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 العربي: الطمف الفمسطيني لالعتراف "بدولة غير ع و" في األمم المتحدة الشير الحاليو  عباس 1
مف األميف العاـ  كالً ، أف نادية سعد الديف، مافنقال عف مراسمتيا مف ع //الغد، عمان، نشرت 

لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي والرئيس محمود عباس، أكد في مباحثات ثنائية أجرياىا أمس في عماف، 
 تقديـ الطمب الفمسطيني لمحصوؿ عمى صفة "دولة غير عضو" في األمـ المتحدة خالؿ الشير الحالي.

تفقا وفؽ تصريحات صحفية مشتركة لمعربي ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية وا
صائب عريقات، عمى اتخاذ إجراءات قانونية ودبموماسية وتشاورية، قبيؿ اجتماع وزراء الخارجية العرب في 

 .األمميالمقبؿ بالقاىرة، والذي سيعمف عدة خطوات بشأف المسعى  
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إف "المقاء مع الرئيس عباس بحث تقديـ طمب الحصوؿ عمى دولة غير عضو في المنظمة  وقاؿ العربي
الدولية في الشير الحالي"، مؤكدا "التزاـ السمطة الكامؿ بالمصالحة، في ضوء اتفاؽ القاىرة الذي وقع بيف 

اع وزراء وأضاؼ في تصريحاتو الصحفية أف "اجتم مايو العاـ الماضي"./ حركتي فتح وحماس مطمع أيار
الشير الحالي في القاىرة، سيعمف عف خطوات بشأف المسعى  الخارجية العرب المقرر عقده في 

 الفمسطيني في األمـ المتحدة".
مف جانبو، قاؿ عريقات إف "االجتماع تركز حوؿ المسعى الفمسطيني في األمـ المتحدة، لنيؿ االعتراؼ 

و "تـ االتفاؽ مع أميف عاـ الجامعة عمى اتخاذ مجموعة وأضاؼ أن بالدولة غير العضو الشير الحالي".
إجراءات قانونية ودبموماسية وتشاورية عبر المجنة العربية، بعضوية فمسطيف لمنقاش حوليا، بينما سيعمف 

 المقبؿ عدة خطوات بشأف المسعى الفمسطيني". اجتماع 
اـ لالحتكاـ إلى صناديؽ االقتراع، وتنفيذ وأشار إلى أف "الرئيس عباس أكد خالؿ المباحثات، استعداده الت

 فبراير الماضي./ شباط اتفاقي القاىرة والدوحة"، الذي وقع بيف حركتي فتح وحماس برعاية قطرية في 
ولفت إلى "وجود إجماع عربي عمى المسعى الفمسطيني في المنظمة الدولية، مف أجؿ عودة فمسطيف إلى 

مكف مف الدوؿ"، مضيفا "ىناؾ دوؿ تحاوؿ عرقمة الخطوة مف دوف مكانيا الطبيعي، بتصويت أكبر قدر م
 أف نفيـ السبب".

لكنو أكد عمى اإلصرار الفمسطيني لمذىاب إلى األمـ المتحدة الشير الحالي، ميما كانت الضغوط والعراقيؿ، 
تحدة، مف أجؿ ونوه إلى أف "الجانب الفمسطيني يذىب بتمؾ الخطوة لألمـ الم قائاًل "لف نخضع ولف نتراجع".

عزؿ االستيطاف والتيويد والممارسات العدوانية لالحتالؿ اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني، ومف أجؿ 
 تثبيت مبدأ حؿ الدولتيف".

وتحدث عف ضرورة "إنياء االنقساـ"، مبينًا أف "ىناؾ عرقمة لممصالحة ورفضًا لالحتكاـ إلى صناديؽ 
نما عبر الشعوب".االقتراع"، غير أف "الشرعية ال تأتي  وحوؿ تصريحات عباس األخيرة  عبر الشعارات وا 

بشأف حؽ العودة، قاؿ إف "الموقؼ الرسمي الفمسطيني وموقؼ عباس ثابت بالتمسؾ بحؽ عودة الالجئيف 
 ".الفمسطينييف إلى ديارىـ وأراضييـ وتنفيذ القرار الدولي 

ائؿ اإلعالـ، أف قضية الالجئيف، تعد مف وأوضح أف "عباس تحدث، في تصريحاتو األخيرة إلحدى وس
 (، ويجري بحثيا في ىذا اإلطار".قضايا الوضع النيائي )وفؽ اتفاؽ أوسمو 

، وأكد عمى "التمسؾ بالحقوؽ الوطنية، وبإنياء االحتالؿ في األراضي الفمسطينية التي احتمت عاـ 
 لما استطاع الصمود حتى اآلف". الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ولو كاف يسعى لمتفريط

مصادر فمسطينية ، أف فتحي صّباح ،غزةنقال عف مراسميا مف ، //الحياة، لندن، وذكرت 
الرئيس محمود عباس بعدـ التوجو  "نصح"أف الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز  "الحياة"موثوؽ بيا كشفت لػ 

وأوضحت  ضوية غير كاممة )بصفة مراقب( لفمسطيف.إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة لمحصوؿ عمى ع
بيريز اتصؿ ىاتفيًا بالرئيس عباس ونصحو بعدـ التوجو إلى األمـ المتحدة بحجة اقتراب موعد "أف 

االنتخابات التشريعية اإلسرائيمية، ولتالفي اتخاذ الكونغرس قرارات بفرض عقوبات مالية عمى السمطة 
عد بيريز بمناقشة نصيحتو خالؿ اجتماع لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و ". وأضافت أف عباس "الفمسطينية
 ."الفمسطينية

مصمـ عمى الذىاب إلى األمـ المتحدة لمتصويت عمى قرار في "وشددت المصادر عمى أف الرئيس عباس 
تـ خالؿ سي". وقالت إف الذىاب إلى األمـ المتحدة "الجمعية العامة لنيؿ فمسطيف عضوية دولة بصفة مراقب
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الجاري الذي يوافؽ ذكرى إعالف  ىناؾ موعديف مقترحيف: األوؿ في "، الفتة إلى أف "الشير الجاري
 خالؿ الدورة التاسعة عشرة لممجمس الوطني الفمسطيني في الجزائر العاصمة عاـ  "استقالؿ فمسطيف

الموعد "(. وقالت إف  - الذي جاء في خضـ االنتفاضة الفمسطينية الشعبية العارمة األولى )
الشير الجاري الذي يصادؼ ذكرى صدور قرار تقسيـ فمسطيف عف األمـ المتحدة  الثاني المقترح ىو 

الذي أصبح الحقًا اليوـ العالمي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني في  "، أي قبؿ قياـ إسرائيؿعاـ 
 محنتو.

 
 فمسطينيصمود الشعف ال: دعم األردن أسيم في فياض 

قيادة وحكومة  األردف؛سالـ فياض مواقؼ  د.ثمف رئيس الوزراء الفمسطيني  :اهلل الربيحات عبد –راـ اهلل 
المتواصؿ  األردف"دعـ  أفوشعبا، الداعمة لمشعب الفمسطيني والسمطة الوطنية في كافة المجاالت. مؤكدا 

 اإلسرائيميةفي مواجية االنتياكات  ،أرضوفي صمود الشعب الفمسطيني فوؽ  أسيـلمقضية الفمسطينية 
 المتواصمة في كافة المجاالت".

، الذي األردني واإلعالميفي قاعة بمدية بيت لحـ الوفد الزراعي  أمسمف  أوؿوثمف فياض، خالؿ لقائو 
، األردنيزيارتو لمناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية وضـ شركات زراعية خاصة بزيارة الوفد  أمساختتـ 
  عمى أرض فمسطيف. أعضائوووجود 

 //الغد، عمان، 
 
 رجل دين يزور غزة األربعاء  من وفد ي م مرسي  أحد مستشارير وان:  

أمس  في غزةإسماعيؿ رضواف وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية في الحكومة  د.كشؼ : أشرؼ اليور - غزة
، بينيـ أحد مستشاري الرئيس المصري محمد عالمًا لمقطاع األربعاء المقبؿ عف زيارة وفد مصري يضـ 

وقاؿ رضواف  مرسي، ليكوف أوؿ وفد يمثؿ مؤسسات رسمية مصرية يزور القطاع منذ سيطرة حركة حماس.
مشاركًا مف وزارة األوقاؼ المصرية،  في تصريحات لموقع في تصريح صحافي أف الوفد مكوف مف 

لى عدد مف مساجد ومؤسسات الوزارة ومراكز التحفيظ، الفتًا أياـ يتخمميا زيارة إ وسيمكثوف في غزة لمدة 
 إلى أف أعضاء الوفد سيقوموف بإلقاء الخطب والمواعظ في المساجد المركزية بالقطاع وفؽ برنامج محدد.

توثيؽ العالقات بيف الشعبيف المصري والفمسطيني الشقيقيف، وكسرًا "وأشار إلى أف زيارة الوفد تيدؼ إلى 
عف الوزير رضواف قولو بأف الوفد سيرأسو وكيؿ وزارة  "الرسالة نت"في تفاصيؿ الزيارة نقؿ موقع و  ."لمحصار

األوقاؼ المصرية نيابة عف الوزير، وسيضـ أيضًا أحد مستشاري الرئيس مرسي، وأشار إلى أف الوفد 
 سيمتقي برئيس الحكومة إسماعيؿ ىنية.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 لمفاو ات المباشرة بعد ع وية األمم المتحدةاأبو ردينة:  

نتنياىو إلى الحوار اآلف،  رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف رد الناطؽ الرئاسي نبيؿ أبو ردينة عمى دعوة
بالقوؿ إف أي محادثات مباشرة يجب أف تؤجؿ لحيف اقتراع األمـ المتحدة الذي مف شبو المؤكد أف يفوز بو 

بعد العودة مف األمـ المتحدة "راضات إسرائيمية وأميركية عمى ىذه الخطوة. وأضاؼ: الفمسطينيوف رغـ اعت
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والقدس الشرقية عاصمة ليا، ستكوف الطريؽ  والحصوؿ عمى دولة غير عضو عمى حدود عاـ 
 ."مفتوحة لمعودة إلى المفاوضات المباشرة لتحقيؽ األمف واالستقرار عمى ىذه األسس

 //الحياة، لندن، 
 
 السمطة تتراجع عن وعود بإمكانية دفع رواتف موظفييا األسبوع الجاري 

أشرؼ اليور: تراجعت السمطة الفمسطينية عف وعود تسميـ الرواتب لموظفييا ىذا الشير في الموعد  -غزة 
ة المحدد، وقالت وزارة المالية أنو مف السابؽ ألوانو الحديث عف موعد دفع الرواتب، رغـ منحة إماراتي

ما زالت تعمؿ عمى توفير األمواؿ  أنياوقالت وزارة المالية في بياف ليا  مميوف دوالر. لمخزينة بمغت 
 الالزمة لتغطية التزاماتيا المختمفة ومف بينيا الرواتب ليذا الشير.

 إفو وجاء تصريح المالية ىذا بالنفي تعقيبًا عمى تصريح وزير العمؿ أحمد مجدالني أوؿ أمس والذي قاؿ في
ىناؾ إمكانية لدفع رواتب الموظفيف عف الشير الماضي كاممة في نياية األسبوع، بعد وصوؿ منحة دولة 

 اإلمارات العربية المتحدة.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 تنفذ اغتيااًل بطيئًا لألسرى الم ربين عن الطعام "إسرائيل"قراقع:  

عبر السفارات والقنصميات الفمسطينية  ؛سرى والمحرريف رسائؿ عدةوجيت وزارة شؤوف األ: البياف - راـ اهلل
لى مؤسسات حقوؽ اإلنساف طالبت بالتدخؿ العاجؿ والسريع إلنقاذ حياة  ،في دوؿ العالـ كافة أسرى  وا 
 وصمت حياتيـ إلى مرحمة الخطر الشديد.  ،مضربيف عف الطعاـ

ة أرسمت إلى أكثر مف جية دولية إلنقاذ حياة إف مناشدة عاجم ،وقاؿ وزير شؤوف األسرى عيسى قراقع
المضرب عف الطعاـ منذ مطمع أغسطس الماضي، وأيمف شراونة المضرب عف  ؛األسير سامر العيساوي

 الطعاـ منذ مطمع يوليو الماضي، ومحمد النجار المضرب عف الطعاـ منذ أواخر أكتوبر الماضي. 
بعدـ تجاوبيا مع مطالبيـ وتركيـ فريسة  ؛سرى المضربيفمعتبرا أف إسرائيؿ تنفذ اغتياال بطيئا بحؽ األ

 لسياسة عنصرية دوف أية مراعاة لوضعيـ اإلنساني والصحي. 
 //البيان، دبي، 

 
 فريق سويسري يعاين  ريح عرفات تمييدًا إلخراج رفاتو وفحص عينات منيا  

ي سويسرا أمس ضريح الرئيس الراحؿ ف اإلشعاعيةعايف وفد مف معيد الفيزياء : محمد يونس -راـ اهلل 
 المستشفى ألخذ عينات منيا وفحصيا. إلىياسر عرفات في راـ اهلل، ودرس سبؿ فتحو ونقؿ الرفات 

وأمضى الوفد ساعتيف عند الضريح برفقة وفد فمسطيني ضـ رئيس لجنة التحقيؽ الفمسطينية المواء توفيؽ 
جاء فقط "أف الوفد السويسري  "الحياة"ضح الطيراوي لػ الطيراوي وعددًا مف المسؤوليف والميندسيف. وأو 

 ."لمعاينة الموقع
رفات الرئيس الفمسطيني الراحؿ سيجرى قبؿ نياية الشير  إخراجبأف  "الحياة"وأفادت مصادر مطمعة لػ 

 منو. الجاري، ورجحت أف يتـ ذلؾ في 
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مراض البرفسور باتريؾ مانجف، وضـ الوفد السويسري رئيس المركز الجامعي لمطب العدلي لتشريح األ
في مدينة  "شوؼ"الفيزيائي البرفسور فرانكوس بوتشاد، وىما يعمالف في مختبر  اإلشعاعورئيس معيد 

 لوزاف.
المختبر المذكور إلجراء فحص  إلىراـ اهلل بناء عمى طمب تقدمت بو السمطة الفمسطينية  إلىوجاء الوفد 

الراحؿ لمتحقؽ مف نتائج أولية أظيرىا فحص مماثؿ أجراه المختبر عمى عينات مف رفات الرئيس الفمسطيني 
وأظير وجود نسبة عالية مف عنصر البولونيـو  "الجزيرة"نفسو عمى بعض متعمقات عرفات لمصمحة قناة 

 الذي ينتج في المختبرات النووية. اإلشعاعي
ا في فرنسا أرممة الرئيس ومف المقرر أف يشارؾ في الفحص وفد فرنسي بناء عمى دعوى قضائية رفعتي

راـ اهلل قبؿ نحو أسبوعيف لمعاينة الموقع،  إلىالراحؿ سيى عرفات. وكاف ممثؿ عف األمف الفرنسي وصؿ 
 وفحص كيفية فتح الضريح ونقؿ الرفات.

 //الحياة، لندن، 
 
  منزل منيف المصري بنابمسيستيجن عقد لقاء تطبيعي في  الصالحيبسام  نائفال 

استيجف النائب بساـ الصالحي األميف العاـ لحزب "الشعب الفمسطيني"، مشاركة وفد اسرائيمي عمى : راـ اهلل
رأسو "رجؿ االستيطاف" اإلسرائيمي رامي ليفي في المقاء الذي نظمو رجؿ األعماؿ الفمسطيني منيب المصري 

 مسطينية ودولية.في منزلو في مدينة نابمس يوـ أمس، بمشاركة وحضور شخصيات سياسية عربية وف
تمقت "قدس برس" نسخة منو بأف  /وقاؿ النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني في بياف لو االثنيف 

"تكرار ىذا األمر والتمادي فيو غير مقبوؿ ويجب أف يتوقؼ ميما كانت الذرائع والمبررات التي يقدـ في 
 سياقيا".

 //قدس برس، 
 
  و المجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد من السفر إلى ال فة عمنع  تنفي"داخمية غزة"  

نفت وزارة الداخمية واألمف الوطني الفمسطيني في غزة منع عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" آماؿ : غزة
وأوضحت الوزارة في تصريح نشر عمى موقعيا اإللكتروني  حمد مف مغادرة القطاع باتجاه الضفة الغربية.

واستعجمت  ،"إف السيدة حمد لـ تنتظر استكماؿ اإلجراءات اإلدارية عمى معبر بيت حانوف ،/االثنيف 
 وقامت بمغادرة المكاف قبؿ االنتياء مف إتماـ اإلجراءات".

وأكدت الوزارة أنو "يمكف لعضو مركزية فتح المغادرة وقت ما شاءت وىي غير ممنوعة مف ذلؾ"، مشددة 
وكاف  عف منع حمد مف المغادرة لمضفة"، مناشدة وسائؿ اإلعالـ تحري الدقة.عمى أنو "ال صحة لما ينشر 

الموقع الرسمي لحركة "فتح" ووكالة األنباء الرسمية التابعة لمسمطة قد قالت إف األجيزة األمنية بغزة منعت 
 ركة.حمد مف المغادرة عبر معبر بيت حانوف إلى الضفة الغربية، لحضور اجتماع المجنة المركزية لمح

 //قدس برس، 
 
 اردوغان نيتو زيارة غزة برفقة عباس بإعالنترحف  تركياسفارة فمسطين في  

 ،ردوغافأرجب طيب  ،رئيس وزراء الجميورية التركية بإعالفرحبت سفارة دولة فمسطيف في تركيا  :راـ اهلل
 أف أي زيارة لو إلى قطاع غزة ستتـ بمرافقة الرئيس محمود عباس.
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جاء زمنيًا بعد زيارة أمير قطر إلى قطاع  ،ردوغاف حوؿ زيارة قطاع غزةأتصريح دولة رئيس الوزراء وقالت: 
 مرّدىا أف الزيارة قد تجاوزت الشرعية الفمسطينية. ،غزة، وما صاحبيا وأعقبيا مف تصريحات وتحميالت

 //القدس، القدس، 
 
 الية مواطنة الشرف الفمسطينية" منح سفير فرنسي سابق "ميدتسفارة فمسطين في باريس  

أعمنت سفارة فمسطيف في باريس االثنيف، منح السفير الفرنسي السابؽ في األمـ المتحدة وأحد : أ ؼ ب
واضعي اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف في أربعينات القرف الماضي ستيفاف ايسؿ، مع خمسة فرنسييف 

ميدالية مواطنة الشرؼ "يت والمحامي موريس بوتاف، آخريف، وبينيـ الوزير الشيوعي السابؽ جاؾ رال
 . "الفمسطينية

تكريـ ستة مف المناضميف الفرنسييف يعتبر تكريمًا “السفير الفمسطيني لدى فرنسا ىايؿ الفاىوـ أف  وعدّ 
لمشعب الفرنسي الذي لـ يتواف يوما عف دعـ الشعب الفمسطيني والتضامف معو في مجرى نضالو الذي امتد 

 . "ثر مف ستيف عاماعبر أك
 //الخميج، الشارقة، 

 
 .. في صفد لم يزل قائماً عباس  محمودبيت الرئيس  

تؿ أبيب: تحوؿ بيت عائمة الرئيس الفمسطيني، محمود عباس، في مدينة صفد، الواقعة في أعالي الجميؿ 
ذلؾ بعدما تناولو عباس في تحت السيطرة اإلسرائيمية، إلى مزار لمئات الصحافييف في إسرائيؿ والعالـ، و 
 تصريحاتو األخيرة لمقناة الثانية في التمفزة اإلسرائيمية، نياية األسبوع الماضي.

وكاف عباس، الذي كاف طفال عندما رحمت عائمتو عف مدينة صفد، قد أعمف في المقابمة، أنو يحب أف يرى 
يرغب دائما في أف يزوره وجاء فعال  ىذا البيت الذي ولد فيو وأمضى بعضا مف طفولتو بيف جنباتو، وأنو

لزيارتو مرة بعد اتفاقيات أوسمو أواسط التسعينات. لكنو، أضاؼ، أنو لف يعيش فيو، ألف صفد وفقا لمتسوية 
الممكنة لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني، ستكوف جزءا مف إسرائيؿ، بينما ىو يعيش في راـ اهلل التي ستكوف 

ىذا القوؿ انتقادات واسعة في المناطؽ الفمسطينية حيث اتيمتو حماس  فمسطيف وسيظؿ فييا. وقد أثار
وغيرىا بأنو تنازؿ عف حؽ العودة. وقد رد عباس عمى الحممة ضده بتفنيد االتيامات والتأكيد أنو لـ يتنازؿ 
عف حؽ العودة فيذا حؽ مقدس لالجئيف الفمسطينييف وسيكوف واحدا مف أبرز ست قضايا مركزية تبحث في 

 تسوية النيائية لمصراع.ال
بعد ىذا الجدؿ، تدفؽ الصحافيوف المحميوف والعالميوف إلى صفد بحثا عف بيت أبو مازف في المدينة. 
ووجدوا ىناؾ ييودييف مف جيؿ عباس، ويذكرانو جارا منذ أياـ الطفولة. وأكدا أف بيت عباس ما زاؿ قائما 

 بيت عائمة الرئيس الفمسطيني. % بأف ىذا ىوفي مكانو. وقاؿ أحدىما إنو واثؽ 
عاما، إنو عرؼ أبو مازف ىنا في طفولتو، وأنيما كانا  وقاؿ بنياميف غيغر، الذي يبمغ مف العمر 

يرشقاف بعضيما بالحجارة في الحارة. وأضاؼ أنو يتتبع أخبار أبو مازف طواؿ الوقت، ويذكر كيؼ زار 
المبنى تحوؿ إلى عيادة تابعة لصندوؽ المرضى، في إف ىذا "صفد قبؿ سبع سنوات، زيارة سرية. وقاؿ: 
. كاف قد اعتاد التوجو . كما أشار إلى أنو قبؿ عاـ "مرحمة معينة، ثـ مقرا ألحد األحزاب المحمية

برفقة والده مف الحي الييودي في صفد إلى الحي العربي، الذي عاش فيو أبو مازف كطفؿ في عائمتو، وذلؾ 
زيت الزيتوف. وبحسب غيغر، فإف أىالي الحي، وكميـ ييود اليوـ، لـ يعرفوا أف أبو مف أجؿ شراء الخضار و 
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لـ يعرفو سكاف "مازف ىو الذي يزور الحي )قبؿ سبع سنوات(، ولذلؾ فيو لـ يستقبؿ باألحضاف. ويضيؼ: 
 ."المدينة، وقاموا بطرده مف ىناؾ.. ولو عاد اليـو لطردوه

 //الشرق األوسط، لندن، 
 

 يونس جنود بتفجير عبوة ناسفة شرق خان ثالثة إصابةجيش اإلسرائيمي: ال 13
اعترؼ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي بإصابة ثالثة مف جنوده في تفجير عبوة ناسفة صباح : صفا -خانيونس

 اليوـ الثالثاء بجيب إسرائيمي كاف يمشط الحدود قرب حي الفراحيف شرؽ مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
حيفة جيروزاليـ بوست العبرية نقال عف ناطقة باسـ الجيش إف الجنود الثالثة أصيبوا بجراح وقالت ص

 متفاوتة، وجرى نقميـ عبر مروحية إسرائيمية إلى مستشفى "سوركا" في مدينة بئر السبع لتمقي العالج.
 6/11/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 التي تمسك بيا قبل العودة إلى طاولة المفاو اتجميع الشروط  عنالبروديل: عباس تنازل  14

إف رئيس السمطة  ،قاؿ القيادي في حركة "حماس" د. صالح البردويؿ: محمد جاسر -فاطمة أبو حية -غزة
تنازؿ عف جميع الشروط التي تمسؾ بيا قبؿ العودة إلى طاولة المفاوضات مع االحتالؿ  ،محمود عباس

 اإلسرائيمي.
تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، أف عباس لـ يتمسؾ في يوـ مف األياـ بأي شرط وأوضح البردويؿ في 

 فمسطيني منذ المحظة األولى لممفاوضات مع االحتالؿ اإلسرائيمي.
وأشار إلى أف مسمسؿ التنازالت مف قبؿ رئيس السمطة ما زاؿ مستمرًا منذ المحظة األولى التفاقية أوسمو، 

 تفاوضية فاشمة".واصفًا سياسة عباس بأنو "فمسفة 
وبيف أف عباس ميندس التنازالت، عندما وافؽ عمى استثناء مدينة القدس وحؽ العودة مف المفاوضات، وكما 

 وافؽ عمى تحويؿ األجيزة األمنية في الضفة الغربية إلى خادمة قوات االحتالؿ اإلسرائيمي.
طيف عمى دولة غير كاممة العضوية وحوؿ عودة عباس لمتفاوض بعد التوجو إلى األمـ المتحدة لحصوؿ فمس

"مراقب"، رد البردويؿ : "ىو يميد لمنزوؿ مف عمى فرع الشجرة، حينما صعد عمييا بشرط وقؼ االستيطاف 
 اإلسرائيمي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتمة".

فًا وأكد القيادي في حماس أف اليدؼ مف عودتو لممفاوضات لمتخفيؼ مف غضب اإلسرائيمييف، واص
 ـ "بالػخدعة الكبيرة"67التفاوض عمى حدود 

سخر البردويؿ، مف اتيامات فتحاوية لحركتو ادعت فييا، أف األخيرة "طمبت" مف )إسرائيؿ( منع رئيس و
 السمطة الفمسطينية محمود عباس مف التوجو إلى األمـ المتحدة.

حماس تأتي في محاولة منيا لتصدير وقاؿ البردويؿ في تصريح لػ"فمسطيف": "إف اتيامات حركة فتح لحركة 
أزمة عباس والتغطية عمى جريمتو في التنازؿ عف حؽ العودة"، مضيفا: "إف عمى حركة فتح أال تنجر وراء 
عباس وأف تفاصمو في الجريمة التي ارتكبيا بالتنازؿ عف حؽ العودة، وعمييا أف تتخذ موقًفا تاريخًيا مشّرفا 

 وأف تجبره عمى االعتذار لمشعب الفمسطيني عف ىذه الجريمة".في استنكار ما قاـ بو زعيميا، 
وتابع البردويؿ في تصريح لػ"فمسطيف" معقًبا عمى اتيامات فتح: "مطموب مف فتح أال تغطي عمى جريمة 
عباس، وأال ُتمقي في وجو الشعب الفمسطيني قنابؿ دخاف مف أمثاؿ االفتراءات واالدعاءات التي تحاوؿ أف 

ركة حماس"، مردفا: "القضية ليست بيف حماس وعباس، بؿ ىي بيف الشعب الفمسطيني كمو تطمقيا عمى ح
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وعباس، لذا فإف اختالؽ قصص كاذبة ومفتراة عمى حماس ال يمكف أف يمفت الشارع بعيدا عف جريمة 
 عباس التي اقترفيا بحؽ الشعب".

 5/11/2012فمسطين أون الين، 
 

 الفمسطينيون بتحييد ق مكاتف حماس بسوريا ونطالف عن إغال  معموماتيس لدينا البردويل: ل 15
أكد الدكتور صالح البردويؿ القيادي في حركة حماس مساء اليـو االثنيف مغادرة قيادة  :خاص معا -غزة 

نما ييمنا عدـ الزج  الحركة لسوريا، وقاؿ" إف إغالؽ السمطات السورية لمكاتبنا أو عدميا ىو ال ييمنا وا 
 ف المعارؾ".بالفمسطينييف باتو 

وحوؿ األنباء التي تتحدث عف إغالؽ مكاتب حماس ىناؾ قاؿ البردويؿ لمراسؿ "معا" ليس لدينا معمومات 
دقيقة ولكف نطالب أال يزج بالفمسطينييف في أتوف المعارؾ في سوريا"، مضيفا أف الفمسطينييف في المخيمات 

إدخاليـ بالمعارؾ ألنو يكفييـ التشريد وىدفيـ  وتابع :"المطموب عدـ أو غيرىـ ال لذنب ليـ في المعركة".
 تحرير بمدىـ وال دخؿ ليـ بما يجري ىناؾ".

 وأردؼ "نحف في سبيؿ أف نجنب شعبنا أتوف المعارؾ مستعدوف أال نعمؽ عمى ىذا الموضوع".
 6/11/2012وكالة معًا االخبارية، 

 
 وسموأق لما سمي بممف غال إبالدولة الفمسطينية سيكون ىناك  االعترافعباس زكي: بعد  16

اكد عباس زكي عضو المجنة المركزية لحركة فتح لػ'القدس العربي' االثنيف باف اتفاؽ : وليد عوض راـ اهلل
اوسمو الذي أنشأت السمطة بموجبو سيغمؽ لحظة تصويت الجمعية العامة لالمـ المتحدة لصالح االعتراؼ 

المنظمة الدولية، مطالبا بعقد مؤتمر عاـ لحركتو بصفة مراقب في  1967بفمسطيف كدولة عمى حدود عاـ 
لتجديد برنامجيا وقياداتيا تمييدا لمتطورات المرتقبة عمى الساحة الفمسطينية وفشؿ عممية السالـ ووصوؿ 

 الوضع الفمسطيني الى طريؽ مسدود.
راىف' الف واشار الى اف وجيات النظر المطروحة كميا تصب في ضرورة ايجاد مخرج عممي مف 'المأزؽ ال

'حركة فتح ليست فصيال عاديا تيتـ باعضائيا بقدر ما ىي مسؤولة عف وطف ممزؽ واوضاع غاية في 
المأساوية نتيجة الغطرسة الصييونية ونتيجة االنتخابات االميركية التي بدأت المنافسة فييا عمى القدس 

'بروز تحالؼ ليبرماف ونتنياىو يؤكد  عاصمة السرائيؿ سواء مف الجميورييف او الديمقراطييف'، منوىا الى اف
بانو ال يوجد طرؼ اخر اماـ الفمسطينييف لمتفاوض معو لموصوؿ التفاؽ سالـ ، وكؿ ىذه التحديات الكبرى 

 .تستوجب تدابير واجراءات فمسطينية لمواجيتيا
ت عباس وحوؿ تصريحا، واشار الى اف عقد المؤتمر العاـ لمحركة ما زاؿ عميو خالؼ في اروقة الحركة

لمتمفزيوف االسرائيمي قبؿ اياـ وتمميحو بالتنازؿ عف حؽ العودة مف خالؿ تأكيده بانو ال ينوي العودة لصفد 
مسقط رأسو قاؿ زكي ' تـ تناوؿ حديث الرئيس بعيف السخط، اي اف عيوف السخط تبدي العيب، وبالتالي تـ 

ر بشكؿ شخصي'، مشيرا الى انو استغالؿ تصريحات الرئيس بشكؿ غاضب وساخط رغـ انو طرح االم
عندما اسيء فيـ تصريحات عباس سارع االخير واغدؽ في التصريحات التي تؤكد عمى تمسؾ القيادة 

 الفمسطينية بحؽ العودة لالجئيف الفمسطينييف.
وطالب زكي الفمسطينييف بعدـ االنشغاؿ بموضوع تـ تجاوزه عمى حد قولو في اشارة الى تصريحات عباس، 

  يجوز اف ننشغؿ بموضوع تـ تجاوزه'.وقاؿ 'ال
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 6/11/2012القدس العربي، لندن، 
 

 عمى تصريحاتو باجتماع لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عباس: سنحاسف جميل مزىر 17
إف جبيتو ستدعو لعقد  ،قاؿ عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف جميؿ مزىر: غزة

 ظمة التحرير لمحاسبة رئيس السمطة محمود عباس عمى تصريحاتو األخيرة.اجتماع لمجنة التنفيذية لمن
وأشار مزىر في بياف صحفي أمس االثنيف إلى أف تصريحات عباس "مرفوضة مف كؿ فئات شعبنا، وتضر 

 بقضيتو الوطنية، وبحؽ الالجئيف األصيؿ والثابت في العودة إلى أراضييـ التي ىجروا منيا".
نفسو، فيو رئيس السمطة ومنظمة التحرير، وغير مسموح لو باستغالؿ موقعو لتقديـ  وأكد: "عباس ال يمثؿ

 تنازالت أو حتى إبداء رأيو الشخصي بيذا الصدد".
مالييف الجئ مف أبناء شعبنا في كؿ  6وشدد مزىر عمى أف تصريحات عباس وجيت رسالة سمبية لػ 

 جروا منيا.أصقاع األرض الذيف يتطمعوف لمعودة إلى ديارىـ التي ى
وجدد التأكيد أف الحديث عف حؽ العودة خط أحمر، وىو حؽ جماعي وفردي ال يستطيع رئيس السمطة أو 

 غيره التنازؿ عنو.
وحوؿ تعيد عباس بمنع انتفاضة ثالثة مسمحة، قاؿ مزىر إف "ىذا النيج خطر عمى قضيتنا ومشروعنا 

وحة أماـ شعبنا الذي فجر االنتفاضتيف األولى الوطني"، مشددًا عمى أف كؿ الخيارات يجب أف تبقى مفت
 والثانية وقاد وقّدـ تضحيات كثيرة.

وطالب بضرورة اجراء مراجعة سياسية شاممة وبناء استراتيجية وطنية موحدة، مؤكدًا تمسؾ الجبية بالمقاومة 
 بكؿ أساليبيا خصوصا المسمحة منيا.

 6/11/2012السبيل، عمان، 
 

 حماس من أجل تعزيز سيطرتيا عمى غزة يورو من تركيا لـ يونمم 40السياسة الكويتية:  18
كشفت مصادر شديدة الخصوصية لػ"السياسة", أمس, أف حركة "حماس" وعبر ذراعيا  خاص: -"السياسة" 

مميوف  40العسكرية, كتائب "عز الديف القساـ", تمقت منذ شير يونيو الماضي, مبمغًا ماليًا ضخمًا, يفوؽ الػ
, تـ تحويمو مف وزارة المالية, بإيعاز مباشر وشخصي مف رئيس الوزراء رجب طيب اردوغاف يورو مف تركيا

 إلى وزير المالية التركي محمد سمسؾ.
وقالت المصادر إف السرية المطمقة التي تمؼ عممية تحويؿ األمواؿ التركية إلى "حماس" وامتناعيا حتى 

السمطة الوطنية الفمسطينية لتحويؿ ىذه األمواؿ عبر  اآلف عف اإلستجابة لممطالب المتكررة التي وجيتيا
القنوات الفمسطينية الرسمية, يدؿ عمى المصمحة السياسية التركية الواضحة في ىذا السياؽ اليادفة لتعزيز 

 مكانة "حماس" بشكؿ عاـ وكتائب "عزالديف القساـ" بشكؿ خاص ضد شرعية السمطة الوطنية الفمسطينية.
ف المكتب السياسي لمحركة وافؽ عمى تعييف أحد أعضائو وىو ماىر عبيد في منصب وبحسب المصادر, فإ

المسؤوؿ المالي لمحركة في تركيا, حيث يقوـ بتمقي االمواؿ مف الجيات الرسمية التركية وتحويميا فيما بعد 
العريقة عف طريؽ شركات صرافة تركية الى "حماس" في غزة, يساعده في ذلؾ نواؼ الدبابسة أحد الكوادر 

 في "حماس" والذي عمؿ في المجاؿ المالي لسنوات طويمة.
وأضافت المصادر أف الجياز المالي لػ"حماس" في تركيا, خمؼ الجياز المالي لمحركة الذي عمؿ لسنوات 

 طويمة في دمشؽ, إلى أف اضطر إلى مغادرة األراضي السورية في أعقاب اندالع الثورة.
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 6/11/2012السياسة، الكويت، 
 

 "إسرائيلـ"لتمفزيون اإلسرائيمي غيرت النقاش بعباس مع ا: مقابمة جمال نزال 19
قاؿ المتحدث باسـ حركة فتح في أوروبا اليوـ اإلثنيف إف حركة فتح تشعر بارتياح مف تفاعالت  :بيت لحـ

 مقابمة الرئيس مع التمفزيوف اإلسرائيمي ونتائجيا في الساحة اإلسرائيمية.
ثوري لػ معا أف الرصد اإلعالمي لحركة فتح تبيف التأثيرات اإليجابية لمداخمة وأوضح عضو المجمس ال

الرئيس عمى طبيعة النقاش اإلنتخابي في إسرائيؿ بحيث نجح في طرح الموضوع الفمسطيني المغيب عف 
 مواضيع اإلىتماـ في حمالتيـ.

جئيف في المقابمة رغـ واضاؼ نزاؿ أف حركة فتح تشعر بالرضى عف تأثيرات طرح الرئيس موضوع الال
 الحذؼ المغرض الذي تعرض لو فحواىا المنطوؽ.

واعتبرت حركة فتح أف اليميف اإلسرائيمي انزعج مف أقواؿ الرئيس التي تضحد ادعاءاتيـ بخصوص غياب 
 الشريؾ الفمسطيني معتبرا أف رد نتانياىو عمى المقابمة فاتر بحذر غير جريئ.

 5/11/2012وكالة معًا االخبارية، 
 

 مبنان "قريبة جداً"بالكويتية": حرف إلغاء معسكرات جبريل وأبو موسى  السياسة"ـل فتحبمسؤول كبير  20
آذار" المؤيدة لدمشؽ وطيراف  8كتب حميد غريافي: كشفت أوساط امنية حزبية لبنانية مف قوى " -لندف 

قريب جدًا, تسمع في مخيمات لػ"السياسة", أمس, أف "عمميات شحذ الخناجر والسكاكيف لمبدء بنزاع مسمح 
في بمدة قوسايا بمرتفعات جبؿ  ،القيادة العامة" -لبناف وبالمقابؿ في قواعد "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف

المشرفة عمى البقاع االوسط وتحديدا عمى مطار رياؽ العسكري االىـ, وفي جباؿ الناعمة  ،لبناف الشرقي
يف بيروت وصيدا, وفي منطقة مار الياس غرب بيروت, وقواعد "فتح المشرفة عمى بمدة الدامور الساحمية ب

االنتفاضة" في مرتفعات البقاع الغربي, وبعض المواقع داخؿ "دويمة حزب اهلل" في البقاعيف االوسط 
 والشرقي, وداخؿ بعض المخيمات الشمالية ولكف بأعداد تكاد ال تذكر".

في مخيـ عيف الحموة جنوب لبناف قولو: "اف المعركة مع  ،ونقمت االوساط عف مسؤوؿ كبير في "حركة فتح"
جبريؿ وابوموسى في لبناف باتت قريبة جدًا, بحيث قد يصحو سكاف البقاع االوسط والمنطقة الساحمية في 
الدامور وتخوميا ذات صباح عمى أصوات الصواريخ والمدافع والمعارؾ بالدبابات واآلليات التي تمتمكيا 

و موسى, وذلؾ بعد تقدـ قوات الثورة السورية بقيادة ضباط منشقيف لسد الطرقات التي عصابات جبريؿ وأب
منذ منتصؼ السبعينات الماضية بعد احتاللو لبناف, لوصؿ عصاباتو الفمسطينية التي  ،شقيا الجيش السوري

غربي, منعًا نشرىا في المرتفعات البعثية عمى حدود داخؿ لبناف بقيادتي ريؼ دمشؽ العسكرية والبقاع ال
إلقداـ وحدات الشبيحة والقوات القمعية مف دخوؿ األراضي المبنانية لمساندة ىذه العصابات بالطائرات 

 والدبابات وكؿ انواع االسحة الثقيمة".
"تطوؽ" منذ الخميس  ،وقالت األوساط اف قوات فمسطينية مف احد مخيمات بيروت ومخيـ آخر في صيدا

كيمومترًا جنوب بيروت, حيث توجد مستودعات ومخازف  15واقعة عمى بعد نحو الفائت مرتفعات الناعمة ال
أرض  -القيادة العامة" في سمسمة مف االنفاؽ الجبمية تتضمف صواريخ أرض  -اسمحة "الجبية الشعبية

متوسطة وقصيرة المدى واسمحة صاروخية مضادة لمطائرات وقذائؼ مماثمة ضد الدبابات واآلليات, وىي ما 
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بػ"جبؿ السالح" الذي أقامتو عصابات جبريؿ الضابط السابؽ في الجيش السوري في تمؾ المنطقة توصؼ 
 في خاصرة فمسطينيي ياسر عرفات منذ السبعينات.

"يراقبوف عمميات  ،وذكرت األوساط اف استخبارات الجيش المبناني وقيادتو العميا وكبار المسؤوليف في الدولة
يتخذوا اي قرار بالتدخؿ المسبؽ, إذ اف قضاء فمسطيني المخيمات التابعة شحذ الخناجر تمؾ, مف دوف أف 

لفتح ولحركتي حماس والجياد االسالمي وسواىا مف الفصائؿ المنضوية تحت لواء منظمة التحرير عمى 
القواعد الفمسطينية االرىابية السورية في البقاع والساحؿ, يعفي الدولة والجيش المبنانييف مف مغبة تنفيذ 

بإجماع كؿ االطراؼ الداخمية المتصارعة, بإزالة تمؾ القواعد  2006مقررات طاولة الحوار االولى العاـ 
وتجريد عصاباتيا مف السالح وطردىا الى حيث أتت في سورية, كما يعفي الدولة والجيش المبنانييف مف 

اًل عسكريًا مسمحًا مف "حزب دخوؿ نزاع مسمح مع تمؾ العصابات في ىذه المرحمة الدقيقة التي تستجمب تدخ
 اهلل" و"حركة امؿ" وبقايا االستخبارات السورية في لبناف لمنع القضاء عمى تمؾ العصابات".
 6/111/2012السياسة، الكويت، 

 
 حول عودة الالجئين "إسرائيل"من الحوار مع  قيادي في فتح لـ"قدس برس": ال بدّ  21

كزية لحركة "فتح"، عمى استعداد حركتو لمتفاوض حوؿ راـ اهلل: أكد جماؿ محيسف، عضو المجنة المر 
تفاصيؿ عودة الالجئيف الفمسطينييف تحت إطار الحؽ العاـ بعودة كافة الالجئيف لديارىـ وقرارات األمـ 

 المتحدة "بعد موافقة إسرائيؿ عمى ىذه القرارات".
يؿ عودة الالجئيف واألعداد وقاؿ محيسف في تصريحات لػ "قدس برس" إلى أنو "ال يمكف الحديث عف تفاص

التي ستعود ومف سيرفض العودة، في ظؿ توقؼ المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي منذ فترة طويمة"، مشيًرا 
 إلى أف "الحديث ال يدور عف محاصرتنا لتؿ أبيب، وال بد مف الحوار مع اإلسرائيمييف حوؿ األمر"، كما قاؿ.

عودة الالجئيف الفمسطينييف "خاضع لمنقاش والحوار المكثؼ، ألف وبيف القيادي في حركة "فتح" أف موضوع 
أعداد مف الالجئيف ربما سترفض العودة، وال يمكف إجبارىـ عمى ذلؾ، وكؿ الجئ لو الحؽ في قبوؿ أو 

 رفض حؽ العودة مع الحفاظ عمى الحؽ العاـ بذلؾ"، عمى حد تعبيره.
 5/11/2012قدس برس، 

 
 
 

  "دخالء" عمى ق ية فمسطين ظمةوالمنحزف التحرير: عباس  22
ىاجـ حزب التحرير اإلسالمي في فمسطيف رئيس السمطة محمود عباس ومنظمة التحرير ووصفيـ : الخميؿ

التصريحات التي أدلى بيا رئيس السمطة محمود عباس  بالدخالء عمى القضية الفمسطينية، في أعقاب
"قدس برس " نسخة عنو، "مف الخطأ القوؿ إف عباس وقاؿ الحزب في بياف لو تمقت  لمتمفزيوف اإلسرائيمي، 

بتصريحو ىذا قد ألغى "العودة"، فإف السمطة ومف قبميا منظمة التحرير قد ألغت "العودة" منذ زمف بعيد حيف 
اخترعت عبارة "حؽ العودة"، وأسقطت مف قاموسيا "تحرير" فمسطيف، فإف التحرير ىو العمؿ الوحيد الذي 

دة، أما ما يسمى بػ "حؽ العودة" فال يعني إال تحويؿ قضية فمسطيف إلى قضية الجئيف، يؤدي فعاًل إلى العو 
 ونواٍح إنسانية وتعويضات".
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واعتبر الحزب أف رئيس السمطة بتصريحاتو تمؾ "أكد بما ال يدع مجااًل لمشؾ والتأويؿ أف منظمة التحرير، 
يف ىـ "كارثة" حمت عمى فمسطيف وأىميا، وأنيـ والسمطة الفمسطينية، وىو وأمثالو ممف يسموف قادة فمسطيني

 ليسوا مف معدف ىذه األمة"، حسب تعبيره.
بػ "األجانب والدخالء عمى قضية فمسطيف وأىميا"، وتساءؿ  ومنظمة التحرير ونعت الحزب عباس والسمطة

ساف رجؿ "ىؿ يجرؤ رجؿ فيو ذرة مف إسالـ أو وطنية عمى العبث بتعريؼ ما ىي فمسطيف؟، وىؿ يستطيع ل
لى  -إال رجاًل عدّوًا أو ييوديًا  - أف ُيَطمِئف كياف الييود بأف معظـ فمسطيف والقدس ىي "إسرائيؿ .. اآلف وا 

 األبد". وفقا لوصؼ البياف.
ووجو حزب الترحير نداء ألىؿ فمسطيف "لموقوؼ في وجو السمطة وقيادات المنظمة ويأخذوا عمى أيدييـ 

ف اهلل سائمكـ إف لـ ويحجروا عمييـ، حتى ال يوردو  كـ أنتـ وفمسطيف ىالكًا أكبر، ويفتنوكـ فتنة أعظـ، وا 
 تنكروا عمييـ، وتعمنوا أف ال شرعية ليـ وأنكـ ُبرءاء منيـ ومما يصنعوف"، عمى حد تعبيره.

 5/11/2012قدس برس، 
 

 يقتحمون مكاتف حركتيم احتجاجا عمى تردي أو اعيم التنظيمية كوادر نشطاء "فتح" في غزة 23
 تزامنا مع انعقاد اجتماع المجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح" في مدينة راـ اهلل،: غزة

( عدد كبير مف الكوادر والنشطاء، في مقرا الحركة بقطاع غزه في خطوه 5/11اعتصـ اليوـ االثنيف )
واإلقصاء واحتراـ األقاليـ لمضغط باتجاه حؿ اإلشكاليات التنظيمية، ووقؼ سياسة التصنيؼ ألشخاص 

 . قطاع غزه المنتخبة في
 أف المعتصميف مف كوادر حركة فتح "ىـ ممف تـ وأوضحت ىذه المصادر، في تصريح لػ "قدس برس"

إقصاؤىـ واستبعادىـ عف مواقعيـ التنظيمية التي انتخبوا فييا مف كوادر الحركة، ضمف حممة اقصاءات 
بتيمة أنيـ ضد الشرعية ومف اتباع القيادي المفصوؿ مف  ئة والتنظيـمارسيا نبيؿ شعث مفوض مكتب التعب

 الحركة محمد دحالف".
 كادرا تنظيما مف الحركة اقتحموا مكتب عضو المجنة المركزية لحركة فتح 40 إلى أف  وأشارت المصادر،

 ف يتـ تطبيؽيتـ اتخاذ قرارات حاسمو تصوب وضعيـ التنظيمي في قطاع غزه، وا آماؿ حمد، مطالبيف باف
 كادرا مف حركة "فتح"  30قرارات المجنة التنظيمية المكمفة ببحث أوضاع القطاع.كما اقتحـ 

 
 
 
آخروف مقر الكتمة  20ناشطا مف "فتح" مكتب نبيؿ شعث، و 20الدكتور زكريا االغا ، فيما اقتحـ  مكتب  

في مدينة  كة "فتح" المنعقدة اليوـ االثنيفالبرلمانية لمحركة، مطالبيف بطرح قضيتيـ أماـ المجنة المركزية لحر 
 راـ اهلل برئاسة محمود عباس .

 5/11/2012قدس برس، 
 

 دعم ق ية فمسطين  الثاني لمواصمة نيج توا روسحماس تدعو األنبا  24
بيروت: ىّنأت حركة "حماس" أقباط مصر بمناسبة تنصيب البابا األنبا تواضروس الثاني، داعية إياه إلى 

 دعـ قضية فمسطيف التي كاف ينتيجيا البابا شنودة.مواصمة نيج 
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وقالت الحركة في بياف صادر صحفي، تمقت "قدس برس" نسخة عنو "تتقدَّـ حركة "حماس" بأسمى آيات 
لى األنبا تواضروس الثاني لفوزه بمنصب بابا  التينئة إلى الكنيسة األرثوذوكسية ولألقباط بمصر، وا 

 مرقسية".اإلسكندرية وبطريرؾ الكرازة ال
وأضاؼ البياف: "نسأؿ اهلل تعالى لو التوفيؽ والنجاح في عممو لصالح مصر الشقيقة وشعبيا وقضايا أمتنا 
العربية العادلة.. ومواصمة نيج الراحؿ البابا شنودة ومواقفو الوطنية المشرفة تجاه القضية الفمسطينية ورفض 

يف لمقدس ما دامت تحت االحتالؿ الصييوني"، التطبيع مع العدو الصييوني أو زيارة الحجيج المسيحي
 بحسب البياف.

 6/11/2012قدس برس، 
 

 عمى اغتياليا خميل الوزير "أبو جياد" لمقا اة "إسرائيل" الجيود التونسية حماس تثّمن 25
بيروت: ثّمف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشؽ، سعي حزب "حركة وفاء" التونسي 

إلسرائيمي أماـ القضاء التونسي بعد أف اعترفت تؿ أبيب مؤخرًا باغتياؿ القيادي مالحقة االحتالؿ ا
 .1988الفمسطيني خميؿ الوزير "أبو جياد" في تونس عاـ 

وطالب الرشؽ، في تصريح لو عبر صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"، المنظمات الحقوقية 
افؿ القانونية الدولية، ومالحقة وتقديـ مجرمي الحرب الصياينة واإلنسانية إلى "تفعيؿ ىذه القضية في المح

 إلى المحاكـ المحمية والدولية".
 6/11/2012قدس برس، 

 
 نتنياىو: من مصمحتنا استمرار السالم مع مصر 26

أف  أكػػد مكتػب رئػيس وزراء حكومػػة االحػتالؿ بنيػاميف نتنيػاىو أفراديػو "سػػوا" األمريكػي : قػاؿ القػدس المحتمػة
مشيرا إلى أنو يػثمف كافػة التصػريحات الصػادرة مػف  ة "إسرائيؿ" استمرار اتفاؽ السالـ مع مصر..مف مصمح

 مصر بشأف الحفاظ عمى السالـ.
 5/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 
 
 

 مم المتحدةلأل عباسالسمطة حال توجو  بتفكيكليبرمان ييدد  27
بحؿ السمطة الفمسطينية نيائيا في حاؿ اصػر ، ليبرمافىدد وزيرالخارجية االسرائيمي افيغدور : القدس المحتمة

الػػرئيس الفمسػػطيف محمػػود عبػػاس عمػػى التوجػػو الػػى االمػػـ المتحػػدة لمحصػػوؿ عمػػى دولػػة غيػػر عضػػو خػػالؿ 
 االسابيع القادمة.

ونقمػػت القنػػاة السػػابعة االسػػرائيمية عػػف مقػػربيف مػػف ليبرمػػاف انػػو طالػػب وزيػػرة الشػػئوف الخارجيػػة االوروبيػػة بنقػػؿ 
ة حاسمة الػى الػرئيس الفمسػطيني مفادىػا انػو لػف يكػوف ىنػاؾ سػمطة فمسػطينية حػاؿ اصػرار عبػاس عمػى رسال

 التوجو الى االمـ المتحدة.
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وذكرت مصادر اسرائيمية اف ليبرمػاف طالػب الرباعيػة الدوليػة مجػددا بتحديػد موعػد إلجػراء االنتخابػات العامػة 
 محمود عباس باعتباره "عقبة أماـ تقدـ عممية السالـ". في مناطؽ السمطة الفمسطينية بيدؼ استبداؿ الرئيس

وأفادت المصادر أف ليبرماف بعث برسائؿ بذات المعنى لػوزيرة الخارجيػة األمريكيػة ىػيالري كمينتػوف، ولػوزيرة 
خارجيػة االتحػػاد األوروبػػي كػاثريف أشػػتوف، ولػػوزير الخارجيػة الروسػػي سػػيرجي الفػروؼ، ولألمػػيف العػػاـ لألمػػـ 

 ف كي موف.المتحدة با
وقػػاؿ ليبرمػػاف امػػاـ طػػاقـ الشػػئوف السػػتراتيجية فػػي وزارتػػو اف مكانػػة عبػػاس الضػػعيفة بفعػػؿ سياسػػتو الرافضػػة 
الستئناؼ المفاوضات، مما يجعميا عقبة أماـ السالـ، وقد آف األواف لدراسػة حػؿ خػالؽ لمخػروج مػف الوضػع 

 عامة. القائـ، وتقوية القيادة الفمسطينية الجديدة مف خالؿ انتخابات
إال أنيػا تأجمػت عػدة  2010واضاؼ إنػو كػاف مػف المقػرر أف تجػري االنتخابػات فػي السػمطة الفمسػطينية عػاـ 

 مرات ولـ يحدد حتى اآلف موعد جديد الجرائيا.
وطالب ليبرماف الفمسطينييف بالدخوؿ في حقبة الربيع العرب والثورة عمى عباس واستبدالو بقيادة جديدة  قادرة 

ي العمميػػػػة السػػػممية موضػػػػحا اف ال مشػػػػكمة السػػػػرائيؿ مػػػع انظمػػػػة الربيػػػػع العربػػػػي الجديػػػػدة واف إحػػػراز تقػػػػدـ فػػػػ
العالقات معيػا جيػدة وانػو قػد اف االواف لمفمسػطينييف لصػناعة ربػيعيـ الخػاص والػتخمص مػف زعػيميـ المنبػوذ 

 حسب وصفو.
وع الحػػالي فػػي العاصػػمة دولػػة أوروبيػػة إلػػى اجتمػػاع عاجػػؿ نيايػػة األسػػب 27ودعػػا ليبرمػػاف سػػفراء بػػالده فػػي 

 النمساوية فيينا .
وقاؿ مسؤوؿ بوزارة الخارجية اإلسرائيمية إف المقاء، الذي يشارؾ فيو ليبرماف، ييدؼ إلػى التحػرؾ إلقنػاع دوؿ 
االتحػػاد األوروبػػي بمنػػع التوجػػو الفمسػػطيني لألمػػـ المتحػػدة لالعتػػراؼ بفمسػػطيف كعضػػو مراقػػب فييػػا، بحسػػب 

 سرائيمية.صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإل
وبحسب المسؤوؿ نفسو، الذي لـ تحدده الصحيفة، فإف زارة الخارجية االسرائيمية ترى في موقؼ دوؿ االتحاد 

 االوروبي إزاء الخطوة الفمسطينية "حمقة ضعيفة لمعارضة التوجو الفمسطيني".
عتػراض عمػى التوجػو وأوضح المسؤوؿ االسرائيمي أف ليبرماف سػيطمب مػف السػفراء إقنػاع الػدوؿ األوروبيػة لال

الفمسػػطيني لمجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة، وتوضػػيح أسػػباب ذلػػؾ، مضػػيفا أنػػو "سػػيطمب مػػف السػػفراء إبػػالغ 
نمػػػا مػػػدمرا مػػػف ناحيػػػة العالقػػػات بػػػيف إسػػػرائيؿ والسػػػمطة  رسػػػائؿ واضػػػحة بػػػأف التوجػػػو الفمسػػػطيني لػػػيس بنػػػاء وا 

 الفمسطينية"، بحسب قولو.
ده إبػػالغ الػػدوؿ األوروبيػػة بالعقوبػػات التػػي تعتػػـز إسػػرائيؿ فرضػػيا عمػػى كمػػا سػػيطمب ليبرمػػاف مػػف سػػفراء بػػال

نمػا ستصػؿ الػى حػد  الفمسطينييف "إذا نفذوا مخططيـ والتي لف تكوف قاصرة عمى عدـ العودة لممفاوضػات، وا 
 وقؼ العالقات".

 6/11/2012، وكالة سما اإلخبارية
 

 لزم األمرنتنياىو يعمن مجددا استعداده لتوجيو  ربة إليران إذا  28
عمػػف رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي بنيػػػاميف نتنيػػاىو انػػو "مسػػتعد اذا لػػـز االمػػر" لتوجيػػػو : أوكػػاالت - 48 عػػرب

وقاؿ نتنياىو لمقناة  ضربة لممنشآت النووية االيرانية، وذلؾ في مقابمة بثيا التمفزيوف االسرائيمي مساء االثنيف.
مػػر، لمضػػغط عمػػى الػػزر" لشػػف ىجػػـو عمػػى المنشػػآت النوويػػة الثانيػػة الخاصػػة "انػػا بػػالطبع مسػػتعد، اذا لػػـز األ

 االيرانية.
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 6/11/2012، 48عرف
 

 نتنياىو وباراك أمرا بشن حرف عمى إيران قبل عامين 29
كشؼ تقرير لمقناة الثانية لمتمفزيوف اإلسرائيمي مساء أمس، أف رئيس الوزراء بنياميف نتنيػاىو ووزيػر : الناصرة

عػػاميف ونصػػؼ العػػاـ مػػف رئػػيس أركػػاف الجػػيش، ورئػػيس المخػػابرات الخارجيػػة  حربػػو إييػػود بػػاراؾ، طمبػػا قبػػؿ
"الموسػػػاد" االسػػػتعداد لشػػػف حػػػرب قريبػػػة عمػػػى إيػػػراف، إال أف االثنػػػيف، انتقػػػدا الطمػػػب غيػػػر المػػػدروس ورفضػػػا 

 االنصياع.
 وكشػػؼ برنػػامج "عوفػػدا" )حقيقػػة( لمصػػحفية إيالنػػا ديػػاف، عػػف أنػػو فػػي ختػػاـ جمسػػة لمطػػبخ القػػرار فػػي حكومػػة
نتنيػػاىو، وكػػاف يضػػـ سػػبعة وزراء، وحضػػره رئػػيس األركػػاف فػػي حينػػو غػػابي أشػػكنازي، ورئػػيس "الموسػػاد" فػػي 
ـّ االثنػػػاف لمخػػػروج مػػػف الجمسػػػة المنتييػػػة، القػػػى نحوىمػػػا نتنيػػػاىو أمػػػرا تركيمػػػا  حينػػػو، مئيػػػر دغػػػاف، وحػػػيف ىػػػ

ز معنػاه تأىػب الجيػاز وىػو رمػ –مذىوليف: فقػد أمرىمػا بادخػاؿ جيػاز األمػف والجػيش الػى وضػعية "ب زائػد" 
. ومف ناحية أشكنازي ودغاف كاف قرارا خاطفا، فسارعا ردا عمػى ذلػؾ الػى االعتػراض، وقػاؿ  المكانية اليجـو
اشػػكنازي، إف "ىػػذا لػػيس شػػيئا تفعمػػو اذا لػػـ تكػػف واثقػػا بانػػؾ سػػترغب فػػي النيايػػة فػػي تنفيػػذه"، ويشػػرح مقربػػو 

ئػػد"، حتػػى دوف انطػػالؽ فػػوري الػػى العمميػػة، سػػيخمؽ اشػػكنازي بانػػو تخػػوؼ مػػف أف مجػػرد الػػدخوؿ الػػى "ب زا
 "حقائؽ عمى االرض" مف شأنيا أف تؤدي الى حرب.

أما دغاف، حسب بعض الحاضريف في الحدث، فقد كاف أكثر حدة مف اشػكنازي فػي رده، وقػاؿ، "مػف شػأنكـ 
وؿ بػاف يقػرر فػي اف تتخذوا قرارا غير قانوني باالنطالؽ الى حرب"، إف المجمس الػوزاري المصػغر وحػده مخػ

 ذلؾ".
  6/11/2012الغد، عمان، 

 
 "يديعوت أحرونوت": نتنياىو قِمق من احتمال فوز أوباما في االنتخابات األمريكية 30

فػػي الوقػػت الػػذي تتطمػػع فػػي األنظػػار إلػػى الواليػػات المتحػػدة، حيػػث مػػف المقػػرر أف تبػػدأ عمميػػة االقتػػراع اليػػـو 
قالػػت صػحيفة "يػديعوت أحرونػػوت" إف كبػار المسػػئوليف فػي الحمبػػة  )فػي الثالثػػة وفػؽ توقيػػت إسػرائيؿ( الثالثػاء

السياسية اإلسرائيمية يترقبوف نتائج االنتخابات األمريكية وذلؾ انطالقا مػف التقػديرات بػأف ىويػة الػرئيس الػذي 
سػػػينتخب سػػػتؤثر عمػػػى مجريػػػات المعركػػػة االنتخابيػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ نفسػػػيا. وأعربػػػت جيػػػات رفيعػػػة المسػػػتوى 

ف اعتقادىا بأف نتنياىو الذي يؤيد رومني يخشػى مػف اف فػوز أوبامػا مجػددا قػد يقػود األخيػر إلػى لمصحيفة ع
 االنتقاـ مف نتنياىو.

وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف المحيطػػيف بأوبامػػا يتيمػػوف نتنيػػاىو بالتػػدخؿ بشػػكؿ فػػظ فػػي االنتخابػػات األمريكيػػة، 
ف رومنػي وأوبامػا، عنػدما ألمػح أوبامػا وىػو يخاطػب وأف ىذا األمر قد برز خػالؿ المنػاظرة الثالثػة واألخيػرة بػي

رومني إلى أف زيارة األخير إلسرائيؿ كانت مف أجؿ جمع التبرعات، فيما تعيد رومني فػي المقابػؿ أف تكػوف 
 إسرائيؿ أوؿ محطة لو بعد فوزه في االنتخابات.

جػاؿ أوبامػا عمػى نتنيػاىو وبحسب تقديرات مسئوليف رفيعي المستوى في إسرائيؿ، فإف  الغضب السػائد عنػد ر 
كبيػػػػر لدرجػػػػة أف األخيػػػػر سػػػػيحاوؿ تجػػػػاوز نتنيػػػػاىو  وقػػػػد يعمػػػػؿ بشػػػػكؿ مباشػػػػر عمػػػػى ضػػػػرب حممػػػػة نتنيػػػػاىو 

 االنتخابية. 
 6/11/2012، 48عرف
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  يزعم اكتشاف نفق تحت الجدار العازل بين مصر وفمسطين المحتمة  الجيش اإلسرائيمي 31

، أنيا اكتشفت، مؤخرًا، وجود نفػؽ تػـ حفػره تحػت الجػدار »يمياإلسرائ“زعمت قوات االحتالؿ : )يو .بي .آي(
 في الشيور األخيرة وما زالت تبني أجزاء منو.”إسرائيؿ“الحدودي بيف فمسطيف المحتمة ومصر الذي بنتو 

تمكنػت فػي ”اإلسػرائيمي“أف قػوات مػف الجػيش “زعمػو ”إسػرائيؿ“عف ضابط فػي ”إسرائيمية“ونقمت وسائؿ إعالـ 
 ”.رة مف إحباط محاولة لتنفيذ عممية تيريب عبر نفؽ تـ حفره تحت الجدار الجديداألسابيع األخي

، »إف ىذه المرة األولى التي يتـ فييا اكتشاؼ بنػاء نفػؽ تحػت الجػدار الجديػد الػذي يرتفػع لسػبعة أمتػار“وقاؿ 
 ورجح أف اليدؼ منو ىو تيريب المخدرات.       

   6/11/2012، الخميج، الشارقة
 

 سرائيمي "قمق" من عصيان الجنود المتدينين الجيش اإل 32
وامػر لـ تخؼ قيادة الجيش االسرائيمي، خشيتيا مف عػودة ظػاىرة عصػياف األ: آماؿ شحادة - القدس المحتمة

وامر المتعمقة بالمسػتوطنيف ومسػتوطنات الضػفة الغربيػة، فػي مقابػؿ تصػعيد بيف الجنود المتدينيف، خاصة األ
 فمسطينييف في الضفة.عنؼ الجنود تجاه السكاف ال

وكشؼ اف كتيبة "نيتسح ييودا" الخاصة بالجنود المتدينيف ترفض استمرار الخدمة في منطقة جنيف، باعتبار 
 انيا منطقة ىادئة وبعيدة عف المواجيات والمشاكؿ.

 وفي لقاء بيف قائد تشكيمة الضفة، حجاي مردخاي، وعناصر مف كتيبة المتدينيف، ابدى الجنود عدـ رضاىـ
مف الخدمة في ىذه المنطقة، وطمبوا نقػؿ نشػاطيـ "الػى منػاطؽ اكثػر سػخونة فػي الضػفة"، غيػر اف مردخػاي 
رفػػػػض طمػػػػػبيـ قػػػػػائاًل اف لديػػػػػو شػػػػػكوؾ فػػػػػي جديػػػػػة نشػػػػػاط وعمػػػػػؿ الجنػػػػػود وتنفيػػػػػذىـ لالوامػػػػػر كػػػػػاوامر اخػػػػػالء 

 المستوطنات".
مسػتوطنيف المتػدينيف، ويسػكنوف فػي ويكمف قمؽ القيادة االسرائيمية فػي اف معظػـ جنػود ىػذه الكتيبػة ىػـ مػف ال

الضفة، وقد رفضوا تنفيذ اكثر مف امر سابؽ الخالء مسػتوطنات. وقػد عػرؼ ىػؤالء الجنػود بوحشػية تعػامميـ 
مػػػع الفمسػػػطينييف وسػػػبؽ واعتقمػػػت الشػػػرطة العسػػػكرية خمسػػػة جنػػػود مػػػف عناصػػػر ىػػػذه الكتيبػػػة العتػػػداءاتيـ 

عناصػػر ىػػذه الكتيبػػة ىػػـ ممػػف نشػػروا صػػورًا التقطػػت  وتصػػرفاتيـ الوحشػػية تجػػاه فمسػػطينيي الضػػفة. كمػػا اف
خالؿ خدمتيـ ويتفاخروف بتنكػيميـ بفمسػطينييف، احػدىـ نشػر صػورًا لػو وىػو ينكػؿ بمعتقػؿ فمسػطيني معصػب 

 العينيف ومكبؿ اليديف.

 6/11/2012، الحياة، لندن
 
 

 المتحدة وزير إسرائيمي يطالف بإعادة احتالل ال فة رًدا عمى نية السمطة التوجو لألمم 33
طالب وزير التعميـ اإلسرائيمي جدعوف ساعر وىو مػف أقطػاب حػزب الميكػود، رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو 
بإعػػادة احػػتالؿ منػػاطؽ السػػمطة الفمسػػطينية بالضػػفة الغربيػػة المحتمػػة ردا عمػػى قػػرار السػػمطة التوجػػو إلػػى األمػػـ 

ابعة، الميمػػة الماضػػية: "إف الػػرئيس عبػػاس يحػػاوؿ وقػػاؿ سػػاعر فػػي مقابمػػة مػػع القنػػاة اإلسػػرائيمية السػػ المتحػػدة.
إظيار نفسو عمى أنو معتدؿ ويريد السالـ مف أجؿ التػأثير عمػى نتيجػة االنتخابػات اإلسػرائيمية فيمػا يقػـو ىػو 

وطالب سػاعر نتنيػاىو بعػدـ االنتظػار حتػى يتوجػو  بإعادة برنامجو السياسي عبر التوجو إلى األمـ المتحدة".



 
 
 

 

 

           20ص                                    2670العدد:                6/11/2012الثالثاء  التاريخ:

األمػػػـ المتحػػػدة ويرفعػػػوا تمثػػػيميـ مػػػف خػػػالؿ اتخػػػاذ سياسػػػة واضػػػحة ضػػػد السػػػمطة فػػػي كافػػػة الفمسػػػطينيوف إلػػػى 
 المجاالت، كما قاؿ.

 5/11/2012، فمسطين أون الين
 

 يتآكل "حزف اهلل"الردع بمواجية  :"يديعوت أحرونوت"أليكس فيشمان في  34
مصادر في المؤسسة أليكس فيشماف عف « يديعوت أحرنوت»نقؿ المراسؿ العسكري لصحيفة : حممي موسى

يتآكػػػػؿ. وأشػػػػار فػػػػي مقالػػػػة لػػػػو فػػػػي « حػػػػزب اهلل»العسػػػػكرية اإلسػػػػرائيمية تحػػػػذيرىا مػػػػف أف الػػػػردع فػػػػي مواجيػػػػة 
إذا لػػـ نػػنعش الػػردع فػػي »، أمػػس، إلػػى أف األصػػوات فػػي المؤسسػػة األمنيػػة تتزايػػد محػػذرة مػػف أنػػو «يػػديعوت»

عػد األقػؿ راحػة لنػا. ولممفارقػة، فػإف مػف ، فسػوؼ نتمقػى مػف حػدود لبنػاف مفاجػأة فػي المو «حػزب اهلل»مواجية 
انعػاش »يحذروف ىـ تحديدا القادة المعارضوف بشدة لميجـو العسكري اإلسرائيمي عمى إيراف، بػرغـ أف نتػائج 

يمكػػف أف تكػػوف مشػػابية لمياجمػػة المنشػػآت النوويػػة اإليرانيػػة. ىكػػذا ىػػو الحػػاؿ، لػػـ « حػػزب اهلل»ضػػد « الػػردع
 «.المنطؽ االستراتيجي لرجاؿ الجيش )اإلسرائيمي( يعد مجديا منذ زمف التساجؿ مع

حػزب »أف ىنػاؾ أساسػا لمػزعـ بػأف الػردع اإلسػرائيمي لػػ« التيديػد المبنػاني»وأضاؼ فيشماف فػي مقالتػو بعنػواف 
حسػػف نصػػراهلل، مػػثال، لػػـ يعػػد « حػػزب اهلل»فػػاألميف العػػاـ لػػػ»قػػد تآكػػؿ.  2006والػػذي تحقػػؽ فػػي العػػاـ « اهلل

فػي ممجػأه، وفػي الشػيور األخيػرة ظيػر بشػكؿ متزايػد عمنػا وال يتصػرؼ عمػى أسػاس أنػو  يستتر إلى ذلؾ الحػد
 «.يخاؼ الذراع الطويمة إلسرائيؿ

بأسػره. « حػزب اهلل»وأشار فيشػماف إلػى أف األمػر ال يقتصػر فقػط عمػى السػيد نصػراهلل وحسػب بػؿ تعػداه إلػى 
يمييف، فػي الخػارج وفػي منطقتنػا، مػف ضػد إسػرائيؿ وضػد إسػرائ« حػزب اهلل»منذ أكثر مػف عػاـ يعمػؿ رجػاؿ »

فػػي « كاتيوشػػا»دوف أف يػػدفعوا الػػثمف. وكػػاف أوؿ األحػػداث التػػي بشػػرت بالموجػػة الجديػػدة، إطػػالؽ صػػواريخ 
)منظمػػة وىميػػة( أنيػػا مػػف أطمقيػػا لكػػف كػػاف « منظمػػة قػػش»وىػػي الصػػواريخ التػػي أعمنػػت  2011تشػػريف أوؿ 
عمميػػات سػػرية عنيفػػة تػـ الكشػػؼ عػػف بعضػػيا، وبينيػػا  ىػػو المنفػػذ. وبعػػد ذلػؾ سمسػػمة« حػػزب اهلل»واضػحا أف 

العمميات فػي بمغاريػا )بورغػاس(، قبػرص وتايالنػد، وتيريػب متفجػرات ضػبطت فػي الناصػرة، وتفعيػؿ اإلرىػاب 
 «.عبر مبعوثيف مف قطاع غزة وآخرىا إرساؿ طائرة مف دوف طيار مف البقاع المبناني

ة ال تدفع إسرائيؿ لمرد، لكنػو يػرى احتمػاالت فعميػة لوقػوع يعمؿ اآلف بطريق« حزب اهلل»وبحسب فيشماف فإف 
 الحرب بسبب التزامو التاـ لإليرانييف وألنو سينفذ عمميات إرىابية بناء عمى طمبيـ.

أصػػػيب بالضػػعؼ جػػػراء تفكػػػؾ « حػػزب اهلل»ويوضػػح فيشػػػماف أف تقػػدير الموقػػػؼ فػػي إسػػػرائيؿ الػػذي يػػػرى أف 
قوى المبنانيػػة التػي لػـ تكػف تجػػرؤ فػي الماضػي عمػى التصػػادـ النظػاـ السػوري صػحيح ولكػػف بشػكؿ جزئػي. فػال

ىػو مػف قتػؿ « حػزب اهلل»رفعػت رأسػيا ولكػف الحػزب لقػنيـ درسػا. وزعػـ فيشػماف أف « حػزب اهلل»سياسيا مع 
لمقتػاؿ « حػزب اهلل»وسػوريا. ويخمػص إلػى أف جاىزيػة « حزب اهلل»المواء وساـ الحسف ألنو تدخؿ في شؤوف 

 داث سوريا.لـ تتضرر مف جراء أح
فػػي لبنػػاف ويقػػوؿ أف أحػػدا لػػف يقػػع عػػف كرسػػيو إذا « سػػكاد دي»ويكشػػؼ فيشػػماف النقػػاب عػػف وجػػود صػػواريخ 

ذا كانت إسرائيؿ لـ تشف الحرب بعد  تبيف أف صواريخ مضادة لمطائرات متطورة قد ىربت أيضا إلى لبناف. وا 
تفسػير الخػروج لمحػرب بسػبب حتى اليػوـ، سػيكوف مػف الصػعب « حزب اهلل»ألؼ صاروخ خزنيا  60وصوؿ 

 منظومة سالح أخرى مف ىذا النوع أو ذاؾ.
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واعتبر فيشماف أف منظومة السالح الوحيدة التي ستدفع إسرائيؿ لميجػوـ عمػى لبنػاف ىػي دخػوؿ أسػمحة دمػار 
 شامؿ.

 6/11/2012، السفير، بيروت
 

 سرائيمي في الجيش اإل طالق نيران سورية عمى سيارة قائد كتيبةإ 35
اعمػػف الجػػيش االسػػرائيمي فػػي سػػاعة متػػاخرة مػػف الميمػػة، اف سػػيارة قائػػد كتيبػػة : امػػاؿ شػػحادة -محتمػػة القػػدس ال

دوريػػػة الحػػػدود فػػػي وحػػػدة "غػػػوالني" تعرضػػػت لنيػػػراف سػػػورية، خػػػالؿ جولػػػة تفقديػػػة فػػػي المنطقػػػة الحدوديػػػة فػػػي 
 الجوالف السوري المحتؿ، دوف االعالف عف وقوع اصابات.

 6/11/2012، الحياة، لندن
 

 في تونس  موشيو يعمون أجيز عمى أبو جياد: ندي تايمزاص 36
العبرية النقاب عف أف قاتؿ الشػييد خميػؿ الػوزير، أبػو « يديعوت أحرونوت»بعد أياـ قميمة مف كشؼ صحيفة 

نػػاحـو ليػػؼ، « سػػييرت متكػػاؿ»جيػػاد، فػػي تػػونس كػػاف نائػػب قائػػد وحػػدة النخبػػة التابعػػة لييئػػة األركػػاف العامػػة 
« سػييرت»البريطانيػة، والمعروفػة بمصػادرىا األمنيػة، خبػرًا يفيػد بػأف قائػد الػػ« تػايمز انديصػ»نشرت صػحيفة 

وخشػية  عمػى رأس وجسػد الشػييد الػوزير.« تأكيػد القتػؿ»في حينو الجنراؿ موشيو يعموف ىو مف أطمؽ صػمية 
 التفسيرات الخاطئة، كالعادة، رفض ديواف يعموف تأكيد أو نفي الخبر.

 6/11/2012، بيروت، السفير
 

 م ادة لمصواريخ ال ية"القبة الحديد"منظومة لتختبر نموذجًا جديدًا  "إسرائيل" 37
أعمنػػت وزارة الػػدفاع اإلسػػرائيمية أمػػس أف القػػوات الجويػػة اختبػػرت بنجػػاح نموذجػػًا : أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 

 «.القبة الحديد»أكثر تطورًا لبطاريات اعتراض قذائؼ وصواريخ ضمف منظومة 
ىػذا االختبػار يشػكؿ نجاحػًا جديػدًا فػي مشػروع تعزيػز أداء القبػة »دفاع اييػود بػاراؾ فػي بيػاف إف وقاؿ وزير ال

إسرائيؿ استثمرت موازنة ىائمة لتمويؿ أنظمة الدفاع ضد الصواريخ، ما سيتيح حماية »وأضاؼ إف «. الحديد
 «.أراضينا برمتيا خالؿ أعواـ

سػرائيمي أف النمػوذج الجديػد لمقبػة الحديػد تػـ وضػعو العتػراض وأوردت القناة الثانية الخاصة فػي التمفزيػوف اإل
 «.حزب اهلل»صواريخ متوسطة المدى تممكيا سورية و

 6/11/2012، الحياة، لندن
 
 

 المقبمة الحكومة اإلسرائيمية اليمينيةلى فرض عقوبات دولية عمى إ يدعوزحالقة  38
مقػػػػااًل كتبػػػػو رئػػػػيس حػػػػزب التجمػػػػع الػػػػوطني نشػػػػرت صػػػػحيفة "ذي غارديػػػػاف" البريطانيػػػػة اليػػػػـو االثنػػػػيف : لنػػػػدف

حد النواب العرب في البرلماف االسرائيمي تحت عنواف "جنوح اسرائيؿ الى اليمػيف" يقػوؿ فيػو اف أالديموقراطي 
اندماجًا حزبيًا جديدًا في اسرائيؿ، بيف "ليكود" و"اسرائيؿ بيتنا" سيعطي دورًا حكوميًا ميمًا لشخصػية متطرفػة. 

 ف يعمؿ لوقؼ ذلؾ. واف عمى العالـ ا
 6/11/2012، القدس، القدس
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 1948"إسرائيل" تمنع العميل أنطوان لحد من توسيع مطعمو الذي يممكو في أرا ي  39

منعت السػمطات اإلسػرائيمية قائػد جػيش لبنػاف الجنػوبي السػابؽ العميػؿ المػواء أنطػواف لحػد مػف توسػيع مطعمػو 
ف إعػػػالف األسػػػباب. والسػػػمطات اإلسػػػرائيمية تريػػػد اف وشػػػراء مطعػػػـ مجػػػاور دو  48الػػػذي يممكػػػو فػػػي منػػػاطؽ الػػػػ

يسافر لحد إلى فرنسا لكف السمطات الفرنسية ترفض منحو تأشيرة لدخوؿ أراضييا، مػع العمػـ اف عائمػة المػواء 
 لحد تعيش في فرنسا.

 6/11/2012، السبيل، عّمان
 

 ممة بتطورات الو ع تبتكر نظامًا يجعل الجنود عمى دراية كا اإلسرائيمية الصناعات العسكرية 40
كشػػػفت شػػػركة "إلبيػػػت" لمصػػػناعات العسػػػكرية الصػػػييونية عػػػف نظػػػاـ جديػػػد خفيػػػؼ الػػػوزف لألفػػػراد وتكتيكػػػي، 
مخصػػص لجنػػود المشػػاة والقػػوات الخاصػػة، السػػتقباؿ التحػػديثات الفوريػػة، وآخػػر تطػػورات الوضػػع الميػػػداني، 

منتجػػات العديػػد مػػف جيػػوش العػػالـ بمػػا فييػػا  الفتػػًة إلػػى أّف النظػػاـ مرتكػػز عمػػى الخبػػرة المعتبػػرة المتراكمػػة مػػف
الجػػػيش الصػػػييوني. وأضػػػافت الشػػػركة أّف النظػػػاـ يقػػػدـ حػػػاًل كػػػاماًل وفريػػػدًا لمقيػػػادة والسػػػيطرة لمسػػػتوى الجنػػػود 
األفراد، ويسمح ليـ بالبقػاء عمػى درايػة تامػة بالوضػع الميػداني أثنػاء تفاعمػو، وبمشػاركة ونقػؿ ممفػات الصػوت 

تػػي يػػتـ اسػػتقباليا بشػػكؿ فػػوري مػػف أجيػػزة استشػػعار متنوعػػة منتشػػرة فػػي الميػػداف، أو والفيػػديو والمعمومػػات ال
محمولة مف قبؿ الجنود، كما يقػدـ قػدرة متطػورة عمػى التنقػؿ بفضػؿ حجمػو ووزنػو القميػؿ، حيػث يبمػغ أقػؿ مػف 

ا الوحػدة كيموغراـ. وأشارت الشركة إلى أف النظاـ يدمج أيضػًا عػدة حمػوؿ متطػورة مػف إنتػاج الشػركة، بمػا فييػ
المحوسػػػبة، ونظػػػاـ آخػػػر لمشػػػاركة الشػػػبكات لممعمومػػػات الحساسػػػة، وجيػػػاز السػػػمكي خفيػػػؼ ومتطػػػور، يتػػػيح 

مكانيات القيادة والتحكـ.  استمرار اتصاؿ الشبكات والمالحة المتقدمة، وا 
 موقع الجيش الصييوني )عن العبرية، ترجمة المركز(

 5/11/2012، 2659 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 ز إسرائيمي يقدم المساعدة لمجميور ساعة الحرفجيا 41
حصوليا عمى جياز يدعى "بي.أس.ح" لتقديـ المساعدة لجميور واسع سرائيمي أكدت وزارة األمف الداخمي اإل

ساعة الحرب، وتعمؿ حاليًا عمى تدريب ممثميف مف جميع الوزارات وقيادة الجبية الداخمية، السمطات المحمية 
حدى ميامو األساسية تقديـ اإليػواء ألعػداد كبيػرة مػف الصػياينة الػذيف قػد يجػدوف والشرطة عمى استخدا مو، وا 

 أنفسيـ في الشارع إذا أصيبت منازليـ. 
 )القناة السابعة لممستوطنين، ترجمة المركز(

 5/11/2012، 2659 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 الرمميار دو  16"إسرائيل" توقع مع أذربيجان صفقة أسمحة بقيمة  42
مميار دوالر، تتضمف تزويد الجيش األذري  16مع أذربيجاف عمى صفقة أسمحة بقيمة  سرائيميوّقع الكياف اإل

 بعشرات الطائرات بدوف طيار مف إنتاج صييوني.
 )القناة األولى، ترجمة المركز( 
 5/11/2012، 2659 ، العددالتقرير المعموماتي

 



 
 
 

 

 

           23ص                                    2670العدد:                6/11/2012الثالثاء  التاريخ:

 مخيم اليرموك جراء اليجمات عمىال أطف ثالثة بينيم فمسطينيين سبعةاستشياد  43
أطفاؿ وأصيب عدد آخر بجراح اليـو االثنيف، جراء اليجمات المتواصمة عمى  3فمسطينييف بينيـ  7استشيد 

 .مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف بالعاصمة السورية دمشؽ
صابة  3د وأفادت تنسيقية مخيـ اليرموؾ عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ" باستشيا  7أطفاؿ وا 

فمسطينييف آخريف جراء سقوط قذيفة ىاوف أطمقيا الجيش النظامي عمى المخيـ وسقطت عمى باص في 
وأوضحت أنو تـ تحويؿ عدد مف اإلصابات مف مستشفى فمسطيف إلى مستشفى  .بمنطقة التكتؿ 30شارع 

 .المجتيد وذلؾ بسبب حالتيـ الحرجة
 5/11/2012، فمسطين أون الين

 
 ألف فمسطيني 75انتفا ة األقصى أكثر من  منذ بدءاعتقمت  "إسرائيل": الناصر فروانة عبد 44

أوضح األسير السابؽ الباحث المختص بشؤوف األسرى عبد الناصر فروانة، أف سمطات االحتالؿ  :القدس
ولغاية  2000اإلسرائيمي اعتقمت منذ بدء انتفاضة األقصى في الثامف والعشريف مف أيموؿ / سبتمبر عاـ 

، أكثر مف   ألؼ مواطف فمسطيني. 75اليـو
وبيف أف تمؾ االعتقاالت طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفمسطيني بمف فييـ النواب والوزراء والقيادات 
السياسية، موضحًا أنيا لـ تستثِف المرضى والمعاقيف أو األطفاؿ وكبار السف، بؿ وطالت النساء الحوامؿ 

 رى. وأميات وزوجات األس
وأضاؼ: "ىناؾ مف اعتقؿ عدة مرات، لكف ليس كؿ مف اعتقؿ بقّى في األسر حيث ال يزاؿ يقبع في 

( أسيرًا فقط مف مجموع مف تعرضوا لالعتقاؿ غالبيتيـ  4450سجوف ومعتقالت االحتالؿ اإلسرائيمي ) 
 95االت، وأف أكثر مف العظمى مف الضفة الغربية ,واف ىذا الرقـ في حراؾ مستمر نتيجة الستمرار االعتق
سجنا ومعتقال ومركز  17% مف ىؤالء كانوا قد اعتقموا خالؿ انتفاضة األقصى، وىؤالء موزعيف عمى قرابة 

 توقيؼ أبرزىا عسقالف وشطة وجمبوع وريموف ونفحة وىداريـ والرممة والنقب وعوفر ومجدو". 
( أسيرات أقدميف األسيرة  10( طفاًل ، و)  193وبّيف فروانة أف مف بيف إجمالي األسرى والمعتقميف يوجد ) 

 186، و) 2002والمعتقمة منذ الثامف عشر مف نيساف عاـ  1948لينا الجربوني مف المناطؽ المحتمة عاـ 
( نواب، باإلضافة لثالثة وزراء سابقيف ، وعدد مف القيادات  8( معتقال إداريا دوف تيمة أو محاكمة، و) 

 مينية. السياسية واألكاديمية وال
( أسيرًا مف بيف األسرى صدر بحقيـ أحكامًا بالسجف المؤبد لمرة واحدة أو  531وأشار فروانة إلى وجود ) 
( أسيرًا مف بيف األسرى قد مضى عمى اعتقاليـ أكثر مف عشريف عامًا وىؤالء  70لمرات عديدة, مبينًا أف ) 

 ُيطمؽ عمييـ مصطمح "عمداء األسرى".
الصبر " وىو مصطمح ُيطمقو الفمسطينيوف عمى مف مضى عمى اعتقاليـ أكثر مف وأوضح أف " جنراالت 

( أسيرًا فمسطينيًا، وُيعتبر األسير كريـ يونس مف قرية عرعرة في المناطؽ  23ربع قرف وصؿ عددىـ لػ ) 
 والمعتقؿ منذ ثالثيف عامًا ىو عميد األسرى وأقدميـ عمومًا.  1948المحتمة عاـ 

الجيات والمؤسسات والفعاليات الفمسطينية إلى التحرؾ الجاد لنصرة األسرى وتفعيؿ  ودعا فروانة كافة
عادة االعتبار ليا عمى كافة المستويات والصعد، والعمؿ مف أجؿ توسيع رقعة التضامف معيـ  قضيتيـ وا 

الدفاع عنيـ وزيادة حجـ المشاركة فييا وابتداع أساليب أكثر تأثيرًا ، عمى اعتبار أف نصرتيـ ومساندتيـ و 



 
 
 

 

 

           24ص                                    2670العدد:                6/11/2012الثالثاء  التاريخ:

نساني ,مبينًا أف مف واجب  ودعـ حقوقيـ في العيش بكرامة عمى طريؽ تحريرىـ ىو واجب شرعي ووطني وا 
 الشعب الفمسطيني واألمتيف العربية واإلسالمية، العمؿ دائمًا وأبدًا لدعميـ ومساندتيـ وتحريرىـ.
 6/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
  : لم نخول أي قيادة فمسطينية بالتنازل عن حقوقنافي غزة المجان الشعبية لالجئين 45

:أكد المكتب التنفيذي لمجاف الشعبية لالجئيف الفمسطينييف في محافظات جنوب قطاع غزة بكافو لجانو غزة
 الشعبية عمى التمسؾ بحؽ العودة رافضَا أي تنازؿ عف ىذا الحؽ.

الثورة الفمسطينية انطمقت مف أجؿ حؽ وقاؿ المكتب في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو: "إف 
قامة الدولة، فإف لـ يتحقؽ ىذا اليدؼ فمف يكوف ىناؾ استقرار في ىذه المنطقة"، مشددا عمى أف  العودة وا 

 ىذا الموقؼ واضح ال لبس فيو.
وأضاؼ المكتب أف "حؽ العودة ىو حؽ فردي لكؿ الجئ فمسطيني، وأنو ال يعير اىتماًما إلى التصريحات 

واقؼ الشخصية التي تعبر عف رأي أصحابيا، داعيا أبناء الشعب الفمسطيني، إلى عدـ الخوؼ عمى والم
حؽ العودة"، مشدًدا عمى أف "الشعب الفمسطيني لـ يخوؿ أي قيادة كانت عمى وجو األرض بالتنازؿ عف 

 حقوقو".
بالعمؿ مف أجؿ تحقيؽ وطالب المكتب كؿ مف يدعي قيادة الشعب الفمسطيني، وتمثيؿ الشعب الفمسطيني، 

 ىذا اليدؼ السامي، بعيدًا عف المزايدات والمناكفات السياسية والتي ال تصب في تحقيؽ ىذا اليدؼ.
 5/11/2012قدس برس، 

  
  ": فمسطينيو أوروبا يطالبون بمحاكمة عباس لتنازلو عن حق العودةبرسأبو راشد لـ"قدس أمين  46

نة العامة لفمسطينيي أوروبا، عمى ضرورة رفع الغطاء عف رئيس امسترداـ: أكد أميف أبو راشد، عضو األما
السمطة الفمسطينية محمود عباس ومحاكمتو، في أعقاب التصريحات التي أدلى بيا لمتمفزيوف اإلسرائيمي 
والتي أكد فييا تنازلو األبدي عف فمسطيف التاريخية وتخميو الشخصي عف حؽ العودة لمسقط رأسو، وىو ما 

 .1948سطينيوف تنازاًل عف حؽ عودة الالجئيف إلى ديارىـ التي ُىجروا منيا عاـ اعتبره الفم
وقاؿ أبو راشد، في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" إف الفمسطينييف في أوروبا متشبثوف أكثر مف أي وقت 

عمى أف مضى بحقيـ في العودة إلى المدف والقرى التي ُىجروا منيا قسًرا قبؿ أكثر مف ستة عقود"، مؤكًدا 
الفمسطينييف في أوروبا يرفضوف أف يمّثميـ عباس بعد أف أعمف بكؿ وضوح تخميو عف حؽ عودة الالجئيف 

 الفمسطينييف.
 5/11/2012قدس برس، 

 
 االحتالل تستجوف األسرى قبل إطالق سراحيم مخابراتمؤسسة الت امن:  47

مية عكؼ مؤخرا عمى استجواب بعض قالت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف: "إف جياز المخابرات اإلسرائي
 األسرى الذيف شارفت مدد اعتقاليـ عمى االنتياء بغرض توجيو رسائؿ ليـ قبؿ اإلفراج عنيـ".

وذكر الباحث في المؤسسة أحمد البيتاوي في بياف تمقت "فمسطيف" نسخة عنو، أف مخابرات االحتالؿ 
الذيف قضوا فترات طويمة داخؿ األسر مع اإلسرائيمي في معسكر "سالـ" تستجوب كثيًرا بعض األسرى 

وبيف أف الغرض مف ىذه المقابالت ىو توجيو رسائؿ ليـ كتيديدىـ بإعادة  اقتراب موعد اإلفراج عنيـ.
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اعتقاليـ في حاؿ عادوا ألي عمؿ يمس بػ" األمف اإلسرائيمي"، وأنيـ مراقبوف عمى مدار الساعة تحت نظر 
  وسمع جياز الشاباؾ.

 5/11/2012، ينفمسطين أون ال
 

 االستيطانية تستولي عمى بناية تطل عمى المسجد األقصى "العاد"جمعية  48
ف جمعية )العاد( االستيطانية أعف  ،كشفت حركة )السالـ اآلف( االسرائيمية عبد الرؤوؼ ارناؤوط:

رقية بعد االسرائيمية خطت خطوة اضافية باتجاه اقامة بؤرة استيطانية جديدة في حي الطور في القدس الش
اف اخمت الشرطة االسرائيمية، امس، عائمة فمسطينية مف شقة ليا في بناية كبيرة يدعي المستوطنوف ممكيتيـ 

وتقع البناية عمى مقربة مف مستشفى المقاصد وفندؽ )االقواس  ليا ورفعوا عمييا عممًا اسرائيميُا ضخمًا.
 السبعة( وىي تطؿ عمى المسجد االقصى المبارؾ.

 6/11/2012، ام اهللاأليام، ر 
 

 حدة مؤيدة لمرئيس عباس وأخرى مناى ة لتصريحاتو األخيرةامسيرتان في القدس و  49
شباف وقامت باحتجازىـ لبعض الوقت في منطقة باب  3اوقفت شرطة االحتالؿ في القدس االثنيف : القدس

ة لمرئيس محمود العمود، بعد مشادات كالمية بيف مسيرتيف في القدس احداىا مؤيدة واالخرى معارض
 عباس. 

 150وذكر المصدر إف شرطة االحتالؿ اعتدت عمى الشباف المشاركيف بالمسيرة والتي بمغ عددىـ قرابة 
شابا بالضرب وقامت باحتجاز ثالثة منيـ وىـ اميف سر حركة فتح في سمواف عدناف غيث، واحد كوادر 

 الحركة عوض الساليمة وفادي مراغة 
وأكد شيود عياف وقوع  مشادة كالمية وتدافع حصؿ ما بيف مجموعة خرجت بمسيرة ضد تصريحات الرئيس 
محمود عباس االخيرة عمى القناة االسرائيمية، وبيف مجموعة اخرى مؤيدة لمرئيس بالذىاب لالمـ المتحدة 

 بالمكاف. ومنددة بالحممة ضد شخص الرئيس، كما حصؿ احتكاؾ مع بعض الصحفييف المتواجديف 
 5/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 "ال مساس بحق العودةردن تحت شعار "الفمسطينيين باأل  الالجئينمسيرات في مخيمات  50

خرجت مسيرات ليمة األحد في مخيمات الالجئيف في األردف رفضا لتصريحات  :مناؿ الشممة -عماف 
 قولو أنو لف يعود الى صفد )مسقط رأسو(. الرئيس الفمسطيني محمود عباس التي مست 'حؽ العودة' بعد

وتحت شعار 'ال مساس بحؽ العودة' نظـ ائتالؼ أبناء الشتات 'عودة ' مسيرة بعد صالة العشاء ليمة األحد 
منطمقة مف مسجد القدس في مخيـ البقعة وصواًل إلى دوار الخدمات تأكيدا عمى رفض ما جاء في 

وأعمنت سبع لجاف معنية بحؽ العودة والالجئيف أنيا  دة.تصريحات عباس بشأف التنازؿ عف حؽ العو 
ستنظـ عدة فعاليات ضد عباس وتصريحاتو.وشارؾ نشطاء في مخيـ الوحدات ومخيـ 'الحصف' وحراؾ 

 شباب مخيـ البقعة في المسيرة التي حممت شعار 'ال مساس بحؽ العودة'.
ف الفمسطينييف في األردف' أف حؽ العودة مف جيتيا أكدت المجنة العميا لمدفاع عف 'حؽ العودة لالجئي

حؽ ثابت ودائـ أكدت عميو  1948لالجئيف الفمسطينييف إلى بيوتيـ وأمالكيـ التي ىجروا منيا منذ العاـ 
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، وأف 194القرارات الدولية ذات الصمة وجميع الشرائع السماوية وشرعة حقوؽ اإلنساف وعمى األخص القرار 
 ير قابؿ لمتنازؿ عنو أو تجزئتو أو المقايضة عميو.ىذا الحؽ غير قابؿ لمتصرؼ وغ

وقالت المجنة في بياف صادر االثنيف تعميًقا عمى مقابمة الرئيس محمود عباس لمقناة اإلسرائيمية الثانية بشأف 
حؽ العودة 'ما جاء عمى لساف الرئيس عباس ال يمـز الالجئيف الفمسطينييف وال المؤسسات الفمسطينية تحديدًا 

 س الوطني الفمسطيني، ولجنتو التنفيذية ودائرة شؤوف الالجئيف.المجم
 6/11/2012، القدس العربي، لندن

 
 الجياد  حركة قائد في زوجةتعتقل  "إسرائيل" 51

يخضع لالعتقاؿ « الجياد اإلسالمي»اعتقمت قوات إسرائيمية أمس زوجة قائد في حركة : أ ؼ ب -نابمس 
ية أمنية في مدينة جنيف شماؿ الضفة الغربية أنو تـ اعتقاؿ نواؿ اإلداري لدييا. وقالت مصادر فمسطين

سنة( فجر االثنيف مف بيتيا في مخيـ جنيف، في وقت أكدت ناطقة باسـ الجيش اإلسرائيمي  52السعدي )
اعتقمت صباحًا عمى يد حرس الحدود، ونقمت إلى عيدة قوى األمف والشرطة اإلسرائيمية »االعتقاؿ، وقالت: 

 ، مف دوف مزيد مف اإليضاحات.«معيالمتحقيؽ 
 6/11/2012، الحياة، لندن

 
 يستثمر في المستوطنات  إسرائيمي احتجاجات عمى لقاء اقتصادي في نابمس ح ره رجل أعمال 52

احتج ناشطوف وقادة رأي فمسطينيوف عمى مشاركة رجؿ األعماؿ اإلسرائيمي رامي ليفي، المعروؼ : راـ اهلل
ي المستوطنات، في لقاء اقتصادي عقد أوؿ مف أمس في بيت رجؿ األعماؿ بمشاريعو االستثمارية ف

 الفمسطيني منيب المصري في مدينة نابمس في الضفة الغربية. 
 

في بيتو، مشيريف إلى المشاريع التي يقيميا ليفي في « لقاء تطبيعي»واتيـ عدد مف المحتجيف المصري بعقد 
 المقاالت والتعميقات المستنكرة لمقاء.المستوطنات، فيما حفمت مواقع اإلنترنت ب

 6/11/2012، الحياة، لندن
 

 ومع مقاطعة رامي ليفي ولست من دعاه إلى اجتماع "كسر الجمود" التطبيعالمصري: أنا  د منيف  53
استيجف رجؿ األعماؿ الفمسطيني منيب المصري، ما وصفو بػ"تقزيـ القضية الفمسطينية  يوسؼ الشايب:

رجؿ األعماؿ اإلسرائيمي اليميني، في أعماؿ اجتماع "كسر الجمود" الذي نظمو  بمشاركة رامي ليفي،
المنتدى االقتصادي العالمي، في مدينة نابمس، أوؿ مف أمس"، مشددًا عمى أنو مع مقاطعة بضائع 
المستوطنات، ومتاجر "رامي ليفي" فييا، وأنو ليس مف دعاه إلى االجتماع، بؿ القائموف عمى المقاء مف 

نتدى، وأنو يرفض كؿ أشكاؿ التطبيع مع االحتالؿ، وخاصة في الجانب االقتصادي، وأف عدـ دعوة الم
 وسائؿ اإلعالـ لتغطية االجتماع، قرار منوط بالمنظميف.

 6/11/2012، األيام، رام اهلل
 

 " في "إسرائيل" ترفض تنازالت عباس عن حق العودة الميجرين"جمعية الدفاع عن حقوق  54
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في إسرائيؿ بيانًا ىاجمت فيو « جمعية الدفاع عف حقوؽ الميجريف»أصدرت : عد تمحمياس –الناصرة 
الذي أطؿ عمينا مصرحًا بتخميو عف حقو في العودة ومتنازاًل عف أىـ الثوابت الوطنية »الرئيس عباس 

ىذه رفضنا القاطع لمثؿ »وأكدت «. الفمسطينية المتفؽ عمييا مف أبناء الشعب الفمسطيني أينما وجدوا
التصريحات والتنازالت المجانية في شأف حؽ العودة، ذلؾ الحؽ الشخصي والحؽ الجماعي الذي ال إنابة 

تصريحات عباس وتنازالتو باطمة مف أساسيا ألف السمطة، وحتى منظمة »، واعتبرت «فيو وال تفويض
ودة آخر الجئ إلى التحرير، ال تممؾ حؽ التصرؼ بيذا الحؽ الشخصي والجماعي إال بيدؼ تحقيقو في ع

 «.دياره
نحف الميجريف الباقيف عمى ارض وطننا، نجدد العيد والَقَسـ بأننا لف نتخمى عف حؽ العودة، »وتابع البياف: 

وبأننا نرفض كؿ البدائؿ مف تعويض أو تبادؿ أو توطيف. فحؽ العودة حؽ مقدس غير قابؿ لمتصرؼ، وىو 
 «.حؽ شخصي وجماعي وغير قابؿ لمتقادـ

 6/11/2012، ة، لندنالحيا
 

 الجدار العنصري في عشريتو: إنياك لمشعف المحتل في ظروف كارثية 55
خصص مركز "بيتسيمـ" اإلسرائيمي لحقوؽ االنساف الفمسطيني في الضفة الغربية : برىوـ جرايسي -الناصرة 

مى بدء وقطاع غزة المحتميف، تقريره األخير حوؿ جدار الفصؿ العنصري لمناسبة مرور عشر سنوات ع
انشائو، مسمطا االضواء عمى األوضاع المعيشية آلالؼ الفمسطينييف الذيف باتوا يعيشوف في جيوب افرزىا 

 الجدار، الذي يحيط بيـ مف الجيات األربع.
ويمنع الجدار العنصري تواصؿ الفمسطينييف مع العالـ الخارجي، بينما يرىف االحتالؿ خروج الراغبيف 

 صاريح.بسمسمة ال تنتيي مف الت
% مف مسار الّجدار يقع في داخؿ مناطؽ الضفة الغربية، وبقي آالؼ الفمسطينييف  85ويقوؿ التقرير، إف 

يعيشوف في مناطؽ "خارج" الجدار، اي في المناطؽ التي اعمف االحتالؿ عزمو إبقاءىا تحت سيطرتو حتى 
وىـ يخضعوف لدى تواصميـ مع في ظؿ الحؿ الدائـ، بينما تعيش آالؼ أخرى في جيوب محاطة بالجدار، 

باقي مناطؽ الضفة الغربية إلى منظومة تصاريح قاسية تشترط عمى الراغبيف بالمكوث في ىذه المناطؽ أو 
المرور عبرىا. وىي تصاريح تكوف سارية لفترات تتراوح بيف يـو واحد وسنتيف، بحسب نوع التصريح. 

الحياة" أو عبر البوابات الزراعية التي ُشّيدت في  ويجري االنتقاؿ إلى مناطؽ التماس عبر معابر "نسيج
 داخؿ الجدار وبما يخضع لمفحص األمنّي.

ويقوؿ التقرير، إنو منذ بناء الجدار العنصري فقد الفمسطينيوف إمكانية استخداـ أراضييـ واستغالليا بشكؿ 
ثمثي مسار الجدار، تقمص  مربح، وىي المورد األساسّي الذي تبقى ليـ. واآلف، وبعد استكماؿ بناء قرابة

االقتصادّي الفمسطينّي في المناطؽ التي اعتبرت في السابؽ مستقّرة، كما أّف قدرة السكاف  -النشاط الزراعيّ 
 الفمسطينييف عمى تحصيؿ قوتيـ بشكؿ مستقّؿ قد تقمصت.

ظمت عبر  وفي قسـ مف األماكف أّدى ىذا الفصؿ إلى التقميؿ مف الوجود الفمسطيني في المناطؽ التي
 الجانب "اإلسرائيمي" لمجدار وفي المناطؽ المحاطة بالجدار.

 .وعرض التقرير نماذج لمجيوب التي افرزىا الجدار
 6/11/2012، الغد، عّمان
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 مزم الالجئين الفمسطينيين تال  تصريحات عباس :"العودة"العميا لمدفاع عن حق  56
جئيف الفمسطينييف، أف حؽ العودة لالجئػيف الفمسػطينييف أكدت المجنة العميا لمدفاع عف حؽ العودة لال :عماف

، حػؽ ثابػت ودائػـ، أكػدت عميػو القػرارات الدوليػة ذات 1948إلى بيوتيـ وأمالكيـ التي ىجروا منيا منذ العاـ 
الصػػػمة وجميػػػع الشػػػرائع السػػػماوية وشػػػرعة حقػػػوؽ االنسػػػاف. وقالػػػت المجنػػػة فػػػي بيػػػاف ليػػػا أمػػػس تعميقػػػا عمػػػى 

مسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس، أف مػػػا جػػػاء عمػػػى لسػػػانو ال يمػػػـز الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف وال تصػػػريحات الػػػرئيس الف
 المؤسسػػػػات الفمسػػػػطينية، تحديػػػػدًا المجمػػػػس الػػػػوطني الفمسػػػػطيني، ولجنتػػػػو التنفيذيػػػػة ودائػػػػرة شػػػػؤوف الالجئػػػػيف.

ية كانت، القادمة، مف أية جية فمسطين»اإلسرائيمية »واعتبرت أف أية محاولة لمتأثير في مجريات االنتخابات 
 يجب أال تمس الحقوؽ الوطنية لشعب فمسطيف وحقو في التحرير والعودة 

6/11/2012، السبيل، عّمان  
 

 واألردنمعبر تجاري بين ال فة الغربية  الفتتاح" اتفاق مبدئي"الغد": " 57
انػػو تػػـ  ،بفػػي راـ اهلل، الػػوزير المفػػوض احمػػد عنػػا األردنػػيعمػػف نائػػب السػػفير : أاهلل الربيحػػات عبػػد – راـ اهلل

الماضػي، الفتتػػاح معبػر تجػاري فػي جسػػر الممػؾ حسػيف، بحيػػث  األسػبوع"اتفػاؽ مبػػدئي" خػالؿ  إلػىالوصػوؿ 
ف عنػػاب، لػػػ وبػػيّ  ".واألردفيكػػوف "جػػزءا مضػػافا لمجسػػر، السػػتيعاب االحتياجػػات التجاريػػة بػػيف الضػػفة الغربيػػة 

، يترأسػػيا رئػػيس الػػوزراء أوروبيػػةؿ لجنػػة المعبػػر "سػػيقاـ بتمويػػؿ ىولنػػدي، وبرعايػػة دوليػػة، مػػف خػػال أف"الغػػد"، 
 وني بمير.طالبريطاني األسبؽ المبعوث الدولي لعممية السالـ، 

6/11/2012، الغد، عّمان  

 
 

 "إسرائيل"آالف طن من ثمار الزيتون إلى  ستةطمبات لتصدير األردن:  58
اح بتصػػدير ثمػػار ف فػػي اجتمػػاع عقػػد أمػػس لمناقشػػة قضػػية السػػميقػػدـ سػػبعة مػػواطن: نبيػػؿ حمػػراف -السػػبيؿ 

، «إسػػػػرائيؿ»وزارة الزراعػػػػة لمػػػػنحيـ تصػػػػاريح لتصػػػػدير ثمػػػػار زيتػػػػوف إلػػػػى  طمبػػػػات إلػػػػىالزيتػػػػوف إلػػػػى الخػػػػارج 
وبػػالتزامف مػػع تقػػديـ الطمبػػات أوصػػت لجنػػة فنيػػة مشػػكمة مػػف قبػػؿ وزارة الزراعػػة أمػػس بالسػػماح بتصػػدير ثمػػار 

لمسموح بتصديرىا بعشرة آالؼ طف بواقع الشير الحالي، وحددت السقؼ اإلجمالي لمكمية ا 15الزيتوف حتى 
 طف لكؿ رخصة تصدير.  500

6/11/2012، السبيل، عّمان  
 

 رفض لبنان التوطينمع تحقيقيا  يصعفالفمسطينية  المطالفبعض  :خمدون الشريف 59
الممؼ الفمسطيني في لبناف »أف  ،خمدوف الشريؼ« لجنة الحوار المبناني الفمسطيني»أكد رئيس : «(السفير)»
باعتبػاره ممفػًا حيويػًا ومػف مصػمحة الجميػع إيجػاد الحمػوؿ العمميػة  ،ظى باىتماـ جدي مف الحكومة المبنانيػةيح

واعتبر  «.والواقعية لو، بشكؿ يتوافؽ مع السيادة المبنانية ويحقؽ مصمحة الفمسطينييف باعتبارىـ ضيوفًا أعزاء
عبػد اهلل « الحػوار الػوطني الػديموقراطي منتػدى»الشريؼ خالؿ لقاء عقد في طرابمس أمس، بدعوة مف رئيس 

بعض المطالب الفمسطينية تتجػاوز القػدرة عمػى تحقيقيػا نظػرًا لػرفض لبنػاف التػوطيف الػذي يرفضػو »أف  ،خالد
الفمسػػطينيوف أنفسػػيـ، كمػػا ويحتػػاج العمػػؿ عمػػى إقنػػاع المجتمػػع الػػدولي بضػػرورة تثبيػػت حػػؽ الفمسػػطينييف فػػي 

 «.إلسرائيميالعودة وضماف حقوقيـ لدى العدو ا
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6/11/2012، السفير، بيروت  
 

 السفير: أجيزة األمن السورية تقتحم مكاتف حماس وتغمقيا ودمشق ترفض التعميقو الجزيرة.نت،  60
، 5/11االثنيف يوـ اقتحمت  ،األجيزة األمنية النظامية السوريةأف ، 5/11/2012الجزيرة.نت، نشر موقع 

الجزيرة أف  وعممت دمشؽ، وأقفمتيا كميا بالشمع األحمر. جميع مكاتب حركة حماس في العاصمة السورية
  مف بيف ىذه المكاتب مكتب رئيس المكتب السياسي لمحركة خالد مشعؿ الموجود في منطقة المزة.

 وقد سبؽ ألعضاء المكتب السياسي لحماس وكوادرىا مغادرة سوريا.
، رفض اً بارز  اً سوري مسؤوالً ، إلى أف زياد حيدرنقاًل عف مراسميا  6/11/2012السفير، بيروت، وأشارت 

محطة حيث كانت  .أمس، التعميؽ عمى خبر قياـ السمطات السورية باقتحاـ مكاتب حركة حماس في سوريا
قفاليا بالشمع  قد روسيا اليوـ أذاعت خبر اقتحاـ األجيزة األمنية السورية لمكاتب حماس في سوريا وا 

 فيسبوؾكما تناقمت وسائؿ إعالـ أخرى ونشطاء عمى موقع  األحمر، مف دوف اإلشارة إلى مصدر واضح.
 خبر االقتحاـ، ومصادرة محتويات المكاتب، إضافة العتقاؿ أشخاص عمى عالقة بالحركة.

 .أو تأكيداً  السفير، التعميؽ عمى الخبر، نفياً جريدة ورفض مسؤوؿ سوري بارز، في اتصاؿ مع 
يدة تجمعت لدى األجيزة األمنية عف مشاركة عناصر مقربة السفير فإف إشارات عدجريدة ووفقا لمعمومات 

أف الحركة ىي أحد أجنحة تنظيـ  مف حماس في الصراع المسمح الدائر عمى األرض السورية، خصوصاً 
 ليا. اإلخواف المسمميف العالمي الذي تعتبره دمشؽ عدوا لدوداً 

مجموعات المسمحة المتفرقة في سوريا، إلى طريقة عمؿ ال كما أف مراقبيف عسكرييف كثرا أشاروا سابقاً 
بتكتيؾ مشابو لطريقة عمؿ حماس في غزة، سواء مف حيث االستخداـ المكثؼ لألنفاؽ، أـ طرؽ تصنيع 

 إلى فتح فجوات بيف المنازؿ في األحياء السكنية والتخفي بيف السكاف. العبوات والصواريخ المحمية، وصوالً 
 ،معاً  وكالةمصادر فمسطينية مف سوريا قالت ل ، أفغزة، مف 6/11/2012وكالة معًا اإلخبارية، وجاء في 

السوري قاـ بجرد محتويات مكتب خالد مشعؿ بالمزة ومكتب العالقات الخارجية في مشروع دمر  األمف إف
 بحضور عناصر محمييف لحركة حماس.

 
قامة الدولة حقوق فمسطينية 61  المحامون العرف: العودة وتقرير المصير وا 

: أكد اتحاد المحاميف العرب، اإلثنيف، أف حؽ العودة الالجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ وتقرير .(آي.بي.يو)
قامة الدولة الفمسطينية عمى كامؿ التراب الوطني، ىي حقوؽ ثابتة ومستقرة غير قابمة لمتنازؿ.  المصير وا 

مقت يونايتد برس إنترناشوناؿ وت أمس،وقالت األمانة العامة التحاد المحاميف العرب، في بياف أصدرتو 
القضية الفمسطينية ىي قضية العرب األولى وستبقى قضيتيـ المركزية وىي قضية غير "إف  :نسخة منو

 ."قابمة لمتصّرؼ أو التنازؿ مف أحد أيًا كاف موقعو عربيًا أو فمسطينياً 
مـ المتحدة، وأف النظاـ الصادر عف األ 194وأضافت أف ىذه الحقوؽ ثابتة بقرارات دولية ومنيا القرار 

 ."ال يعّبر عف الحقوؽ الفمسطينية الثابتة المستقرة تاريخيًا وجغرافيا ونضالياً "الرسمي العربي أو روافده 
في طميعتو الشعب الفمسطيني في التمّسؾ بثوابت نضالو "وشدَّدت األمانة عمى حؽ الشعب العربي و

، مطالبة القيادات الفمسطينية بأف "سطيف وبحؽ المقاومةالمشروع وفي الدفاع عف حقوقو التاريخية في فم
تكؼ عف أية تصريحات تؤدي النييار الوحدة الوطنية الفمسطينية خاصة في ىذه األياـ التي يحتفؿ فييا "

 ."الكياف الصييوني بذكرى وعد بمفور المشؤوـ
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والعربية بأف تتنادى نحو وحدة  وطالبت األمانة العامة التحاد المحاميف العرب جميع القيادات الفمسطينية
الصؼ واليدؼ تأكيدًا ليوية فمسطيف العربية وتتمسؾ بحؽ المقاومة، تخميصًا ليا )فمسطيف( مف االحتالؿ 
قامة الدولة المستقمة وعاصمتيا القدس ىي حقوؽ  الصييوني عمى أف يبقى حؽ العودة وتقرير المصير، وا 

 عربية فمسطينية غير قابمة لمتنازؿ.
 6/11/2012، لندن، العربي القدس

 
 مميون يورو من تركيا لحماس من أجل تعزيز سيطرتيا عمى غزة "السياسة الكويتية": أربعون 62

أمس، أف حركة حماس وعبر  ،السياسةجريدة كشفت مصادر شديدة الخصوصية ل خاص: -السياسة 
لماضي، مبمغًا ماليًا ضخمًا، يونيو احزيراف/ ذراعيا العسكرية، كتائب عز الديف القساـ، تمقت منذ شير 

مميوف يورو مف تركيا، تـ تحويمو مف وزارة المالية، بإيعاز مباشر وشخصي مف رئيس الوزراء  40 يفوؽ الػ
 إلى وزير المالية التركي محمد سمسؾ. أردوغافرجب طيب 

تناعيا حتى اآلف وقالت المصادر إف السرية المطمقة التي تمؼ عممية تحويؿ األمواؿ التركية إلى حماس وام
عف اإلستجابة لممطالب المتكررة التي وجيتيا السمطة الفمسطينية لتحويؿ ىذه األمواؿ عبر القنوات 
الفمسطينية الرسمية، يدؿ عمى المصمحة السياسية التركية الواضحة في ىذا السياؽ اليادفة لتعزيز مكانة 

 ة الفمسطينية.ضد شرعية السمط ،وكتائب القساـ بشكؿ خاص ،حماس بشكؿ عاـ
في  ،وىو ماىر عبيد ،وبحسب المصادر، فإف المكتب السياسي لمحركة وافؽ عمى تعييف أحد أعضائو

مف الجيات الرسمية التركية وتحويميا  األمواؿمنصب المسؤوؿ المالي لمحركة في تركيا، حيث يقوـ بتمقي 
أحد الكوادر  ،ذلؾ نواؼ الدبابسة حماس في غزة، يساعده في إلىفيما بعد عف طريؽ شركات صرافة تركية 

 والذي عمؿ في المجاؿ المالي لسنوات طويمة. ،العريقة في حماس
وأضافت المصادر أف الجياز المالي لحماس في تركيا، خمؼ الجياز المالي لمحركة الذي عمؿ لسنوات 

 طويمة في دمشؽ، إلى أف اضطر إلى مغادرة األراضي السورية في أعقاب اندالع الثورة.
 6/11/2012، السياسة، الكويت

 
 مّد بالده حركة حماس بالسالح ينفيوزير الخارجية السوداني  63

نفى وزير الخارجية السوداني عمي كرتي بشدة مّد بالده حركة حماس بالسالح، وقاؿ  الوكاالت:و  ،الجزيرة
في  ،كرتي ووصؼ إف بالده لف تكؼ عف تأييد حركة حماس برغـ العدواف اإلسرائيمي عمى السوداف.

بمد السوداف حماس بالسالح بأنيا "أوىاـ اتخذتيا  "إسرائيؿ"مزاعـ  ،تصريحات لقناة النيؿ األزرؽ السودانية
إسرائيؿ ذريعة لضرب دولة تحتفظ بعالقات سياسية مع حركة حماس". وأضاؼ أف حماس تقوـ بصنع 

 اف لمدىا بالسالح.صواريخ يصؿ مداىا إلى تؿ أبيب، ولذلؾ فيي ليست في حاجة إلى السود
 5/11/2012الجزيرة.نت، 

 
 مستشار الرئيس المصري: أصل المشكمة في سيناء يرجع إلى معاىدة السالم مع "إسرائيل" 64

اهلل األشعؿ، إف الصراع  قاؿ المفكر اإلستراتيجي ونائب وزير الخارجية المصري األسبؽ عبد :القاىرة
االنفالت أمنى وكذلؾ االجتماعي، وفقداف لألمؿ. وشدد عمى والتوتر الدائر في سيناء اآلف، يمثؿ حالة مف 

وقاؿ األشعؿ إف الحؿ لمتخمص مف ىذه  أنو ال يجب "إغفاؿ دور إسرائيؿ، التي ال تكؼ عف المؤامرات".
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الحالة "يكمف في ضرورة أف يكوف لمدولة وجود قوى وعادؿ داخؿ سيناء، إضافة إلى تصور يشمؿ األربع 
 وكالةوأكد األشعؿ في تصريح ل مف المجتمع المصري". ترجع المنطقة لتصبح جزءاً سنوات القادمة بحيث 

قدس برس عمى أف الوضع في سيناء "يحتاج إلى معادلة إستراتيجية وليس ردود أفعاؿ، بما يشمؿ تعمير 
 المنطقة في المقاـ األوؿ، وكذلؾ أف يكوف التواجد األمني تواجدا حقيقيا وليس في حاالت الطوارئ".

مف جانبو اعتبر محمد سيؼ الدولة، مستشار الرئيس المصري لمشؤوف العربية، أف "أصؿ المشكمة يرجع 
حددتيا المادة الرابعة التي تقيد حؽ مصر  إلى معاىدة السالـ )مع إسرائيؿ( التي تفرض عمى مصر قيوداً 

طقة مف القوات المسمحة في نشر قواتيا المسمحة عمى امتداد كؿ حدود سيناء، وتجرد أكثر مف ثمثي المن
المصرية، وىو ما أدى إلى السيادة المنقوصة التي نحف بصددىا اآلف، وبالتالي ترتب عمييا كؿ ىذه 

  األعماؿ اإلرىابية واإلجرامية والتجسسية".
أنو "ال حؿ ليذه األزمة إال بإعادة السيادة كاممة عمى أراضي سيناء، وذلؾ  :وأكد في تصريح لقدس برس

عاىدة السالـ بما يتيح لمصر نشر كؿ ما تراه مف قوات ضرورية مف قواتنا المسمحة" مشيرًا إلى بتعديؿ م
ألؼ مصري مقيميف  400وجود حؿ عاجؿ ليذه األحداث يتركز في بحث كيفية سد االحتياجات األساسية لػ 

 عمى في سيناء.
 5/11/2012قدس برس، 

 
 وفد حزف األصالة التونسي يصل غزة 65

إلى قطاع غزة، مساء االثنيف، عبر  ،د. المولدي عمي مجاىد ،لعاـ لحزب األصالة التونسيوصؿ األميف ا
وأوضح المفوض اإلعالمي لحركة  معبر رفح البري وذلؾ بناء عمى دعوة حركة المجاىديف لو لزيارة القطاع.

ا عمى متانة العالقة أف ىذه الزيارة وجيت لو مف قبؿ قيادة الحركة وتأتي تأكيد ،سالـ عطا اهلل ،المجاىديف
عمى اليدؼ األسمى الذي يجمع الحركتيف وكؿ أصحاب  التي تجمع الشعبيف التونسي والفمسطيني، وتأكيداً 

 التوجيات اإلسالمية وىو تخميص بيت المقدس وأقصاىا المبارؾ مف براثف المحتؿ.
 5/11/2012فمسطين أون الين، 

 
 الميين في مصر وتونس ُيميد الطريق نحو فمسطين: نجاح اإلسيةجبية العدالة والتنمية الجزائر  66

عف أممو في نجاح تجربة  ،الشيخ عبد اهلل جاب اهلل ،أعرب رئيس جبية العدالة والتنمية في الجزائر :الجزائر
قدس برس:  وكالةوقاؿ في تصريحات خاصة ل اإلسالـ السياسي في الحكـ في بالد ثورات التغيير العربية.

عقودا طويمة مف الزمف وقدموا  اإلسالميوفف إلى الحكـ أمؿ ناضؿ مف أجمو "وصوؿ بعض اإلسالميي
التي ناضموا مف  األىداؼتضحيات جسيمة مف أجؿ ذلؾ، واليوـ اإلسالميوف أماـ اختبار كبير لتجسيد 

رب في كؿ مف مصر وتونس فإنيا بالتأكيد اوأشار إلى أنو "إذا نجحت ىذه التج أجميا ومنوا شعوبيـ بيا".
ذا لـ تنجح فإف ذلؾ سيكوف كارثة".ستم  يد الطريؽ نحو فمسطيف، وا 

 5/11/2012قدس برس، 
 

 قمع تظاىرات الكويت شارك في" يأردني"سندوس عمى خشم أي فمسطيني أو  :سابق نائف كويتي 67
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تيامات بذيئة عمى لساف البرلماني الكويتي السابؽ مسمـ البراؾ :كاالتو ال نشرت عمى ، حيث وردت ألفاظ وا 
بالدوس عمى أنؼ أي أردني  اؽ واسع لقطات شريط الفيديو يظير فييا البراؾ بيف بعض أنصاره ميدداً نط

 أو فمسطيني يراه في الشارع في إطار قمع تظاىرات الكويت.
قد ىدد بالدعوة إلى إسقاط النظاـ الممكي األردني إذا  ،أو ضمير األمة كما يمقب في الكويت ،وكاف البراؾ

 ارع رجاؿ أمف أردنيوف يشاركوف في قمع تظاىرات بالده.ما شاىد في الش
 5/11/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 بدء محاكمة أربعة جنراالت إسرائيميين وعمى رأسيم أشكنازي في تركيا 68

مف المقرر أف تبدأ، اليوـ الثالثاء، في استانبوؿ في تركيا محاكمة أربعة مف كبار الجنراالت في الجيش 
مواطنيف أتراؾ عمى متف سفينة مرمرة عند اعتراض الجيش اإلسرائيمي ألسطوؿ  تسعةتيمة قتؿ اإلسرائيمي، ب

 الحرية واقتحاـ السفينة التركية.
وأف عمى رأس المتيميف رئيس  ة ىآرتس، في عددىا الصادر اليوـ، أف المحكمة ستتـ غيابياً جريدوذكرت 

ة أف المحاكمة في حاؿ انطالقيا جريدي. وأضافت الأركاف الجيش اإلسرائيمي السابؽ الجنراؿ جابي أشكناز 
 إلى باإلضافةوتضـ قائمة المتيميف اإلسرائيمييف  ."إسرائيؿ"ستزيد مف حدة التوتر في العالقات بيف تركيا و
، وقائد جياز االستخبارات العسكرية  أشكنازي، قائد سالح البحرية اإلسرائيمية السابؽ الجنراؿ اليعيزر مرـو

ورئيس قوات سالح الجو الكولونيؿ أفيشاي ليفي. وستطمب النيابة العامة  ،نراؿ عاموس يدليفالسابؽ الج
ألؼ عاـ عمى كؿ واحد منيـ. وجاء في الئحة االتياـ التي تمتد عمى  18فرض أحكاـ بالسجف ألكثر مف 

لتحريض عمى وليف اإلسرائيمييف متيميف بالتحريض عمى القتؿ البشع أو التعذيب واؤ صفحة  أف المس 144
 العنؼ باستخداـ السالح.

 6/11/2012، 48عرف 
 

 "إسرائيلـ"لجنة برلمانية عراقية: القوات األمريكية سرقت األرشيف الييودي وسممتو ل 69
أكدت لجنة السياحة واآلثار التابعة لمجمس النواب العراقي أف االحتالؿ األمريكي سرؽ األرشيؼ  :بغداد

ونقؿ القسـ اإلعالمي  التي احتفمت بو قبؿ أربعة أشير. "،إسرائيؿػ"، وسممو لالييودي العراقي بطريقة محترفة
لييئة عمماء المسمميف في العراؽ تصريحات لنائب رئيس المجنة النيابية طالؿ الزوبعي قاؿ فييا: "إف القوات 

امة، مكتوب األمريكية عثرت عند اجتياحيا العراؽ عمى سجف خفي في قبو بمديرية المخابرات العراقية الع
 صندوقًا مف الحديد والخشب، تحوي رقعاً  16وأضاؼ: "إف ىذا القبو يضـ  عميو األرشيؼ الييودي العراقي".

جمدية وكتابة وعبارة عف مجموعة مف المعمومات وكتابي التدويف والتوراة". وذكر أف أحد المترجميف 
 يكية في مطار بغداد الدولي.العراقييف أبمغ عف وجود ىذا األرشيؼ لدى قوات االحتالؿ األمر 

أف تنقؿ األرشيؼ  2003يوليو  /وأوضح الزوبعي أف قوات االحتالؿ األمريكية طمبت في شير تموز
دامتو"، حسب زعميا، مبينا أنيا وقعت مستندات لمعراؽ بأف تعيد  الييودي العراقي لدييا بغية "حمايتو وا 

 ."إسرائيؿ"إلى  2007عاـ  ، ولكنيا لـ تعده، بؿ نقمتو2005األرشيؼ إليو عاـ 
إف الييود كانوا "وتابع: "لقد أخذوا أفضؿ مرجعية لوجود الييود في الشرؽ، لكي تقوؿ الدعاية اإلسرائيمية: 

 مسحوقيف في الشرؽ كمو؟!"، عمى حد تعبيره. محتقريف في العراؽ، وبالتالي كانوا أناساً 
 5/11/2012قدس برس، 
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إف حركة حماس قادرة عمى ممارسة دور ميـ في حؿ القضية  ،قالت وزارة الخارجية الروسية: الوكاالت
خالؿ لقائو بنائب رئيس المكتب السياسي  ،سيرغي الفروؼ ،وأشار وزير الخارجية الروسي الفمسطينية.

إلى أف القضية الفمسطينية مف الميـ أال تُنسى  ،أمس االثنيففي القاىرة  ،موسى أبو مرزوؽ ،لحركة حماس
وأضاؼ الفروؼ: "نحف عمى ثقة بأف حماس قادرة عمى ممارسة دور  عمى خمفية أحداث "الربيع العربي".

إلى أف "القضية الفمسطينية ال يمكف حميا بدوف توحيد جميع الفمسطينييف وبدونو  ىاـ في ىذه العممية"، الفتاً 
 التسوية في الشرؽ األوسط".لف تتـ 

عف ارتياحو لتبادؿ  مف جانبو، قاؿ أبو مرزوؽ: "نحف نعمـ بدور روسيا الياـ في المسألة الفمسطينية"، معرباً 
اآلراء حوؿ ىذه القضية، خاصة وأنو نتيجة لألحداث في سوريا فإف قيادة حماس توجيت لإلقامة في عدة 

 أماكف في المنطقة.
 6/11/2012السبيل، عّمان، 

 
 

 لزيادة دعم الالجئين الفمسطينيين في سورية متمفزةاألونروا تطمق حممة  71
ونروا بحممة دعائية متمفزة لدعـ الالجئيف الفمسطينييف في سورية، وأوضح بياف األبدءت وكالة  :نيويورؾ

ية يوما أف "اشتداد العنؼ في سور  :5/11نشر عمى موقعيا االلكتروني يـو االثنيف  األونروا،صادر عف 
، دفعيا إلى تصعيد مناشدتيا الطارئة مف خالؿ حممة متمفزة".  ااألونرو  وتيدؼ الحممة بحسب بياف بعد يـو

ألؼ فمسطيني  500زيادة الوعي "بمحنة معظـ المدنييف المعرضيف لممخاطر في سورية، بما في ذلؾ  إلى
فقا لوالية المفوضية السامية لشؤوف أف "الفمسطينييف ال يتمتعوف بالحماية و  إلىيعيشوف ىناؾ"، مشيرا 

 الالجئيف التابعة لألمـ المتحدة" عمى حد تعبيره.
 5/11/2012قدس برس، 

 
 فّياض: الّدعُم الكامل أو االستقالة 72

 ىاني المصري
لػػّوح رئػػيس الحكومػػة سػػالـ فّيػػاض باالسػػتقالة، وطالػػب بتشػػكيؿ حكومػػة فصػػائمّية تشػػارؾ فييػػا القيػػادات عمػػى 

جية تداعيات المرحمة القادمة، خصوًصا إذا مػا حصػؿ الفمسػطينيوف عمػى دولػة مراقبػة ولػـ أعمى مستوى لموا
 ينصاعوا لمتيديدات األميركّية واإلسرائيمّية. فماذا وراء ىذا التيديد باالستقالة؟

لـ يعد خافًيا أف فّياض غاضب جًدا عمى فصائؿ المنظمة، وخصوًصا "فػتح"، التػي مػف المفتػرض أنػو رئػيس 
ا، وذلؾ بعد االحتجاجات الشعبّية وما رافقيا مف شعارات وانتقػادات كبيػرة وجيػت ضػد حكومتػو عمػى حكومتي

 خمفّية ارتفاع األسعار وتأخر صرؼ الرواتب.
فّياض يخشى مف تكرار ىذه االحتجاجات واالنتقادات وتوسعيا عمى خمفّية احتماؿ اتساع األزمة االقتصادّية 

ة والحكومػػة اإلسػػرائيمّية تيديػػداتيما بقطػػع العالقػػات مػػع السػػمطة، ووقػػؼ تحويػػؿ إذا مػػا نفػػذت اإلدارة األميركّيػػ
المساعدات والعائدات الجمركّية. رسالة فّياض لفصائؿ المنظمة: الدعـ الكامػؿ لحكػومتي، أو االسػتقالة، ومػا 

 يمكف أف ينجـ عنيا مف زيادة الموقؼ تدىوًرا.
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ال أعتقػػد ذلػػؾ، خصوًصػػا بعػػد نفػػي فيػػاض لتقػػديميا، وبعػػد  ىػػؿ مػػا سػػبؽ يعنػػي أف التيديػػد باالسػػتقالة جػػدّي؟،
األنباء التي ترددت بأف الرئيس اتفؽ مع رئيس حكومتو عمى تأجيػؿ البحػث فػي األمػر إلػى مػا بعػد الحصػوؿ 

 عمى الدولة المراقبة.
التفػاؽ لو أراد فّياض االستقالة الستقاؿ بعػد توقيػع اتفػاؽ المصػالحة، أو بعػد "إعػالف الدوحػة"، الػذي تضػمف ا

عمى تشكيؿ حكومة وفاقّية برئاسة الرئيس، األمر الذي أعطى رسالة سيئة إلى فّياض بأنػو غيػر مناسػب فػي 
مرحمة الوفػاؽ، بمػا يصػوره وكأنػو عنػواف مػف عنػاويف االنقسػاـ. صػحيح إف فّيػاض طػرح فكػرة االسػتقالة أكثػر 

ع بػيف التيديػد باالسػتقالة أو االسػتعداد مف مرة، وأعمف أنو لف يكوف عقبة أماـ الوحدة، ولكف ىنػاؾ فػرؽ شاسػ
 ليا واالستقالة فعاًل.

إف فّيػاض لػف يسػتقيؿ بسػيولة، ألنػو طمػوح وصػاحب  -وكؿ تقدير يحتمؿ الصواب والخطػأ –أنا في تقديري 
 مشروع، ويرى بأف مشروعو ىو المعبة الوحيدة في المدينة.

لتيديد باالستقالة ىػو معرفتػو أف حاجػة الػرئيس إف ما ساعد فّياض عمى القياـ بطرح رؤية متكاممة تضمنت ا
و"فػػتح" إليػػو قػػد ازدادت بعػػد ابتعػػاد ىػػدؼ تحقيػػؽ الوحػػدة، وفػػي ظػػؿ تفػػاقـ األزمػػة االقتصػػادّية التػػي تمػػر بيػػا 

 السمطة والمرشحة لالتساع كما أسمفنا.
"فػتح"، متواضػع، وتأكد ما سػبؽ مػف خػالؿ أف نتػائج االنتخابػات المحمّيػة أثبتػت أف حجػـ الفصػائؿ، باسػتثناء 

ومفترض وفؽ فيػاض أف ال يسػمح ليػا بػالتنطح لمتصػدي لمحكومػة التػي معظميػا تشػارؾ فييػا، فػال يمكػف أف 
 تكوف الفصائؿ مشاركة في الحكومة ومعارضة ليا في نفس الوقت.

مف أما "فتح"، فصحيح أنيا عمى العمـو فازت في االنتخابات، ولكف فوزىا أشبو بيزيمة المنتصر، ألنو جاء 
دوف منافسػػة حقيقّيػػػة، وفػػػي ظػػػؿ تغمػػػب عػػدة قػػػوائـ محسػػػوبة أو غيػػػر محسػػػوبة عمػػى "فػػػتح" عمػػػى قوائميػػػا فػػػي 
االنتخابػػات فػػي مػػدف كبيػػرة، مثػػؿ راـ اهلل ونػػابمس وجنػػيف، كمػػا أف نسػػبة المشػػاركة فػػي المػػدف مقمقػػة، وتسػػتحؽ 

 الوقوؼ أماميا ودراسة أسبابيا والعمؿ عمى عالجيا.
ت ال تعود أساًسا لمتجاوب مع مطالبة "حماس" بيا، ألف حجـ "حمػاس" كمػا تشػير كػؿ إف المقاطعة لالنتخابا

نمػا تعكػس نوًعػا مػف اإلحبػاط العػاـ فػي ظػؿ انسػداد 20االستطالعات لف يتجاوز الػ % في أحسف األحواؿ، وا 
مػػى اخػػتالؼ األفػػؽ السياسػػي، واألزمػػة االقتصػػادّية، وفقػػداف الثقػػة بالمسػػتقبؿ، وبالقيػػادة والفصػػائؿ واألحػػزاب ع

 أنواعيا، ودوف تمييز بيف "فتح" و"حماس" أو غيرىما.
إضافة لما تقدـ، فّياض أصاًل غير متحمس لفكرة الػذىاب إلػى األمػـ المتحػدة، بػالرغـ مػف اعترافػو بأنيػا حػؽ 
لمفمسطينييف، في ظؿ المعارضة األميركّية واإلسرائيمّية ومف بعض البمداف األوروبّيػة اليامػة، عمػى أسػاس أف 
الحصػػوؿ عمػػى الدولػػة المراقبػػة لػػف يضػػيؼ شػػيًئا جديػػًدا نوعياػػا لمػػا يوجػػد لػػدى الفمسػػطينييف، وسيسػػبب أضػػراًرا 

 فادحة، قد ال يمكف السيطرة عمى تداعياتيا.
 ما داـ األمر كذلؾ، ما الذي أدى إلى تجميد استقالة فّياض؟

نمػػا تيديػػد بيػػا، وفّيػػاض نفػػى مباشػػرة ل مػػرئيس وعبػػر المتحػػدث باسػػمو أف يكػػوف قػػد أواًل. إنيػػا ليسػػت اسػػتقالة، وا 
 استقاؿ.

ثانًيا. ىو أرسؿ الرسالة التي أرادىا لمفصائؿ، وىي أنيا إذا كررت االنتقادات لحكومتو فإنو سيستقيؿ، ويضع 
 الميمة في حجرىا، بما يجعميا تواجو الموقؼ المتأـز والمعرض لمتفاقـ مف دونو.

ى األمػـ المتحػدة، بػالرغـ مػف أف شػير تشػريف الثػاني قػد بػدأ، ال وما يعػزز موقػؼ فّيػاض أف خطػوة التوجػو إلػ
تبدو أنيا محسومة تماًما، مع أف الرئيس أصبح اآلف أكثر تصميًما عمػى الػذىاب إلػى األمػـ المتحػدة )بػالرغـ 
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مػػف نصػػائح معظػػـ المقػػربيف منػػو( بعػػد موجػػة االنتقػػادات العارمػػة لتصػػريحو األخيػػر عػػف حػػؽ العػػودة، وموقفػػو 
وؿ حقػػػو فػػػي الزيػػػارة ال العػػػودة إلػػػى مدينتػػػو صػػػفد، وبػػػالرغـ مػػػف معارضػػػة دوؿ عربّيػػػة وأوروبّيػػػة الشخصػػػي حػػػ

عديدة، كاف بعضيا مثؿ فرنسا مع التوجو بشروط العاـ الماضي، وأصػبحت ضػده فػي كػؿ األحػواؿ فػي ىػذه 
 المرحمة.

تظػروا كثيػًرا، وبمقػدورىـ أف المعارضوف لتقديـ مشروع القرار اآلف في األمـ المتحدة يروف بأف الفمسطينييف ان
ينتظػروا حتػػى االنتخابػات اإلسػػرائيمّية التػػي سػتعقد فػػي كػانوف الثػػاني المقبػػؿ، السػيما إذا فػػاز بػاراؾ أوبامػػا فػػي 
االنتخابات الرئاسّية األميركّية، ألف ىذا الفوز يمكف أف يساعد األحزاب األقؿ تطرًفا في إسرائيؿ عمى الفوز، 

لمػػػرت إلػػػى الحيػػػاة السياسػػػّية، وخػػػاض االنتخابػػػات بػػػائتالؼ يضػػػـ تسػػػيبي ليفنػػػي خصوًصػػػا إذا عػػػاد أييػػػود أو 
وكاديما وعناصر أخرى، حيث أشارت االستطالعات بأف لػدى مثػؿ ىػذه القائمػة فرصػة لمتغمػب عمػى تحػالؼ 

 ليبرماف، فال يزاؿ الوىـ حوؿ المفاوضات، بالرغـ مف كؿ ما جرى، قائًما. –نتنياىو 
ذا  إف الحصوؿ عمى العضوّية المراقبة يمكف أف يكػوف خطػوة ميمػة إذا جػاءت ضػمف إسػتراتيجّية متكاممػة، وا 

ُأخػػذت االسػػتعدادات الضػػرورّية ليػػا، أمػػا إذا جػػاءت ردة فعػػؿ وضػػربة يػػأس فإنيػػا يمكػػف أف تػػؤدي إلػػى دولػػة 
فمسػػػطينّية )دولػػػة ليسػػػت عضػػػًوا( تحػػػت االحػػػتالؿ تعػػػود إلػػػى التفػػػاوض مػػػف دوف شػػػروط، بحجػػػة أف المكانػػػة 

أنيػا  1967سّية والقانونّية لمفمسطينييف قد تغيرت، وىذا غير صحيح، فوضع األراضػي الفمسػطينّية عػاـ السيا
ذا حصمت فمسطيف عمى الدولة المراقبة، فسػتكوف دولػة مراقبػة تحػت االحػتالؿ.  محتمة وفًقا لمقانوف الدولي، وا 

لفمسػطينيوف إلػى المفاوضػات بعػد أو إف ىذا يعزز الموقؼ الفمسطيني إذا جاء مف مسار جديد، أما إذا عػاد ا
قبػػؿ أف تسػػتنزفيـ العقوبػػات األميركّيػػة واإلسػػرائيمّية، ومػػف دوف مرجعّيػػة وال وقػػؼ لالسػػتيطاف؛ سػػيكوف حػػاليـ 

 أسوأ مف وضعيـ الحالي.
فّيػػػاض معػػػو حػػػؽ فيمػػػا يقولػػػو ضػػػمًنا حػػػوؿ قيمػػػة التوجػػػو إلػػػى األمػػػـ المتحػػػدة فػػػي ظػػػؿ االنقسػػػاـ الفمسػػػطيني، 

يركّيػػة واإلسػػرائيمّية لػػو ومػػف بعػػض الػػدوؿ األوروبّيػػة النافػػذة، خصوًصػػا إذا فػػاز أوبامػػا. ويعػػزز والمعارضػػة األم
ىذا الػرأي أف بعػض الػدوؿ العربّيػة ال تؤيػد ىػذه الخطػوة، وأف األنظمػة العربّيػة بشػكؿ عػاـ ال تعطػي األولوّيػة 

وتونس، ومػا يمكػف أف يجػري فػي في ىذه الفترة لمفمسطينييف النشغاليا بما يجري في سوريا، ومصر، وليبيا، 
لبناف، واألردف، وبقّية البمداف العربّية مف دوف استثناء، في ظؿ عاصفة التغيير التػي انطمقػت ولػـ تيػدأ حتػى 

 اآلف.
ىػػذا صػػحيح إذا جػػاءت خطػػوة التوجػػو ضػػمف اإلسػػتراتيجية المعتمػػدة حتػػى اآلف، أمػػا إذا جػػاءت ضػػمف خطػػة 

خطػػأ، ألنػػو يجعمنػػا نسػػير فػػي نفػػس الطريػػؽ الػػذي سػػارت فيػػو القيػػادة إسػػتراتيجية جديػػدة فمػػا يقتنػػع بػػو فيػػاض 
 الفمسطينية منذ توقيع اتفاؽ أوسمو، وأوصؿ الفمسطينييف إلى ما ىـ فيو اآلف، وىو كارثة بكؿ المقاييس.

الفمسطينيوف في الوضع الحػالي، وبعػد عشػريف عاًمػا مػف المفاوضػات، فػي أسػوأ وضػع مػف دوف مفاوضػات، 
لتجربػػة أثبتػػت أف المفاوضػػػات مػػف دوف أوراؽ قػػوة وتغييػػر مػػػوازيف القػػوى ال تقػػود سػػوى إلػػػى بػػالرغـ مػػف أف ا

التنػػازالت مػػف دوف توقػػؼ، لدرجػػة المسػػاس بحػػؽ العػػودة، كمػػا الحظنػػا فػػي تصػػريحات الػػرئيس األخيػػرة، وذلػػؾ 
يسمع بمػا يقولػو مف دوف مقابؿ، بؿ مجرد محاولة فاشمة لمتأثير عمى الرأي العاـ اإلسرائيمي الذي ال يرى وال 

أو يفعمػػػو الفمسػػػطينيوف، ألف درجػػػة التيديػػػد الفمسػػػطيني إلسػػػرائيؿ أصػػػبحت صػػػفًرا، كمػػػا أشػػػار أحػػػد التقػػػارير 
اإلسرائيمّية األخيرة. التنازالت فػي ظػؿ االنقسػاـ والضػعؼ وفقػداف الرؤيػة والثقػة واإلرادة تػؤدي إلػى المزيػد مػف 

 لتطرؼ ال لالعتداؿ.التنازالت وفتح شيّية اإلسرائيمييف لممزيد مف ا
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والفمسػػػطينيوف حالًيػػػا أصػػػبحوا مػػػف دوف مقاومػػػة بعػػػد تعميػػػؽ المقاومػػػة بعػػػد سػػػيطرة "حمػػػاس" عمػػػى غػػػزة، حيػػػث 
أصبحت األولوّية عندىا الحفاظ عمى سمطتيا وتعزيزىا، والحصوؿ عمى االعتراؼ والشػرعّية العربّيػة والدولّيػة 

يقػػػؼ المػػػارد اإلسػػػالمي عمػػػى قدميػػػو، ويبػػػدأ الزحػػػؼ بيػػػا، أمػػػا القػػػدس وفمسػػػطيف فقضػػػّية مؤجمػػػة إلػػػى حػػػيف أف 
لتحريػػر فمسػػطيف، وىػػذا يػػؤدي إلػػى تحويػػؿ قطػػاع غػػزة إلػػى سػػمطة مسػػتقمة، بمػػا يعمػػؽ االنقسػػاـ ويحولػػو إلػػى 

 انفصاؿ.
ولـ ينفع التركيز عمى بناء المؤسسات، بؿ أظير الضحّية وكأنيا مسؤولة عف استمرار االحتالؿ، ألنيا غيػر 

ؤسسػػات المؤىمػػة، ووضػػعت الفمسػػطينييف فػػي اختبػػار إلثبػػات الجػػدارة مفتػػوح حتػػى إشػػعار جػػديرة وال تممػػؾ الم
 آخر.

كما ال ينفع التوجو إلى األمـ المتحدة إذا جاء استمراًرا لإلستراتيجية المعتمدة، ولف تنفع الدعوة إلى انتخابات 
فػػػي ظػػػؿ تعػػػزز سػػػمطة مػػف دوف غػػػزة، ألنيػػػا سػػػتقود إلػػػى تكػػريس االنقسػػػاـ وتحويمػػػو إلػػػى انفصػػػاؿ، خصوًصػػا 

سرائيمًيا ودولًيا.  "حماس" عربًيا وا 
 

ذا لـ تقدر القيادة والفصائؿ عمى المبادرة إلييا، فعمػى األقػؿ  ستراتيجّية متكاممة، وا  ال بديؿ مف مسار جديد، وا 
 ال تكوف عقبة أماـ بمورتيا.

 6/11/2012، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
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 عكيفا الدار
ال يمكف حقا االعتماد عمى العرب. كاف مف المطيؼ جدا اف نميػو ببػالوف كحمػوف، الػذي عػارض االنفصػاؿ، 
ويؤيػػد ضػػـ المسػػتوطنات. واسػػتمتعنا كثيػػرا بػػالتنزه مػػع يػػائير لبيػػد فػػي مسػػتوطنة ارئيػػؿ الناشػػبة كعظػػـ فػػي قمػػب 

قنػع شػمعوف بيػريس بػأف يغيػر فػي سػف التاسػعة والثمػانيف والنصػؼ صػفة "فخامػة "المناطؽ" المحتمػة. وبػدأنا نُ 
 الرئيس" لتصبح "ُيقسـ القدس". وظير فجأة أبو مازف في القناة الثانية يبمبؿ أذىاننا بسالمو.

تعممنا مف قريب مف المؤرخ بني موريس اف محمود عبػاس متمسػؾ بخطػة المراحػؿ، ولػذلؾ فانػو "مسػتمر فػي 
( وفجأة، وفي منتصؼ معركة االنتخابػات التػي تػتـ عمػى مػاء ىػادئ، بػيف 7/9دة" )"ىآرتس"، طمب حؽ العو 

أسػػعار جػػبف الكػػوتج وتخفيضػػات اليواتػػؼ المحمولػػة، استصػػوب عبػػاس التخمػػي عػػف حػػؽ العػػودة بالفعػػؿ إلػػى 
 مسقط رأسو في صفد.

 تسػتطيع اف تقػوؿ لمعػرب اف وىنا وجد اليميف تعزيزا لنظريتو "في عدـ وجود شريؾ" بقوؿ ميروف بنفنستي "ال
(، ولػػذلؾ ينبغػػي اف ننسػػى تقسػػيـ الػػبالد )وبعػػد ذلػػؾ ُييػػدئ 5/10ينسػػوا يافػػا وعكػػا فيػػـ لػػف ينسػػوا" )"ىػػآرتس"، 

جأشػػػنا بقػػػوؿ معػػػاكس ىػػػو اف "أكثػػػر الالجئػػػيف ال يريػػػدوف العػػػودة"(. لكػػػف حينمػػػا بػػػدأ الجميػػػور يسػػػتوعب ىػػػذا 
اسػػتقر رأي الػػرئيس الفمسػػػطيني  –" 1967ال عمػػى  1948 التعزيػػز لػػزعـ بنيػػاميف نتنيػػاىو اف "الصػػػراع عمػػى

 عمى اعالف اف ما ال يوجد داخؿ الضفة والقطاع وشرقي القدس ىو اسرائيؿ.
اف أكبر مفاجأة ىي مفاجأة استقبالنا لكالـ عباس. عرفتنا محاضر االجتماعات التي نشػرتيا شػبكة "الجزيػرة" 

لبراغمػاتي فػي قضػية الالجئػيف. فقػد ُأبمػغ ىنػاؾ اف عبػاس في كانوف الثاني مػف العػاـ الماضػي عمػى توجيػو ا
قاؿ في احدى محادثاتو في حينو مع رئيس الوزراء اييود اولمرت "سػيكوف مػف غيػر المنطقػي اف نطمػب الػى 
 اسرائيؿ اف تستوعب خمسة مالييف الجئ أو حتى مميوف الجئ... فسيكوف معنى ذلؾ نياية دولة إسرائيؿ".
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)وكػاف ذلػؾ مقامػا ال نسػتطيع اف نقػوؿ  2009ر داخمي فػي الرابػع والعشػريف مػف آذار والى ذلؾ فانو في حوا
انو كاف يرمي الى تضميؿ الجميور االسرائيمي الييودي( أجػاب عبػاس بػػ ال عػف سػؤاؿ ضػيؼ فمسػطيني مػف 
 : الناصػػرة سػػألو ىػػؿ يسػػتطيع حينمػػا يحػػيف الوقػػت الحصػػوؿ عمػػى جنسػػية فمسػػطينية. فقػػد قػػاؿ عبػػاس فػػي حػػـز

محتاجا الى جواز الثبات أنؾ فمسطيني"، وأضاؼ: "عميؾ اف ترفع عممػيف: عمػـ المسػاواة وعمػـ الدولػة  "لست
 المستقمة مف اجؿ إخوتؾ في المناطؽ المحتمة".

في نيساف الماضي صادؽ رئيس "الشاباؾ" السابؽ، يوفػاؿ ديسػكف، عمػى روايػة عبػاس اف نتنيػاىو رفػض اف 
نفسػو فػي الػرد عمػى المواقػؼ الفمسػطينية مػف قضػايا الحػدود واالمػف أو حتػى يبدأ معو تباحثا عمميا ولـ ُيجيد 

اف ينظر في الوثائؽ. "دعوا القصص التي تعرفونيا عف اف أبو مازف ال يريد محادثتنا"، قاؿ ديسكف في لقاء 
 موثؽ في كفار سابا؛ "كنت ىناؾ الى ما قبؿ سػنة وأنػا أعمػـ مػف قريػب مػا الػذي يحػدث. لػيس ليػذه الحكومػة

 اىتماـ بحؿ أي شيء مع الفمسطينييف وأقوؿ ىذا بيقيف".
برغـ اف قادة "حماس" وغيػر قميػؿ مػف المسػؤوليف الكبػار فػي "فػتح" نػددوا بتصػريحات عبػاس شػديدا ألنػو قػاؿ 
إنػػو ال يريػػد العػػودة الػػى صػػفد، فقػػد كانػػت المقابمػػة الصػػحافية مػػع القنػػاة الثانيػػة جػػزءا مػػف معركػػة دبموماسػػية 

ترمي الى التييئة لرفع مستوى تمثيؿ السمطة الفمسطينية في االمػـ المتحػدة. ويحسػف اف ننتبػو  اعالمية شاممة
الى تصػريح عبػاس عػف انػو مػا بقػي يجمػس فػي مكتػب الػرئيس فمػف تكػوف انتفاضػة. فيػذه رسػالة الػى حكومػة 

صػػموف فػػي اليمػػيف التػػي تيػػدد بػػالرد عمػػى "اجػػراء مػػف طػػرؼ واحػػد" مػػف ىػػذا القبيػػؿ بضػػـ "منػػاطؽ": حينمػػا تح
 المقابؿ عمى انتفاضة ثالثة قد تنتشر في المنطقة كميا، فال تبحثوا عني في المقاطعة.

اجػػؿ أراد عبػػاس اف يتػػدخؿ فػػي المعركػػة االنتخابيػػة فػػي اسػػرائيؿ وىػػذا جيػػد )ىػػؿ يحػػؽ لبيبػػي وحػػده اف يغػػزو 
ة اليمػيف الػى ىاويػة ممعبا سياسيا ليس لو؟(. وقػاـ بعمػؿ االحػزاب الصػييونية التػي انضػمت الػى مسػيرة حماقػ

الواقع الثنائي القوميػة والفصػؿ العنصػري. ال يمكػف االعتمػاد عمػى العػرب حقػا. فػػ "ال" عنػدىـ قػد تتحػوؿ الػى 
 "نعـ" أما "ال" عندنا فيي "ال".

 5/11/2012، "ىآرتس"
 6/11/2012، األيام، رام اهلل
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 مرزوؽ الحمبي
ليس جديدًا إال في قػرار خػوض « إسرائيؿ بيتنا»االصطفاؼ اليميني الجديد في إسرائيؿ بيف حزبي الميكود و 

االنتخابػػات فػػي الئحػػة انتخابيػػة واحػػدة. فالتحػػالؼ بػػيف الحػػػزبيف قػػائـ مػػف قبػػؿ، وتطػػابؽ وجيػػات النظػػر فػػػي 
فيػو يحمػؿ دالالت أبعػد مػف االصػطفاؼ الحزبػي القضايا الكبرى والصغرى بينيما قػائـ ىػو أيضػًا. ومػع ىػذا 

الداخمي فػي إسػرائيؿ وأبعػد مػف مجػّرد تموضػع اليمػيف حيػاؿ مػا ُيمكػف أف يكػوف تموضػعًا جديػدًا لقػوى الوسػط 
الميبرالػػي عشػػية االنتخابػػات المبكػػرة فػػي كػػانوف الثػػاني )ينػػاير( المقبػػؿ. فمػػا الػػذي حصػػؿ ومػػا الػػذي ُيمكػػف أف 

 يحصؿ؟
اإلسرائيمية الداخمية منذ أواسط التسعينات عمى أربعة محاور. األوؿ: نشوء إجماع واسع لقد تطورت السياسة 

يقضي بتطبيع عالقة الدولة مع المراكػز االسػتيطانية الكبيػرة واعتبارىػا نياشػية وجػزءًا مػف إسػرائيؿ ضػمف أي 
طالة أمد الوضع القائـ مػا اسػتطاعت إسػرائيؿ إليػو سػبياًل فػي  تسوية مع الفمسطينييف. الثاني: إدارة الصراع وا 

كؿ ما يتصؿ بالمسألة الفمسطينية وتحويميا إلى مسألة خدمات بمدية وتسييالت حركة التنّقػؿ ومػا تحممػو مػف 
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نمو طفيؼ في حركة التجارة والعمؿ. الثالث: االنزالؽ بالديموقراطية اإلسرائيمية المحدودة إلى نوع خاص مف 
سػػػرائيمية ُمطمقػػػة فػػػي ظػػػّؿ اإلصػػػرار عمػػػى إعػػػالف إسػػػرائيؿ دولػػػة ييوديػػػة األبرتيايػػػد المتػػػدّرج تناصػػػره غالبيػػػة إ
مػػف المسػػتند الػػذي وّقعػػو الػػرئيس األميركػػي « الييوديػػة»تػػـ بشػػطب  1947)االعتػػراؼ األميركػػي بإسػػرائيؿ فػػي 

حينيػػا(، وىػػو إصػػرار موّجػػو إلػػى الفمسػػطينييف فػػي الػػداخؿ تحديػػدًا ولتػػوفير غطػػاء لسياسػػات إسػػرائيمية نحػػوىـ. 
: إحػالؿ التيديػد اإليرانػي ومخػاطر التحػوالت العربيػة عمػى إسػرائيؿ بػدؿ اسػتحقاقات المسػألة الفمسػطينية الرابع

دارة السياسات نحو الداخؿ اإلسرائيمي ونحو الخارج، أيضًا.  وبناء الخوؼ الييودي كمادة لتشكيؿ الواقع وا 
دفعيػػا قػػدمًا مػػف خػػالؿ تحقيػػؽ  اليمػػيف يصػػب فػػي ىػػذه التطػػورات ويسػػعى إلػػى -وفػػي رأينػػا أف تحػػالؼ اليمػػيف 

أجنػػدات انتخابيػػة وحزبيػػة داخميػػة. بمعنػػى، ُيمكننػػا أف نتميػػى بأسػػئمة التفاصػػيؿ الصػػغيرة ومػػا تسػػربو الصػػحافة 
اإلسػػرائيمية مػػف تفاصػػيؿ مثيػػرة أكثػػر أو أقػػّؿ عػػف تمييػػديات التحػػالؼ ودوافعػػو. أو ُيمكننػػا أف نبحػػث اآلف عػػف 

سػػط الميبراليػػة مقابػػؿ اليمػػيف. وقػػد تكػػوف فػػي ىػػذا وذاؾ بقيػػة إثػػارة شػػكؿ اصػػطفاؼ مػػا ُيمكػػف اعتبػػاره قػػوى الو 
إعالميػػػة مػػػا عمػػػى غػػػرار مػػػا أشػػػيع فػػػي تػػػؿ أبيػػػب مػػػف أف التحػػػرؾ قصػػػد االلتفػػػاؼ عمػػػى المستشػػػار القضػػػائي 

« إسػرائيؿ بيتنػا»لمحكومة اإلسرائيمية الذي مف المفترض أف يبّت في أمر تقديـ الئحة اتيػاـ ضػد زعػيـ حػزب 
اليمينػػي الجديػػد. لكننػػي أرجػػح أف القصػػد مػػف التحػػالؼ أبعػػد مػػف ىػػذه التفاصػػيؿ بكثيػػر. فيػػو عػػريس التحػػالؼ 

اصطفاؼ ُيقصد بو الكسب االنتخابي االستثنائي لغرض ضػماف التأييػد لسياسػات إسػرائيمية مندفعػة إلػى أمػاـ 
 في المحاور التي أشرنا إلييا آنفًا، ال سيما الممؼ اإليراني والمسألة الفمسطينية.

انياىو الذي خسر المعركة ولو موقتًا عمى الممّؼ اإليراني في السجاؿ مػع الػرئيس األميركػي أوبامػا يسػتعّد فنت
لكسػػػبيا فػػػي جولتيػػػا المقبمػػػة بعػػػد االنتخابػػػات فػػػي إسػػػرائيؿ وأميركػػػا. ونػػػرجح أف سياسػػػات إدارة الصػػػراع مػػػع 

ناحيػة اليمػيف اإلسػرائيمي عمػى  الفمسطينييف ستشيد زخمًا ُيقصد بػو تكػريس الوضػع القػائـ كوضػع نيػائي، مػف
األقػػّؿ الػػذي قػػد يبػػادر إلػػى انسػػحاب مػػف جانػػب واحػػد مػػف منػػاطؽ السػػمطة الوطنيػػة. أمػػا الجديػػد فيػػو تجػػاوز 
الخطػػػاب الػػػديموغرافي الػػػذي يبثّػػػو الميبراليػػػوف وفمػػػوؿ اليسػػػار. فإسػػػرائيؿ يمينيػػػة متماسػػػكة حػػػوؿ قيػػػادة يمينيػػػة 

 لديموغرافي أيضًا بيف البحر والنير.ستستطيع، وفؽ ىذا التحالؼ، إدارة الممؼ ا
بمعنػػى، أف ىػػذا اليمػػيف المػػدعوـ شػػعبيًا والمسػػتند إلػػى إجمػػاع يتجػػاوز القاعػػدة الشػػعبية لميمػػيف نفسػػو، والفاعػػؿ 
تحػػت غطػػاء مواجيػػة الخطػػر اإليرانػػي يعتقػػد أنػػو لػػـ يعػػد ممزمػػًا فػػي ىػػذه المرحمػػة التاريخيػػة بػػأي شػػيء تجػػاه 

يف عمومًا، بمف فييـ الفمسطينيوف في إسرائيؿ نفسيا بأي شيء سوى ما تحقػؽ المسألة الفمسطينية والفمسطيني
ليـ حتى اآلف، ويسعى لالستفادة مف انشغاؿ المحيط العربي بسػيولة أوضػاعو وانيياراتػو. أمػا إذا لػـ يعجػبيـ 

ولئػؾ فػي السػاحؿ فميبّمطوا البحر أو يشربوه! المقولة العرفاتية ذاتيا معكوسة يقوليا لمفمسطينييف في الجبػؿ وأل
 أيضًا!

طبعًا، ستندفع عجمة ىذا التوّجو أكثر في حاؿ رحؿ الرئيس براؾ أوباما وحّؿ محّمو رومني. فمػف المػرجح أف 
يحضػػر الممػػؼ اإليرانػػي بكثافػػة كحػػدث وخطػػاب تنبػػري القيػػادة اإلسػػرائيمية اليمينيػػة بحجتيمػػا وتحػػت غبارىمػػا 

ائيؿ ومعاديػة لممسػألة الفمسػطينية تمامػًا. فمػف سيسػأليا، فػي تبّرر سياسات معاديػة لحقػوؽ اإلنسػاف داخػؿ إسػر 
 ظّؿ تيديد وجودي إيراني، أسئمة الديموقراطية عف حقوؽ اإلنساف أو حقوؽ الفمسطينييف ومسألتيـ!

يحػػػاوؿ اليمػػػيف اإلسػػػرائيمي كػػػأي يمػػػيف آخػػػر أف يحػػػّؿ المسػػػألة الييوديػػػة حيػػػث وصػػػمت عمػػػى طريقػػػة اليمػػػيف 
ترس في تخـو اليوية والشحف والتجييش والركوف إلى القوة. وىو في ىذا يخطػو فػي التاريخية، مف خالؿ التم

تقػػديرنا آخػػر خطواتػػو باتجػػاه اسػػتقداـ السػػيولة فػػي المحػػيط العربػػي إلػػى داخػػؿ فمسػػطيف التاريخيػػة. يعتبرىػػا ىػػو 
 لتاريخ.لحظة تاريخية لالنقضاض عمى الواقع ليشّكمو عمى ىواه ونعتبرىا آخر محاوالتو لإلمساؾ بدفة ا
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 تجاه غزة "اإلسرائيمي"كوابح التحرك العسكري  75
 د. عدناف أبو عامر
انتيت جولة المواجية العسػكرية األخيػرة فػي غػزة بتقػدير عسػكري وأمنػي )إسػرائيمي( متفػؽ عميػو تقريبػًا، يقػوؿ 

تحػػوؿ معظػػـ التصػػػريحات  إف حمػػاس تحػػاوؿ إقػػرار ميػػػزاف رعػػب جديػػد عمػػى الحػػػدود مػػع القطػػاع، مػػا يفسػػػر
األمنية في األسابيع األولى مف الحممة االنتخابية لػ)الكنيست( مف التركيز عمى التيديد اإليراني إلى التصعيد 
التدريجي عمى حدود غزة، ما يعني أف شيئًا ما يموح في األفؽ، ويعد سببًا مركزّيًا لقمؽ صناع القرار في )تػؿ 

 أبيب(.
مػػة كفيمتػػاف بػػأف تشػػكال الحقًػػا خطػػًرا سياسػػياا عمػػى رئػػيس الػػوزراء "بنيػػاميف نتنيػػاىو"، ىػػذه المواجيػػة وأخػػرى قاد

الذي ال يبحث عف مواجية عسكرية واسعة مع حماس، ومف الصػعب التصػديؽ بػأّف األخيػرة معنيػة بمواجيػة 
ا عمػػػى كيػػذه، ومػػػع ذلػػؾ إف أحػػػداث األسػػػابيع األخيػػرة تقربيمػػػا مػػف نقطػػػة الصػػػداـ، الكفيمػػة بػػػأف تمقػػي بظالليػػػ

 الحممة االنتخابية.
وخالًفا لمعظـ جػوالت المواجيػة السػابقة، إف مػا جػرى فػي األسػبوعيف األخيػريف لوفقػًا لمتقػدير )اإلسػرائيمي(ل 
جػاء بمبػادرة واضػحة مػػف حمػاس، فيػي لػػـ تعػد تتجاىػؿ نػػار الصػواريخ التػي تطمقيػػا المنظمػات الصػغيرة، بػػؿ 

 الف ذلؾ.تشارؾ اآلف بنشاط في العمميات، وال تخشى إع
ما يعني أنو عمى المستوى التكتيكي تحاوؿ حماس أف تقرب قواعد لعب جديدة فيما يسميو الجيش "المقياس" 
القػػاطع لمئػػات األمتػػار غربػػي الجػػدار، فػػي الطػػرؼ الفمسػػطيني، وتريػػد تثبيػػت ميػػزاف رعػػب بموجبػػو لكػػؿ نشػػاط 

ئيمي( سػتكوف "شػارة ثمػف"، وفػي كػؿ مػرة يقوـ بػو الجػيش خمػؼ الجػدار، وأحياًنػا بمحاذاتػو فػي الطػرؼ )اإلسػرا
 يعبر فييا الجيش الجدار ليفكؾ عبوات ناسفة زرعيا الفمسطينيوف؛ تفتح عميو نار قذائؼ )الياوف.)

كؿ ذلؾ معناه أف استمرار الصراع العنيؼ قد يضػع الجػانبيف فػي موقػؼ خطيػر؛ ألف رد الفعػؿ )اإلسػرائيمي( 
خاليػا إطػالؽ الصػواريخ مػف حمػاس والفصػائؿ األخػرى، لكػف حتى اآلف منضبط جػداا، واقتصػر عمػى ضػرب 

 األمر كفيؿ بأف يتغير إذا ما استمر إطالؽ النار.
في الوقت نفسو ىناؾ انطباع )إسرائيمي( سائد يعمنيا صراحة أو مواربػة، معترفػًا بمػا أسػماىا "الحقيقػة المػّرة"، 

سػتوى السياسػي دفػع بػو فػي غػزة إلػى طريػؽ بػال المتمثمة بعدـ امتالؾ الجيش حاّلً تجاه معضمة غزة؛ ألف الم
مخرج، رغـ تيديدات وزيػر الحػرب ورئػيس الػوزراء ورئػيس ىيئػة األركػاف الػذيف ييػددوف حمػاس صػباح مسػاء 

 برد مؤلـ إذا لـ يقؼ إطالؽ القذائؼ الصاروخية.
الجنوبيػة، بينيػا صواريخ منذ مطمػع السػنة باتجػاه المسػتوطنات  610فقد أعمف الجيش أف الفمسطينييف أطمقوا 

صاروًخا خالؿ الشير الماضي وحده، مف )سديروت( إلى عسقالف وبئر السبع، وال يكاد يمر يوـ دوف  150
أف ُتسػػمع تحػػػذيرات "المػػوف األحمػػػر" التػػي تجعػػػؿ سػػكاف الجنػػػوب يفػػروف إلػػػى أمػػاكف آمنػػػة، وال يممػػؾ الجػػػيش 

 جوابًا.
ف الجػػيش فشػػؿ فػػي امتحػػاف مواجيػػة القػػذائؼ فػػي المحصػػمة إف اسػػتمرار الوضػػع عمػػى مػػا ىػػو عميػػو يعنػػي أ

الصػػػاروخية لحمػػػاس، وذىػػػب إلػػػى تجريػػػب جميػػػع الوسػػػائؿ: االغتيػػػاالت المركػػػزة، ومياجمػػػة البنػػػى التحتيػػػة، 
طػػػالؽ نيػػػراف المػػػدافع عمػػػى خاليػػػا إطػػػالؽ الصػػػواريخ، وعمميػػػة واسػػػعة النطػػػاؽ داخػػػؿ القطػػػاع كػػػػ"الرصاص  وا 

 المالييف، ونصب منظومة دفاع لمواجية الصواريخ.المصبوب"، وتحصيف آالؼ المباني بكمفة مئات 
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ورغـ كؿ ذلؾ يستمر إطالؽ الصواريخ، ما يعني أف حماس في واقػع األمػر تحػدد قواعػد المعػب، فػإف شػاءت 
ف شػػػاءت أعمنػػػت ىدنػػػة، وبالتػػػالي إف المبػػػادرة فػػػي يػػػد الطػػػرؼ الثػػػاني، وُدفػػػع  أطمقػػت القػػػذائؼ الصػػػاروخية، وا 

 لؾ!الجيش إلى موقؼ مف يرد عمى ذ
الموقؼ األكثر إثارة في ممؼ التصعيد األخير موقؼ رئػيس أركػاف الجػيش الػذي ُيكثػر فػي المػدة األخيػرة مػف 
القوؿ إنو ال يمكف االستمرار في ذلؾ، ولف يكوف مفر مف عممية عسكرية واسعة النطػاؽ أخػرى داخػؿ قطػاع 

 د جولة.غزة، عبر عمؿ ىجومي كبير فيو؛ ألنو لف نستطيع االستمرار في جولة بع
فػػي الوقػػت نفسػػو إف مقػػربيف منػػو يؤكػػدوف إحجامػػو عػػف مػػنح الحكومػػة توصػػية بنسػػخة أخػػرى مػػف "الرصػػاص 
المصػػبوب"؛ ألنػػو يػػدرؾ جيػػًدا أف عمميػػة عسػػكرية واسػػعة فػػي القطػػاع لػػف تحػػؿ مشػػكمة القػػذائؼ، رغػػـ إمكانيػػة 

وقذائؼ صاروخية، نجاح الجيش في قتؿ عدد غير قميؿ مف عناصر حماس، ويضع يده عمى قواعد إطالؽ 
لكف إطالقيا لف يتوقؼ، وال يجوز أف ننسى أنو خالؿ الحرب وفي أثناءىا استمرت حماس بإطالقيا، وزادت 
في معدالتيا، ومع ذلؾ ميـ أال ننسى أننا في منطقة رماؿ متحركة، كؿ )سيناريو( مستبعد قابؿ لمتحقؽ بيف 

 ساعة وأخرى.
 5/11/2012، فمسطين أون الين
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 فيمي ىويدي
كؿ ما ىو مطموب اآلف أف يفػتح ممػؼ التحقيػؽ فػي قضػية الغػارة اإلسػرائيمية عمػى مكػامف ثػروة الغػاز اليائمػة 

 التي تقع داخؿ الحدود المصرية. فاألمر أجؿ مف أف يسكت عنو وأخطر مف أف يتـ التياوف فيو.
 (1) 

ف تشير التقارير العممية إلى أف منطقة شرؽ البحر المتوسط تحفؿ بثػروة ىائمػة مػف ىو خبر طيب ال ريب، ا
تريميػػوف متػػر  1222الغػػاز الطبيعػػي، وأنػػو يػػتـ اإلعػػالف عػػف اكتشػػافات فػػي تمػػؾ المنطقػػة تجػػاوزت احتياطاتيػػا 

فػي داخػػؿ مميػػار دوالر، لكػف المفاجػأة فػػي األمػر أف تقػع تمػػؾ الثػروة  220مكعػب قػدرت قيمتيػػا الحاليػة بنحػو 
حػػدود مصػػر االقتصػػادية، واف يػػتـ االكتشػػاؼ لحسػػاب بمػػديف ىمػػا إسػػرائيؿ وقبػػرص. والمؤسػػؼ، بػػؿ الصػػادـ 
والمفجػػع، أال تحػػرؾ مصػػر سػػاكنًا، وأف تقػػؼ متفرجػػة عمػػى مػػا يجػػري، بػػؿ وأف تبػػدي اسػػتعدادًا لتمريػػره وغػػض 

 الطرؼ عنو.
ر وشػيادات لثالثػة مػف أىػؿ االختصػاص رويت القصة في األسبوع الماضي، واستندت فيما ذكرت إلى تقػاري

بالموضػػوع، ىػػـ الػػدكتور نائػػؿ الشػػافعي خبيػػر االتصػػاالت المصػػري المقػػيـ فػػي نيويػػورؾ، والػػدكتور خالػػد عبػػد 
القػػادر عػػودة رئػػيس قسػػـ الجيولوجيػػا بجامعػػة أسػػيوط والسػػفير إبػػراىيـ يسػػري مػػدير الشػػؤوف القانونيػػة األسػػبؽ 

 مع آخريف قضية فسخ عقد بيع الغاز الطبيعي المصري إلسرائيؿ.بوزارة الخارجية، وىو مف سبؽ اف رفع 
خالصػػة المعمومػػات األساسػػية فػػي القضػػية أف ثمػػة جػػباًل غاطسػػًا فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط يرتفػػع أعمػػى قػػاع 
البحػػر بنحػػو ألفػػي متػػر، يعرفػػو الجيولوجيػػوف باسػػـ إراتوسػػتنيس. وىػػو العػػالـ السػػكندري الػػذي كػػاف ثالػػث أمنػػاء 

سنة قبؿ الميالد( وكاف أوؿ مف أشار إلى خصوصية تمؾ  200درية في عصرىا الذىبي )نحو مكتبة اإلسكن
المنطقػػة فػػػي شػػػرؽ المتوسػػط، التػػػي تمثػػػؿ سػػػفوح الجبػػؿ. ومنػػػذ السػػػتينيات بػػػدأ التنقيػػب فػػػي المنطقػػػة ومسػػػحيا 

حتياطات مف جيولوجيًا، إلى اف تحدثت التقارير، التي ذاعت خالؿ السنوات الثالث األخيرة، عف أنيا تضـ ا
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الغػاز ىػػي األكبػػر فػػي العػػالـ، وأنيػػا تبشػػر بنقمػػة كبػػرى يمكػػف اف تحػػدث فػػي المنطقػػة المحيطػػة، ال تقػػؿ أىميػػة 
 عف النقمة التي حدثت في منطقة الخميج اثر اكتشاؼ النفط فييا خالؿ القرف الماضي.

(2) 
السػػؤاؿ الوحيػػد، لكننػػي  فػػي ختػػاـ مقالػػو األسػػبوع الماضػػي وقفػػت عنػػد السػػؤاؿ: مػػا العمػػؿ؟ لػػـ يكػػف ذلػػؾ ىػػو

اعتبرتو عنوانًا لقائمة األسئمة الفرعية التي ينبغي أف تثار عند فحص القضية. وال أظف أننا يمكف أف نختمؼ 
حوؿ أىمية التثبت مف المعمومػات األساسػية الخاصػة بالموضػوع. وأبرزىػا مػا يتعمػؽ بموقػع االكتشػافات التػي 

فػػػي نطػػػاؽ المنطقػػػة البحريػػػة االقتصػػػادية الخالصػػػة لمصػػػر. إذ  تػػػـ اإلعػػػالف عنيػػػا ومػػػا إذا كانػػػت تػػػدخؿ حقػػػاً 
قػػدرت الحػػدود االقتصػػادية البحريػػة  1982المعمػػـو أف اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لقػػانوف البحػػار الموقعػػة فػػي عػػاـ 

ذا مػا ثبػت ذلػػؾ فإننػا نصػبح بػػإزاء عػدواف صػريح عمػػى حػدود الممكيػة المصػػرية،  200بمسػافة  ميػؿ بحػػري. وا 
 قًا وأطماعًا في محيط الغير بالمخالفة لمقانوف الدولي.يزعـ لمغير حقو 

أدري أف مف يسرؽ وطنًا ال يجد غضاضة وال يستغرب منو أف يسرؽ بئرًا، لكننػا نتحػدث عػف تحريػر الوقػائع 
مف الناحية القانونية إلثبات الحقوؽ، إلى جانب ذلؾ فإف جيدًا يتعيف أف ُيبذؿ لتحديد حجـ االحتياطيات مف 

امنػػػة فػػػي تمػػػؾ المنطقػػػة ومػػػا ىػػػي الػػػدوؿ التػػػي ليػػػا اف تسػػػتحوذ عمييػػػا أو تتشػػػارؾ فييػػػا. صػػػحيح أف الغػػػاز الك
إسرائيؿ تتصرؼ في الوقت الراىف كما لػو أنيػا الجيػة المسػيطرة والمسػؤولة عػف حقػوؿ غػاز المتوسػط، بػدليؿ 

قرصػنة الػذي أرادت أنيا منخرطة فعميًا في عمميػات بيعػو وتصػديره، إال أف ذلػؾ ُيعػّد مػف قبيػؿ االغتصػاب وال
فػي اغتصػاب فمسػطيف « نجاحاتيػا»بو أف تقيـ أمرًا واقعًا تفرضو عمػى اآلخػريف، مسػتميمة فػي ذلػؾ خبرتيػا و

 وتيديد األرض المحتمة.
يتفرع عما سبؽ سؤاؿ آخر عف ترسيـ حدود مصر البحرية االقتصادية، سػواء فيمػا خػص الجيػة التػي تتػولى 

رسيـ الجزئية التي حدثت، ذلؾ انني فيمت مما اجريتػو مػف اتصػاالت اف ىذه العممية أو ما خص اتفاقات الت
وزارة البتروؿ والثروة المعدنية في مصر ليست ليا عالقػة بيػذه العمميػة، وقيػؿ لػي إف ىيئػة العمميػات بػالقوات 
د المسػػمحة ىػػي التػػي تتػػولى الترسػػيـ، ثػػـ تبعػػث بػػو إلػػى وزارة البتػػروؿ لكػػي يتػػولى خبراؤىػػا التحػػرؾ فػػي الحػػدو 

المرسومة. وىو ما يثير بدوره عديدًا مف عالمات االستفياـ والتعجب حوؿ أسباب انفراد ىيئة العمميػات بتمػؾ 
الميمػػة. ذلػػؾ اف ىنػػاؾ فرقػػًا بػػيف اف تكػػوف القػػوات المسػػمحة طرفػػًا فػػي العمميػػة وبػػيف اف تنفػػرد بيػػا مسػػتبعدة 

. والحالة التي نحف بصددىا نموذج يشيد الجيات الفنية األخرى التي ينبغي أف يكوف ليا كممة في الموضوع
 بأف ترسيـ الحدود البحرية مع الجيراف ميمة أكبر مف اف تنفرد بيا القوات المسمحة.

. لكػػف تمػػؾ االتفاقيػػة لػػـ 2003الثابػػت اف مصػػر وقعػػت اتفاقيػػة لترسػػيـ الحػػدود مػػع قبػػرص اليونانيػػة فػػي العػػاـ 
بحفػر حقػؿ  2010تيجة ذلؾ أف إسرائيؿ قامػت فػي العػاـ تحدد نقطة البداية مف الشرؽ مع إسرائيؿ، وكانت ن

عمى السفح الجنوبي لجبؿ إراتوستنيس، حيث اعتبرت قبرص اف إلسرائيؿ حقًا فػي تمػؾ المنطقػة، « ليفياثاف»
كيمػومترًا فػي حػيف يبعػد  190سنة قبؿ الميالد، وىو يبعد مسػافة  200رغـ اف ممكية السفح ثابتة لمصر منذ 

 كيمومترًا. 235فة عف ميناء حيفا مسا
األمر يتجاوز إعادة النظر في اتفاقية ترسيـ الحدود مػع قبػرص التػي كانػت مػدخاًل إلىػدار حقػوؽ مصػر فػي 
غػػػاز شػػػرؽ المتوسػػػط، ألف التعامػػػؿ الجػػػاد مػػػع الموضػػػوع يقتضػػػى إعػػػادة ترسػػػيـ حػػػدود مصػػػر فػػػي المنطقػػػة 

سػػرائيؿ وقطػػاع غػػزة، كػػذلؾ الحػػدود اال قتصػػادية الخالصػػة لتركيػػا واليونػػاف االقتصػػادية البحريػػة بػػيف مصػػر وا 
المقابمػػة لمسػػاحؿ الشػػمالي مػػف اإلسػػكندرية لمسػػموـ، وال بػػأس مػػف ترسػػيـ الحػػدود مػػع جميوريػػة شػػماؿ قبػػرص 

 التركية، وىو جيد ال شؾ أنو سوؼ يحظى بتأييد ومساندة مف تركيا.
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(3) 
والػدكتور نائػؿ الشػافعي. وعمػى اعتمد في استخالص ىذه النقاط عمى دراسة الػدكتور خالػد عبػد القػادر عػودة 

التقرير الذي أعدتو لجنة الشئوف العربية والخارجية واألمػف القػومي بمجمػس الشػورى. وقػد الحظػت اتفاقػًا بػيف 
األطراؼ الثالثة عمى ضرورة إجراء مجموعػة مػف التحقيقػات الستشػكاؼ مالبسػات التفػريط فػي حقػوؽ مصػر 

 مف تمؾ التحقيقات ما يمي:واالستيانة بمقومات وعناصر أمنيا القومي. 
أبريػؿ  22{ تحري مالبسات إعالف الحكومة المصرية إنياء التعاقػد عمػى إمػداد إسػرائيؿ بالغػاز الطبيعػي فػي 

 30لمػػػػػنفط والغػػػػػاز األميركيػػػػػة بعػػػػػد ثمانيػػػػػة أيػػػػػاـ فقػػػػػط )فػػػػػي  ATPمػػػػػف العػػػػػاـ الحػػػػػالي وبػػػػػيف إعػػػػػالف شػػػػػركة 
حسػػاب الحكومػة اإلسػػرائيمية ومػػا يثيػر الحيػػرة فػػي البحػػري ل« شمشػوف»نيسػاف/أبريؿ( عػػف بػدء تطويرىػػا لحقػػؿ 

ىػػػذا الصػػػدد اف التػػػزامف بػػػيف القػػػراريف ال يمكػػػف أف يكػػػوف مجػػػرد مصػػػادفة. وأف الحكومػػػة المصػػػرية التزمػػػت 
يقع داخؿ الحػدود المصػرية. أيضػًا ال بػد أف يسػتوقفنا أف إسػرائيؿ « شمشوف»الصمت حينذاؾ، رغـ أف حقؿ 

? مػػف احتياجاتيػا. وىػػو سػكوت لػػيس 43ز مػػع مصػر رغػػـ انػو يمثػػؿ نحػو سػكتت بػدورىا عػػف إلغػاء عقػػد الغػا
مألوفػػًا ومريػػب أيضػػًا، األمػػر الػػذي يثيػػر السػػؤاؿ التػػالي: ىػػؿ تمػػت العمميػػة مػػف خػػالؿ صػػفقة بػػيف الطػػرفيف، 
بمقتضاىا سكتت الحكومة المصرية عمى عدواف إسرائيؿ عمى حقوقيا، كمػا سػكتت الحكومػة اإلسػرائيمية عػف 

 إمدادىا بالغاز؟فسخ مصر لعقد 
{ التحقيؽ في مالبسات االنسحاب المفاجئ لشركة شؿ مف امتياز شركة المتوسػط المصػري )نمييػد( الممنػوح 
ليػػا فػػي شػػماؿ شػػرؽ البحػػر المتوسػػط، الػػذي يشػػمؿ السػػفح الجنػػوبي لجبػػؿ إراتوسػػتنيس فػػي شػػير مػػارس عػػاـ 

عػف اكتشػاؼ احتياطيػات  2004. بعد مضي سػبع سػنوات عمػى إعػالف الشػركة فػي شػير فبرايػر عػاـ 2011
لمغاز الطبيعي في بئريف عمى عمػؽ كبيػر فػي شػماؿ شػرؽ البحػر المتوسػط. وحػديث الشػركة عػف انيػا سػتبدأ 
المرحمػة الثانيػة مػػف عمميػة االستكشػػاؼ ػ التػػي تسػتمر أربعػة أعػػواـ ػ لتحويػػؿ المشػاريع المكتشػػفة إلػى حقػػوؿ 

يبًا بدوره أيضػًا، ألف الشػواىد دلػت عمػى اف الشػركة ظمػت منتجة. لـ يكف االنسحاب مفاجئًا فقط لكنو كاف مر 
تعمؿ في المنطقة لمدة سبع سنوات، وأنيا حققت نتائج إيجابية مبشرة جراء النجاحات التي حققيا الحفر، إال 
انيػا تخمػت عػف دورىػا بعػد كػؿ تمػؾ الجيػود والتكػػاليؼ، األمػر الػذي يشػي باحتمػاؿ التواطػؤ مػع إسػرائيؿ لكػػي 

 الموقع نفسو الذي توقعت مصر أف تتحوؿ آباره إلى حقوؿ منتجة.تستولي عمى 
{ التحقيؽ في تقاعس البيروقراطية المصػرية عػف متابعػة الرسػائؿ واالتصػاالت التػي وجيتيػا كػؿ مػف اليونػاف 
وتركيا إلى القاىرة، التخاذ موقؼ إزاء التغوؿ اإلسرائيمي والتواطؤ القبرصػي معيػا الػذي اسػتيدؼ نيػب الغػاز 

قػػع داخػػؿ الحػػدود البحريػػة المصػػرية. وقػػد بمػػغ ذلػػؾ التقػػاعس حػػدًا دفػػع بعػػض المسػػؤوليف المصػػرييف إلػػى الوا
اإلعالف عف تمسكيـ باتفاقية ترسيـ حدود المنطقة االقتصادية مع قبرص، رغـ ما فييا مف إجحػاؼ، بػؿ إف 

ع ضػمف الحػدود البحريػة وزير البتروؿ المصري السابؽ صرح ذات مرة بأف االكتشافات القبرصية لمغاز ال تق
 المشتركة. وىو تصريح تكذبو الخرائط، فضاًل عف أف الموضوع خارج عف اختصاصو.

(4) 
 أنيي ىذه الجولة بالتأكيد عمى عدة نقاط ىي:

خػػالاًل باتفاقيػػة  { إف مػػا حػػدث مػػف جانػػب إسػػرائيؿ فػػي موضػػوع الغػػاز يمثػػؿ عػػدوانًا عمػػى السػػيادة المصػػرية، وا 
 السالـ المبرمة مع مصر.

« ليفياثػاف»{ إف مصر مف حقيا اف تطالب إسرائيؿ وقبرص بحقيا ونصػيبيا مػف الغػاز المسػتخرج مػف بئػري 
الػػػواقعيف فػػػي سػػػفح الجبػػػؿ الغػػػاطس إراتوسػػػتنيس بالتػػػداخؿ مػػػع المنطقػػػة البحريػػػة االقتصػػػػادية « افروديػػػت»و
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مػنح لشػركة شػؿ عػاـ  المصرية التي تمثؿ جزءًا مف امتياز شركة شماؿ شرؽ المتوسط المصػري )نيميػد( وقػد
 وانسحبت منو الشركة بعد ذلؾ. 1999

{ إف االتصاالت الدبموماسية والتحكيـ الدولي خياراف متاحاف لمصر لكي تحصؿ عمى حقوقيا أو لكي تثبتيا 
 عند الحد األدنى.

ة { إف بوسع مصر اف توسع دائرة التحرؾ بالتعاوف مع تركيػا إلقامػة محػور يضػـ لبنػاف وغػزة وقبػرص التركيػ
لمحفاظ عمى حقوؽ تمؾ الدوؿ واالطراؼ في الثروات االقتصادية الموجػودة فػي بػاطف شػرؽ البحػر المتوسػط. 

نشاء ذلؾ المحور ضروري لمواجية محور إسرائيؿ ػ قبرص اليونانية.  وا 
{ اثبتت التجربة اف ثمة ضرورة عاجمة ألف تسعى مصر المتالؾ القدرة عمى تصػوير أراضػييا ومياىيػا عػف 

مػػر صػػناعي خػػاص مػػف تصػػميميا، وىػػو مشػػروع يسػػتحؽ اكتتابػػًا شػػعبيًا يؤسػػس لنػػواة وكالػػة الفضػػاء طريػػؽ ق
 المصرية.

إف النخبػػة المصػػرية مشػػغولة بمعاركيػػا وحسػػاباتيا وحصصػػيا، وال اعػػرؼ اف كػػاف بينيػػا مػػف ىػػو مسػػتعد ألف 
لقضية، ألننا إذا لـ يفكر في مستقبؿ الوطف وما يحيط بو، لكنني أزعـ أف ىناؾ ضرورة لتقصي حقائؽ ىذه ا

 نعرؼ بعد إلى أيف نحف ذاىبوف، فينبغي أال يستكثر أحد عمينا أف نفيـ ما يجري حولنا وفى محيطنا.
 6/11/2012، السفير، بيروت
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 د. رحّيؿ غرايبة
ألوقػات يمثػؿ جػزءًا مػف التفكيػر "اإلسػرائيمي" الػذي ال إعادة التفكير بضـّ الضفة الغربية إلى األردف في ىػذه ا

يخػػرج عػػف دائػػرة المػػؤامرة والتفكيػػر التػػآمري، الممػػزوج بسياسػػة االسػػتغفاؿ الػػذي يمثػػؿ نيجػػًا صػػييونيًا ثابتػػًا ال 
يتغير مع تغير الدىور واألزماف، القائـ عمى التضميؿ والمخادعة، الذي يجد طريقو دومػًا عبػر الواقػع العربػي 

ـّ فيو تغييب الشعوب عف حقيا في تقرير مصيرىا وحقيا في المشاركة في إدارة شؤونيا.المرت  بؾ الذي يت
التعبير السياسي واإلعالمي عف ىذا الموضوع يعتبر مخادعا ومضمال ابتداًء، ويحمؿ كؿ معاني االستغفاؿ، 

اد يشػمؿ أرض الضػػفة لعػدة أسػباب واضػحة تمػاـ الوضػػوح؛ السػبب األوؿ، أّف مصػطمح الضػفة الغربيػػة مػا عػ
قامػػة  الغربيػػة بشػػكٍؿ كامػػٍؿ وصػػحيح، بػػؿ يقصػػد بػػو مػػا تبقػػى منيػػا بعػػد االسػػتيالء عمػػى القػػدس وأراضػػييا، وا 

 المستعمرات وتوسيعيا، وبناء الجدار العازؿ وما تـّ مف خاللو مف مصادرة لمساحات واسعة.
نيػر والبحػر الميػت، سػوؼ يكػوف تحػت السبب الثاني، أّف الحدود مع األردف والشػريط الغػوري عمػى محػاذاة ال

 السيطرة والسيادة "اإلسرائيمية"، حسب الشروط الثابتة لزعماء الكياف الصييوني.
وبناًء عمى ما سبؽ فإّف مصطمح الضفة الغربيػة سػوؼ يكػوف مضػمونو وفقػًا لمتفسػير "اإلسػرائيمي" عبػارة عػف 

ـّ إلحػاقيـ بػاألردف مجاميع سكانية محاصرة تحوي كثافة فمسطينية غير مرغوب بتبع يتيا لػ "دولة إسػرائيؿ"، يػت
ـّ التشاور عمييا مع مختمؼ األطراؼ المعنية.  بصيغة فيدرالية أو كونفيدرالية يت

ىػػذا الحػػؿ وفقػػًا ليػػذا التصػػور عبػػارة عػػف صػػيغة يجػػري إنضػػاجيا داخػػؿ األحػػزاب "اإلسػػرائيمية" أواًل، وتسػػعى 
األطراؼ الفمسطينية واألردنية، أو مػف خػالؿ سياسػة فػرض  لتنفيذىا إّما عبر المفاوضات مع السمطة وبعض

 األمر الواقع مف خالؿ تصرؼ فردي "إسرائيمي" بطريقة أحادية، كما صّرح بذلؾ "باراؾ".
المخطط الصييوني الذي يرمي إلى تصفية القضية الفمسطينية عمد إلى تمزيػؽ الشػعب الفمسػطيني إلػى عػدة 

قيػػػادات وىويػػػات فرعيػػػة متباينػػػة وىمػػػـو وطموحػػػات مختمفػػػة، كتمػػػة  "كتػػػؿ" لكػػػؿ منيػػػا ظروفػػػو الخاصػػػة، ولػػػو
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(، وكتمػػػة فمسػػػطينّيي "غػػػزة"، وكتمػػػة الالجئػػػيف فػػػي سػػػورية ولبنػػػاف والميجػػػر، وكتمػػػة فمسػػػطينّيي 48فمسػػػطينّيي )
"األردف"، ونتج عف ىذا التمزيؽ عدة مشاكؿ مستعصية أضّرت بمشروع التحريػر، وأضػّرت بمسػتقبؿ القضػية 

 ّمتيا.الفمسطينية بر 
إّف مواجيػػػة مشػػػاريع تصػػػفية القضػػػية الفمسػػػطينية يجػػػب أف ترتكػػػز عمػػػى عػػػدة محػػػاور أىّميػػػا: وحػػػدة الشػػػعب 

 الفمسطيني، ووحدة األرض الفمسطينية، ووحدة المشروع واليدؼ واإلطار.
إّف اإلخػػالؿ بيػػذه المحػػاور أو بػػأّي واحػػٍد منيػػا، تحػػت ضػػغط الظػػروؼ الصػػعبة التػػي خمقيػػا االحػػتالؿ وتحػػت 

الواقػػع السياسػػي المفػػروض، سػػوؼ يػػؤدي إلػػى انييػػار المشػػروع، وانييػػار المسػػتقبؿ، ونجػػاح المخطػػط ضػػغط 
ـّ تجاىميػا أو التغافػؿ عنيػا  التآمري الصييوني، الذي يرتكز عمى تخطيط محكـ ورؤية صػييونية صػارمة، يػت

 مف بعض قيادات الشعب الفمسطيني ومف بعض القادة والزعماء العرب عمى الجممة.
يتزعـ المشيد السياسي الفمسطيني، وكّؿ مف يتحّمؿ جزءًا مف تمثيؿ الشعب الفمسػطيني فػي أّيػة بقعػة كؿ مف 

مف بقاع األرض، وضمف أي مشروع سياسي أو مقاوـ معنّي بيذا الظرؼ الخطير أف يقػدـ إجابػات واضػحة 
جابػػات واضػػحة عػػف المسػػارات السياسػػية لمشػػعب الفمسػػطي ـّ عػػف مػػآالت المشػػروع الفمسػػطيني، وا  ني أواًل ومػػف ثػػ

 لشعوب األمة العربية واإلسالمية قاطبة ولمرأي العاـ العالمي.
ما يتعرض لو الشعب الفمسطيني مف شرذمة، وما يتعرض لو المشروع الفمسطيني مف غموض وارتبػاؾ، ومػا 
تتعػػرض لػػو المجػػاميع الفمسػػػطينية مػػف اسػػتغراؽ فػػػي الظػػروؼ المعاشػػية، واسػػػتجابة لالنصػػراؼ عػػف مواجيػػػة 

حتالؿ وتيويد القدس واالستيالء عمى األرض، إلى االنخراط في معارؾ صغيرة خارج إطػار وحػدة الشػعب اال
الفمسطيني ووحدة مشروعو، أمٌر يبعث عمى القمؽ ويثير الريبة، ولو نتائج وخيمة وتداعيات مرعبة ال يدركيا 

 ميؽ لألرض والمشروع.إاّل أصحاب الحس النضالي الصادؽ، وأصحاب الوالء واالنتماء الوطني الع
ضـّ الضػفة الغربيػة لػألردف، قبػؿ تحريػر األرض الفمسػطينية، وقبػؿ تحريػر اإلنسػاف الفمسػطيني أمػٌر مرفػوض 
مف الفمسطينييف واألردنييف معًا، ومف يحػاوؿ تسػويؽ ىػذا المشػروع ضػمف مقػوالت الوحػدة واألخػوة والمشػاعر 

و مغّفؿ ومستغفؿ يعمؿ عمى خدمة المشروع الصػييوني القومّية، فيو إّما متواطئ مع المخطط الصييوني، أ
 مف حيث يعمـ أو ال يعمـ.

 6/11/2012، العرف اليوم، عّمان
 

 برميل البارود في غزة  78
 مايكؿ ىيرتسوغ
تػػأتي الضػػربات العنيفػػة المتبادلػػة بػػيف إسػػرائيؿ والجماعػػات اإلسػػالمية المسػػمحة فػػي غػػزة عمػػى مػػدار األسػػابيع 

تحػػواًل خطيػػرًا. فػػنمط المصػػادمات غيػػر المنتظمػػة عقػػب عمميػػة "الرصػػاص المصػػبوب" القميمػػة الماضػػية لتمثػػؿ 
أفسػح المجػاؿ لتبػادؿ النيػراف عمػى مػدار فتػرات طويمػة تتخمميػا فتػرات  2009-2008التي شنتيا إسرائيؿ فػي 

 أف ال يريد تصعيد الموقؼ إلى مواجية كبرى، إال« حماس»ىدوء قصيرة لمغاية. ورغـ أف أيًا مف إسرائيؿ و 
 األمور قد تخرج في النياية عف نطاؽ السيطرة مع تصعيد الجماعات الجيادية أنشطتيا العنيفة.

 الظيور القوي لمجماعات الجيادية
إف المحػػرؾ األساسػػي وراء ىػػذا التػػدىور ىػػو نمػػو الجماعػػات الجياديػػة المسػػمحة فػػي غػػزة عمػػى مػػدى السػػنوات 

السػابقيف، تابعػة أيػديولوجيًا « حماس»العديد منيا مف أعضاء القميمة الماضية. وىذه الجماعات، التي يتكوف 
حػوؿ وقػؼ إطػالؽ النػار فيمػا « حمػاس»وال تشػعر بأنيػا ممزمػة بقواعػد « القاعػدة»وأحيانًا تنظيميًا إلى تنظيـ 
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يتعمؽ بإسرائيؿ. وبداًل مف ذلؾ ىي تتعاوف بصورة وثيقة مع جياديي سػيناء لتخطػيط وتنفيػذ ىجمػات إرىابيػة 
 ائيؿ.ضد إسر 

والجماعػػػات الجياديػػػة الرئيسػػػية التػػػي تعمػػػؿ حاليػػػًا فػػػي قطػػػاع غػػػزة ىػػػي "جػػػيش االسػػػالـ"، "جنػػػد أنصػػػار اهلل"، 
"التوحيد والجياد"، و"جماعة أنصار السنة"، وىاتاف األخيرتاف ىما أيضًا جزءًا مف إطار مظمة تدعى "مجمس 

بقيػػادة ممتػػاز دغمػػش، فػػي خطػػؼ  شػػورى المجاىػػديف فػػي أكنػػاؼ بيػػت المقػػدس". وقػػد شػػارؾ "جػػيش االسػػالـ"
، مػف بػيف عمميػات أخػرى. وتعتقػد السػمطات المصػرية أنػو لعػب 2006الجندي اإلسػرائيمي جمعػاد شػاليط عػاـ 
جنػػديًا مصػػريًا قتػػػياًل عمػػى الحػػدود بػػيف سػػػيناء  16الػػػذي خمػػؼ   2012أيضػػًا دورًا فػػي ىجػػوـ آب/أغسػػطس 

سػػػػػرائيؿ. كمػػػػػا أف جماعػػػػػة "التوحيػػػػػد والجيػػػػػاد" مسػػػػػؤولة عػػػػػ ف اليجػػػػػـو الػػػػػذي وقػػػػػع عمػػػػػى حػػػػػدود سػػػػػيناء فػػػػػي وا 
وأسػػفر عػػف مقتػػؿ مػػواطف إسػػرائيمي وعػػف اختطػػاؼ وقتػػؿ الصػػحفي االيطػػالي فيتوريػػو   2012حزيراف/يونيػػو 

 ، وغيرىا مف العمميات.2011أريغوني في نيساف/أبريؿ 
اميػػا بيجمػػات وبينمػػا كثفػػت ىػػذه الجماعػػات ىجماتيػػا مػػف غػػزة وسػػيناء، غيػػرت إسػػرائيؿ تكتيكاتيػػا تػػدريجيًا بقي

جوية وقائية ضد خاليا كانت عمى وشػؾ القيػاـ بػإطالؽ صػواريخ وكػذلؾ شػنيا ضػربات اعتراضػية ضػد قػادة 
جيادييف ناشطيف في مجاؿ اإلرىاب. ومثاؿ واحد بارز عمى ذلؾ ىو مقتؿ ىشاـ عمي صيداني )الممقب ابو 

ديف فػػي حركػػة "التوحيػػد والجيػػاد" ولػػو تشػػريف األوؿ/أكتػػوبر، وىػػو أحػػد الزعمػػاء الرائػػ 13الوليػػد المقدسػػي( فػػي 
سجؿ طويػؿ مػف األنشػطة الجياديػة فػي األردف والعػراؽ وغػزة. ووفقػًا لممخػابرات اإلسػرائيمية، كػاف عمػى وشػؾ 
تنفيػػذ ىجمػػات إرىابيػػة ضػػد إسػػرائيؿ. وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ اسػػتيدفت إسػػرائيؿ نشػػطاء فػػي غػػزة ليػػـ صػػالت 

ى كانت قد ارتكبت مػف سػيناء، وتمتنػع عػف شػف ىجمػات واضحة بيجمات كانت عمى وشؾ الحدوث أو أخر 
 في شبو الجزيرة ذاتيا خوفًا مف تقويض العالقات المتعثرة مع مصر.

وكانػػػت النتيجػػػة قيػػػاـ واقػػػع جديػػػد يشػػػمؿ تكتيكػػػات مػػػف بػػػاب العػػػيف بػػػالعيف والسػػػف بالسػػػف وزيػػػادة سػػػريعة  فػػػي 
شػريف األوؿ/أكتػوبر تعػرض جنػدي إسػرائيمي ت 23العمميات اإلرىابية[، مع عدـ وجود نيايػة فػي األفػؽ. وفػي 

إلصػابات بالغػػة جػراء انفجػػار عبػوة ناسػػفة عمػى السػػور الحػدودي مػػع غػزة. وقػػد ردت إسػرائيؿ بيجمػػات جويػػة 
ضػػد المقػػاتميف فػػي غػػزة، الػػذيف ردوا بػػدورىـ بوابػػؿ مػػف الصػػواريخ بمػػغ نحػػو ثمػػانيف صػػاروخًا خػػالؿ اليػػوميف 

بوسػػاطة مصػػرية إلػػى تقميػػؿ حػػدة المصػػادمات لفتػػرة وجيػػزة، حيػػث إف  التػػالييف. وقػػد أدى وقػػؼ إطػػالؽ النيػػراف
الجماعػػات الجياديػػة لػػف تمتػػـز بػػو. والواقػػع أنػػو بػػالنظر إلػػى النفػػوذ المحػػدود لمقػػاىرة عمػػى ىػػذه الفصػػائؿ، فػػإف 

 قدرتيا التقميدية عمى الوساطة بيف إسرائيؿ وغزة قد ضعفت.
 بين ال غوط« حماس»موازنة 
سمطة الحاكمػة لمقطػاع كونيػا تمتمػؾ مفتػاح السػيطرة عمػى الوضػع المتقمػب فػي غػزة. ىي ال« حماس»ال تزاؿ 

 بيد أف زيادة أنشطة السمفييف والجيادييف تمثؿ تحديًا خطيرًا يضع الحركة بيف المطرقة والسنداف.
 نفسػيا جماعػة جياديػة إسػالمية ممتزمػة بتػدمير إسػرائيؿ مػف خػالؿ« حمػاس»فمف الناحية األيديولوجية، ترى 

"المقاومػة المسػػمحة". وال ترغػػب فػػي أف تخسػػر أوراؽ اعتمادىػػا كمػػا أنيػػا تسػػتاء مػػف الجماعػػات الجياديػػة التػػي 
 تصورىا عمى أنيا تتعاوف مع إسرائيؿ وتحمييا.

مسػػؤوليات داخميػػة وخارجيػػة باعتبارىػػا حكومػػة القطػػاع. إف آثػػار « حمػػاس»وفػػي الوقػػت ذاتػػو تقػػع عمػػى عػػاتؽ 
تزاؿ ماثمة في األذىاف، كما أف مصر تضغط عمػى الحركػة مػف أجػؿ ضػبط  عممية "الرصاص المصبوب" ال

النفس واالحتواء. ومع فقداف سوريا كعامؿ دعػـ رئيسػي، ومػا ترتػب عمػى ذلػؾ مػف صػدع مػع إيػراف، والعػبء 
أكثػر اعتمػػادًا عمػى القػاىرة ومػف ثػـ فإنيػا تتػوخى مزيػدًا مػػف « حمػاس»الزائػد عمػى قيادتيػا فػي غػزة، أصػبحت 
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« اإلخػواف المسػمميف»بفضػؿ صػعود جماعػة « حمػاس»ال تقوض عالقتيا معيا. ورغـ تعزيز وضع الحذر لئ
إلى السمطة في مصر المجاورة ليا، إال أنيا لـ تتمقى دعمًا تمقائيًا مف الحكومة المصرية بعد الثورة. وبعد أف 

اخميػة، بػدأت اآلف تطالػب فقدت القاىرة سػيطرتيا عمػى أجػزاء مػف سػيناء وحولػت تركيزىػا باتجػاه التحػديات الد
بػأف تسػيطر بشػكؿ أفضػؿ عمػى الجيػادييف فػي غػزة، وتوقػؼ أنشػطتيا العػابرة لمحػدود داخػؿ سػيناء « حماس»

 وعبر شبو الجزيرة، ومنع عمميات التصعيد.
أنيػػا عمػػى وشػػؾ أف تكسػػر العزلػػة المفروضػػة عمييػػا والمػػأزؽ االقتصػػادي « حمػػاس»وعػػالوة عمػػى ذلػػؾ، تػػرى 

ساعدة مظمة سنية حامية تقدميا مصر وقطر وتركيا. ىذا وتعد زيػارة أميػر قطػر إلػى غػزة الذي تعاني منو بم
وىي أوؿ زيارة رسمية عمى اإلطالؽ يقػـو بيػا رئػيس دولػة إلػى القطػاع الػذي  -تشريف األوؿ/أكتوبر  23في 

مميػوف  400مرحمة رئيسية في ىذه العممية. كما أف المساعدات التي قدميا بمبمػغ  -« حماس»تسيطر عميو 
إلػى نمػوذج أكثػر نجاحػًا مػف « حمػاس»دوالر إلى جانب تعيدات تركية وغيرىػا مػف المػوارد الماليػة قػد تحػّوؿ 

في الضفة الغربية التي أصبحت اآلف عمى حافػة االنييػار االقتصػادي بسػبب « فتح»شقيقتيا المنافسة حركة 
الحماية قد ُتعقد تردد إسرائيؿ في تصعيد  مطمئنة إلى فكرة أف ىذه« حماس»فقداف الدعـ المالي الخارجي. و

األوضاع والدخوؿ في أتوف عممية "رصاص مصبوب" ثانية. بيد أف النفوذ السني يقيػد أيضػًا مػف اإلجػراءات 
 التي تقوـ بيا الحركة.

بػػيف ىػذه الضػػغوط المتضػػاربة، فإنيػػا تمعػػب لعبػة معقػػدة ومحفوفػػة بالمخػػاطر تضػػعيا « حمػػاس»وحيػث تنػػاور 
ياويػػة. وتسػػعى الحركػػة جاىػػدة إلػػى كػػبح جمػػاع الجيػػادييف ومػػنعيـ مػػف تصػػعيد التػػوترات، لكنيػػا عمػػى حافػػة ال

تحجػػـ بشػػكؿ عػػاـ عػػف فػػرض إرادتيػػا بشػػكؿ مباشػػر مػػا لػػـ تمثػػؿ تحػػديًا مباشػػرًا لسػػيطرتيا عمػػى غػػزة. ورغػػـ أف 
قومػوف ال تبػدأ عػادة بػإطالؽ صػواريخ ضػد إسػرائيؿ، إال أنيػا تغػض الطػرؼ عػف اآلخػريف عنػدما ي« حماس»

طػػالؽ سػػراحيـ بعػػد ذلػػؾ بفتػػرة وجيػػزة. وخػػالؿ األسػػابيع  بػػذلؾ، أو تقػػوـ فػػي بعػػض الحػػاالت بتوقيػػؼ الجنػػاة وا 
إلى عمميات إطالؽ الصواريخ في بعػض المناسػبات وتحممػت المسػؤولية عالنيػة « حماس»األخيرة، انضمت 

ات مفتوحػة، أو مػا تطمػؽ عنيا، رغـ أنيا لـ تطمؽ سوى صواريخ وقذائؼ قصػيرة المػدى صػوبتيا نحػو مسػاح
 عميو "أىداؼ عسكرية".

 إسرائيل بين المطرقة والسندان
بعد مرور أربعة أعػواـ تقريبػًا عمػى عمميػة "الرصػاص المصػبوب"، بػات واضػحًا لإلسػرائيمييف أف قػدرتيـ عمػى 
 الػػػردع فػػػي غػػػزة تتآكػػػؿ. فالصػػػواريخ والقػػػذائؼ التػػػي تتسػػػاقط يوميػػػًا عمػػػى جنػػػوب إسػػػرائيؿ دفعػػػت مئػػػات آالؼ
اإلسػػػرائيمييف إلػػػى االختبػػػاء فػػػي المالجػػػئ، ممػػػا شػػػكؿ ضػػػغطًا عمػػػى الحكومػػػة لكػػػي تتخػػػذ إجػػػراء أقػػػوى ضػػػد 

وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ صػػّعدت القػػوات اإلسػػرائيمية مػػف ىجماتيػػا الجويػػة المحػػددة ضػػد أىػػداؼ جياديػػة «. حمػػاس»
اعػػات عمػػى فػػرض وقػػؼ إطػػالؽ النػػار عمػػى الجم« حمػػاس»فػػي محاولػػة إلجبػػار « حمػػاس»وأخػػرى تابعػػة لػػػ 

القتالية المتشددة األخرى. بيد، نظرًا لمديناميات الداخمية فػي غػزة، فػإف ىػذه الجيػود لػـ تُػؤت ثمارىػا بعػد. كمػا 
أف إسػػػرائيؿ عػػػززت مػػػف دفاعاتيػػػا اإليجابيػػػة والسػػػمبية مػػػع إدخػػػاؿ نظػػػاـ بطاريػػػات "القبػػػة الحديديػػػة" العتػػػراض 

 ية لمجابية التحدي المتزايد.الصواريخ وبناء مالجئ إضافية، لكف ىذه التدابير غير كاف
ويقينًا أف إسرائيؿ لػدييا أسػباب اسػتراتيجية قويػة لتجنػب انػدالع مواجيػة كبػرى فػي قطػاع غػزة. كمػا أف عمييػا 
اتخاذ قرار حوؿ إيراف في العاـ المقبؿ، فضاًل عف أنيا تواجو حالة كبيرة مف عدـ اليقيف عمى طػوؿ حػدودىا 

الحػػذر بػػأف ال تتزعػزع  عالقاتيػػا الحساسػػة جػػدًا مػع مصػػر، وىػػو الوضػػع مػع سػػوريا ولبنػػاف. كمػػا أنيػا تتػػوخى 
الػذي سػيتحقؽ فػػي حالػة قيػػاـ إسػرائيؿ بغػػزو غػزة عمػى سػػبيؿ المثػاؿ. ورغػػـ أف االنتخابػات القادمػػة فػي أواخػػر 
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كانوف الثاني/يناير تشجع عمى اتخاذ ردود قوية وقاسية في غزة، إال أنيا تحوؿ دوف التصعيد الشامؿ. ورغـ 
ؾ، إذا لـ تتمكف إسرائيؿ مػف وقػؼ االتجػاه الحػالي، أو إذا تسػببت نيػراف الصػواريخ فػي وقػوع أضػرار بدنيػة ذل

أو نفسية ال ُتحتمؿ )مثؿ شف ىجوـ قاتؿ عمى إحدى المدارس(، فسوؼ تجد إسرائيؿ نفسيا مرغمة عمى شف 
 عممية واسعة النطاؽ في غزة.

 الخالصة
والجماعػػات المسػػمحة األخػػرى بإشػػعاؿ النيػػراف فػػي براميػػؿ « حمػػاس»إف الوضػػع فػػي غػػزة ممتيػػب، بينمػػا تقػػـو 

أنيػػا « حمػػاس»البػػارود. ويتطمػػب ذلػػؾ جيػػودًا فوريػػة لمحيمولػػة دوف وقػػوع تصػػعيد غيػػر مبػػرر. يجػػب أف تفيػػـ 
تسيء تقدير استعداد إسرائيؿ لمواصمة التعرض لمنيراف وأف ُتدرؾ أنيا سوؼ تواجو تبعػات غيػر مرغوبػة إلػى 

تفقػػد معػػو سػػيطرتيا عمػػى غػػزة. وباإلضػػافة إلػػى ضػػغوط إسػػرائيؿ، يجػػب عمػػى الواليػػات المتحػػدة  الحػػد الػػذي قػػد
وىػـ تحديػدًا مصػر وتركيػا وقطػر  -« حماس»والمجتمع الدولي استغالؿ نفوذىما عمى الداعميف الرئيسييف لػ 

 إلقناع الحركة بالتشديد عمى الجيادييف وتطبيؽ قرار وقؼ إطالؽ النار. -
 1/11/2012، سياسات الشرق األدنىمعيد واشنطن ل
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