاىر".  اعتقل مجدداً  اإلنسان"مدافعا عن حقوق  2011

 عنو فورا". اإلفراجننا نعتبره سجين رأي ينبغي إ"
 1/11/2012، القدس، القدس

 
 سيسي لمتستر عمى تورط جيات أوروبية باختطافو أبو المرصد األورومتوسطي: عزل األسير  

عمى تمديد  اإلسرائيميةنّددت المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان بإقدام سمطات االحتالل  :غزة، جنيف
واعتبر المرصد  المعتقل منذ عام وتسعة أشير. ،و السيسيالعزل االنفرادي بحق األسير الفمسطيني ضرار أب

تيدف من وراء استمرار عزل السيسي  اإلسرائيميةأن السمطات  ،، في بيان لو مساء الخميساألورومتوسطي
شباط/ إلى التستر عمى تورط جيات أوروبية في جريمة اختطافو غير القانونية من األراضي األوكرانية في 

 الماضي. 2011فبراير من عام 
وشّدد عمى أن تمكؤ السمطات األوكرانية في إجراء تحقيق شفاف حول حادثة االختطاف، يثير مزيدًا من 

وأّكد المرصد عمى أن  قضيتو.الريبة والشكوك لدى عائمة المختطف ومؤسسات حقوق اإلنسان التي تابعت 
لمراسالت الحثيثة التي أجراىا مع ما تمقاه من معمومات من زوجة السيسي أوكرانية األصل، إلى جانب ا

وزارتي الداخمية والخارجية األوكرانية، وجيات رسمية أوروبية، تظير بجالء أن "ىناك أطرافًا تتواطؤ مع 
 السمطات اإلسرائيمية من أجل التستر عمى مالبسات اختطاف واعتقال السيسي".

ا أبرمتو من اتفاقية مع األسرى برعاية إلى احترام م اإلسرائيميةودعا المرصد األورومتوسطي السمطات 
مصرية، والقاضية بإنياء العزل االنفرادي بحق جميع األسرى الفمسطينيين، محذرًا من أن االستيتار باالتفاق 
ينطوي يعني مزيدًا من التمادي في انتياك "إسرائيل" لمقانون الدولي والمواثيق الراعية لحقوق األسرى 

 ل األسرى بيذه الصورة.والمعتقمين التي تجّرم عز 
 1/11/2012نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 

 
 إيرانمن مغبة تسديد ضربة ضد  "إسرائيل"يحذرون  األمريكيونالقادة العسكريون "الغارديان":  

من مراسميا الدبموماسي جوليان بورغر يقول فيو  غارديان البريطانية يوم الخميس تقريراً ال جريدةنشرت  :لندن
الوقع المحتمل  إزاءلربيع العربي جعل الحكام الودودين تجاه الواليات المتحدة في المنطقة يشعر بالقمق ا إن

التقرير: حذر قادة في الجيش األميركي نظراءىم  وجاء في النووي. إيرانلبرنامج  إسرائيميةلضربة 
لمنطقة عمى القيام بعممياتيا االسرائيميين من أن أي عمل ضد إيران سيحد من قدرة القوات األميركية في ا

الخاصة بيا ضد البرنامج النووي اإليراني، من خالل وقف الدعم الموجستي الحيوي الذي يمكن أن تقدمو 
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االستخبارات الداخمية  ورئيس اإلسرائيميةيالون، وىو قائد سابق لمبحرية أعامي  الوق الدول الخميجية الحميفة.
يالون لمـ"غارديان": أوقال  ال تستطيع تجاىل الحقائق العربية الجديدة. ضاأي "إسرائيل" أن)شين بيت( حاليًا 

مواجية  إسرائيلوالقادة اضعف. وحتى تستطيع  أقوىفيو الشارع  أصبحجديد  أوسطنعيش في شرق  إننا"
 إليجادة الحكومة البراغماتية نسبيًا في المنطقة، والطريقة الوحيد ألنظمةسيكون عمينا ان نشكل ائتالفًا  إيران

 الفمسطيني".-اإلسرائيميذلك االئتالف ىي اظيار تقدم عمى المسار 
1/11/2012، القدس، القدس  

 
 متضامنون كنديون يستعدون لإلبحار من غزة إلى العالم 

أعمن متضامنون كنديون االستعداد لإلبحار من ميناء غزة عبر سفينة "غزة آرك" الكندية إلى العالم  :غزة
وقال المتضامن الكندي ديفيد ىيب خالل مؤتمر صحفي  د كسر الحصار عن غزة.الخارجي ضمن جيو 
متضامنًا من دوٍل عدة، وستحاول كسر  17( إن سفينة "غزة آرك" ستحمل 11-1مساء يوم الخميس )

الحصار البحري المفروض عمى القطاع، من داخل بحر غزة، وليس من خارجو عمى غرار سفن كسر 
: "القضية الفمسطينية ليست لممساومة وليس ىدفيا األساسي جمع الصدقات، إنما وأضاف الحصار السابقة.

 ىي ثوابت يجب الوقوف عمييا والمطالبة بيا".
1/11/2012المركز الفمسطيني لإلعالم،   

 
 اليوم..الذكرى الخامسة والتسعون لصدور وعد بمفور المشؤوم 

اني، الذكرى الخامسة والتسـعون لصـدور وعـد بمفـور تصادف اليوم الجمعة، الثاني من تشرين الث :غزة / سما
المشــؤوم، الــذي منحــت بموجبــو بريطانيــا الحــق لمييــود فــي إقامــة وطــن قــومي ليــم فــي فمســطين، بنــاء عمــى 

 المقولة المزيفة 'أرض بال شعب لشعب بال أرض'.
سطين؛ استجابة مع وعد بمفور كان بمثابة الخطوة األولى لمغرب عمى طريق إقامة كيان لمييود عمى أرض فم
 رغبات الصييونية العالمية عمى حساب شعب متجذر في ىذه األرض منذ آالف السنين.

وجاء الوعد عمى شكل تصريح موجو من قبل وزيـر خارجيـة بريطانيـا آنـذاك، آرثـر جـيمس بمفـور فـي حكومـة 
زعمــــاء الحركــــة  ، إلــــى المــــورد روتشــــيمد، أحــــد1917ديفيــــد لويــــد جــــورج فــــي الثــــاني مــــن تشــــرين الثــــاني عــــام 

الصــييونية العالميــة، وذلــك بعــد مفاوضــات اســتمرت ثــالث ســنوات دارت بــين الحكومــة البريطانيــة مــن جيــة، 
والييــود البريطــانيين والمنظمــة الصــييونية العالميــة مــن جيــة أخــرى، واســتطاع مــن خالليــا الصــياينة إقنــاع 

 الحيا في المنطقة.بريطانيا بقدرتيم عمى تحقيق أىداف بريطانيا، والحفاظ عمى مص
وكانــت الحكومـــة البريطانيـــة قـــد عرضــت نـــص تصـــريح بمفـــور عمـــى الــرئيس األميركـــي ولســـون، ووافـــق عمـــى 

يطاليا رسـميا سـنة  ، ثـم تبعيـا الـرئيس األميركـي ولسـون رسـميا 1918محتواه قبل نشره، ووافقت عميو فرنسا وا 
افــق المجمـس األعمــى لقـوات الحمفــاء فــي ، و 1920نيســان سـنة  25، وكـذلك اليابــان، وفـي 1919وعمنيـا ســنة 

مؤتمر سان ريمو عمى أن يعيد إلى بريطانيا باالنتداب عمى فمسطين، وأن يوضع وعد بمفـور موضـع التنفيـذ 
وافــق مجمـس عصــبة األمــم  1922تمــوز عـام  24حسـب مــا ورد فـي المــادة الثانيــة مـن صــك االنتـداب، وفــي 

، وبــذلك يمكننــا القــول إن وعــد 1923أيمــول  29التنفيــذ فــي المتحــدة عمــى مشــروع االنتــداب الــذي دخــل حيــز 
 بمفور كان وعدا غربيا وليس بريطانيا فحسب.
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في المقابل اختمفت ردود أفعال العرب تجاه التصريح بين الدىشة، واالستنكار، والغضب، وبيدف امتصاص 
الة إلـى الشـريف حسـين، حالة السخط والغضـب التـي قابـل العـرب بيـا وعـد بمفـور، حيـث أرسـمت بريطانيـا رسـ

بواسطة الكولونيل باست، تؤكد فييا الحكومة البريطانية أنيا لن تسـمح باالسـتيطان الييـودي فـي فمسـطين إال 
بقــدر مــا يتفــق مــع مصــمحة الســكان العــرب، مــن النــاحيتين االقتصــادية والسياســية، ولكنيــا فــي الوقــت نفســو 

الحاكمـة فـي فمسـطين، أن تطيـع أوامـر المجنـة الييوديـة التـي  أصدرت أوامرىا إلى اإلدارة العسكرية البريطانية
وصـمت إلـى فمسـطين فــي ذلـك الوقـت برئاســة حـاييم وايـزمن خميفــة ىرتـزل، وكـذلك عممــت عمـى تحويـل قوافــل 
الميــاجرين الييــود القــادمين مــن روســيا وأوروبــا الشــرقية إلــى فمســطين، ووفــرت الحمايــة والمســاعدة الالزمتــين 

 ليم.
الفمســـطيني فمـــم يستســـمم لموعـــود والقـــرارات البريطانيـــة والوقـــائع العمميـــة التـــي بـــدأت تفـــرض عمـــى أمـــا الشـــعب 

األرض من قبل الحركة الصـييونية وعصـاباتيا المسـمحة، بـل خـاض ثـورات متالحقـة، كـان أوليـا ثـورة البـراق 
 .1936، ثم تمتيا ثورة 1929عام 

مـــن ىـــذا الوعـــد مســـتندا قانونيـــا لتـــدعم بـــو مطالبيـــا  مـــن جيتيـــا اتخـــذت الحركـــة الصـــييونية العالميـــة وقادتيـــا
المتمثمة، في إقامة الدولة الييودية في فمسـطين، وتحقيـق حمـم الييـود بالحصـول عمـى تعيـد مـن إحـدى الـدول 
الكبــرى بإقامــة وطــن قــومي ليــم، يجمــع شــتاتيم بمــا ينســجم وتوجيــات الحركــة الصــييونية، بعــد انتقاليــا مــن 

إلــى حيــز التنفيــذ فــي أعقــاب المــؤتمر الصــييوني األول، الــذي عقــد فــي مدينــة بــازل مرحمــة التنظيــر ألفكارىــا 
، والـــذي أقـــّر البرنـــامج الصـــييوني، وأكـــد أن الصـــييونية تكـــافح مـــن أجـــل إنشـــاء وطـــن 1897بسويســـرا عـــام 

 لمشعب الييودي في فمسطين.
إســرائيل، دلــيال فصــيحا عمــى  وتبــدو اإلشــارة إلــى وعــد بمفــور فــي نــص وثيقــة االســتقالل المعمنــة مــع قيــام دولــة

أىميـــة ىـــذا الوعـــد بالنســـبة لمييـــود، حيـــث نقـــرأ فـــي ىـــذه الوثيقـــة: 'االنبعـــاث القـــومي فـــي بمـــد اعتـــرف بـــو وعـــد 
 بمفور...'.

وتمكن الييود من استغالل تمك القصاصة الصادرة عن آرثـر بمفـور المعـروف بقربـو مـن الحركـة الصـييونية، 
، القاضـي بتقسـيم فمســطين ليحققـوا حمميـم بإقامــة 1947ة العامــة عـام ومـن ثـم صـك االنتــداب، وقـرار الجمعيـ

، وليحظى ىـذا الكيـان بعضـوية األمـم المتحـدة بضـغط الـدول 1948إسرائيل في الخامس عشر من أيار عام 
الكبرى، ولتصـبح إسـرائيل أول دولـة فـي تـاريخ النظـام السياسـي العـالمي التـي تنشـأ عمـى أرض الغيـر، وتمقـى 

ية جعمتيا تغطرس في المنطقة، وتتوسع وتبتمع المزيد من األراضي الفمسـطينية والعربيـة، وتـبطش مساندة دول
 بمن تبقى من الشعب الفمسطيني عمى أرضو دون رحمة.

تصــريح بمفــور أعطــى وطنــا لمييــود وىــم ليســوا ســكان فمســطين، حيــث لــم يكــن فــي فمســطين مــن الييــود عنــد 
 12عـدد الييـود فـي العـالم حينـذاك، والـذي كـان يقـدر بحـوالي صـدور التصـريح سـوى خمسـين ألفـا مـن أصـل 

ألفـا مـن المـواطنين الـذين  650مميونا، في حـين كـان عـدد سـكان فمسـطين مـن العـرب فـي ذلـك الوقـت ينـاىز 
كانوا، ومنذ آالف السنين يطورون حياتيم في بادية وريف ومدن ىذه األرض، ولكن الوعد المشؤوم تجـاىميم 

  ببعض الحقوق المدنية والدينية، متجاىال حقوقيم السياسية واالقتصادية واإلدارية.ولم يعترف ليم إال
 نص وعد بمفور:

 وزارة الخارجية البريطانية
 م1917نوفمبر  2

 عزيزي المورد روتشيمد
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يسرني جدا أن أبمغكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجاللة التصريح التالي، الذي ينطوي عمـى العطـف عمـى 
 يود والصييونية، وقد عرض عمى الوزارة وأقرتو:أماني الي

ــة تنظــر بعــين العطــف إلــى تأســيس وطــن قــومي لمشــعب الييــودي فــي فمســطين،  'إن حكومــة صــاحب الجالل
وستبذل غاية جيدىا لتسييل تحقيق ىذه الغاية، عمى أن يكون مفيوما بشكل واضح أنو لن يـؤتى بعمـل مـن 

التـي تتمتـع بيـا الطوائـف غيـر الييوديـة المقيمـة اآلن فـي فمسـطين،  شأنو أن ينتقص الحقـوق المدنيـة والدينيـة
 وال الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع بو الييود في البمدان األخرى'.
 وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم اتحاد الييئات الصييونية عمما بيذا التصريح.

 المخمص
 آرثر بمفور

 2/11/2012، وكالة سما اإلخبارية
 
 بوست: صعود التيار االسالمي قدم فتحا دبموماسيا لحماسواشنطن  

رام اهلل / سما / ىناك انطباعان مختمفان في وزارة الخارجيـة اإلسـرائيمية تجـاه زيـارة أميـر قطـر األولـى لقطـاع 
غــزة بحكــم حمــاس، فالمتحــدث باســم الــوزارة ايغــال بــالمور اتيــم األميــر الشــيخ حمــد بــن خميفــة آل ثــاني بــدعم 

ت اإلرىابية) و إلقاء السالم جانبا،بينما قال المتحدث باسم الخارجية الناطق بالمغة العربية لئيور بن )المنظما
 دور لراديو سـوا الـذي تدعمـو الواليـات المتحـدة, أن إسـرائيل ترحـب بالزيـارة حيـث قـدم مسـاعدات ماديـة كبيـرة.

 عربية بالقدوم و مساعدة أىالي غزة., أن تقوم الدول ال2005وأشار أن اليدف منذ انسحابيم من غزة عام 
وقالت صـحيفة الواشـنطن بوسـت االمريكيـة فـي تقريـرًا ليـا الخمـيس إن ازدواجيـة الرسـائل تعكـس االنقسـام فـي 

حيـــث تعتبرىـــا إســـرائيل و  2006السياســـة اإلســـرائيمية تجـــاه غـــزة بعـــدما ســـيطرة حمـــاس عمـــى غـــزة فـــي يونيـــو 
تمـدت إسـرائيل إجـراءات لعـزل قطـاع غـزة حيـث قيـدت حركـة إمـدادات الواليات المتحدة منظمـة إرىابيـة، إذ اع

الشاحنات عمى النقاط الحدودية و شددت منع حركة المواطنين إلى خارج القطاع و عززت المقاطعة الدوليـة 
 الدبموماسية عمى حكومة حماس.

مســـاعدات وقـــد دعمـــت واشـــنطن ىـــذه السياســـة حيـــث ضـــاعفت ىـــذه الخطـــوة بتعزيـــز النمـــو االقتصـــادي و ال
الخارجيــة لمضــفة الغربيــة حيــث الســمطة الفمســطينية بزعامــة محمــود عبــاس و كــان اليــدف ىــو الضــغط عمــى 
حمـاس بفـرض الحصـار و التقشـف عمـى غـزة و تعزيــز عبـاس و فـتح مـن خـالل تحسـين األوضـاع المعيشــية 

 في الضفة الغربية.
ر بالوقوع تحت حصار جمـاعي و تـم ولكن ىذه السياسة أتت بنتائج عكسية حيث دعم الشعب حماس لمشعو 

 السيطرة عمى االقتصاد من خالل فرض الضرائب عمى البضائع الميربة من مصر عبر األنفاق.
أدى إلى انتقاد  2010فاليجوم اإلسرائيمي المميت عمى السفن التركية التي كانت تقل متضامنين أجانب عام 

 قل البضائع إلى قطاع غزة.دولي و خففت عبء كبير من القيود اإلسرائيمية عمى ن
أما صعود اإلسالميين إلى سدة السمطة في مصر و غيرىا من البمدان بفضـل الربيـع العربـي قـد قـدم لحمـاس 
فتحا دبموماسيا، حيث قام رئيس وزراء في غزة إسماعيل ىنية بجولتين إقميميتين , فقد زار مصر و تـونس و 

ما مصر فمن جانبيا فقد خففت القيود عمى الحـدود مـع قطـاع تركيا و البحرين و قطر و الكويت و إليران، أ
 غزة و أتاحت حرية أكبر لسفر الفمسطينيين.
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إن زيارة أمير قطر لغزة حيث استقبل بحرس الشـرف و النشـيد الـوطني و كمـا أن قطـاع غـزة قـد أصـبح دولـة 
 مستقمة, قد وصفيا ىنية بأنو إنياء الحصار السياسي و االقتصادي رسميا.

مميــــون دوالر إضــــافية لمشــــاريع البنــــاء و تحســــين الطــــرق ليضــــاعف حجــــم  400ي تعيــــد أميــــر قطــــر بـــــويــــأت
المساعدات المالية الـواردة إلـى القطـاع سـنويا فـي الوقـت الـذي تعـاني فيـو السـمطة الفمسـطينية مـن أزمـة ماليـة 

 .حادة في الضفة الغربية حيث يكافح عباس و حمفائو من أجل دفع رواتب آالف الموظفين
وتوعــدت مصــر بالســماح لمــواد البنــاء لممشــاريع القطريــة بــالعبور عبــر حــدودىا إلــى قطــاع غــزة بعــد االقتــراح 

 السابق بفتح المعبر بشكل دائم لمبضائع التجارية.
يقول المحمـل فـي مجموعـة األزمـات الدوليـة ناتـان " إن ىـذا يشـير إلـى بدايـة انييـار نمـوذج الضـفة الغربيـة و 

 ظر و نرى ما إذا كانت مصر ستمضي فيما تقول".لكن عمينا أن ننت
أما أستاذ العمـوم السياسـية فـي جامعـة األزىـر مخيمـر أبـو سـعدة فيقـول " إن االفتراضـات القائمـة وراء سياسـة 
عزل غزة و حكماىـا قـد انقمبـت, فسياسـة عـزل و إضـعاف حمـاس مـن خـالل فـرض الحصـار و العقوبـات قـد 

تسـعى الواليـات المتحـدة و أوروبـا بنـاؤه فـي الضـفة الغربيـة لـم يـأتي بنتـائج فشل فشال ذريعـا و النمـوذج الـذي 
إيجابيــة, فإســرائيل وســعت مــن اســتيطانيا و عمميــة الســالم وصــمت إلــى طريــق مســدود و الســمطة الفمســطينية 
تعيش عمى أجيزة اإلنعاش الصناعي، و قد دعـت الوقـائع الجديـدة بعـض المحممـين فـي إسـرائيل لمـدعوة عمـى 

 ة تقييم الوضع.إعاد
بينمــا أكــد جيــورا ايالنــد جنــرال ســابق تــرأس مجمــس األمــن القــومي أثنــاء عمميــة االنســحاب مــن غــزة أن عمــى 
إسرائيل التحول من سياسة تقويض حكم حماس في غزة إلى التركيز عمـى الشـئون األمنيـة و وقـف اليجمـات 

 الصاروخية عبر الحدود.
الســـرائيمية: أن إســـرائيل ليـــا مصـــمحة بـــأن تجعـــل غـــزة دولـــة ذات ويقـــول ايالنـــد لصـــحيفة يـــديعوت احرانـــوت ا

حكومة مستقرة إذ أنو السبيل الوحيـد إليجـاد خـط لمتعامـل مـع القضـايا األمنيـة ، فيـي معنيـة بتحسـين الوضـع 
االقتصـــادي فـــي غـــزة كتمـــك المســـاعدات التـــي جمبتيـــا قطـــر فمثـــل ىـــذه التحســـينات تخمـــق أصـــول تســـعى كـــل 

 ما يدفعيا ألن تكون أكثر اعتداال و حذرا.حكومة لمحفاظ عمييا م
ي ألفـر المحمـل االسـرائيمي و المـدير السـابق لمعيـد يافـا لمدراسـات اإلسـتراتيجية بجامعـة تـل أبيـب : عمـى سيو 

إسرائيل أن تدرك أن حماس مسئولة عن غزة و أننا لن نقوم بتغيير ذلك، و يضيف دعوا القطريين يبنوا غـزة 
 نوع من التسوية المؤقتة مع حماس.  إن اليدف ىو الوصول عمى

و يقـول أن مطالـب الواليــات المتحـدة و االتحـاد الــدولي طويمـة األمــد بـاعتراف حمـاس بإســرائيل و نبـذ العنــف 
 يمكن تحقيقو من خالل األحداث.

إن حقيقة وجود كيانين فمسطينيين منفصمين و ال وجود لعممية السالم مـع أي منيمـا ال صـمة ليـا بالموضـوع 
 السؤال الميم ىو ىل يمكننا الوصول إلى طريقة لمحوار مع اإلسالم السياسي.؟. 

 1/11/2012، وكالة سما اإلخبارية
 
 
 

 الفصائل الفمسطينية في لبنان ونوعية األداء 
  عمي ىويدي
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أن يمتقـــي ســـتة عشـــر فصـــياًل مـــن فصـــائل العمـــل الـــوطني الفمســـطيني فـــي غرفـــة واحـــدة وتحـــت ســـقف واحـــد 
غة توافقيــة تحمــي الوجــود الفمســطيني فــي لبنــان، ىــو شــيٌئ نــادر ان لــم نقــل شــيٌئ ُعجــاب، والتوصــل الــى صــي

فيذه الصورة الجامعة إن عمى مستوى الشـكل أو المضـمون توقفـت منـذ مـا يزيـد عمـى ثالثـة عقـود ونيـف مـن 
فـي القـاىرة مـع الـدورة الثانيـة عشـر لممجمـس الـوطني الفمسـطيني الـذي ُعقـد  1974الزمن، وتحديدًا منـذ العـام 

حين تم إقرار برنـامج النقـاط العشـر التـي صـاغتو الجبيـة الديموقراطيـة لتحريـر فمسـطين طارحـًة إنشـاء سـمطة 
وطنيــة عمــى أي بقعــة محــررة مــن فمســطين، وتبنــي الخيــار المســمح كأحــد أدوات تحريــر فمســطين بعــد أن كــان 

 كمت ما عرف باسم "جبية الرفض".الوسيمة الوحيدة لمتحرير، ورفضتو حينيا عدة فصائل فمسطينية وش
واالنقســام الحــاد الــذي وقــع بــين االخــوة مــن ابنــاء  1982وكــذا بعــد االجتيــاح االســرائيمي الــى لبنــان فــي العــام 

ونشبت حينيا معارك ضارية في شمال لبنان أدت الى سـقوط االالف مـن القتمـى  1983حركة فتح في العام 
ليزيـد  1993أوسمو في حديقة البيـت االبـيض فـي أيمـول مـن العـام  والجرحى والميجرين..، وجاء توقيع اتفاق

% مــن 78مــن حــدة االنقســام، فقــد كــرس االتفــاق اعتــراف منظمــة التحريــر الفمســطينية بدولــة االحــتالل عمــى 
أرض فمسطين التاريخية، وشطب بنود في الميثـاق الـوطني الفمسـطيني تـدعو الـى تحريـر فمسـطين مـن البحـر 

بعـد حـوالي  25/1/2006د االنقسام عمقـًا بعـد الفـوز السـاحق لحركـة "حمـاس" فـي انتخابـات الى النير. وازدا
أربعين سنة من سيطرة حركة "فتح" عمى الشارع الفمسطيني. وذروة اإلنقسام وصل مع سيطرة حركة "حماس" 

اثون ، عـدا عـن الخـالف عمـى المرجعيـة السياسـية خاصـة فـي لبنـان، ومـار 2007عمى قطاع غزة في حزيران 
المصالحة وتعقيداتيا والتنقل بين عواصم الدول العربية وآخرىا قطر واعالن الدوحة..، وصوال الـى االحـداث 

ـــذ آذار  ـــة لمفصـــائل  2011فـــي ســـوريا من ـــى الجســـم الفمســـطيني، الســـيما بعـــد المواقـــف المتباين وانعكاســـيا عم
يا، وترحيـــب حركـــة "حمـــاس" بثـــورة ومغـــادرة قيـــادات المقاومـــة مـــن حركتـــيّْ "حمـــاس" والجيـــاد االســـالمي ســـور 

 الشعب السوري.
أثبتـــت الفصـــائل مجتمعـــة بأنيـــا قـــادرة عمـــى القـــراءة الدقيقـــة لمـــا يجـــري فـــي المنطقـــة وانعكاســـيا عمـــى الوجـــود 
الفمسطيني في لبنان، ووصمت الى قناعة ال مفر منيا بضرورة التوحد في األزمات وتفويت الفرص عمى كـل 

فــي  24/10/2012أن يصــطاد كمــا يشــاء، وىــذا مــا حــدث فــي لقــاء االربعــاء مــن يحــاول أن يعكــر األجــواء و 
السفارة الفمسطينية في لبنـان، فمحـاوالت زج الفمسـطيني فـي أتـون الصـراعات الداخميـة المبنانيـة وغيـر المبنانيـة 

لحموة، لم تتوقف، ويبدو بانيا ماضية سواًء من محاوالت القتل أو التفجير في المخيمات ال سيما مخيم عين ا
أو مــا يحكــى عــن إرســال عناصــر مــن مخيمــيّْ نيــر البــارد والبــداوي لمقتــال فــي ســوريا أو افتعــال مشــاكل فــي 
مخـــيم بـــرج البراجنـــة فـــي المنطقـــة القريبـــة مـــن الضـــاحية الجنوبيـــة لمعاصـــمة وغيرىـــا مـــن المحـــاوالت، وآخرىـــا 

معمعـة المبنانيـة بعـد اغتيـال محاولة بعض وسائل اإلعالم زج الفمسطيني عـن قصـد أو عـن غيـر قصـد فـي ال
واستشـياد  19/10/2012رئيس شعبة المعمومات في قوى األمن الداخمي المواء الشـييد وسـام الحسـن بتـاريخ 

صابة أخيو عبد في منطقة قصقص القريبة من مخيم شاتيال بتاريخ االثنين  الالجئ الفمسطيني احمد قويدر وا 
الجـيش المبنـاني الحمـد وأخيـو بأنيمـا كانـا يطمقـان النـار مـن ، وتوجيو أصابع االتيام من قبل 22/10/2012

أسمحة خفيفة باتجاه الجيش مما استدعى الرد، مع العمم بأن الصور التي تم نشرىا واإلتصاالت التي ُأجريت 
بأقارب قويدر أفادت بأن األخوين كانا أعزالن يستقالن دراجة نارية وذاىبان باتجاه عمميما، مع اإلشـارة الـى 

أمين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات قال بأن قويدر أصيب بنيران مجيولة المصدر. األمر  أن
 الذي أثار زوبعة من اإلشاعات حول مشاركة الفمسطينيين في اإلشتباكات.
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األداء المتميز لمقوى الفمسطينية مجتمعة، ممثمة بتحالف القوى وفصائل منظمة التحرير سـاىم الـى حـد كبيـر 
بتفويــت الفرصــة عمــى المنتفعــين مــن زج الفمســطيني فــي المشــاكل المبنانيــة الداخميــة، وأثبتــوا قــواًل وفعــاًل بــأن 
الفمسطيني اختار أن ينئى بنفسـو عمـا يجـري فـي لبنـان أو مـا يجـري فـي سـوريا، وتأكيـد حـرص الفصـائل فـي 

الغطـــاء عـــن أي مخـــل ورفـــض لقـــائيم عمـــى وحـــدة الصـــف الفمســـطيني، ووحـــدة لبنـــان وأمنـــو واســـتقراره ورفـــع 
استخدام المخيمات لضرب السمم األىمي في لبنان وأن الفمسطيني عنصر استقرار في البمـد، وال مشـروع لـدى 
ـــم منيـــا  ـــان ســـوى مشـــروع العـــودة، فالتجـــارب الســـابقة شـــكمت مدرســـة حقيقيـــة تعم الالجـــئ الفمســـطيني فـــي لبن

التـــي أدت الـــى إنيـــاء وجـــود المنظمـــات  1970 الفمســـطيني الكثيـــر، إن كـــان أحـــداث أيمـــول فـــي األردن عـــام
وخــروج الفمســطينيين  1991الفمســطينية ىنــاك، أو فــي الحــرب األىميــة المبنانيــة، او حــرب الخمــيج الثانيــة عــام 

مــن الكويــت، وغيرىــا مــن المحطــات، حيــث دفــع الفمســطيني فييــا أثمانــًا باىضــة ال تــزال تــداعياتيا وتردداتيــا 
 حاضرة حتى الساعة.

مقــاء الجــامع تمثــل حــراك سياســي نــوعي غايــة فــي األىميــة، وحتمــا سيســاىم فــي تقويــة دعــائم جســور خطــوة ال
الثقة بين الفصائل والالجئين الفمسطينيين عمومًا، وستغير شكل الصورة النمطية السـائدة فـي الوسـط المبنـاني 

ئـين المحقـة، ىـذا يسـتدعي عن واقع االنقسام الفمسـطيني، الـى المزيـد مـن التعـاون والتفاعـل مـع مطالـب الالج
البنـــاء عمـــى الخطـــوة ونســـج المزيـــد مـــن الخيـــوط المتماســـكو، وتنظـــيم اكثـــر لمعالقـــة ســـواًء مـــع الدولـــة المبنانيـــة 
والمطالبة بتوفير الحقوق المدنية واالجتماعية، أو مع وكالة "االونروا" والضغط باتجاه عممية االصالح والحد 

 من تقميص الخدمات.
ين الفصــائل حاضــر وبقــوة، وبحاجــة لمنظمــة تحريــر جامعــة تــنفض غبــار مــا عمــق مــن الخــالف السياســي بــ

شــوائب العقــود الماضــية، وتمثــل الــرؤى التــي ُيجِمــع عمييــا الشــعب الفمســطيني فــي الــداخل والخــارج بــالتحرير 
ـــزاور  والعـــودة، لكـــن التعـــالي عـــن الخـــالف السياســـي، ومعالجـــة تفاصـــيل احتياجـــات الالجئـــين، ومبـــادرات الت

لمتبادل بين قيادات وكوادر الفصائل الفمسطينية مجتمعة، وسعة الصدر، وتقبـل اآلخـر، والتعـاون فيمـا اتُِفـق ا
عميو، واصدار البيانات والمواقف اإلعالمية المشتركة، وضبط الحالة االمنية في المخيمات، يتوجو لقاء عقد 

الـــة "االونـــروا" آن ديســـمور، مـــع لقـــاء بـــين القـــوى مجتمعـــة والمـــديرة الجديـــدة لوك 1/11/2012يـــوم الخمـــيس 
تــاريخي لمســتة عشــر فصــيل يجمــع كافــة المشــارب السياســية عمــى طاولــة مســتديرة واحــدة، ال شــك ىــذا يمثــل 

 نوعية في األداء.
 * المدير العام لمنظمة "ثابت" لحق العودة

 1/11/2012، وكالة معًا اإلخبارية
 
 ية في ظل حكومة الميكود بيتناالسيناريوىات اإلسرائيمية والخيارات الفمسطين 

 صالح الوادية
فاجئ نتنياىو الجميع بما فييم قيادات الميكود بتحالفو الجديد مع ليبرمان، والمذان كان واضحا فيما قبل عـدم 
انســجاميم واتفــاقيم عمــى العديــد مــن القضــايا أو عمــى األقــل كمــا أظيــروا، ومــا فاجئنــا أكثــر ســرعة التصــويت 

ي حصــل عميــو ىــذا التحــالف مــن قبــل أعضــاء الميكــود، ربمــا الخطــاب القصــير الحماســي والقبــول الواســع الــذ
الــذي ألقــاه نتنيــاىو يــدلل عمــى مــا يريــده مــن ىــذا التحــالف، أيضــا يعطــي مؤشــرات جميــة وقويــة عــن ماىيــة 

 المرحمة اليمينية المطمقة اآلتية، والتي قد تكون من أصعب المراحل عمى الفمسطينيين.
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لم تكـن ورديـة أكثـر مـن مرحمـة حكمـو الحاليـة، حيـث اتسـمت  1999-1996تنياىو السابقة إن مرحمة حكم ن
بوقف المفاوضات التي أعاقيا ىو شخصيا واتفاقو مع رئيس بمدية القدس عمى االستمرار فـي حفريـات النفـق 

ديـد والتـي سـقط عمـى أثرىـا الع 1996تحت السور الغربي لممسجد األقصـى األمـر الـذي أشـعل ىبـة األقصـى 
مــن الشــيداء، وبالتــدقيق تــرى أن نتنيــاىو وليبرمــان ال يختمفــان عــن بعضــيما إال فــي التــواري خمــف االبتســامة 

 والحديث الدبموماسي، وذلك معناه أن التحالف الجديد " الميكود بيتنا " يميني وتطرف بامتياز.
أكثر التيديدات تطرفا التي تصريحات ليبرمان في األيام القميمة الماضية بخصوص الرئيس عباس كانت من 

وجييـا مســؤول إســرائيمي لـرئيس فمســطيني ســواء الراحـل عرفــات أم عبــاس، حتـى شــارون لــم يجيـر بنيتــو قتــل 
عرفات إال من خالل بعض التسريبات، أما ليبرمان فمم يجد حرج سياسي وال إنساني في أن يعمـن رغبتـو فـي 

وصــفو عقبــة أمــام الســالم، أيضــا نتنيــاىو كثيــرا مــا مــوت الــرئيس عبــاس أو حتــى العمــل عمــى إنيــاء حياتــو ب
 وصف عباس بأنو ال يصمح أن يكون شريك في عممية السالم وبأنو يتعمد إحراج إسرائيل دوليا.

طبعــا ال ننســى التيويــد واالبرتيايــد واالســتيطان المســتمر يوميــا والــدعم اليائــل الــذي يخصصــو نتنيــاىو لــذلك، 
حالفو الجديد وأزمتو الشخصية مع اإلدارة األمريكية وتدىور العالقة مع ففي خضم معركتو الخاصة إلنجاح ت

وحـدة اسـتيطانية جديـدة فـي القـدس الشـرقية،  180الفمسطينيين، صادق نتنياىو من خالل حكومتو عمى بناء 
كة أي أن االستيطان لديو أولوية أولى وأن القدس كما ذكرىا عمى منصة المؤتمر إسرائيمية بالمطمق وبال شرا

 ال شرقية وال غربية، وال اعتقد أن ليبرمان سيكون أكثر تطرفا من ذلك إال من ناحية التنفيذ.
ولموقـــوف عمـــى أثـــر ىـــذا التحـــالف اليمينـــي الصـــييوني المتطـــرف عمـــى الســـمطة الوطنيـــة الفمســـطينية يجـــب 

 استعراض بعض السيناريوىات.
ســـطيني لعمميــة الســـالم إذن ربمـــا يمجـــأوا إلـــى بمــا أن نتنيـــاىو وليبرمـــان متفقـــين عمــى عـــدم وجـــود شـــريك فم -

عـــالن انفصـــال  خطـــوات أحاديـــة الجانـــب، مثـــل الخـــروج مـــن بعـــض المـــدن الفمســـطينية المتكدســـة بالســـكان وا 
 من قطاع غزة. 2005إسرائيل عنيا، عمى شاكمة االنفصال أحادي الجانب الذي قام بو شارون عام 

وسـحب تصـاريح المـرور مـن الشخصـيات الميمـة، ومنـع  استمرار االستيطان وبشـراىة أكبـر مـن ذي قبـل، -
وصول عائدات الضرائب لمسمطة، وبذلك يحكـم الخنـاق عمـى السـمطة طـوال فتـرة حكـم الميكـود بيتنـا والمراىنـة 

 عمى عدم صمود السمطة.
ربمـــا يمجـــأوا إلـــى خطـــوة أكثـــر تطرفـــا وىـــي محاصـــرة الـــرئيس عبـــاس شخصـــيا فـــي المقاطعـــة عمـــى غـــرار  -

 مر بو الراحل ياسر عرفات، والذي استشيد وىو رازح تحت ىذا الحصار. الحصار الذي
العمــل عمــى عــزل الســمطة الفمســطينية دوليــا مــن خــالل شــن حممــة دبموماســية شرســة واســعة النطــاق  -

 لمحاولة إقناع العالم بعدم التعاطي مع السمطة بصفتيا غير راغبة في السالم.
ة مـن خـالل ضـغط أمريكـي ييـدف إلـى منـع السـمطة مـن التفكيـر جر السمطة إلى مفاوضات تسويفية جديد -

في خيارات مجدية أكثر من المفاوضات العبثية مثل التوجو لألمم المتحـدة لطمـب عضـوية دولـة غيـر عضـو 
 في الجمعية العمومية.

ما سبق قد يؤدي بالمجمل إلى وصول السمطة إلى أقصى حاالت ضعفيا وربما انييار محتمل، ولـذلك عمـى 
 سمطة القيام بعدة خطوات احترازية لمواجية التطرف الصييوني القادم، وأىم تمك الخطوات:ال
العمــل عمــى إنيــاء االنقســام الفمســطيني فــورا، وتســريع عجمــة المصــالحة، وتقــديم تنــازالت حقيقيــة مــن قبــل  -

أجـــل  الجـــانبين، فـــأي تنـــازالت تقـــدم مـــن أجـــل ردم اليـــوة الفمســـطينية ىـــو تصـــرف وطنـــي محـــض، وذلـــك مـــن
 الظيور أمام العالم كجية واحدة والقدرة عمى التصدي لميرطقات الصييونية.
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تحديـــد موعــــد واضـــح ومحــــدد وقريــــب لمتوجـــو لألمــــم المتحـــدة وعــــدم التــــردد أو انتظـــار نتيجــــة االنتخابــــات  -
 األمريكية أو سواىا.

بقـاء فـي حـال تعرضـت ألي إعادة مأسسة السمطة الوطنية الفمسطينية وىيكمتيا، بما يضمن قدرتيا عمـى ال -
 حصار مالي أو كياني.

تشــبيك مؤسســات الضــفة كميــا بمثيالتيــا فــي غــزة، ممــا يجعــل عــزل مؤسســات الســمطة فــي رام اهلل مــن قبــل  -
 إسرائيل أمر غير ممكن.

إطـالق حممــة دبموماســية إســتباقية دوليـة توضــح تطــرف الحكومــة اإلسـرائيمية المقبمــة ونواياىــا تجــاه الســمطة  -
طينية وتجاه السالم، وذلك لحـث المجتمـع الـدولي لمضـغط عمـى ىـذه الحكومـة المتطرفـة مـن أجـل التقـدم الفمس

فشال أي حممة دبموماسية قد تسوقيا إسرائيل ضد السمطة الفمسطينية.  نحو السالم، وا 
 إعادة تفعيل شبكة األمان العربية التي تم الحديث عنيا سابقا ولم تتقدم قيد أنممة. -
طة اقتصادية وطنية شاممة، قادرة عمى الصـمود فـي وجـو أي حصـار إسـرائيمي مـالي قـادم، أو فـي إقرار خ -

 حال تم وقف تحويل عوائد الضرائب.
1/11/2012 

 
 في الطريق الى عزلة دولية "سرائيل"إ 

 شاؤول اريئيمي
مفاوضـة الفمسـطينيين. اذا تجاوزنا أفق االنتخابـات أمكننـا ان ُنقـدر ان حكومـة اسـرائيل التاليـة قـد تحتـاج الـى 

وىـي مفاوضـة سـيكون بـدؤىا ســيناريو مـا لكـن نيايتيـا، فيمـا يتعمــق باسـرائيل عمـى األقـل، مشـروطة بالتصــور 
 العام لرئيس الوزراء بعامة وبرؤيتو لمصراع االسرائيمي الفمسطيني بخاصة.

الصــراع، وبصــورة  حتــى لــو كــان أكثــر االحــزاب تختــار منــذ زمــن بعيــد ان تــدفن رؤوســيا فــي الرمــل وتتجاىــل
أقــوى مــع اقتــراب االنتخابــات، فــان ســيناريو متشــائما قــد يحثيــا دفعــة واحــدة ســواء قبــل االنتخابــات أم بعــدىا. 
واالسـباب المحتممــة لــذلك كثيـرة مثــل: تــوتر يـزداد فــي جبــل الييكـل بســبب محــاوالت اليمـين المســيحاني تغييــر 

تمـــاعي لمفمســـطينيين فـــي الضـــفة يبـــدأ موجيـــا عمـــى الوضـــع الـــراىن والســـائد منـــذ مئـــات الســـنين، واحتجـــاج اج
السمطة وينتيي موجيا عمى اسرائيل، أو حادثة 'شـارة ثمـن' متطرفـة أو حتـى زخـم البنـاء فـي المسـتوطنات اذا 

 تم تحقيق نية الحكومة ان تمضي أجزاءا من تقرير إدموند ليفي.
تمل جديـد لبـراك اوبامـا، يعـرض مبـادرة ان سيناريو غير عنيف، احتماالتو ضئيمة، قد يتحقق بعد انتخاب مح

امريكيــة جديــدة. وســُتمّكن الموافقــة عمــى طمــب الفمســطينيين ان يحصــموا مــن االمــم المتحــدة عمــى منزلــة دولــة 
 غير عضو، سُيمّكن محمود عباس بحسب تصريحو من التفاوض من غير الشروط التي اشترطيا الى اآلن.

مــول الصــراع بتبنــي روايتــي الطــرفين تفضــي بالضــرورة الــى فشــل عّممنـا عقــدا تفــاوض ان كــل محاولــة لبنــاء ح
بسبب الياوية الفاغرة فاىا بينيما. وتدل التفسيرات القانونية المتناقضة المتعمقة بحقوق اسـرائيل والفمسـطينيين 

، عمـى فـروق يصـعب التقريـب بينيـا. 242و 194من كتاب االنتداب الى قرارات االمم المتحدة وفي مقدمتيا 
متنا أنابوليس ان قراءة واعية لمواقع والمصالح توجب عمى الطرفين االكتفاء بـ 'نصف شيوتو في يده'. ال وعمّ 

أحد في اسرائيل طمـب وجـودا اسـرائيميا فـي غـزة بعـد ان تـم اخالؤىـا، ولـم يشـترط أحـد فـي الجانـب الفمسـطيني 
رائيمي فــي الكتــل االســتيطانية وفــي عــودة مئــات آالف الالجئــين الــى اســرائيل. وفــي المقابــل فــان الوجــود االســ
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األحيــاء الييوديــة فــي شــرقي القــدس جعــل الطــرفين يوافقــان عمــى تبــادل اراض ُيمّكــن مــن بقائيــا تحــت ســيادة 
 اسرائيل.

ان ســيطرة حمــاس عمــى غــزة وتعقيــد كــل حــل يتطمبــان مــن الطــرفين زمنــا طــويال وتمســكا بالتنفيــذ فــي مقابــل 
 لمتشويش عمييا كما حدث في مسيرة اوسمو. محاوالت متوقعة من معارضي التسوية

سيحتاج رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو اذا انتخب مرة اخـرى الـى التفـاوض، لكـن تبـين مـن واليتـو االخيـرة انـو 
ليس براغماتيا. فنتنياىو بخالف كل أسـالفو تقريبـا صـاحب ايديولوجيـة عالمـو مقسـوم بـين االسـود واالبـيض. 

فــي جعبــة طــرف واحــد فقــط، ىــو طرفــو. وفــي خطبتــو االخيــرة فــي االمــم المتحــدة فالعــدل والحكمــة موضــوعان 
قســـم العـــالم الـــى متنـــور وُمنيـــر، وبـــدائي وظالمـــي حيـــث مكـــان الفمســـطينيين ايضـــا. وُيعـــّرف نتنيـــاىو منتقـــدي 

ى بين اسرائيل بأنيم معادون لمسامية وُيعّرف مؤيدييا بأنيم أفاضل أمم العالم. ويراوح مستقبل اسرائيل كما ير 
كــم مــن تــل ابيــب ىــي  15المحرقــة والنيضــة دائمــا. وىــو يــرى ان 'دولــة م.ت.ف التــي ســُتغرس عمــى مبعــدة 

 تيديد وجودي ليا'.
ان وحدتو مع افيغدور ليبرمان الذي يـرى عبـاس عائقـا أمـام السـالم سـتعزز اعتقاداتـو وتـؤدي باسـرائيل نيائيـا 

رة واضـحة عمـى مجابيـة رئـيس امريكـي يتـولى عممـو، الى منزلة 'شعب يسكن وحده'. وقد عمـل نتنيـاىو بصـو 
وأصبح زعماء اوروبا يرون أنو ال يقول الحقيقة، وىو لـم يمنـع المـس بالعالقـات بمصـر وبـاالردن. فمـيس ىـو 

 وليس ليبرمان المنبوذ من المجتمع الدولي، ىما الزوجين المناسبين لميوم المتوقع السرائيل.
 1/11/2012ىآرتس 
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