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    لى حل سياسي مع السمطةإعباس لم يقل "ال" في أي مرة ويجب التوصل  لمرت:أو  1
أكدددد ر ددديس الحكومددد  اإلسدددرا يمي  السددداب" "إييدددود أولمدددرت" عمددد  ضدددرورة الو دددو  الددد  حددد   :القددددس المح مددد 

 سياسي مع الفمسطينيين خبل  األربع سنوات القادم .
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ا  ددددي نيويددددورس انددددو وحسددددب رأيددددو ان موضددددوع وقددددا  أولمددددرت خددددبل  محاضددددرة ألقاىددددا  ددددي  ام دددد  كولومبيدددد
المفاوضات مع الفمسطينيين سيكون الموضوع األىم  ي االن خابدات اإلسدرا يمي  القادمد ا وان ر ديس الحكومد  

 اإلسرا يمي  ي ب أن يكون مشارس بشك  مباشرة  ي ال والت الرامي  ال   حقي" ا فا" مع الفمسطينيين.
ادرة اليوم الخميسا  ان أولمدرت  حددث طدويبلال خدبل  المحاضدرة عدن وحسب  حيف  "يدي وت أحرنوت" ال 

محاوال و لم و   ال  ا فا" سياسدي مدع الفمسدطينيينا وأكدد ان ر ديس السدمط  محمدود عبداس لدم يقد   دي أ  
 مرة "ال"ا وقا  انو كان ينق نا شيرين لمو و  ال فا".

مدددع الفمسدددطينيين خدددبل  األربدددع سدددنوات  وحدددذر أولمدددرت مدددن أن إسدددرا ي  ممزمددد  بو دددوب ال و ددد  الددد  ا فدددا"
الن ال دددالم لدددم ي حمددد  سددديطرة "إسدددرا ي " عمددد  الفمسدددطينيينا وأن  و دددو "إسدددرا ي "  -و قددداال لدددو-القادمددد ا وذلدددس 

 الحالي وأ  اليا سوف يؤد  ل زليا عن ال الم.
ي ( كح  وحيد كما حذر من أن  ؤو  األمور ال   رض ح  )دول ين لش بين( أو بد  ذلس )دول  ثنا ي  القوم

إلنياء ال راع القا ما قا بلال : "أن الوقت أخدذ  دي النفداذ وان ذلدس ضدد م دمح  إسدرا ي  ألندو  دي دولد  ثنا يد  
 القومي  سوف ي بح  ييا الفمسطينيين ىم األكثري ".

و طددر" أولمددرت خددبل  المحاضددرة الدد  الوضددع  ددي سددوريا قا بلال:"أنددو بددادر لمحادثددات مددع سددوريا عندددما كددان 
 وزراء ولكن ذلس لم ين ح" وقا  أن اع قد أن مسأل  سقوط بشار ىي مسأل  وقت. ر يس

وحو  ال بلقات مع م را أعرب أولمرت عن أسفو من برود ال بلقات مع م ر ولكندو رأ  أن الوضدع لدن 
 ي   ال  موا ي  عسكري .

 08/11/2012 ،وكالة سما اإلخبارية
 
 انية ويتطمع لمعمل المشترك معو لتحقيق السالملوالية ثانتخابوبإعادة يينئ أوباما عباس 

ا الر يس األميركي باراس أوباما بإعادة ان خابو ر يسا أمسىنأ الر يس محمود عباس  :وكاالت –رام اهلل 
لمواليات الم حدة لوالي  ثاني . وب ث برقي  لمر يس أوباما  دد  ييا ال طمع ال اد لموا م  ال م  وال  اون 

 سوي  دا م   ي الشر" األوسطا و حقي" السبلم ال اد  والدا م عم  أساس مبدأ ح  المش رس إلن از 
سرا ي ا   يشان بأمن وسبلم و  ايش مش رس واح رام م باد .  الدول ينا  مسطين وا 

وثمن عباس  يود أوباما المس مرة لد ع عممي  السبلم قدما و حقي" ىذا اليدف النبي ا رغم ال  وبات 
يسرني أن أ قدم لفخام كم باسم ش بنا الفمسطينيا وباسمي شخ ياا بأحر " ي البرقي   وال حديات. وقا 

ال ياني بإعادة ان خابكم ر يسا لمواليات الم حدة األميركي ا م منيا لكم الن اح وال و ي"  ي ميامكم السامي ا 
 ."و حقي" ما   بون إليو من أىداف و طم ات

والي  لمسبلم واالس قرار "وباما  كون الوالي  الثاني  أل أنقات انو يأم  وقا  عضو الم ن  ال نفيذي   ا ب عري
 وأكد ."حدود الرابع من حزيران  إل  إسرا ي والديمقراطي  وي حق"  ييا مبدأ ح  الدول ين وانسحاب 

 وليس الس ي لوقف اإلسرا يمي وقف سياس  االس يطان وغيرىا من االن ياكات "المطموب من اوباما  أن
 لمح و  عم  مكان  دول  غير عضو لفمسطين  ييا. "الم حدة األممالمس   الفمسطيني  ي 

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 
  ىنية يدعو لمتحرك دوليًا لمالحقة قتمة خميل الوزير "أبو جياد" في تونس 



 
 

 

 

 

           6ص                                    2672العدد:                8/11/2012الخميس  التاريخ:

المحا   القضا ي  لمبلحق  دعا ر يس الحكوم  الفمسطيني  إسماعي  ىني  إل  ضرورة ال حرس ال ونسي  ي 
 ق م  الشييد الفمسطيني القا د خمي  الوزير "أبو  ياد"  ي  ونس.

وأشاد ىني  خبل  لقاء  م و بر يس حزب األ ال  ال ونسي األرب اء  ي غزة ب ونس ودورىا ال اريخي  ي 
 دعم القضي  الفمسطيني ا وعبر عن اع زازه بيا كونيا موطن الربيع ال ربي األو .

وه لزيار و المبارك  واالس قبا  الحا   من الش ب ال ونسي خبل  زيار و ل ونس مطمع ال ام الحاليا م برا ون
 عن شكره ل ونس ر اس  وحكوم  وبرلمانا وش با.

واس  رض ىني  ثوابت القضي  الفمسطيني   ي ضوء   ريحات ر يس السمط  األخيرة عن ح" ال ودة 
 ي أ  من ثوابت الش ب الفمسطيني  ي وطنو وأرضو وح" ال ودة.والمقاوم ا مؤكدا عدم ال فريط  

من  انيو؛ أوضح ر يس حزب األ ال  ال ونسي أن قا م  من  ونس وموري انيا وال زا ر س    إل  غزة 
 مساىم   ي كسر الح ارا  ضم عددا من القيادات اإلسبلمي .

 //فمسطين أون الين، 
 
 تداء عمى مظاىرة بغزة السمطة الفمسطينية تندد باالع 

نددت الر اس  بإقدام عنا ر أ يزة أمن وشرط  حماس  ي قطاع غزةا عم  قمع االع  ام  :و ا -رام اهلل 
الذ  نظمو اال حاد ال ام لممرأة الفمسطيني   ي غزة أو  من أمسا وشاركت بو شخ يات وطني  لممطالب  

 بإنياء االنقسام واس  ادة وحدة ش بنا.
"أن االع داء اآلثم الذ  قامت بو أ يزة حكوم  حرك  )حماس(  أمسس   ي بيان  در عنيا وأكدت الر ا

 إل غير الشرعي  عم  اع  ام سمميا يوضح أن الحرك  المذكورة ماضي   ي مخططيا االنقسامي الرامي 
قام  )إمار يا( الخا  ا واخذ أك ثر من إحكام سيطر يا عم  قطاع غزةا وسمخو عن الوطن الفمسطينيا وا 

مميون ون ف من أىمنا رىين  لمشروعيا المدمرا و  ح الطري" واس اال أمام االح بل  اإلسرا يمي لبلس فراد 
بالضف  الغربي ا من خبل   شديد و وسيع حمبلت االس يطان وم ادرة األرض والمم مكات الفمسطيني  

 السيما  ي مدين  القدس المح م ".
االع  ام السممي ي يد  ظيير الو و البوليسي والم اد  لمديمقراطي  إن االع داء عم  "وأضا ت الر اس  

لحكوم  االنقبلبا وقم يا لك  أشكا  حري  ال  بيرا وا  رارىا عم  سياس  اإلق اء واإللغاء و غوليا عم  
ة مؤسسات ش بنا وقواه و  ا مو بالقوة الغاشم ا والمضي  ي  دمير ثقا   المشارك  ال ي رسخ يا مسيرة الثور 

 ."الفمسطيني  الم ا رة عم  ام داد نحو خمس  عقود
 //األيام، رام اهلل، 

 
 السمطة الفمسطينية تطمب المساعدة المالية من سمطنة عمان 

بأن السمط  الوطني  حثت  "القدس ال ربي"لد األرب اءم ادر  مسطيني  مساء  أكدتوليد عوض:  -رام اهلل 
المالي  ال ي   اني منياا وحالت دون د ع روا ب الموظفين  األزم وا ي  سمطن  عمان عم  دعميا ماليا لم

لؤ  عيس  نق  طمب السمط   د.عن الشير الماضي لغاي  اآلن. وكان السفير الفمسطيني  ي مسقط 
لمسمطان قابوس بن س يد من خبل  الفري" أو  سمطان بن محمد الن ماني وزير المك ب السمطاني الذ  

  باح الثبلثاء.ال قاه بمك بو 
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بأن سفير دول   مسطين الم  مد  األرب اء "القدس ال ربي"لد أرس سفارة  مسطين بمسقط  ي بيان  وأوضحت
 . ربط حكوم ي البمدين الشقيقين وسب    زيزىا ال يلد  السمطن  اس  رض مع الن ماني ال بلقات 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 عمى الفمسطينيين لتقديم تنازالت  سيضغط أكثر أوباماخريشة: حسن  

حسن خريش ا النا ب الثاني لر يس الم مس ال شري ي الفمسطينيا أنو ال ير  أ قالا أو ي قد  د.أكد : طولكرم
 آماال عم  إعادة ان خاب الر يس األمريكي باراس أوباما لوالي  ر اسي  ثاني   يما ي  م" بالقضي  الفمسطيني .

"إن أوباما ا  ب الش ب الفمسطيني  /خا   لد"قدس برس" األرب اء وقا  خريش   ي   ريحات 
بخطابا و الم كررةا ولكنو لم ينفذ شي ا مما وعد بو وقد كذب كغيره من الرؤساء"ا مشيرالا إل  أن "إدار و 
القادم  س كون كك  اإلدارات السابق  ولن  ضيف أ  شيء ل الح القضي  الفمسطيني  أو  قدم أ   ديدا 

ن ما ممارس  مزيد من الضغوط عم  الفمسطينيين لم ناز  عن الحقو" ب د أن  را  ت قضي يم عم  وا 
 المس و  الدولي وال ربي وح   عم  المس و  الداخمي".

 //قدس برس، 
 
 بانخفاض مقدار االنحياز األمريكي بفوز أوباماحسين األعرج: نأمل  

د. حسين األعرجا األرب اءا إن القيادة الفمسطيني   أم  أن يقف قا  ر يس ديوان الر اس ا  :م ا - رام اهلل
الر يس األمريكي الذ  أعيد ان خابو باراس أوباما عم  مسا   واحدة بين الفمسطينيين واإلسرا يميينا وأن يبذ  

  يداال إضا ياال خبل    رة ر اس و الثاني  لمو و  إل  ح  عاد  لمقضي  الفمسطيني .
 //رية، وكالة معا اإلخبا

 
 "القدس العربي": فوز أوباما يزيد من الضعوط لتأجيل "الطمب الفمسطيني" 

 األمريكيرب اء بان  وز الر يس ألا "القدس ال ربي"م ادر  مسطيني  رسمي  لد : أكدتوليد عوض - رام اهلل
مشروع قرار  باراس اوباما ضاعف من ح م الضغوط الممارس  عم  القيادة الفمسطيني  ل أ ي   قديم

 .األمريكي  لئلدارة ر    ديدة  إلعطاءاالع راف بالدول  الفمسطيني  لم م ي  ال ام  
 إعطاءوعبرت الم ادر عن مخاو يا من  را ع ب ض الدو  عن دعميا لممس   الفمسطيني بذري   ضرورة 

لطاول  المفاوضات  ياإلعاد  إسرا ي ان خابو لوالي  ثاني  لممارس  ضغطو عم   أعيد ر   الوباما الذ  
 ووقف االس يطان.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 لن نتدخل بالشأن الداخمي السوري بأي شكل من األشكالفصائل منظمة التحرير في سوريا:  

منذ بداي  األزم  المؤلم   ي سوريا الشقيق ا أ درت   ا   منظم  ال حرير بسوريا بيانا أكدت  يو أنيا 
يد الخير والسبلم  واألمان لسوري  وش بياا وأن  خرج بأسرع وقت ممكن من ىذه األزم  ر   ياأن تأعمن

وأننا لن ن دخ  بالشأن الداخمي السور  بأ  شك  من األشكا  ولن وقالت: المأساوي  م ا اة قوي  مني  ا 
 نكون طر اال  يوا
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ي   ي سوريا دون مبررا وآخرىا الدم الفمسطيني ما زا  ينزف  ي ال ديد من المخيمات الفمسطينوأضا ت: 
دماء الشيداء الذين سقطوا من أىالي مخيما نا  ي سبين  والسيدة زينب والحسيني  ودرعا واليوم  ي مخيم 

 اليرموس مخيم الشيداء.
إننا  ي الوقت الذ  ن و و  يو إل  أىالي الشيداء بال  از  القمبي  الحارة ودعا نا بالشفاء ال ا   وذكرت: 
نؤكد من  ديد أننا م مسكون بيذا الموقف الثابت وسنوا و أ  محاول  ل ر الفمسطينيين لم رح ا 

 ومخيما يم من خبل  ر ع مس و  الوعي و ح ين ش بنا ألنو األقدر عم   حم  المسؤولي .
 //مجمة الحرية، 

 
 السمطة الفمسطينية تبمغ فرنسا وسويسرا رفضيا فتح ضريح عرفات 

مساء األرب اء, عن خبل ات قا م  بين الم ن ين السويسري   ا ادر  مسطيني  مطم  كشفت م :رام اهلل
والفرنسي  من  ي  والم ن  األمني  والطبي  الفمسطيني  من  ي  أخر , حو   سميم الم ن ين لمسمط  الوطني  

 ب و ا و.الفمسطيني  ن ا ج ال حالي  ال ي س  ر  عم  ر ات الر يس الراح  ياسر عر ات لم ر   أسبا
وقالت الم ادر, إن القيادة الفمسطيني  أوعزت لمواء  و ي" الطيراو  ر يس الم ن  الفمسطيني  المكمف  

 بال حقي"  ي و اة عر ات بإ راء حوار مع الم ن ين
وأوضحت الم ادر عينيا أن أرمم  الر يس الراح  ياسر عر ات  ر ض  سميم الم ن  الفمسطيني  ن ا ج  

النقاش والحوار بين الفمسطينيين من  ي  والسويسريون والفرنسيون من  اك ما س  ر  ب د ال حالي  ال ي 
  ي  أخر .

وأشارت الم ادر إل  أن الم ن  الفمسطيني  أبمغت الم ن ين أنيا لن  وا " عم    ح ضريح الر يس عر ات 
س عر ات لم ر   نسخ  رسمي  من ن ا ج الفحو ات ال ي س  ر  عم  ر ات الر ي اس بلمقب  ضمان 

حسب ىناس شبيات أن إسرا ي   قف وراء اغ يالو ب واطؤ من أطراف  مسطيني   -السبب الر يسي وراء و ا و
 سيمت عممي  ال  في .

وقا   و ي" الطيراو  ر يس الم ن  الفمسطيني  المكمف  بال حقي"  ي و اة عر ات  ي   ريحات  حا ي  انو 
اني    ح ضريح الر يس عر ات لم حقي" الن ىناس مباحثات وا  االت "ال زا  من المبكر الحديث عن إمك

   ر  مع  يات  رنسي "
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 النائب يحيي موسى يرفض دخول عباس قطاع غزة 

أعمن يحيي موسي النا ب  ي الم مس ال شري ي الفمسطيني والقياد   ي حرك  حماس عن  :سما -غزة 
 رة الر يس محمود عباس لدخو  قطاع غزة.ر ض حرك و لزيا

 وقا  د. موسي  ي   ريح مق ضب عبر  فح و عم  الفيس بوس مساء األرب اءا   ميقا عم  ني  عباس 
 

زيارة غزة : "ال مرحباال وال أىبل وال سيبل وزيار س مر وض  وغزة بيت لمثورة والثوار وليست مم أ لمن  رطوا 
  ي األوطان".

 //رية، وكالة سما اإلخبا
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 أبو السبح يشارك في مؤتمر دولي بتونس.. وقراقع يعتذر 
السبحا ما د ع وزير  أبوعطا اهلل   ي غزة د. ي الحكوم   األسر دعت الحكوم  ال ونسي ا وزير  :بيت لحم
 نو  مت دعو و كضيف.أالفمسطيني عيس  قراقع لبلع ذار عن حضور المؤ مر خا   و  األسر 

السبت واألحد  يومي حت رعاي  الر يس ال ونسي المن ف المرزوق ا  باألسر الخاص وينظم المؤ مر 
 المقبمينا بمشارك  ما يزيد عن ثبلثين دول ا وعشرات المؤسسات الحقوقي  واإلنساني  المي م  باألسر .

 " مقيت دعوة لحضور المؤ مر :"دوت كوم"القدس والمحررين عيس  قراقع لد األسر وقا  وزير شؤون 
الذ  ر ض وا وقدمت اع ذر  عن  األمرمشارك   ي المؤ مرا وىو  أ يكون لنا  أنكضيفا دون 

قراقعا " قدمت باح  اج حو   مس الخطوةا بسبب غياب ا  دور   ا  لنا  ي المؤ مرا  بل  وأكد المشارك ".
 يمكن ان ُندع  كضيوف  ي المؤ مر".

رب اء قطاع غزةا عم  رأس و د ضم كبلال من وكي  أبو السبح غادر  باح اال أنا حكوم  غزة وأعمنت
الوزارة المساعد بياء المدىونا ومدير عام الوزارة عامر الغ ينا والمنس" اإلعبلمي إسبلم عبدها لممشارك  

   اليات المؤ مر الدولي.  ي
 //القدس، القدس، 

 
 : تصريح عباس بشأن حق العودة "مستيجن" لعرفاتالمستشار السابق  
دعا محمد أبو طير المس شار الساب" لمر يس الفمسطيني الراح  ياسر عر اتا إل   دوي  ممف : ام اهللر 

برازه عم  الساح  الدولي  كأحد الثوابت الوطني  "غير القابم   عودة البل  ين الفمسطينيين إل  ديارىما وا 
 لم ناز ".

عباس خبل    ريحا و لم مفزيون اإلسرا يمي واس ي ن أبو طيرا ما أبداه ر يس السمط  الفمسطيني  محمود 
من عدم ال زام بالثوابت الوطني  ال ي  شّك  أساس القضي  الفمسطيني ا م  براال أن   ريحا و "محط اس غراب 

 واس ي انا كونيا  أ ي  ي ىذا ال وقيت السياسي الحرج الذ   مر بو القضي  الفمسطيني ".
 //قدس برس، 

 
 ىدم االحتالل لمنازل في سمفيت  يستنكرانن نائبان فمسطينيا 

اس نكر النا بان  ي الم مس ال شري ي الفمسطيني عن محا ظ  سمفيت عمر عبد الراز" ونا ر عبد : سمفيت
 ال واد ما أقدمت عميو قوات االح بل  اإلسرا يمي من ىدم لمناز  المواطنين  ي بمدة حارس قضاء المدين .

 مقت "قدس برس" نسخ  منو "بممارسات االح بل  ال ي  يدف إل   / اء وندد النواب  ي بيان األرب
ال ضيي" عم  المواطنين واب زازىم"ا مؤكدين عم  أن "الش ب الفمسطيني يم مس من القوة وال زيم  ما ي  مو 
قادرا عم  ال مود  ي و و ىذه اإل راءات ال ي س زيده  شبثا  ي كام   راب أرضو ومقدسا و المقام  

 ميو".ع
 //قدس برس، 

 
 وفاة زوجة رئيس المجمس التشريعي عزيز دويك 

ان قمت إل  رحم و   ال ا الميم ا السيدة نيم  دويس )أم ىشام( زو   ر يس الم مس  :سما -الخمي  
 ال شري ي الفمسطيني عزيز دويس.
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 أنا مين المول  عز و   ىنيو وكا   وزراء حكوم و زو   دويس س إسماعي ون   ر يس وزراء حكوم  غزة 
ون ت ك م  ال غيير واإل بلح زو   الدويسا سا م  اهلل أن ي غمدىا  ي غمدىا برحم و ويسكنيا  سيح  نا و.

 .بواسع رحم و
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مكاتب مشعل وأبو مرزوق والعممي بدمشق أغمقالسوري  األمنحماس تؤكد أن  11

" حماس"حرك  : أن  ييان الحسيني نقبلال عن مراسم ياالقاىرة  من 8/11/2012الحياة، لندن،  ذكرت
أكدت  ي بيان رسمي ليا أمس أن األمن السور  دىم مك ب ر يس الحرك  خالد مش   ومك ب عضو 

 المك ب السياسي عماد ال ممي  ي دمش"ا و ادر سيارات  اب   لممك بين.
مداىم  واق حام مك ب ومنز  األخ خالد مش   ر يس المك ب قامت أ يزة األمن السوري ... ب»وأ اد البيان: 

غبلقو... و ادرت السيارات ال اب   لو ا وذلس «السياسي لمحرك   ي دمش" و رد مح ويا و و غيير أقفالو وا 
غبل" مك ب ال ممي وم ادرة السيارات  ليم  أو  من أمس. ثم قامت أ يزة األمن أمس بمداىم  واق حام وا 

 ال اب   لو.
عمى صفحتو الرسمية عمى فيس نا ب ر يس المك ب السياسي لحماس موس  أبو مرزو"  قا ناحي وا  من

بغم" باب منزلي  ي سوريا قامت  -م موع  من المخابرات السوري  _ رع  مسطين أن 7/11/2012بوك، 
مكا ب ) وىو مؤ ر( وأعم  المنز  يو د المك ب حيث يقومون بإح اء مو ودات المك ب ) الكراسي وال

 الخشبي  وادوات المطبخ واأل يزة الكيربا ي  واألورا" واألقبلم(. 
إغبل" المك ب ال يغم"  فح  ال اريخ..  قد س مت  ي ىذه المكا ب والمناز  أحداثاال ال  نس  وأضاف 

ل قينا  ييا بشخ يات ليا  ي ال اريخ مكان.  وا 
ك  وىي لم  سئ ألحد أ  كانا لكنيا وقفت مع ما ىي الرسال  السياسي  ال ي يحاولون إرساليا لمحر  وقا 

 ش ب عظيم كريم أ ي  يشرف من يكون عم  رأسو ويدير أمره بإراد و وخياره .
 
 في غزة الى إحترام حرية المواطنين في التظاىر السممي الحكومةحماس تدعو  17

ال ظاىر  اح رام حري  المواطنين  ي»ال  حرك  حماس الحكوم   ي غزة دعت :   حي  ّباح -غزة 
السمميا ور ض أ  شك  من أشكا  ال نف ضد ال ظاىرات السممي  ال ي ال    رض لمنظام ال ام وال  ؤثر 

ال حقي"  ي م ريات ما حدث ومحاسب  »وطالبت  ي بيان الحكوم  بد «. عم  طري" الموا بلت
من  انب السمط  « االس غبل  الرخيص»ور ضت ما و ف و «. الم  اوزين  ي الحادث لضمان عدم  كراره

 الفمسطيني .
 8/11/2012الحياة، لندن، 

 
 
 
 لتأجيل الذىاب لمجمعية العامةالسمطة يزيد من حجم الضغوط الممارسة عمى  اوبامافوز العالول:  18

بان  وز  ااكد محمود ال الو  عضو الم ن  المركزي  لف ح لد'القدس ال ربي' االرب اء: وليد عوض -رام اهلل 
ر اسي  ثاني  ضاعف من ح م الضغوط ال ي  مارس عم  الفمسطينيين لثنييم عن ال و و  اوباما  ي والي 
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ومنحيا  ف  دول  غير  1691لم م ي  ال ام  لمطالب يا باالع راف بالدول  الفمسطيني  عم  حدود عام 
 عضو  ي المنظم  الدولي .

دة الفمسطيني ا لكن لن يؤثر عم  واضاف ال الو  قا بل 'ىذا الفوز خم" ضغوطا شديدة و ديدة عم  القيا
 قرارناا الن قرارنا حاسم واس را ي ي  ي ىذا االمر'.

واشار ال الو  ال  ان  وز اوباما د ع ب ض اال وات ال ربي  واال نبي  ل  ديد مطالب يا لمقيادة الفمسطيني  
   از بوالي  ر اسي  بال رو  و أ ي  الذىاب لم م ي  ال ام  من باب اعطاء  ر   لمر يس االمريكي الذ

 ثاني .
 8/11/2012القدس العربي، لندن، 

 
 بوقف انحيازه لصالح "إسرائيل" أوباماحماس تطالب  19

غزة: أعربت حرك  "حماس" عن أمميا  ي أن  كون إعادة ان خاب باراس أوباما لوالي  ر اسي  ثاني ا  ر   
ام  مع قضايا األم  ال ربي  واإلسبلمي  وخا   حقيقي  إل  إعادة  قييم ومرا    السياس  األمريكي   ي ال  

 القضي  الفمسطيني ا واألخذ باالع بار الم غيرات  ي المنطق  ال ربي .
(   قيبا عم  إعادة ان خاب أوباما لوالي  ر اسي  ثاني ا 11|1ودعت "حماس"  ي بيان ليا اليوم األرب اء )

 مريكي ل الح إسرا ي .أرسمت نسخ  منو لد "قدس برس"ا إل  وقف االنحياز األ
 ر   لوقف حال  االنحياز لبلح بل  ال ييوني  ي حربو  وقا  البيان: "نر و أن  كون والي  أوباما الثاني 

وعدوانو عم  ش بنا وأرضو ومقدسا وا وازدوا ي  الم ايير  ي ال  اطي مع ال راع ال ربي ال ييوني"ا عم  
 حد   بير البيان.

 7/11/2012قدس برس، 
 

 القيادة العامة تحمل دولة قطر مسؤولية دم الشيداء في مخيم اليرموك -بية الشعبية الج 20
دول  قطر بالمسؤولي  الكامم  عن دم الشيداء  ي مخيم  االقيادة ال ام  - حممت ال بي  الش بي : رام اهلل

زج المخيمات اليرموسا م يم  اياىا بالمسؤولي  عن الم موعات المسمح  و قديم الدعم والسبلح لياا ل
 باالزم  السوري ا ب د  ش  مؤامر يا ب دمير الدول ا كما قالت القيادة ال ام ا وىددت بالرد.
ان ال يش السور   اكما وقا  المحامي حسام عر ات عضو المك ب السياسي لم بي  الش بي  القيادة ال ام 

 ي مخيم اليرموس  ي سوريا اليوم أعضاء من ال بي  الش بي  القيادة ال ام   8الحر قام باغ يا  وق   
 األرب اء.

وقا  المحامي عر ات أن م موعات ال يش الحر  حاو  ومنذ عدة أيام اق حام مخيم اليرموس من عدة 
محاور وعندما   دت ليم الم ان الش بي  المدا    عن المخيم قاموا بق ف المخيم مما أد  إل  اس شياد 

 ال شرات من أبناء المخيم.
7/11/2012ا االخبارية، وكالة سم  

 
 الفصائل تجتمع بغزة لبحث المصالحة بغياب ممثل فتح 21

عقدت حرك  ال ياد اإلسبلمي ا  ماعاال لمف ا   اإلسبلمي  والوطني  بمدين  غزة لبحث : محمد  اسر-غزة
 آخر ال طورات السياسي  والميداني   يما ي  م" وقف ال راش" اإلعبلمي وسب   حقي" الم الح .
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القياد   ي ال ياد خضر حبيب لد" مسطين أون الين"ا األرب اءا إن الف ا   الم  م    ددت  مسكيا وقا  
بالثوابت الفمسطيني  وح" ال ودة  ي ظ    ريحات ر يس السمط  محمود عباسا مطالباال  ي الوقت ذا و 

 حرك ي حماس و  ح بوقف ال راش" اإلعبلمي بينيما.
يحضر اال  ماع بسبب السفرا مبيناال أن ال راش" اإلعبلمي بين الطر ين  وأشار حبيب إل  أن ممث    ح لم

 يسمم األ واء.
وأكد أن القضي  الفمسطيني  بأمس الحا   أل واء إي ابي  ل حقي" الم الح ا مثمن   ي الوقت ذا و اع ذر 

 ري ي.الحكوم  الفمسطيني   ي غزة عم  اع داء الشرط  عم  المسيرة النسوي  أمام الم مس ال ش
 7/11/2012فمسطين أون الين 

 
 جيازي أمن بالضفة عمى اعتقال أسير فور تحريره بينحماس: صراع  22

قالت حرك  حماس إن األ يزة األمني  بالضف  الغربي  المح م   بذ   يودالا حثيث  من أ   اع قا   :سمفيت
ر اإل راج عنو من س ن عامالا( من بمدة مردا قضاء سمفيت  و 32القياد  األسير رامي ع ام سميمان )

 "م دو" اإلسرا يمي االثنين القادم.
ونقمت الحرك  عن م ادر مقرب  من عا م  األسير قوليا إن ال راع مح دٌم  دالا بين  ياز  األمن الوقا ي 
والمخابرات ال ام  بشك  خاص  ي محا ظ ي نابمس وسمفيتا عم  األحقي   ي اع قا  األسير سميمان 

 اإل راج عنو.وال حقي" م و  ور 
ا قدمو  ياز "الشاباس" اإلسرا يمي بداي  ىذا ال ام يقضي باإل راج عنو  وكان األسير سميمان ر ض عرضال

 شريط  إب اده خارج الضف  الغربي .
وي د األسير الحا ظ لك اب اهلل أحد أبرز ممثمي أسر  حماسا حيث أمض   ي س ون االح بل  قراب  

ما وقد  ّم  حويمو لبلع قا  اإلدار  و  ديده عدة مرات ب د 2001مايو 11ال شرة أعواما وىو م  ق  منذ 
 شيرالا. 40ان ياء محكومي و البالغ  

 8/11/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 عباس الجموس معا إلى طاولة مفاوضات دون شروط مسبقة عمىنتنياىو: أقترح  23
أ ددغيت  يدددا إلدد  :"الدوليدد  إلد  الشددر" األوسددط طددوني بميددرمب ددوث الرباعيدد   ب ددد لقا ددو قددا  ن نيدداىو :القددس

ال  ريحات األخيرة ال ي أطمقيا الر يس عباس وم ي اق راح دا دم أود أن أ ددده اليدوم. قمدت ذلدس قبد  يدومين 
وأقددو  ذلددس اليددوم مددرة أخددر . أع قددد أن الشدديء األ ضدد  الددذ  يمكددن القيددام بددو ىددو ال مددوس م ددا إلدد  طاولدد  

وط مسدددبق  واالم نددداع عدددن خطدددوات أحاديددد  ال اندددب  دددي األمدددم الم حددددة. ي دددب القيدددام المفاوضدددات دون شدددر 
بمحاولدد  إلحددراز ال قدددم نحددو السددبلم. ىددذا ىددو اق راحددي عمدد  الددر يس عبدداس وأمدد  انددس  سدد طيع أن  سدداعدني 

 ب حقي" ذلس".
 7/11/2012، القدس، القدس

 
 باألمم المتحدة سمطة العضوية طمب البتكثيف اإلستيطان في حال  تيددالحكومة اإلسرائيمية  24

 ي إسرا ي  أو  من أمسا والدذ  ال دأم « ىي   الوزراء ال س  »لم ي مخض ا  ماع : أس د  محمي -النا رة 
لبحث رد الف   اإلسرا يمي عم   و و مح م  لمسمط  الفمسطيني  إل  األمم الم حدة لر ع مكاند   مسدطين إلد  
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نقمددت عددن موظددف حكددومي إسددرا يمي « ىددتر س»ا إال أن  ددحيف  دولدد  غيددر عضددو  ييدداا عددن قددرارات رسددمي 
 دي األراضدي المح مد  وبنداء آالف الوحددات « بشدك  كبيدر»ر يع قولو إن إسرا ي  قد  درد ب كثيدف االسد يطان 

أن إحددد  الموظددف السددكني  ال ديدددة أو اإلعددبلن رسددمياال عددن إقامدد  مسدد وطن   ديدددة. ونقمددت ال ددحيف  عددن 
   الفمسطيني باألمم الم حدة سيكون بطرح مناق دات لبنداء آالف الوحددات السدكني  الخطوات ردا عم  المس

 بالمس وطناتا م  برا أنو "لن نوا   ضبط النفس الذ  نبديو بك  ما ي  م" بالبناء  ي المس وطنات".
يدد  رزمدد  خطددوات عقاب»أن اال  مدداع لددم يقددر نيا يدداال ال قوبدداتا إال أنددو  ددم وضددع  الموظددف الحكددومي و ددابع 
ا مضيفاال أن إسرا ي   ن ظر ن ا ج الضغوط ال ي  مارسيا دو  أوروبي  بدارزة ووزيدرة خار يد  اال حداد «مح مم 

األوروبددي كددا رين آشدد ون عمدد  السددمط  الفمسددطيني  لثنييددا عددن  قددديم الطمددب إلدد  المنظمدد  الدوليدد . و ددابع أن 
وذىددا عمدد  السددمط  لحمميددا عمدد  عدددم ال قدددم إسددرا ي  سدد  و و قريبدداال إلدد  الواليددات الم حدددة بطمددب اسدد  ناف نف

 بالطمب إل  المنظم  الدولي .
وكددان موظفددو وزارة الخار يدد  طرحددوا عمدد  الددوزراء الم  م ددين وثيقدد   شددم  ال قوبددات االق  ددادي  ال ددي يمكددن 

 درض ا خاذىا ضد السمط  بداعي أن  و ييا لؤلمم الم حدة يشك  خرقاال كبيراال ال فاقات أوسمو. واق رح ىدؤالء 
قيددود عمدد  حركدد  الفمسددطينيين داخدد  الضددف  الغربيدد ا وعمدد   حركددات قددادة السددمط  عمدد  الحددوا ز ال سددكري ا 
لغدداء   دداريح لم مدد   ددي إسددرا ي ا و  ميددد نقدد  ال ا دددات الضددريبي  المسدد حق  لمسددمط . كمددا اق رحددوا إلغدداء  وا 

ظم ال بلقدددات االق  دددادي  بدددين الدددذ  يدددن« ا فدددا" بددداريس»الممحددد" االق  ددداد  ال فاقدددات أوسدددمو الم دددروف بدددد 
 إسرا ي  والسمط  الفمسطيني .

وأبدد  موظفدو الدوزارة مخدداو يم مدن أن يسد غ  الفمسددطينيون قبدوليم لميي د  الدوليد  لم قدددم بطمدب ال ضدوي   ددي 
المحكم  ال نا ي  الدولي   ي الىا  بيدف مبلحق  ضباط إسرا يميين ب يم ار كداب  درا م حدرب  دي األراضدي 

  .الفمسطيني
وأيد الوزيران آ ي ديخ ر ويو ا  ش اين س  كرة   ميد نق  األمدوا  إلد  السدمط ا م  بدرين االدعداء بدأن األمدر 

ا  ددرّد عمييمددا وزيددر الددد اع إييددود بدداراس محددذراال مددن أن وقددف نقدد  «غيددر واق ددي»سدديؤد  إلدد  انييددار السددمط  
مددا مددن شددأنو أن »األمنددي مددع إسددرا ي ا  األمددوا  قددد يددد ع بالسددمط  إلدد  حدد  أ يز يددا األمنيدد  ووقددف ال نسددي"

 «.يزعزع االس قرار السا د  ي الضف 
 08/11/2012 ،الحياة، لندن

 
 اإلستراتيجي بين "إسرائيل" وواشنطن أقوى من السابق التحالفنتنياىو مينئًا أوباما:  25

 يمي ر ددديس الدددوزراء االسدددرا ا أن)روي دددرزا أ ف ب(عدددن وكدددال ي  ،08/11/2012، الســـفير، بيـــروتذكدددرت 
مؤكددددا أن ال حدددالف  ب دددد اعدددادة ان خابدددو لواليددد  ثانيددد ا اوبامدددا الدددر يس األمريكدددي بددداراسىندددأ ا بنيدددامين ن نيددداىو

اريدددد »ي بيدددان  دددوقدددا  ن نيددداىو «. أقدددو  مدددن أ  وقدددت مضددد »االسددد را ي ي بدددين اسدددرا ي  والواليدددات الم حددددة 
وب يدد ذلدسا «. يدات الم حددة واسدرا ي موا م  ال مد  مدع الدر يس اوبامدا لضدمان الم دالح الحيويد  المدن الوال

 بين البمدين.« ال بلق  االمني »ال ق  ن نياىو السفير االميركي لد  اسرا ي  دان شابيرو واكد عم  
من  ي وا و و الر يس االسرا يمي شيمون بيريز المو ود حاليا  ي روسيا رسال   ين   ال  اوباما و فو  ييا 

يمث  المس قب  ون احكم سيكون ن احا لنا  مي داا شدكرا لكدم الل دزامكم »اما وقا  ان اوب«. بال دي" ال زيز»
 «.غير المسبو" بأمن اسرا ي   ي والي كم االول 
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ن نيداىو سدارع أمدس األرب داءا  ا أنالنا درةمدن  برىدوم  رايسديا عدن 08/11/2012، الغد، عّمـانوأضا ت 
كنيست مدن حدزب "الميكدود"ا يطدالبيم  ييدا ب ددم  دار   ميمات ل دد من الوزراء  ي حكوم وا وأعضاء إإل  

ميا مددد  الدددر يس األميركدددي بددداراس اوبامددداا ب دددد أن عبدددر عددددد مدددنيم عدددن خيبددد  أمميدددم مدددن ن دددا ج االن خابدددات 
 األميركي ا  يما اخ ار ن نياىو أن ي در بيانا مق ضبا يينئ  يو أوباماا ومثمو     مسؤولون آخرون.

ي موق يددا عمدد  اإلن رنددت أمددسا إنددو عمدد  الددرغم مددن بيانددات ال يدداني وقالددت  ددحيف  "يدددي وت أحرونددوت"  دد
ال ددادرة عددن ن نيدداىو ومحيطدددوا  يندداس خيبدد  أمدد  بدددين اعضدداء الكنيسددت مددن حدددزب الميكددود الحدداكما الدددذ  
ي زعمدددو ن نيددداىوا وأن ىدددؤالء اعربدددوا عدددن قمقيدددم مدددن اح مدددا  أن  وا دددو اسدددرا ي  مدددن اآلن   ددداعدا ضدددغوطا 

 اما.سياسي  من إدارة اوب
ونقمدت ال ددحيف  عددن عضدو كنيسددت مددن الميكدود كددان قددد ابدد  دعمددا كددامبل لميدث رومندديا قولددوا "إن أوبامددا 
ليس  يدا إلسرا ي ا ونحن ن خوف من أندو سديحاو  ممارسد  ضدغوط عمد  إسدرا ي ا مدن أ د  أن  بدادر إلد  

ي  المطاف سنضطر لم م  مع  نازالتا وىذا بسبب ال بلقات الباردة بين ن نياىو وأوباما". وأضافا " ي نيا
 أوباماا وعم  الرغم من خيب  األم   إنني عم  ثق  أن اوباما ون نياىو سي مبلن م ا".

و اىر عضو الكنيست عن حزب "الميكود" اليميني الم طرف داني دنونا الذ  ي دول  ر اسد  حركد  "الميكدود" 
االسدرا يمي ا إن اسدرا ي  ال  سد طيع ان    مدد  ال المي ا عن خيب  اممو من  وز أوباماا وقا  لوسدا   اإلعدبلم

عميو وقا  محذرا الر يس األميركيا "إن اسرا ي  لن   را ع أمام اوباماا  ميس لدينا من ن  مد عميوا سو  أن 
 ن  مد عم  أنفسنا".

وقددا  وزيددر الداخميدد  إيمددي يشددا ا ر دديس حددزب "شدداس" اال ددولي الشددريس  ددي الحكومدد ا إنددو "كمددا يبدددو  يددذا 
باح ليس  يدا لر يس الحكوم  ن نياىو"ا وردا عم  سؤا  ال حفيينا ما إذا كدان عمد  اسدرا ي  أن   ددخ   

 ي االن خابات األميركي ا قا  يشا ا "أنا ال اعمم إذا  دخمت اسدرا ي  ام الا ولكدن بشدك  عدام محظدور عمد  
 إسرا ي  أن   دخ   ي مث  ىذه االن خابات".

ر ليبرمددان  ددي بيددان  ين  ددوا "سددوي  مددع الددر يس أوبامددا نوا دد  الحفدداظ وال طددوير وقددا  وزيددر الخار يدد  أ يغدددو 
ل بلقدد  ال ددداق  الكبيددرة بددين الدددول ين والشدد بينا المبنيدد  عمدد  قدديم مشدد رك ا كمددا سنوا دد  ال مدد  سددوي  مددع 

 حيوي ".الواليات الم حدة األميركي ا من أ     زيز مكان  إسرا ي  والحفاظ عم  م الحيا االس را ي ي  ال
وىنأ وزير الحرب إييود باراس الر يس اوبامدا بفدوزه  دي االن خابدات وقدا   دي بياندوا إندو "مدا مدن شدس أن إدارة 
الر يس اوباما س وا   سياس يا ال ي  ي  مبيا دعم امن اسرا ي ا وبذ  ال يود من ا   موا ي  ال حديات 

نندي عمد  ثقد ا واع مدادا عمد  ال دداق  ال ي  وا ييدا المنطقد ا مدن خدبل  السد ي لدد ع ال مميد  ال ف اوضدي ا وا 
القديمددد ا و  دددار  ال مددد  المشددد رسا  سددديكون باإلمكدددان ال غمدددب عمددد  الفدددوار"  دددي المواقدددفا إن كاندددت  دددوار" 

 أ بل".
 

 "حميمة" بالواليات المتحدة: عالقتنا واشنطنفي  "إسرائيل"سفير  26
ايك  أورين أن ال بلق  بين إسرا ي  وأمريكدا  قدوم أكد السفير اإلسرا يمي  ي واشنطن م: عمر عطي  -القاىرة 

وذكرت اإلذاع  اإلسرا يمي ا اليدوم الخمديسا أن أوريدن شددد عمد  أن  عم   حالف قّ  نظيره "عمقاال وحميمي ال".
ىدذه ال بلقدد  ال  طددا  حكددوم يي البمددديين  حسددب بدد  شدد بيييما أيضدداالا م ربدداال عددن قناع ددو باسدد مرار ىددذه ال بلقدد  

 ن خاب باراس أوباما ر يساال لمواليات الم حدة لوالي  ثاني .ب د إعادة ا
 8/11/2012 ،الشرق، الدوحة
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 "غير شفافة"اإلدارة الجديدة  تحتجب عن الصدور: "معاريف" 27

اإلسددرا يمي  الشددييرة عددن ال دددور أمددسا بسددبب إضددراب موظفييددا « م دداريف»اح  بددت  ددحيف  : )أ ف ب(
غير الشفا  . وكان ال حيف  قد بي ت منذ أكثر من عام إل  م موعد   اح  ا اال عم  سياس  إدار يا ال ديدة

 يميني  قومي  بر اس  المس وطن شمومو بن  سفي.
ا أن اإلضددراب  داء رداال عمد  ر دض بدن  سددفي إعطداء إ ابدات عدن عدددد «م داريف»وأعمندت نقابد   دحا يي 

 ال ما  الذين سي م  سريحيم عن ال م  أو ح   عن مس قب  ال حيف .
  ر ديس النقابد  حاغدا  م دارا  دي حدديث إلذاعد  ال ديش اإلسدرا يميا إن اإلضدراب ي دود إلد   شد  مالدس وقا

ال حيف  ال ديد ب طبي" ا فاقيد  كدان مدن المف درض أن  ددخ  حيدز ال نفيدذ أمدسا مشديراال إلد  أندو مدن المدر ح 
 أن يس مر اإلضراب اليوم أيضاال.

 8/11/2012 ،السفير، بيروت
 

 لن تغير سياسة واشنطن تجاه الشرق األوسط  أوباماعادة إنتخاب محمل إسرائيمي: إ 28
ددد زىيددر أندددراوس: قددا  المحمدد  السياسددي  ددي  ددحيف  'يدددي وت أحرونددوت'ا أمددس األرب دداءا شددم ون  النا ددرة

شيفرا إن إعادة ان خاب باراس أوباما ر يسالا لمواليات الم حدة لن ُ غير سياس  أمريكا بالنسدب  لمشدر" األوسدطا 
ي   بناىدددا  دددي ال قدددد األخيدددرا ال  الددداا إلددد  أندددو خبل الدددا لم وق ددداتا  دددإن أوبامدددا لدددن ينددد قم مدددن ر ددديس الدددوزراء وال ددد

 اإلسرا يميا بنيامين ن نياىوا عم  دعمو لمنا سو ميت رومني.
و طر" المحم  شيفر إل  المسأل  الفمسطيني  قا بلال إن أوباما سيقوم ب ف ي  ضغوط  م  وعمني  عم  ن نياىو 

 د  ال و دد  ال فدا" مددع الفمسدطينيين األمددر الدذ  قدد يمددس مسالدا سددا را بقددرة ن نيدداىو عمد  إدارة األزمدد ا مدن أ
عم  حد قولدوا ال  الدا إلد  أن أوبامدا لدن يسدمح لن نيداىو بإضداع  الفدرص وان يداج سياسد  ال سدويفا وسديد  و 

ل ديددة القديمد  سد طمب مدن ن نيداىو لم و   ال فا" مدع الطدرف الفمسدطينيا وزاد قدا بلال إن اإلدارة األمريكيد  ا
أني يرسم خريط  ال نازالت ال ي سيكون عم  اس  داد ل قديميا  ي ما ي  م" بحدود الدول  الفمسدطيني  ال  يددةا 
ألن  ناع القرار  ي واشنطن سُيوضحون إلسرا ي  بشك  غير قاب  لم أوي  بأن ىذا األمر يخددم م دالحيم 

 الدو  ال ربي  واإلسبلمي ا عم  حد   بير شيفر. ي الشر" األوسطا و حديدالا مع 
 وخمددددص إلدددد  القددددو  إنددددو يق ددددرح عمدددد   ميددددع األحددددزاب ال ددددييوني  اإلسددددرا يمي  أال   مدددد" أمدددداالال عمدددد  ن ددددا ج 

 
 
 

االن خابددات األمريكيدد ا ألنددو  ددي نيايدد  المطدداف االم حددان الوحيددد ل ميددع الساسدد   ددي  دد  أبيددب سدديكون يددوم 
انون الثاني )ينداير( القدادما حيدث سد  ر  االن خابدات ال امد   دي الدولد  ال بريد ا الثاني وال شرين من شير ك

 عم  حد قولو. 
 08/11/2012 ،القدس العربي، لندن
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سدداء اليددوم األرب دداءا خددبل  ا   دداح قددا  وزيددر الموا ددبلت والبنيدد  ال ح يدد  "إسددرا ي  كددا س" م :القدددس المح مدد 
شارع  ديد مؤد  إل  الحرم اإلبراىيمي بمدين  الخمي :" نحن نرد بشك  واضح عم  أبو مازنا الخمي  بي ناا 

 ولن ن ناز  عنياا ىنا بدأ االس يطان وىنا سنظ  دا ماال".
م اإلبراىيمدي:" إن نحدو وأضاف "كا س" خبل  ا   داح شدارع  ديدد يدربط بدين مسد وطن  "كريدات أرب د "ا والحدر 

ن ددف مميددون زا ددر يددزورون كدد  سددن  الحددرم اإلبراىيمدديا وبالنسددب  ليددم ولسددكان المنطقدد  ىددذا المشددروع يددؤثر 
 بشك  مباشر عم  نوعي  الحياة  ي المنطق ".

و دددابع " الطريددد" ال دددي ندشدددنيا اليدددوم  ربطندددا ب دددذور و ودندددا كشددد ب ييدددود   دددي أرض إسدددرا ي ا إنندددا نقدددو  
 مددد" ال دددذور وندددرد بشدددك  واضدددح عمددد  أبدددو مدددازنا  الخميددد  بي ندددا ولدددن ن نددداز  عنيددداا ىندددا بددددأ ال بلقدددات ون

 سن  وىنا سنظ  دا ماال" عم  حد قولو. 3700االس يطان الييود   ي أرض إسرا ي  قب  
 7/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 لمسممين وايران"ديبكا": فوز أوباما شكل ضربة شديدة السرائيل النو سيتقرب من االخوان ا 30

رأ  موقددع "ديبكددا" االسدد خبار  اإلسددرا يمي أن الددر يس أوبامددا الددذ  ان خددب لف ددرة واليدد  ثانيدد  : القدددس المح مدد 
بالبيدددت األبددديض سدددي قرب أكثدددر إلددد  اإلخدددوان المسدددممين بم دددر ونظدددام المبللدددي بدددإيرانا لمحفددداظ عمددد  ىددددوء 

 سياسا و الخار ي  بالمناط" األق  اس قرارا    ال الم.
وأضاف الموقع أن  وز أوباما باالن خابدات  داء بسدبب الممدف االق  داد ا م  بدراال إيداه الرا  د  الر يسدي  ال دي 
أن حددت أوبامددا ولدديس السياسدد  الخار يدد  القا مدد  عمدد  محاولدد  الحفدداظ عمدد  ال ددأثير األمريكددي  ددي ال ددالمين 

عددم اإلخددوان المسددممين كحكددام لمدددو  اإلسددبلميين السددني والشددي ي عددن طريدد" ال سددميم بو ددود إيددران نوويدد  ود
وزعم الموقع اإلخبار  أن  وز أوباما باالن خابات الر اسي  األمريكي  يمث  ضرب  شديدة لدو   ال ربي  السني .

سرا ي .  الشر" األوسط  وا 
 7/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 "إسرائيل"رئيس وزراء  لمنصببيريز: لن أترشح  31

ر يس اإلسددرا يم  شدديمون بيريددزا اليددوم األرب دداءا عددن أنددو لدديس لديددو النيدد ا لخددوض أعمددن الدد: "أ.ش.أ" -غددزة 
وأضدداف بيريددزا  دد    ددريحات نقم يددا  ددحيف   االن خابددات القادمدد ا المقددرر عقدددىا  دد  شددير يندداير القددادم.

ث ح د   يروزليم بوست اإلسرا يمي ا عم  موق يا اإللك روند ا أثنداء زيار دو لؤلكاديميد  الروسدي  لم مدوما حيد
عمد  لقددب أسدد اذ  خددر  ىندداسا "أود أن أشدكر كدد  الددذين يثقددون  دد  ويددعمونن ا ولكندد  أخدددم الدولدد  وشدد بيا 
ىددذه األيدداما كمددا   مددت عمدد  مددد  السددنوات الخمددس الماضددي ا وسددوف اسدد مر  دد  ذلددس مادامددت إسددرا ي   دد  

 حا   إل ".
 7/11/2012، اليوم السابع، مصر

 
 حياة السياسية: النيابة العامة تستأنف ضد تبرئة أولمرتعودتو لم إلعالنعشية استعداده  32

قدددمت النيابدد  ال امددد   ددي إسدددرا ي  مسدداء أمدددس  االرب دداءا اسددد  نا ا لممحكمدد  ال ميدددا ضددد  بر ددد  سدداح  ر ددديس 
الحكومددد  السددداب" إييدددود أولمدددرت مدددن  يدددم الفسددداد والخيانددد  ال امددد  و مقدددي الرشددداو   دددي ممفدددات ريشدددون  دددورز 

السد ثمارا  دي خطدوة  داءت عشدي  إعدبلن أولمدرت عدن عود دو لمحيداة السياسدي  وخدوض و الينسكي ومركدز ا
وقالت  حيف  "ىتر س"  ي موق يا عم  الشبك ا اليدوم الخمديسا إن خطدوة النيابد  ال امد  أمدس  االن خابات.
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لقدرار  دي  اءت خبل ا ل قديرات ر ا  القانون والمقربين من أولمرت بأن النياب  ال ام  قد  س أنف  قط ضدد ا
ممف  الينسكيا إذ قدمت النياب  ال ام  اس  نا يا أيضدا ضدد  بر د  أولمدرت مدن كا د  الد يم  دي ممفدات الفسداد 

 األخر .
 8/11/2012، 48عرب

 
 في بيروت من خالل موقع "فيس بوك" افتراضية"إسرائيل" تفتح "سفارة"  33

عددددداال مدددن ال دددفحات الموّ يددد  لمقدددارئ  أنشدددأت وزارة الخار يددد  اإلسدددرا يمي  مدددؤخراال : حرمدددون حميددد  -بيدددروت 
 ال ربي ومن أىميا  فح  "إسرا ي    كمم بال ربي " عم  موقع  ايسبوس لم وا   اإل  ماعي.

ويشرح القّيمون عمد  ال دفح  أن وزارة الخار يد  اإلسدرا يمي  أنشدأت ال دفح  "كم ددر لمم مومدات عدن دولد  
ال ريض عم  نشاطا يا أوال بأو ." و حدد ال دفح   داريخ  إسرا ي  بالمغ  ال ربي ا ومن أ   إطبلع ال ميور

ا والمق ددددود بدددو  دددداريخ إعدددبلن قيددددام الدولددد  ال بريدددد . و  دددد  الم  بددددون 1948أيددددار )مدددايو(  14إنشدددا يا بدددد 
ألددف م دابع عمدد   ددوي ر. أضددف الدد   11ألدف عضددوا ال عمدد   ايسددبوس و 184بال دفح  ح دد  ىددذه المحظدد  الددد 

 عم  موقع يو يوب.ذلس قناة لؤلشرط  الم ورة 
وظيددرت مددؤخراالا مددن ضددمن عا مدد  "إسددرا ي   دد كمم ال ربيدد "ا  ددفح  "إسددرا ي   ددي لبنددان". إذ يمددّر حاليدداال عمدد  

ال فح  الرسمي  لمسدفارة اإلسدرا يمي   دي ال ميوريد  المبنانيد "ا   - ايسبوس إعبلن مد وع لد "إسرا ي  بالمبناني  
 ب   أيضاال لبرنامج وزارة الخار ي  اإلسرا يمي .يو مس ال   فح  إسرا ي   ي لبنانا ال ا

م  باال ح   اآلن. وُ  ّرف ال فح  عن نفسيا عم  أنيا "مكرس  ل  زيز ال بلقات  74و ح ي ال فح  ىذه 
 الدبموماسي  والنمو االق  اد  وال داق  بين دول  إسرا ي  ولبنان."

 4/11/2012 ،الحياة، لندن

 
 يختارون المرشح الجميوري رومني "سرائيل"إمريكيين في األ الناخبين% من 85استطالع:  34

مواطن من األمريكيين الييدود  8000كشف النقاب  ي اسرا ي ا أمسا أن حوالي : اب ياج زبيدات -النا رة 
% مددن سددكانياا )مددن  40الددذين ي يشددون  ددي مسدد وطن  " عددو رة" شددما  رام اهلل  ددي الضددف  الغربيدد ا يشددكمون 

رون مدن ىنداس حممد  ان خابيد  كبيدرة إلسدقاط الدر يس األمريكديا بداراس أوبامداا وان خداب الفا(ا يددي 20م موع 
 المرشح ال ميور ا ميت رومنيا ر يسا لمواليات الم حدة.

 يددؤالء المسدد وطنونا اقدداموا ليددم مركددزاال ان خابيدداال لدددعم رومنددي. وقدداموا بددا راء اال  دداالت اليا فيدد  واسدد غبل  
وس و وي ر وغيرىما( وال نكبو ي  )ايمي  ويو يوب وغيرىما( وال وا   مدع ألدوف الشبكات اال  ماعي  ) يس ب

 الم و ين  ي الواليات الم حدةا يدعونيم لم  ويت ل الح رومني.
ر د  ديدن مدن ذو  الشد بي   دي المسد وطنات  12ولم ي وقف ىدذا االمدر عندد ىدذا الحددا بد  قداموا وبمشدارك  

 دي القدددس الشدرقي  المح مدد  وال دبلة مدن ا دد  إحدبل  الم ندد   –البدرا"  –بال و دو لم دبلة عنددد حدا ط المبكدد  
عم  أوباما و وز مرشحيم رومني. ومع ان الدياند  الييوديد  ال   يدز ال دبلة ل دالح مسديحيا اال ان ر دا  
الدين المشاركين اعمنوا انيم ح موا عم    و  من عمماء دين ييود   يدز ليدم ال دبلة مدن ا د  رومندي مدع 

حي مرمددونيا كونددو يحددب اسددرا ي  والييددود. وخددبل   ددموا يم اطمقددوا عمدد  ميددت رومنددي اسددم "موشدديو انددو مسددي
رومني شميطا" و  ني ليط  اهلل  ي عمدره. بينمدا قداموا بقدراءة آيدات ومزاميدر  ددعو الد  خسدارة اوبامدا الندو ال 

 يحب اسرا ي  والييود.
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% من ا حاب ح" االق راع من  85نيا ان ومن  ي  أخر  نشرت ن ا ج اس طبلع رأ ا يوم امسا  بين م
الييددود االمددريكيين الددذين يقطنددون اسددرا ي ا يؤيدددون ميددت رومندديا بيددنيم م ددو ون مددن الشددباب وكددذلس ر ددا  
دينا بينما النسب  الباقي  ىم من مؤيد  باراس اوباما وىم من كبار السن ونشاطيم محدودا لكنيم يؤكدون أن 

لنسدددب  السدددرا ي  وي  بدددرون ال أييدددد الييدددود  لرومندددي ضدددربا مدددن نكدددران أوبامدددا ىدددو أ ضددد  ر ددديس أمريكدددي با
ال مي .ويقولون إن أوباما قدم السرا ي  أكبر دعم  ي القضايا األمني   ي  اريخ ال بلقات بدين البمددينا لديس 

مم  قط  ي مس و  األسمح  ب  أيضا  ي ال  اون االس را ي ي وال نسي" بين ال يشين والدعم السياسي  ي األ
 الم حدة و ي مخ مف الساحات الدولي .

% مدددن الييدددود الدددذين ي يشدددون  دددي الواليدددات الم حددددة نفسددديا يؤيددددون أوبامددداا و قدددا 70والم دددروف أن حدددوالي 
 الس طبلعات الرأ  ال ي  نشر ىناس.

 08/11/2012 ،العرب اليوم، عّمان
 

 سيتحول إلى األسوأبات مستحيال ووضـع الدولة العبرية  الفمسطينييندراسة: السالم مع  35
قالت دراس   ادرة عن م يد أبحاث األمن القومي اإلسدرا يميا ال دابع ل ام د   د  أبيدبا إن : القدس المح م 

ال و دد  إلدد  سددبلمل مددع الفمسددطينيين  ددي المسدد قب  المنظددور ىددو مددن رابددع المسدد حيبلتا ذلددس ألن الم  مددع 
 ميع الدو  ال ربي  وىو الذ  كان قا مالا ح   قب  الفمسطيني ليس مس  دا ب د لم خمي عن اليدف المش رس ل

  أسيس الدول  ال بري : منع دول  ييودي ا واآلن القضاء عميياا عم  حد   بير الدراس .
وأضددددا ت الدراسدددد  أن حقيقدددد  أن ال ددددراع السياسددددي الددددداخمي الضددددرور  لمم  مددددع الفمسددددطيني ل غييددددر ىد ددددو 

دة الفمسطينيين أكدوا عم  ر ضيم القاطع إلسرا ي  الييودي ا كما األساسي لم يحدثا مشيرةال إل  أن كبار القا
أنيدم عممدوا ومدا زالدوا عمد  نشددر ثقا د  الكراىيد  لمدولد  ال بريد  ولمشدد ب الييدود   دي منداىج ال  مديم بالمدددارس 

 الرسمي ا وكذلس  ي حمبل يم الدعا ي .
ال ددالم ال ربدديا ُيسدديطر عمييددا اإلسددبلم عددبلوة عمدد  ذلددسا أوضددحت الدراسدد  أن البي دد  السياسددي  الراىندد   ددي 

الم زمت والم اد   دالا إلسرا ي  ولمغربا وبال الي  إن الدراس    وقع عدم حدوث أ   غيير حاسدم  دي الدرأ  
ال دددام الفمسدددطينيا مؤكددددةال عمددد  أن النقددداش حدددو  ال دددداء يمكدددن أني يبددددأ  قدددط ب دددد ىددددوء الحركدددات اإلسدددبلمي  

 د اليشديم  دي الدوطن ال ربديا  قدط عندد ذلدسا سُ سدمع األ دوات الم  دلد   دي األ ولي  ال ي  ن شر كالنار ب
 الشارع الفمسطينيا وال ي  ؤمن بأنو ي ب ال ناز  عن  كرة القضاء عم  إسرا ي ا عم  حد قو  الدراس .

و ق درح الدراسد  عمد   دناع القدرار  دي  د  أبيدب مدن أ د  السدبلم  دي المسد قب  عددة اق راحداتا منيداا ر دض 
ددا قاط الدداا اإلدعدداء الفمسددطيني بأنددو ال  و ددد  ددم   اريخيدد  قديمدد  بددين الشدد ب الييددود  وبددين إسددر  ا ي ا ر ضال

أرض إسدددرا ي ا ال أكيددددد عمددد  أن الغددددربا و حديددددالا أوروبددددا والواليدددات الم حدددددة األمريكيددد ا ال يددددر ض شددددرعي  
ودة مددن القدداموسا إسددرا ي   حددت أ  ظددرف مددن الظددروفا أمددا االق ددراح الثالددث  يؤكددد عمدد  شددطب حدد" ال دد

البل  ددين )اليددبلالن  ددي األ دد (ا ي ددب أني يدد م خددارج حدددود ›و أكيددد قددادة دولدد  االحدد بل  عمدد  أن  ددوطين 
الدولدد  ال بريدد ا كمددا  ق ددرح الدراسدد  مراقبدد  حسددابات السددمط  الفمسددطيني  وغيرىددا مددن ال نظيمددات الفمسددطيني ا 

ينيين األمددددوا  األ نبيدددد  لدددددعم البنيدددد  ال ح يدددد  و خفدددديض الم ونددددات لمنددددع الفمسددددطينيين مددددن اسدددد خدام الفمسددددط
لئلرىابا و  مديم الكراىيد ا ومد ء  يدوب القدادة ل حقيد" مكاسدب شخ دي ا باإلضدا   إلد  ذلدسا  در  الدراسد  
أنو ي ب  ش يع النقاش الحر وال حا   الحرة  ي الم  مع الفمسطينيا كما  اء  ي الدراس  أنو ي ح م عمد  

ا محا سرا ي  أيضال رب  ال نظيمات اإلسبلمي  الم طر    ي ال الم ال ربي ومن يدا مدن  مقدي المسداعدات الغرب وا 
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المادي  والم نوي  من ال ميوري  اإلسدبلمي  اإليرانيد ا وال دواز  مدع ذلدسا إنيداء المشدروع السد ود  الدذ  يقدوم 
ال دالم ال ربديا عمد   بدعم ال يار الوىابي الم زمت  ي ال الم ال ربديا وبالمقابد   شد يع ال يدات الم  دلد   دي

 حد قو  الدراس .
عبلوة عم  ذلسا  ر  الدراس  أنو ي ب مناقش  الفمسطينيين حو  ح م األراضدي ال دي يريددونيا إلقامد  دولد  
قابمدد  لمحيدداةا واالق ددراح األخيددر ىددو كددي الددوعي الفمسددطيني بددأن السددبلم مددا زا  ب يددد المنددا  مددن  يدد ا ومددن 

  أني ال يفقدددوا الثقدد   ددي إمكانيدد  ال و دد  إلدد  سددبلمل مددع اإلسددرا يميين. ولكددن ال يدد  الثانيدد ا ال أكيددد ليددم عمدد
الدراس   قو  مع أن الحقيق  الواق    ؤكد عم  أن السبلم ما زا  ب يدا  داا   م   ناع القرار  ي  د  أبيدب 

القضدداء أني يفح ددوا  يدددا ىدد  الشدد ب الفمسددطيني عمدد  اسدد  داد لقبددو  سددبلمل مددع إسددرا ي  لدديس قا مددا عمدد  
عميياا وب د ال حق" من ىذه المسأل  الحساس   دالاا بحسدب الدراسد ا ي دب عمد  الحكومد  اإلسدرا يمي   ر يدب 

 إس را ي ي   ديدة لمد ع با  اه السبلم مع الفمسطينيين.
باإلضددا   إلدد  ذلددسا  ددإن إسددرا ي  لدددييا الكثيددر ل ف مددو لكددي يكددون الفمسددطينيون أكثددر عدالدد  وو دداءال لقضددي يما 

دا لزيدادة ال فداىم بدين الييدود وال دربا أ ي بدين اإلسدرا يميين ال  ي ي ب أني  حمد  الطدابع األخبلقديا وربمدا أيضال
والفمسدددطينيينا ذلدددس أندددو ح ددد  اليدددوم ا سدددمت ىدددذه ال بلقدددات بأغمبي يدددا  دددي سددداحات الم دددارسا وعمددد  إسدددرا ي  

لوقتا وأن وض يم سيكون أسدوأ ممدا إقناعيم بأن ميزان القو  ال ي م  ل الحيم  ي ىذا اال  اه مع مرور ا
عميددو اليددوم  ددي حددا  موا ددم يم ال مسددس بخيددار الكفدداح المسددمحا ولكددن م ددد  الدراسدد  يؤكدددون عمدد  أنيددم لددم 
 ي مكنوا من  حديد  أثير الخطوات ال ي  م طرحيا من أ    غيير األ كار الفمسطيني   ي ما ي  م" بالسبلم.

عمدد  إسددرا ي  سدديكون ليددا  ددداعيات سددمبي  لمغايدد ا منيدداا عمدد   وحددذرت الدراسدد  مددن أن ممارسدد  الضددغوطات
سبي  الذكر ال الح درا   زيدز الشد ور لدد  الفمسدطينيين بأندو مدن الممكدن القضداء عمد  إسدرا ي  مدن ناحيد  
و قويض  رص السبلم من ناحي  أخر ا و   رف الدراس  اإلسرا يمي  بأن مدا أسدم و بال شدخيص اإلسد را ي ي 

ُيثير ال فاؤ ا والسديناريو لديس إي ابيداا ولكدن المدأمو  ىدو أني ينشدأ ال يد  الفمسدطيني الدذ   الم روض ىنا ال
يقود ش بو ب يدالا عن الحروبا ولكدن الدراسد  ُ شدكس  دي و دود قيدادات شداب  عمد  اسد  داد ألداء ىدذا الددورا 

ي ي المطددروح  ددي ىددذه عمدد  حددد قددو  الدراسدد  اإلسددرا يمي . ولف ددت الدراسدد  أيضددا إلدد  أن ال شددخيص اإلسدد را 
الدراس  ال ُيبشر بالخير لمدول  ال بري ا األمر الذ  ي ندي أنيدا مدا زالدت  دي وضدعل خطيدرا وربمدا سديزداد ىدذا 
الوضددع سددوءالا إلدد  حددد كبيددر األمددر الددذ  سددي    السددبلم مسدد حيبلال مددع الفمسددطينيينا ومددع ذلددس  ؤكددد الدراسدد  

ضو ال ي ود بالفا دة عم  إسرا ي ا ولكن السبلم ال ُيمكن أني عم  أن ال  امي عن الواقع المريرا الذ   م عر 
 ي حق" عن طري" ال ظاىر أوي عن طري" األم  بأنو سي حق".

ا عن  قريب و يات النظدر بدين  وعزت الدراس  ال را ع الحاد  ي  رص السبلم إل  ا فا" أوسموا الذ  عوضال
إلددد  القدددو  إندددو عمددد  الدددرغم مدددن أن ال شدددخيص الطدددر ينا أد  إلددد    ميددد" اليدددوة بينيمددداا وخم دددت الدراسددد  

اإلسدد را ي ي الدددذ   دددم عرضدددو  ددي ىدددذا السددديا" يؤكدددد عمدد  و دددود واقدددع مريدددرا  ي ددب عمددد  إسدددرا ي  اخ يدددار 
الوسددا   لمددرد عمدد  الوضددع القددا م  ددي ال ددالم ال ربددي و ددي الشددارع الفمسددطيني عددن طريدد" ال أكيددد عمدد  أن ليددا 

ىدددي عمددد  اسددد  داد وقددددرة لمدددد اع عدددن ىدددذه الحقدددو" بشددد   الطدددر" الحقدددو" ال اريخيددد  عمددد  أرض إسدددرا ي ا و 
والوسددا  ا وأنيددا لددن   زحددزح عددن ىددذا الموقددف المبددد يا وبالمقابدد ا عمدد  إسددرا ي  والغددرب  و يددو رسددال  حددادة 
و ارم  إل  ال الم ال ربيا الذ  ير   ي أرض إسدرا ي  أرضدا إسدبلمي ا بأندو لديس قدادرا عمد   ددمير الدولد  

نددو ي حدد م عميددو البحددث عددن السددبلم بددد  الحددربا وىددذه األمددورا   طمددب الشدد اع  ورباطدد  ال ددأش ال بريدد ا وأ
 وال  ميم والنفس الطوي  من إسرا ي .
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 08/11/2012 ،الدستور، عّمان
 

 بعد مياجمة موكب أسير محرر  واعتقاالتمواجيات بسموان  36
رب اء ثبلث  شبان من حي عين اع قمت عنا ر من وحدة المس  ربين ب يش االح بل  مساء األ: القدس

الموزة ببمدة سموان  نوب المس د األق   المبارس عرف منيم الشاب محمد أبو  ايو وآخر من عا م  
 ال باسي.

وأ اد مركز م مومات واد  حموة أن أرب   شبان أ يبوا باألعيرة المطاطي   ضبل عن ا اب  عدد من 
 المنب ث من القناب  الغازي  السام  المسيم  لمدموع.المواطنين باخ ناقات ن ي   اس نشا" الدخان 

ولفت المركز ال  أن الموا يات اندل ت عقب ميا م  قوات االح بل  لموكب اس قبا  األسير المحرر 
محمد عودة  ي سموانا ّما د ع الشبان لمرد بالح ارة والز ا ات الفارغ  ب دما أطم"  نود االح بل  واببل 

 وبشك  عشوا ي وعم  مناز  المواطنين إليقاع أكبر أذ  وضرر بينيم.من القناب  الغازي  
 7/11/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 شرق نابمس منزال  40والخميل ويأمر بإخالء  سمفيتاالحتالل ييدم في  37

أ درت سمطات االح بل  امس قرارا عسكريا ب حوي  خرب  طانا شر" نابمس ال   :وكاالت –محا ظات 
 100منزال وأميم يم لغاي  السبت المقب  واق مع مس وطنون  40منطق   دريب وطالبت المواطنين باخبلء 

ش رة زي ون  ي قري  الساوي  وشيدت قري  حارس  ي محا ظ  سمفيت موا ي  عنيف  مع قوات االح بل  
المواطنين حيث  ا يب خبلليا عشرات» C«خبل  مداىم يا لمقري  ليدم مناز  بح   البناء  ي مناط" 

مواطنين من محا ظات الضف  وىدمت بركسات و دارا اس ناديا شما   4ىدمت منزال  ي القري  واع قمت 
غرب الخمي  وسممت اخطارات باالس يبلء عم  اراض  ي منطق  الفرديس  ي بيت لحم وىدمت بركسين 

 واس ولت عم   يريج مياه  ي طوباس.
 8/11/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 
 

 وانفجار جسم مشبوه بوسط غزة لالحتاللإصابتان بقصف  38
أ يب مواطنان  مسطينيان ب راح مخ مف ا األرب اءا  راء ق ف طا رات االح بل  : محمد  اسر - غزة

 اإلسرا يمي  ون  ي  انف ار  سم مشبوها وو مت اإل اب ين إل  مس شف  شيداء األق  ا وسط قطاع غزة.
وزارة ال ح  د. أشرف القدرة لد" مسطين أون الين"ا أن مزارع  مسطيني أ يب  ي محيط وأ اد الناط" باسم 

م موع  من المواطنين  ي شر"  -بدون طيار –شر" البريج  راء ق ف طا رات االح بل  االس طبلعي  
وأضاف: "بينما أ يب مواطن آخر ن ي   انف ار  سم  البريج و فت حال و ما بين الم وسط والخطيرة".

 مشبوها وو فت إ اب و بالخطيرة".
 7/11/2012، فمسطين أون الين
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 منشآة فمسطينية 22القامة مكب نفايات ييدد بيدم  سرائيميإالقدس: مخطط  39
حذرت  م ي  حقو" المواطن  ي اسرا ي ا من مخاطر المخطط االسرا يميا الساعي القام  مكب  :القدس

 منشأة لمسكان الفمسطينيين. 22ي ا وقالت انو ييدد بيدم لمنفايات بين منطق ي ضاحي  السبلم وال يساو 
وقالت المحامي  نسرين عميانا من ال م ي ا انو ي ر  حاليا  حص الوقا ع لكي ي م  قديم اع راضات من 

 قب  السكان وا حاب االراضي عم  ىذا المخطط.
اءا من الثاني من الشير ال ار ا وكانت وزارة الداخمي  االسرا يمي ا اودعت مخططا  ديدا لبلع راضاتا اب د

عم  االراضي الم اخم  ل دار الف   ال ن ر ا بين منطق  ضاحي  السبلم وال يساوي ا وذلس من ا   
  حوي  المنطق  لمكب نفايات البناءا عم  مدار عدة سنوات  مييدا ل حويميا لحديق   ي المس قب  الب يد.

المنطق  المذكورة عدد من ال ا بلت البدوي ا وحسب المخطط  واشارت المحامي  نسرينا ال  انو ي وا د  ي
 منشأة  اب   ل مس ال ا بلت  ي المنطق  وبال الي  ي يرىم. 22سي م ىدم ما يقارب 

 8/11/2012، القدس، القدس
 

 غزةالشرقية لمخيم البريج وسط  الحدوداالحتالل يتوغل عمى  40
مميات  وغ  بري  يوم أمس عم  الحدود الشرقي  أشرف اليور: نفذت قوات من  يش االح بل  ع -غزة 

لوسط قطاع غزة. وقالت م ادر  مسطيني  ان عددا من اآلليات ال سكري  الم فح   وغمت ب حب   را ات 
عم  الحدود الشرقي  لمخيم البريج وسط القطاعا وأطمقت بكثا   نيران أسمح يا الرشاش    اه المناط" 

. وقالت الم ادر ان  مس اآلليات دخمت لم ات األم ارا وشرعت ب  ريف الفمسطيني  لم غطي  عم  ال وغ 
ولم يسفر ال وغ  عن وقوع إ ابات  ي  فوف السكانا غير أنو  أراض زراعي  ب د قياميا بأعما   مشيط.

أحدث أضرارا مادي   ي المكان. و شيد المناط" الحدودي  الشرقي  والشمالي  لقطاع غزة عمميات  وغ  بري  
  يش االح بل ا ال ي  قيم  ييا منطق  أمني  عازل   منع دخو  السكان إلييا.من 

 8/11/2012، القدس العربي، لندن
 
 

 عن طعامأسرى مضربين  أربعةحياة  يتيددالخطر نادي األسير:  41
الفمسطيني من خطورة الوضع ال حي ألرب   أسر   مسطينيين يخوضون إضراباال  حذر ناد  األسير غزة:

 عن الط ام منذ بض   شيورا اح  ا اال عم   دىور ظرو يم الم يشي  واإلنساني . وقا  ناد  األسيرمف وحاال 
األسير أيمن الشراون  من مدين  الخمي   ي الضف  الغربي  المضرب منذ األو  من “ ي بيانا أمسا إن 

ن »س ون بحقوي اني وض اال  حياال خطراال  ي ظ  مماطم  م  مدة من قب  إدارة ال 2012يوليو/ موز  ا وا 
األسير سامر عيساو  من القدس مس مر  ي إضرابو عن الط ام الذ  بدأه  ي األو  من أغسطس/آب “

 ”.الماضيا ب د أن اع قم و سمطات االح بل  بذري   خرقو ل فق  ال باد 
ا انضم 48وذكر الناد  أن األسيرين عد  كيبلني من طوباسا ومحمد كن اعن  من ال مي  المح   عام ا

إل  اإلضراب المف وح عن الط ام. وطالب ب كثيف   اليات ال ضامن لدعم  مود األسر  عموماالا 
 .وخ و اال المضربين عن الط ام

 8/11/2012، الخميج، الشارقة
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 باإلعتداء عمى مسيرة نسائية في غزة األمنية جيزةاألقيام  بشأنتواصل ردود الفعل المنددة  42
ردود الف   ال ارم  المنددة بشدة باع داء عشرات من ر ا  األمن   وا مت أمس:   حي  ّباح -غزة 

بمباس مدني ور ا  الشرط  والشرط  النسا ي  عم  عدد من المشاركين  ي اع  ام نسو  سممي ضد 
اس نكر ال  مع ال حا ي الديموقراطي بشدة االع داء عم  . حيث االنقسام  ي مدين  غزة أو  من أمس

ليي   االداري  لم  معا ال حا ي  والمدون  والناشط  سامي  الزبيد  أثناء  غطي يا الم   مين وعم  عضو ا
االع  ام الذ  نظمو اال حاد ال ام لممرأة الفمسطيني ا عمماال ان الزبيد  كانت الوحيدة ال ي س مت ب دس  

ليراوات. آل  ال  وير الخا   بيا لقطات  يديو ظير خبلليا شرطيون وشرطيات يضربون الم   مين با
 «.اليم ي المر وض والمدان»وو ف ال  مع االع داء بد 

خرقاال  اضحاال لمدس ور والقانونا ومساال »كما اع بر الم يد الفمسطيني لبل  ا  وال نمي  االع داء غير المبرر 
قت  ي و »ودان االع داء عم  الزميم  الزبيد ا وقا  إنو «. خطيراال بحري  ال  بير والح"  ي ال  مع السممي

إل    ريحات ر يس المك ب االعبلمي الحكومي إيياب الغ ين و شكي  ل ن   حقي" « يشير بإي ابي 
إ راء  حقي"  د  وشفاف »و قديم االع ذار باسم الحكوم  عن االع داءا إال أنو طالب الحكوم  بد 

ىذه ومحاسب  ك  من يثبت  ورطو  ي ىذا االع داءا ووضع ضمانات من شأنيا عدم  كرار مث  
 «.االع داءاتا وحماي  الح"  ي ال  مع السممي وحري  الرأ  وال  بير وال حا  

 «.محاسب  المسؤولين عنو»واس نكرت شبك  المنظمات األىمي  االع داءا مطالب   ي بيان بد 
خطوة نأم   ي أن  س كم  با  اه مرا    سياسا يا وا راءا يا  ي ما ي  م" »حكوم  غزة ورأت  ي اع ذار 

بقضايا الحريات وحقو" اإلنسانا بما يضمن اح رام القانون األساسي الذ  يكف  حري  الرأ  وال  بير 
 «.وال  مع السممي وال  ددي  السياسي 

ا مطالب  «غير كاف طالما أن المحاسب  غا ب » لحقو" االنسان أن االع ذار« الضمير»واع برت مؤسس  
 «. ا خاذ  مم  من اإل راءات ال ادة لمنع  كرار االع داء عم  الم ظاىرين»الحكوم  بد 

ودان المركز الفمسطيني لحقو" االنسان بشدة االحداثا ونّدد باالع داء عم  النا ب ن يم  الشيخ عمي 
 خاذ ال دابير البلزم  ال ي من شأنيا وقف االع داء عم  ا»ومحاول  اع قاليا. وطالب حكوم  غزة بد 

الحريات ال ام ا واح رام الح"  ي عقد اال  ماعات ال ام ا والح"  ي حري  الرأ  وال  بيرا المكفول  
الح ان  القانوني  ال ي ي م ع بيا أعضاء الم مس »ا مؤكداال «دس ورياال وو " الم ايير الدولي  لحقو" اإلنسان

 «.ال شري ي
 8/11/2012، الحياة، لندن

 
 وزيرًا لمصحةرائد عرفات  الفمسطيني الطبيبالرئيس الروماني يّعين  43

أ بح البط  الش بي الروماني ذو األ و  الفمسطيني  را د عر ات وزيراال لم ح  حيث عين : )د .ب .أ(
الذ  اس قا  من من بو الر يس الروماني  ريان باسيسكو الطبيب عر اتا أمسا خمفا لموزير  اسي   شيبو  

 بسبب ا يامات بالفساد.
وكان ر يس الوزراء الروماني االش راكي  يك ور بون ا من حزب يسار الوسط اق رح اسم عر ات لحقيب  
ال ح  آمبلال من وراء ذلس  ي زيادة ش بي  حزبو  ي ضوء اق راب موعد االن خابات البرلماني  المقررة  ي 

و  المقب  حيث ي م ع عر ات بش بي  واس   ألنو وراء بناء خدم  اإلس اف ال اسع من ديسمبر/كانون األ
 ال ي   م ع بسم    يدة  ي رومانيا." سمورد"
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 8/11/2012، الخميج، الشارقة
 

  إلى مناطق عسكرية بيت لحم: االحتالل يشرع بتحويل أراٍض فمسطينية 44
ة مساحات من أراضي المواطنين سّممت سمطات االح بل  اإلسرا يميا إخطارات لم ادر : بيت لحم

 ب نوب الضف  الغربي  المح م . الفمسطينيين  ي قري   رديس شرقي مدين  بيت لحم الواق  
وذكرت م ادر محمي   ي قري   رديس لمراس  "قدس برس"ا أن قوات من  ياز "اإلدارة المدني " ال ابع 

ا عم   سميم مواطنين  مسطينيين إخطارات (11|7لسمطات االح بل  اإلسرا يمي  أقدمت اليوم األرب اء )
دونم من أراضييما بغرض  حويميا إل  مناط" عسكري  ل دريب قوات  يش  40باالس يبلء عم  ما مساح و 

 االح بل .
 7/11/2012قدس برس، 

 
  سنوات عشرفي القدس العام الحالي األعمى منذ  االستيطاني: البناء أحمد صب لبن 45

شيد ار فاع و يرة مشاريع البناء  2012ي  ي شؤون االس يطانا إن عام : قا  خبير  مسطينالقدس
االس يطاني  ي األراضي الفمسطيني  عاّم  و ي القدس المح م  بشك  خاص. وأوضح الباحث أحمد  ب 
لبنا  ي  قرير  حفي  مقت "قدس برس" نسخ  عنوا أن االس يطان و   خبل  ال ام ال ار  أعم  

ت ال شر الماضي ا حيث بمغ عدد الوحدات االس يطاني  ال ي  ّمت الم ادق  عم  مس و  لو خبل  السنوا
 وحدة. 2380بنا يا منذ بداي  ال ام ما يزيد عن 

وحدة  1213وأشار  ب لبنا إل  أن وزارة اإلسكان اإلسرا يمي  طرحت مؤخراال عطاءات  ديدة لبناء 
 م ا ضمن مشروع  وس   مس وطن ي "بسغات اس يطاني   ديدة  ي الشطر الشرقي من مدين  القدس المح

 ز يف" و"راموت" المقام ين عم  أراضي المواطنين الفمسطينيين بشما  شر" القدس.
 
 
 

ورأ  الباحث الفمسطينيا أن أحد األسباب الر يسي  وراء طرح ال طاءات ال ديدة ىو قرب االن ياء من 
ف" وم موع  من البؤر االس يطاني  الواق   مشروع ش" شارع اس يطاني ي   بين مس وطن  "بيسغات ز ي

 شمالي الضف  بشارع بيغن غربي مدين  القدس المح م .
 8/11/2012قدس برس، 

 
  مبادرة خالل ستة أشير لمنيوض باالقتصاد 11وزارة االقتصاد في غزة تستعد إلطالق  46

عشر مبادرة حيوي  لمنيوض غزة:    زم وزارة االق  اد الوطني  ي الحكوم  الفمسطيني  بغزة إطبل" أحد 
باالق  اد الفمسطيني خبل  األشير الس   القادم ا ضمن "خط  الما   يوم" ال ي أعمنت عنيا الحكوم  

وقا  وكي  مساعد الوزارة الميندس حا م عويض   ي   ريح مك وب  مقت "قدس برس"  .الفمسطيني  مؤخرالا
ا موضحا أنو سي م إشراس القطاع الخاص بكا   نسخ  عنو إن ىذه المبادرات  مث  أولوي  لد  وزار و

 .مكونا و ب بيانياا وال م  بمق ضاىا ل حقي" أىداف الخط  ال ي وض  يا الحكوم 
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وأضاف عويض  "ىذه المبادرات  يدف إل   طوير ال بلق  ال كاممي  ما بين القطاعين ال ام والخاصا 
لخاصا وال م  عم   نمي  و طوير ال بلق  ما بين و وحيد السياسات االق  ادي  الياد   ل ش يع القطاع ا

الوزارة والقطاع الخاص ور ا  األعما  الفمسطينيين  ي دو  المي ر  حديداال باألردن وم را ودو  م مس 
 ."ال  اون الخمي يا و ركياا وأمريكاا وذلس لبناء شراكات اق  ادي   يدف إل    ح أبواب لبلس ثمار وال نمي 

بادرات   ضمن  أىي  و طوير المناط" ال ناعي  الداخمي  والحدودي  ك و يات لم نمي  وأشار ال  أن الم
المحمي  ألىمي يا  ي  وظيف و نظيم ال خ  ات ال ناعي   ي ىذه المناط"ا و  ح منا ذ   اري  مع 

 . ميوري  م ر ال ربي ا واالس فادة من اال فاقيات المبرم  سابقاال ل ف ي  ال باد  ال  ار 
وكي  مساعد الوزارة؛  إن المبادرات س ؤكد عم  أىمي  الم ابر لدعم ال ادرات  ي حا  السماح  وبحسب

لم  ديرا ودراس  ان كاسات الواردات عم   نظيم السو" الداخمي لمحد من اإلغرا"ا ودعم ال ناعات 
 .الوطني  والمنشتت ال ناعي  واإلن ا ي ا وال م  عم  إحبل  الواردات

 8/11/2012قدس برس، 
 

 داخل األسر وصدح خارج األسوار! انبثقفرقة "الوفاء" الفنية.. حمٌم  47
"باسم اهلل كبرنا" أنشودة  دحت بيا حنا ر  رق  شكميا األسر  المحررونا :  اطم  الزىراء ال ويني -غزة

ق  وبقوا  ي االح فا  المركز  بذكر   فق  و اء األحرارا م من ال انطبل"  رق  "الو اء" لمن لم  شمميم ال ف
 خمف الزنازين ين ظرون  ر اال قريباال.

 كرة إنشاء الفرق  بزغت من داخ  الم  قبلت االسرا يمي ا  يي كانت أمبلال وحمما لؤلسر  الذين  منوا أن 
يكون ىناس  ن خاٌص بيم ي سد قضي يم بالنشيد وال مثي  والدراماا وينق  قضي يم عم  ال  يدين المحمي 

الياالا كما يوضح شاعر الفرق  والناط" االعبلمي باسم" ال  مع االعبلمي لكسر والدولي وير ع  و يم ع
 القيد" وعضو م مس ادار و عمي ع ا رة.

 
 
 

وىو ال ف  وال وىرة ال ي يبحث عنيا  األنو عمم  نادرة –كما يوضح ع ا رة – كان االسم "الو اء" 
زاال لمحري  وكذلس ايذاناال بأن الفرق  س مضي االسر ا ب انب ار باطو ب فق  "و اء االحرار" ال ي أضحت رم

 عم  درب الو اء لؤلسر   ي الس ون.
 7/11/2012، فمسطين أون الين

 
 سفير دولة فمسطين " تكرمجمعية حماية حقوق اإلنسانلبنان: " 48

مركددز  و يدد" »سددفير دولدد   مسددطين أشددرف دبددور  ددي حفدد  أقدديم  ددي  " م يدد  حمايدد  حقددو" اإلنسددان"كّرمددت 
 الظريف. ي « طبارة

ا م  بدرة أن «ال  مسطين من دون ال رب وال عدرب مدن دون  مسدطين»وأكدت ر يس  ال ددم ي  نوا  حيدر أن 
 «.ال راع الفمسطيني مع ال ياين  ىو  راع عربدي  دييوني ال يمكدن أل  بمدد عربدي النددددأ  بنفسدو عندو»

نيا ونحددن لددن نكددون إال األو يدداء لمشدد ب المقدداء ي ّسددد ال ضددامن والددد تخي المبندداني د الفمسددطي»وقددا  دبدددددور: 
 «.المبناني
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8/11/2012، السفير، بيروت  
 

 ستقف بحزم ضد أي محاولة لزج الفمسطينيين بما يجري فييا دمشق: السورية الخارجية 49
س قف بحزم ضد أ  محاول   دمش"أن  السوري ا أكد م در مسؤو   ي وزارة الخار ي  والمغ ربين: دمش"

وأن الطري" الوحيد أمام البل  ين الفمسطينيين  ي سوري  و ي  اما ي ر   ييا من أحداثلزج الفمسطينيين ب
وقا  الم در  ك  مكان ل ؤوا إليو ىو طري"  مسطين وال مسس بالحقو" الثاب   و ي مقدم يا ح" ال ودة.

ي   ي حو     يد الم موعات المسمح  عمميا يا ضد المخيمات الفمسطين ا ي   ريح لوكال  سانا أمس
"قامت الم موعات اإلرىابي  المسمح  خبل  األيام القميم  الماضي  ب   يد ى ما يا وأعماليا  :سوري 

اإلرىابي   ي ك  أنحاء سوري  بما  ي ذلس ضد أبناء ش بنا الفمسطيني وخا    ي مخيما و  ي دمش" 
أبناء المخيمات الفمسطيني   ودرعا.. وقد ح دت ى مات الم موعات اإلرىابي  المسمح  الساعي  إل   وريط

 "....أرواح ال ديد من األبرياء الفمسطينيين
بالش ب الفمسطيني و  مت من القضي   ألمتالكارث  ال ي  إزاء"لقد حددت سوري  مواقفيا  :وأضاف الم در

عم ىذا الفمسطيني  بو م يا  ي  حديد سياسا يا ومواقفيا ولم   وان عن  قديم ال ضحيات المادي  والبشري  لد
ن ما   انيو سوري  اآلن يأ ي  ي  زء كبير منو لمواقفيا  االش ب الشقي" لمو و  إل  حقوقو المشروع  وا 

"س قف بحزم ضد أ   ببلده أن مؤكداال ا الداعم  لنضا  ىذا الش ب ور ضيا ل  في  القضي  الفمسطيني "
 محاول  لزج الفمسطينيين بما ي ر   ي سوري ".

 ا   الش ب الفمسطيني و نظيما و وقيادا و باالب  اد عن ما يخطط ليا من قب  وطالب الم در "كا    
الم موعات اإلرىابي  المسمح  ال ي أعمنت ار باطيا بالمخططات الم ادي  ل طم ات الفمسطينيين وحقوقيم 

بمياميا ن سوري  س  ابع القيام أوخ م الم در بال أكيد عم  " المشروع  خدم  لم الح إسرا ي  وداعمييا".
 األشقاءليؤالء  اآلمن ي  قديم ك  ما يمزم لمش ب الفمسطيني من أمن وظروف حياة  ضمن الكرام  وال يش 

 الم رو   ب دا يا لقضي  الش ب الفمسطيني". األطرافب يدا عن سياسات ال حريض وال ضمي  ال ي  مارسيا 
 8/11/2012الوكالة العربية السورية لألنباء )سانا(، 

 
 لكسر الحصارقطاع غزة تدخلمماء مصر قافمة ع 50

قا م  من كبار ال مماء الم ريينا لكسر الح ار عن  7/10يوم األرب اء م بر ر حا ع ر  إل و مت 
أن  إعبلمي وذكرت م ادر  قطاع غزة وذلس ب نظيم بين وزارة األوقاف الفمسطيني  ونظير يا الم ري .

ضمن خط  شامم   نظميا وزارة األوقاف الم ري  و شم   من كبار ال مماء و  د األول  37القا م   ضم 
 سمسم  من القوا   والندوات والمؤ مرات ال ممي  الموس  .

وقا  الم حدث باسم وزارة األوقاف الم ري  الشيخ سبلم  عبد القو   ي بيان رسمي أن ىذه القا م   مت 
ال المي ل مماء المسممين وال م ي  الشرعي   بال نسي" بين الوزارة وعدد من المؤسسات الديني  منيا اال حاد

وأضاف أن القا م  س  ود إل  القاىرة ب د إلقاء خطب  ال م    ي  والم مس األعم  لمش ون اإلسبلمي ا
 بلح  .مسا د بغزةا وأن من ال مماء المشاركين  ييا أمين عام الم مس األعم  لمش ون اإلسبلمي  د

   ما  عبد الس ار والداعي  د.محمد عبد المق ود والفنان و د .وة دووكي  وزارة األوقاف لمدع اسمطان
 .ال ربي

 7/11/2012فمسطين أون الين، 
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 مصرية إلى غزة مساعداتحزمة  51

سمحت السمطات الم ري  بإدخا  د     ديدة من المساعدات الغذا ي  إل  قطاع غزةا وذلس عن  القاىرة:
ي ظ  الح ار المفروض عم  القطاع منذ ست سنوات. وقا  طري" م بر ر حا ل وزي يا عم  الفقراءا  
إل  " ال يم  الم ر "طناال من المحوم الم مدةا مقدم  من بيت  38م در أمني إن المساعدات عبارة عن 

أىالي غزة. وأضاف الم در إنو  ر  ال نسي" بين اليبل  األحمر الم ر  ونظيره الفمسطيني إلدخا  
 المساعدات.

 8/11/2012ة، الخميج، الشارق
 

 نفق مع غزة تعمل بكامل طاقتيا 1200شيخ قبيمة العكور بسيناء:  52
يوم الثبل اء الشر" األوسط  ريدة قا  عارف أبو عكرا شيخ قبيم  ال كور بسيناء ل: محمود محسن - القاىرة

 نف" بين حدود م ر وقطاع غزة   م  بكام  طاق يا. 1200ا إن 6/11
شما  سيناء قولو إنو شكا لكبار المسؤولين  ي القاىرة من مشكم  األنفا"ا  ونقمت م ادر أمني  عن محا ظ

 ."األنفا" ال  مث  مشكم "إال أن الرد عميو كان أن 
نحن ال ن  رض عم  "ومن  انبو أوضح أبو عكر قا بل إنو ي ب إغبل" األنفا" بين م ر وغزةا وأضاف: 

ن يقوم بأعما  إرىابي ا ويدخ  من األنفا" وييرب منيا نق  الغذاء والدواء إلخواننا  ي غزةا ولكن ىناس م
 ."وال نس طيع القبض عميو أو  قديمو لم دال 

 7/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 لتدميرىا بين قطاع غزة وسيناء نفقاً  50المصري يحدد  الجيشالكويتية:  جريدة الراي 53
ال امم   ي  طيير سيناء من البؤر كشفت م ادر أمني  م ري  أن قوات ال يش والشرط   :القاىرة

اإل رامي ا  بدأ خبل  األيام المقبم   نفيذ عممي  موس   لموا م  ىدم األنفا" الرابط  بين قطاع غزة وسيناء 
نفقا  50 م  حديد أماكن ما يقرب من "الرا ا إنو  ريدة وقالت ل .يوماال  30ب دما  وقفت منذ ما يقرب من 

نف"ا وال ي لم ي م ال  ام  م يا ح   اآلنا حيث  س خدم ىذه األنفا"  2500   بر األخطرا ضمن الد 
ىذه األنفا" "ا مشيرة إل  أن "ب ف  خا    ي  يريب السبلح و باد  عنا ر ال ياديين ما بين غزة وسيناء

والخا   ب يريب السبلح  كون ليا طبي   خا   من  مس الم  مق  ب يريب السمعا حيث    دد   حات 
بيا ومساح يا  كون أوسع من الداخ  حيث  س خدم كمخابئ لم نا ر المسمح  الذين قد يمكثون بيا ال يوي  

 ."أسابيع  ي حال  و ود  ضيي" أمني عمييم
 8/11/2012الراي، الكويت، 

 
 ألنيا قمقة عمى زواليا من الخارطة ىاجمتنا "إسرائيل"السودان:  54

 "إسرا ي " االسفير ال بيد أحمد مروح ا ي  السوداني وزارة الخار  باسمىا م الناط" الرسمي  :الخرطوم
وو فيا بد"الدول  المارق "ا وأشار إل  أن "إسرا ي  قمق  عم  زواليا من الخارط  و حاو  إثبات و ودىا 
بالي مات الم كررة عم  دو  المنطق ا ومنيا السودان كما  حاو  وأد القضي  المحوري  لؤلم ين ال ربي  

 القضي  الفمسطيني  وحقو" الش ب الفمسطيني ال اريخي ".واإلسبلمي  وىي 
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 ي المنبر ال حفي بالمركز السوداني لمخدمات  7/11وأكد ال بيد مروح   ي   ريحات لو يوم األرب اء 
ال حفي  حو  ال دوان اإلسرا يمي عم  السودان دالال و وآثارها أن البوارج اإليراني  ال ي حطت بميناء 

 ق ف اإلسرا يمي عم  الم نع ي  بر و وليا م رد ) د  (.بور سودان ب د ال
و دد دعم الحكوم  السوداني  لمقضي  الفمسطيني  سياسياال  ي كا   المحا   الدولي ا مشدداال عم  أن "ال دوان 

نما بدا منذ اس قبل  الببلد".  اإلسرا يمي عم  الببلد ال ي  بر بالشيء ال ديد وا 
 7/11/2012قدس برس، 

 
 "إسرائيل"ضباط البيشمركو يتدّربون في و  ...كبير لمموساد في كردستان انتشار ":األمنيالمجد " 55

 ي  (الموساد)كشفت م ادر كردي  عراقي  عن ان شار كبير ل ياز المخابرات ال ييوني : وكاالتال االم د
 لببلد.إقميم كردس انا ال    إل  أنو ي خذ من الشركات ال  اري  وا ي  ل مرير مخططا و داخ  ا

وكانت  ريدة ال يغارو الفرنسي  قد قالت أن عمبلء  ياز الموساد قد زادوا  غمغميم  ي المناط" الكردي  
 شما  ال را".

وقالت الم ادر إن نشاط الموساد ي مثَّ   ي ال  سس المباشر عم  عم  الدول  ال راقي  من خبل  أ يزة 
ا الم ا ا مبين  أن ىناس أ يزة  س ر" السمع لمكالمات  نّ ت واس  ما  ال قنيات الم طوِّرة  ّداال  ي ىذ

 ولين ال راقيين  ي اإلقميم وبغداد.ؤ المسؤولين عبر ا  اال يم اليا في ا  ضبلال عن م اب   نشاطات المس
وأكدت الم ادر أن ىناس عمبلء لمموساد ي ممون ضمن شركات   اري  ليقوموا بميام ال  سس عم  

 أن نشاط الموساد يشم  الم االت االق  ادي  واألمني  والسياسي   ي الببلد. الوزارات ال راقي ا موضح 
 و يوا إل     أبيب إل راء  دريبات  ومن  انب آخرا أشارت الم ادر إل  أن نخب  من ضباط البيشمرك

 ن  بغي   طوير قدرا يم.يمش رك  مع الضباط ال يا
 6/11/2012المجد األمني، 

 
 

 سوريا الفمسطينية في مخيماتالتحذر من مجازر وشيكة ب "ق والتنميةالشبكة الدولية لمحقو" 56
ال اري   ي سورياا  قد عممت الشبك  الدولي   لؤلحداثضمن المراقب  الحثيث  لمشبك  الدولي  لمحقو" وال نمي  

 عدة إل    و  عسكري  ووحدات منقول   واال  آللياتلمحقو" وال نمي  ور دت  ي ذات الوقت  حركات كبر  
 كبر  داخ  المخيمات. أمني مخيمات  مسطيني  ل نفيذ عممي  

 حم  السمطات السوري   إذ قالت إنيا ا7/11 الشبك  الدولي  لمحقو" وال نمي  يوم األرب اءأ در و بيان   ي
 أنيا ؤكد   إنيا الدوليالمحميين بمو ب القانون  نالفمسطينييك  المسؤولي  عن سبلم  المدنيين والبل  ين 

ومن م ادر موثوق   م مطابق يا مع م مومات الر د عن قرب ال حرس  أكيدةمت عم  م مومات ح 
 .كبر   ي المخيمات الفمسطيني   أمني ب ممي   طيير 

ضحي  من المخيمات الفمسطيني   راء النزاع  11112أنو منذ بداي  األحداث  ي سوريا سقط  الشبك  وذكرت
مفقود  21540 ريحا وأكثر من  41462نيما و م  س ي  أكثر من م  ق  م 221450الدا را وىناس نحو 

 دو  ال وار  ي ظ  ظروف   ب . إل  روا  111745و
بدأت   يد  "الميميشيات المسمح  ال اب   ألحمد  بري "وو " ما ي و ر لد  الشبك  من م مومات  إن 

 ليات سوري  ثقيم .ان شارىا منذ ليمي  األمس خارج المخيماتا وسط و و    زيزات مكثف  آل
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وقالت الشبك  إن الزج ب مس المخيمات المحمي  بمو ب القانون الدولي يضع ك  األطراف أمام  حم  
ودعت الم  مع الدولي   ريم  حرب أو ان ياس  قع بح" قاطنييا أو الفارين إلييا. أ مسؤوليا يا   اه 

د لمح و  عم  ضمانات ب دم المس ب مس وم مس األمن والمب وث الدولي ال ربي بال دخ  الف ا  وال ا
 المخيماتا كما طالبت ال ميب األحمر ب كثيف  وا ده الفيزيا ي  ي  مس المخيمات.
 7/11/2012، جنيف، الشبكة الدولية لمحقوق والتنمية

 
 "إسرائيل"و اقمق أممي من انييار "وقف إطالق النار" بين سوري 57

ن انييار ا فا" وقف إطبل" النار القا م بين ال انبين اإلسرا يمي أعربت األمم الم حدة عن قمقيا م :نيويورس
والسور ا وذلس  ي أعقاب سقوط قذا ف سوري   ي المنطق  المنزوع  السبلح  ي مر ف ات ال والن السوري  

 ي   ريحات نشرت عم  موقع األمم  اوقا  مار ين نسيركيا الم حدث باسم األمم الم حدة المح م .
"إن و ود أ راد عسكريين وعمميات عسكري   ي المنطق   :7/11شبك  االن رنتا يوم األرب اء الم حدة عم  

سرا ي  ي د ان ياكالا  سيما ال فا"  س االر باط ل ام  بين إسرا ي  والقوات  1974الفا م  بين سوري  وا 
بين الدول ين واس قرار  إل  أن "   يد ال و ر بين إسرا ي  وسوريا ييدد بوقف إطبل" النار السوري "ا مشيراال 

 المنطق " عم  حد قولو.
 7/11/2012قدس برس، 

 
 % من أصوات الييود األمريكيين68أوباما يحصل عمى  58

أظيرت اس طبلعات محمي   ي الواليات الم حدة  باح اليوم األرب اء  :القناة ال اشرة -ال مفزيون اإلسرا يمي
 % من 68رة ر اسي  ثاني ا قد ح   عم  بأن الر يس براس أوباماا الذ  ان خب اليوم لف 

 
 

% 32أ وات الييود. إن أ وات الطا ف  الييودي   ذىب بشك  محدد لممرشح الديمقراطيا وىذه المرة  ركوا 
  قط لممرشح ال ميور  ميت رومني.

 ،2223العدد ، نشرة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري اليومية
 7/11/2012، مركز دراسات الشرق األوسط

 
 عممية السالم يدفع أوبامابمير: انتخاب  59

مع   وب د لقا لو  ريحات  ا  يبمير يالرباعي  الدولي  إل  الشر" األوسط طون الم ن  قا  مب وث :القدس
ىو أنو  اب د إعادة ان خاب الر يس أوباما ان "أىم شيء اليومإ :بنيامين ن نياىو اإلسرا يمير يس الوزراء 

ة من شأنيا إعادة د ع ال ممي  السممي  والقيام بمحاول  لم أكد من ال ودة إل  طاول  أ يحت لنا  ر   كبير 
المفاوضات. وىذا ىو أ ض  طري" والطري" الوحيد لمقيام بمحاول  ل حقي" السبلم. لذا أ طمع إل  الفر   

 من أ    حقي" ذلس". اسيد  ر يس الوزراء اال ديدة المو ودة أمامنا وال  ال م  م كم
 7/11/2012، القدس، قدسال

 
 الفمسطينية عمى ضرورة بناء مؤسسات الدولة يشدد" إسرائيل" فيالسفير األمريكي  60
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دان شابيروا أمسا عم  ضرورة   زيز السمط  " إسرا ي "شدد السفير األمريكي لد  : (.)يو.بي.آ 
إل  طاول   سطيني واإلسرا يميالفمسطيني  وبناء مؤسسات الدول  الفمسطيني  والس ي إل  إعادة ال انبين الفم

 اعن شابيرو قولو ونقمت وسا   إعبلم إسرا يمي  المفاوضاتا را ضاال المس   الفمسطيني  ي األمم الم حدة.
 بيح  اإلعبلن عن  وز الر يس   ي محاضرة عقدىا م يد دراسات األمن القومي  ي  ام      أبيب

ع قد أن ك  من انشغ   ي الموضوع يدرس أنو  و د حا   أ" :األمريكي باراس أوباما بوالي  ر اسي  ثاني 
لسمط   مسطيني  قوي  ومس قرة وقادرة عم  المساعدة  ي المواضيع األمني  والحا   إل  بناء مؤسسات 

ىذه م مح نا  مي اال ولذلس  إننا ن  قد أن ثم  أىمي ا ألن ". وأردف شابيرو أن "الدول  الفمسطيني  المس قبمي 
  الفمسطيني   ي ل ب دور مركز  حو  طاول  المفاوضات وليس من خبل  القيام بخطوات  س مر السمط

 ."أحادي  ال انب مث  الذىاب إل  األمم الم حدةا وىذه م مح  مش رك  لنا وإلسرا ي 
 8/11/2012الخميج، الشارقة، 

 
 لمسالم": أوباما مصمم عمى المضي في رؤيتو لمتوصل إلى حل شامل القدسمصدر أمريكي لـ" 61

  كون وقع م در مسؤو   ي واشنطن طمب عدم اإل  اح عن ىوي و أن  :س يد عريقات - واشنطن
أن ي و   الر يس أوباما إل   فاىم "أوباما الثاني  الر يس باراس ل بلقات األمريكي  الم ري  خبل  دورة ا

ا ال ي عانت منذ اندالع واضح مع حرك  اإلخوان المسممين ال ي  قود م ر ي ناو   فا ي  ىذه ال بلق 
الثورة الم ري  من ال  ام  م يا دون مني ي   أخذ بالحسبان المساعدات المالي  وال سكري  ال ي  قدميا 

ال حالف االس را ي ي مع أمريكاا والمضي  ي عممي   إزاءواشنطن لمقاىرة  ي إطار سياس  م ري  واضح  
را ي  والحفاظ عم  )قدسي ( م اىدة السبلم الم ري  الدمقرط ا والحفاظ عم  عبلقات أكثر د  ا مع إس

 .اإلسرا يمي  كمر كز لبلس قرار  ي منطق  الشر" األوسطا وموا م  ل م حرك  حماس  ي غزة"
ن أوباما و ريقو "لن يكونوا طموحين  ي الدورة الثاني   إأما بخ وص عممي  السبلم الفمسطيني  اإلسرا يمي  

لدورة األول ا وسي  اممون مع ىذه القضي  الم قدة و " المبادئ األمريكي  الم من  كما كانوا عميو  ي بداي  ا
بخ وص أىمي  المفاوضات المباشرة بين الفمسطينيين واإلسرا يميين وخطاب ح  الدول ينا وأىم من أ  
شيءا ضمان عدم انييار السمط  الفمسطيني  و  ح عش الدبابير الذ  يقض مضا ع الواليات الم حدة 

سرا ي  وي ف يما ب داع مسؤولي  الضف  الغربي "  .وا 
م مم عم  المضي  ي رؤي و  أوبامابشك  ح ر  أن "الر يس   ريدة القدسويؤكد الم در الذ   حدث ل

لم و   إل  ح  شام  لمسبلما يقوم عم   حقي" ح  الدول ين و " الم ايير الدولي  الم ف" عميوا وضرورة 
 رات ال قدم بطمبات ال ضوي   ي المحا   الدولي ."إب اد الفمسطينيين عن ميا 

 7/11/2012، القدس، القدس
 

 استفزازياً أمرًا  هوتعدّ  استيطانية جديدة وحداتبريطانيا تدين بناء  62
ا قرار 7/11 أدان وزير الدول  البريطاني  لشؤون الشر" األوسط وشما  أ ريقياا ألس ير بيرتا يوم األرب اء

وحدة  ي الضف  الغربي ا  72وحدة اس يطاني   ديدة  ي القدس المح م ا و 1213بناء الحكوم  اإلسرا يمي  
ن المممك  الم حدة "كانت واضح  عم  الدوام بأن المس وطنات اإلسرا يمي  إوقا  بيرت:  ".واع بره "اس فزازياال 

عا م  مش رك  غير شرعي  بمو ب القانون الدوليا و  رق  عم  نحو م زايد ح  الدول ينا و    القدس 
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وقا  إن "اس مرار حكوم  إسرا ي   ي   اى  نداءات المممك  الم حدة وأ دقاء إسرا ي  اآلخرينا  ليما".
 مخيب لآلما ".

 7/11/2012، 48عرب 
 

 االستفزازي بناء وحدات استيطانية جديدة "إسرائيل"فرنسا تدين قرار  63
اس درا ات عروض  ديدة لبناء  إلسرا يمي اطرح السمطات  أمسوكاالت: أدانت  رنسا  -باريس  الندن

وقا   وقف االس يطان. إل والضف  الغربي  ودعت  "القدس الشرقي "وحدات سكني  لممس وطنين الييود  ي 
عن قمقيا الشديد  دا  اإلعرابن " رنسا  كرر إ :مساعد الم حدث باسم وزارة الخار ي  ا نسان  مورياني

 ".األ   و ر  ي م إطاراالس فزازي   ي  لئلعبلنات
 8/11/2012، رام اهلل، األيام

 
 ": ال نية لقطع المساعدات بعد توجو الفمسطينيين إلى األمم المتحدةاألياممصدر أوروبي لـ" 64

وروبي لقطع ن ال ني  لد  اال حاد األأاأليام عم    ريدةل أوروبيأكد م در  عبد الرؤوف أرناؤوط:
الم حدة لمح و  عم  مكان   لؤلممال م ي  ال ام   إل   ال و و المساعدات عن السمط  الفمسطيني   ي حا

   اه ىذه الخطوة. األوروبي الدول  غير ال ضو عم  الرغم من  فاوت مواقف الدو  
السمط   إقام وانو مع  1971 قدم المساعدات لمفمسطينيين منذ ال ام  أوروبان أ إل الم در  وأشار

قدمت  ي السنوات  األوروبيودو  اال حاد  األوروبيان قالي وان اال حاد  الفمسطيني   ر   وقيع ا فا" شراك 
 .مميون يورو سنوياال  450 إل الماضي  مساعدات     

 8/11/2012، رام اهلل، األيام
 

 المقدسةالفمسطينية الروسية يقوم غدًا بزيارة تاريخية لألراضي  األرثوذكسيةبطريرك الكنيسة  65
نيس  األرثوذكسي  لموسكو وعموم روسيا كيري  اع باراال من غد بزيارة  اريخي  يقوم بطريرس الك.(: ب.ف.أ)

لؤلراضي المقدس   ر د  طاب اال رمزياال كبيراال عم  رغم أن الكنيس  الروسي  اس ب دت أن يكون ليا أ  طابع 
رسا إن وقا  الناط" باسم الكنيس  األرثوذكسي  الروسي  األب ألكسندر  ولكوف لوكال   رانس ب سياسي.

ب ف و ر يساال لمكنيس  األرثوذكسي  "واألراضي الفمسطيني   "إسرا ي د"ىذه الزيارة الرسمي  األول  لكيري  ل
 ."الروسي   ر ع ش ار السبلم

وسيحيي البطريرس كيري  قداساال مع بطريرس الكنيس  األرثوذكسي   ي القدس ثيو يموس الثالثا وسي ر  
. كما سيم قي الر يس شم ون بيريز والر يس "إسرا ي "ي  وكبار حاخامات محادثات مع رؤساء الكنا س المحم

زيارة البطريرس ال  ر د  أ  طابع سياسي وال يمكن أن  كون "أكد األب  ولكوف أن و محمود عباس. 
يدعو دا ماال من أ   السبلم  ي األراضي المقدس  ولي مكن ك  ح اج ال الم من ". و ابع أن كيري  "كذلس

 إل  األراضي المقدس . "سبلمال و و ب
 وخبل  زيار و ال ي  س مر س   أياما سيزور البطريرس كيري  المواقع المسيحي  الر يس .

 8/11/2012الحياة، لندن، 
 

 من الالجئين الفمسطينيين ألف دوالر لتشغيل الشباب الخريجين 830 بقيمة األونروا توقع اتفاقية 66
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س  ال  اون والمؤسس  الفمسطيني  لم  ميم من أ   ال وظيفا برام اهلل يوم وق ت وكال  األونروا ومؤس :رام اهلل
ا ا فاقي   فاىم مش رك  من أ     زيز  رص  وظيف الشباب البل  ين الخري ين ال ددا 7/11 األرب اء

 و دريبيم لمدخو  إل  سو" ال م ا ودمج الم  طمين عن ال م  منيم  ي مؤسسات القطاع الخاص.
ر ال ام لمؤسس  ال  اون  فيدة ال رباو  أن اال فاقي   يدف إل   طوير قدرات الشبابا وأوضحت المدي

خريج وخري   من  200ويركز ال زء األو  منيا عم  ال م  مع وكال  الغوث الدولي  الس يداف حوالي 
 البل  ين الفمسطينيين ل دريبيم و شبيكيم مع القطاع الخاص لزيادة  رص  وظيفيم.

ألف دوالرا ب موي  من ال ندو" ال ربيا و نفيذ مؤسس  ال  ميم من  830نح  اال فاقي  قراب  و    قيم  م
وأوضحت أنو وعم  ىامش ىذه اال فاقي ا سي م ال  اون مع المؤسس  الفمسطيني  لم  ميم من  أ   ال وظيف.

ربي لئلنماء ألف دوالرا من ال ندو" ال  372أ   ال وظيفا  قدم من خبلليا مؤسس  ال  اون مبمغ 
 خريجا و مكينيم من الو و  إل  سو" ال م . 1500االق  اد  واال  ماعيا من أ    دريب نحو 

 7/11/2012وكالة سما اإلخبارية، 
 

 اليونيفيل ينفى اتيام ضباط بالعمل لصالح الموساد 67
 ال ياإلعبلمي  اليونيفي  أندريا  نن  ا ما أورد و ب ض ال قارير قوات ل الرسمينف  الناط" : (.أ.ش.)أ

 يويمضون إ ازا يم بأعداد كبيرة   اإلسرا يمي حدثت عن أن ضباط اليونيفي  ي ممون ل الح الموساد 
المنطق  منذ  يوأكد أن اليونيفي    م    ا مؤكداال أنيا  قارير مغرض  ال أساس ليا من ال ح ."إسرا ي "

يا الم طاة ليا من قب  م مس األمنا وى  عمميا مر بط  بشك  وثي" بوالي  يسنوات عديدة والشفا ي   
 .يكا ي  ومقدرة  يدا من قب  المبنانيين ومن الم  مع الدول

 7/11/2012اليوم السابع، القاىرة، 
 

 في فرنسا الجمعيات الييودية ّ ة تثير حفيظة المحاصرين في قطاع غز  لمفمسطينيين أغنية فرنسية 68
الموت  قط. إذ أنيا  ارت اآلن عنواناال ألغني   رنسي   ا"حياة بالناقص"ال   ني عبارة : نادين شم"

اخ  رت أسموب الحياة المفروض عم  من ي يشون  حت الح ار  ي غزة.. أغني  أخر ت ال م يات 
 "زبدة" الماضيا ما إن ر  ت  رق  / أك وبرالييودّي   ي  رنسا عن طورىا.  ي السابع من  شرين األو 

Zebda عم  موقع يو يوبا ح   رشق يا وسا   اإلعبلم الفرنسي  ومدونونا ب يم الفرنسّي   يديو لؤلغني  
 ."م اداة السامّي "

ك ب األغني  البرو سور الفرنسي  ي ال موم السياسي   ان بيار  يميو. وكان موقع ميديا بارا أّو  من عرض 
   حي  لمفمسطينيين الكميب الم ّور لياا وىو عم   حريس يحم   وقيع عمي قي وم ون اشا بيغن. ال م

ا وبال  اون مع  ان بيار  يميوا إلقاء الضوء عم  "زبدة"المحا رين  ي قطاع غزةا حاولت من خبلليا  رق  
ا كما أسموىاا أ  المأساة ال ي ي يشيا الفمسطينيون والفمسطينيات  حت الح ار. نسمع حكاي  " ضيح "الد

 ة.شابا يرو  ب يغ  األناا ق   حيا و ومو و  ي غزّ 
" كريف"أثارت األغني  والفيديو المرا " لياا حفيظ  ر يس الم مس الممث  لممؤسسات الييودي   ي  رنسا الد

(CRIF ري شارد براسكييوا  ب ث رسال  إل  ر يس ال مفزيون الفرنسي ريمي  يممين. وو ف أحد الك اب )
 ."ىي  الشباب الفرنسي لمييود يدِّد ب  زيز كرا"ا بأنيا األغني االلك روني  "كريف"عم  موقع الد
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 "كريف"أغني  لغزة: ى  يس   الد" ي المقاب ا رّد ال حا ي أالن غريش عم  موليباشا  ي نص ب نوان 
إنو من المسموح نشر رسوم كاريكا وري  مسي   ": "عبلَم ُيطم" اسم  مسطين؟"وك ب  احب  "لمرقاب ؟

الذين ي ب اس نكار  "أعداء الداخ "ر المسممين لمرسو ا وازدراء اإلسبلم عم  طو  ال فحاتا واع با
. ويضيف غريش أّن موليباش يساىم  ي   مي" "  ر ا يما لكّن ان قاد إسرا ي   ار محفو اال بالمخاطر

 ."المغالطات حو  الفر" بين إسرا ي  والييود  ي ال الما المأخوذين رىين  لسياس  ليسوا مسؤولين عنيا"
 ."لدول  ال ي  س  م  ال  ذيب بنسب  عالي ا عن القيم  ال ميا لمحياة اإلنساني ؟كيف  دا ع ا"و ساء  غريش: 

http://www.youtube.com/watch?v=fDGR_1gYFtM 
 8/11/2012السفير، بيروت، 

 
 دوالر إيرادات الحج والعمرة  بميون 16.5السعودية:  69

بميون لاير  62قّدرت م ادر م خ    إيرادات الحج وال مرة ىذه السن  بأكثر من :ن بلء رشاد -ة  د
 ي الم   مقارن  بال ام الماضيا مشيرين إل  أنيا  مث  ثبلث   ي  10بميون دوالر(ا بزيادة نسب يا  1615)

لحج وال مرة بمغ ىذه السن  الم   من النا ج المحمي الس ود ا وأن عدد قا د  المممك  من الخارج بيدف ا
 مميون شخص. 12نحو 

زيادة اإليرادات إل  ار فاع كمف  الحج والم يش ا ما ان كس إي اباال عم  « الحياة»وعزوا  ي   ريحات إل  
المرا " الخدمي  من  ناد" ومحا   را   و  ز   وا  االت ومطاعم  ي مدن المنطق  الغربي ا خ و اال 

منورة. وشددوا عم  ضرورة إ اح   رص عم  لمشباب الس ود   ي مواسم الحج مك  المكرم  والمدين  ال
و قميص االع ماد عم  اليد ال امم  األ نبي  الموق   ال ي يس  ان بيا  ي ال م  الموسمي  دري االا و و ير 

أن م وسط  البرامج ال أىيمي  وال دريبي  ال ي  خوليم ال م   ي ىذه المواسم. وأظيرت دراس  اق  ادي  حديث 
 ي الم   من الح اج يراوح إنفاقيم بين  75ألف لايرا وأن  15إنفا" الحاج الواحد يراوح بين سب   آالف و

 ألف لايرا   وزع عم  السكن والط ام والشراب واليدايا واال  االت. 18س   و
 8/11/2012، الحياة، لندن

 
 لرومني 206أصوات ألوباما...  303: األمريكيةنتائج االنتخابات  70

األغم  ثمناال  ي  اريخ الواليات الم حدةا وأبق  عم  المشيد السياسي » ي اق راع ىو : روي رز -أ ف ب
ا حق" الديموقراطي الر يس األميركي باراس أوباما  وزاال  ّيداال عم  «واشنطن بوست»ا بحسب  حيف  «نفسو

 منا سو ال ميور  ميت رومني.
المطموب  لمفوزا  ي  270ناخبينا م  اوزاال بفار" كبير األ وات الدمن كبار ال 303و از أوباما بأ وات 

 أ واتا وما زا  الفرز مس مراال  ي والي   موريدا. 206حين ح   خ مو ال ميور  ميت رومني عم  
 ي الم   لرومني. لكن  4803 ي الم   من األ وات  ي مقاب   5002وعم  المس و  الوطني  از أوباما بد

ذ الساب"  ي القانون ال اما ي مم  يداال ال وازن اليش لمسمطات المن وص عمييا  ي دس ور أوباماا االس ا
 الببلد.

ذ بقي م مس النواب بأيد  ال ميوريينا ال يزا  الديموقراطيون يييمنون عم  م مس الشيوخ. وىذه  وا 
الم حدة مراراال عم   ا ىي نفسيا ال ي وض ت الواليات2015الم ادل  ال ي س بق  قا م  ح   كانون الثاني 

http://www.youtube.com/watch?v=fDGR_1gYFtM
http://www.youtube.com/watch?v=fDGR_1gYFtM


 
 

 

 

 

           33ص                                    2672العدد:                8/11/2012الخميس  التاريخ:

مع بروز خبل ات بين السمط  ال نفيذي  والكونغرسا ما  2011شفير أزم  موازن ا ال ب  ازم  دس وري  منذ 
 قد ُي ّط  من إمكاني  ن دة الببلد مطمع ال ام المقب  وم ال   أزم  ديونيا.

 8/11/2012، السفير، بيروت
 

 ليبرمان: تحالف يثير مخاوف من حرب -نياىو نت 71
حكومدد   دددمير الميكددود «. »حكومدد  بيبرمددان«... »حكومدد  الحددرب المقبمدد »: آمددا  شددحادة -القدددس المح مدد  

ىددذه ال ددفات وغيرىددا ُأطمقددت عمدد  الحكومدد  الم وقددع ان يشددكميا بنيددامين «... و وريددث ليبرمددان قيددادة اسددرا ي 
خار ي ا ا يغدور ليبرمانا زعديم حدزب ن انياىوا  ي كانون الثاني )يناير( من السن  المقبم ا مع نا بو وزير ال

الم طدددرفا ب ددددما حسدددما خدددوض االن خابدددات بك مددد  واحددددة. ول ددد  اخ يدددار ليبرمدددان ال دددوالن « اسدددرا ي  بي ندددا»
السددور  المح دد  ليف دد ح مددن ىندداس م رك ددو االن خابيدد  بددإطبل" ال يديدددات وال حددذيرات   دداه مددا  شدديده سددوري  

من حدودىا وسكانياا واالعبلن ان ببلده لن   ناز  عن ال والن طالما ىو والمنطق  و   بره اسرا ي   يديداال أل
مو دددود  دددي الحكومددد ا انمدددا ي كدددس الخطدددوط ال ريضددد  لسياسددد  الحكومددد  اليمينيددد  ال دددي سددد فرزىا االن خابدددات 

 االسرا يمي .
مددان ضددد ليبر  -والمبلمددح االولدد  ليددذه الحكومدد   كشددفت بوضددوح اكثددر مددع ال  ددريحات ال ددي اطمقيددا ن انيدداىو

الر يس الفمسطينيا محمود عباسا  ي اعقاب ما اعمنو ابو مازن عن  مسدكو بالدولد  الفمسدطيني  و د" حددود 
 واع برت   ريحا و  نازالال عن ح" عودة البل  ين. 67

حسددم االثنددان ان ابددو مددازن لدديس شددريكاال  ددي المفاوضدداتا وكددرر ن انيدداىو   ددريحا و ال ددي شددكمت عقبدد  امددام 
ضدداتا بددالقو  انددو عمدد  اسدد  داد لم ددودة الدد  طاولدد  المفاوضددات لكددن مددن دون دون شددروط اسدد  ناف المفاو 

مسبق  ألنو يمكن د ع السبلم  قط حو  طاول  المفاوضات وليس من خبل  قرارات أحادي  ال انب  دي األمدم 
 الم حدة ال ي  ب د السبلم و حدث عدم االس قرارا عم  حد رأ  ن انياىو.

خابي  ال ي  شيدىا اسرا ي  وما ا رز و ك م  ال حالف ال ديدةا راح ر يس الحكوم  ي يم و ي ظ  األ واء االن 
ابو مازن بال دخ   ي م رك  االن خابات االسرا يمي  و ضمي  الناخبين االسرا يميين. لكن منا سي ن انياىو من 

يشدك  أكبدر  ضدمي  « برمدانلي -ن انيداىو»ردوا عميو ب حذير االسرا يميين من ان  حدالف « المركز»اليسار و 
 -سياسددي  -ليددما بدد  ان عددودة االثنددين ب ددد االن خابددات الدد  ر اسدد  الحكومدد  سدد قود الددببلد الدد  اوضدداع امنيدد 

 اق  ادي  خطيرة. -ا  ماعي 
لديبرمان أحددث زلزاالال  ي السداح  الحزبيد  والدسدياسددي   دي اسدرا ي ا لدم ي وق يدا ح د  اقدرب  – حالف ن انياىو 

ال  ن انياىو.  ميبدرمان الذ  خاض مع ن انياىو عم  مددار ثدبلث سنددوات م دارس كثيدرة   داوز  ييدا  المقربين
 ددبلحيا و  ددي ب ددض القددرارات وال  ددريحات و مددرد عمدد  ن انيدداىو بدد  و  اىمددو كميدداال  ددي ب ددض قرارا ددوا ىددذا 

امددن »الدددحفاظ عمدد  الددوزير الخ ددم لن انيدداىوا بددات بددين ليمدد  وضددحاىا شددريكو  ددي االن خابددات وشددريكو  ددي 
 «.اسرا ي  واالسرا يميين

ال ي  ّ رىا ن انياىو مع اعبلن خوضو االن خابات بك م  واحدة مدع ليبرمدان كاندت محركداال « القنبم  السياسي »
قويدداال لمم ركدد  االن خابيدد   ددي اسددرا ي ا ال ددي بدددت ىاد دد  لدر دد  الممدد . وعمدد  رغددم اعددبلن ن انيدداىو ان اليدددف 

حددالف ىددو الحفدداظ عمدد  امددن اسددرا ي  ومنددع ايددران مددن امدد بلس اسددمح  نوويدد  وموا يدد  االسدداس مددن ىددذا ال 
ا عم  حد   بيرها عم  رغم ىذا ال  ريحا  إن الحقيق  ال ي كشدفت أمدام االسدرا يميين «االرىابي »ال نظيمات 

مندددذ  ان ن انيددداىو يريدددد ان ي دددود الددد  كرسدددي ر اسددد  الحكومددد  بدددأ  ثمدددن. واسددد طبلعات الدددرأ  ال دددي ُأ ريدددت
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االعدددبلن عدددن  قريدددب موعدددد االن خابددداتا أقمقدددت ن انيددداىو واضدددطر و الددد  ىدددذه الخطدددوةا اذ انيدددا أشدددارت الددد  
اح مددددا   را ددددع ن انيدددداىو و فددددو" غيددددره مددددن المنا سددددينا بخا دددد  اييددددود اولمددددرتا الددددر يس السدددداب" لمحكومدددد  

ا ي  انو   درض لمدؤامرة سياسدي  االسرا يمي  والذ  برأ و المحكم  من ا يامات بالفساد وأثبت  ي م رك و القض
 اطاحت بو وأساءت ال  سم  و بسبب مواقفو السياسي  الداعي  ال  سبلم مع الفمسطينيين.

 معارضة اليمين
ال ددو ر الشددديد الددذ  سدداد الحمبدد  الحزبيدد  والسياسددي  االسددرا يمي  ان كددس  ددي شددك  كبيددر داخدد  حددزب الميكددودا 

حدالفا وىنداس مدن ىددد بانقسدام داخد  حدزب الميكدود  دي مقابد  حيث برز وزراء وندواب م ارضدون لخطدوة ال 
اليمينددي الم طددرفا خطددوة كيددذه ان ددازاال كبيددراال لددزعيميم يددد  عمدد  « اسددرا ي  بي نددا»اع بددار االكثريدد   ددي حددزب 

دىاء وذكاء... ورأوا  ي ىذه الخطدوة بدايد  ل د ود حدزبيم وزيدادة شد بي  زعديميم الد  حدد وراثد  ن انيداىو  دي 
 كر اليمين وبال الي ر اس  الحكوم .ر اس  م س

الخبيدر  ددي الشددؤون السياسدي  ألددوف بددنا رأ  ان ن انيداىو بقددراره ىددذا خمدع القندداع الددذ  ار دداه  ددي االن خابددات 
السددابق  ولددم ي ددد ذلددس الر دد  السياسددي والقا ددد اليمينددي وسدديفقد مددا كددان يظيددره مددن اع دددا   ددي سياسدد و. اآلن 

يطمح ن انياىو ال   شكيميا مع ليبرمانا لم ي د قادراال عم  الرد عم    ريحات وب د الحكوم  ال ديدةا ال ي 
شريكو باالعبلن ان وزير الخار ي  ال يمث  الحكوم . وي م د  و با  اه سياس  القوة ولن يد مكن مدن االدعداء 

 «.أن وزير الخار ي  ال يمث  الحكوم »عندىا 
ىو يكمن  ي ان كاسات ىذه الوحدة عمد  ال د يدين الخدار ي القم" االسرا يمي من قرار ن انيا»ويضيف بن: 

والداخمي.  حكوم  يكون  ييا ليبرمان الر   الثاني  ي القوة والندفدوذا س دفقد الدشخ يات الم  دل  ال ي كانت 
 قادرة خبل  الحكوم  الحالي  عم  اظيار  دورة ا دضد  إلسدرا دي  أمام ال الما عم  انيدا دولد  م  دلد  و رغدب
بالسددبلم و طمددح مددن ا دد  ذلددس.  الحكومدد  المقبمدد  قددد يغيددب عنيددا الددوزراء اييددود بدداراس ودان مريدددور وبينددي 
بدديغنا والسددنوات الددثبلث الماضددي  دلددت الدد  ان مثدد  ىددذه الشخ دديات كانددت المنقددذ الكبيددر لسددم   اسددرا ي  

ض وزرا ددوا  دددي مقددددميم ومكان يددا مدددن خددبل  ال دددرويج ومحاولدد  إخفددداء الو دددو الحقيقددي لدددر يس الحكومدد  وب ددد
سددي غيبون عددن السدداح  الدوليدد  وغيددابيم قددد يوقددع اسددرا ي  مددع زعدديم « بيبرمددان»ليبرمددان. ىددؤالء مددع حكومدد  

 «.م طرف كميبرمانا  ي ازمات عدة
الدد  حالدد  ار بدداس شددديدا إذ ان األمددر الطبي ددي ىددو « المركددز»و « اليسددار»وضدد ي  كيددذه  ددد ع حاليدداال احددزاب 

ا ال دي «ميدر س»واس    وا و  حالف اليمينا وىذا ما طرح و زىا دا غم دونا مدن حدزب  شكي  قاعدة  حالف 
وو " غم ونا  إن الوضع الذ   رضو ن انياىو يح م عمد  را ضدي «. بيبرمان»اطمقت عم  ىذه الوحدة اسم 

غيدر  ىذا ال حالف  ده وموا ي و و  نيد اكبر قاعدة ش بي  لو. ولكن ك  الدال    شدير إلد  أن وحددة كيدذه
واق ي  وأن ك  واحد وواحدة من قادة ىذه األحزاب ي ر عم  أن ي ول  زعام   حدالف كيدذا. وىدو أمدر غيدر 

 ممكن.
ويبددق  األمددد  ل وحيددد ىددذه القددو   ددي عددودة اولمددرتا ولكدن ىدددذا ال يسدددرع  ددي ا دددخاذ القدددرار. وىنددداس مددن ي دندددبأ 

 ت موا م  الحرب ضدده واالسد  ناف عم  قرار  بر  و.بأنو سيددم دنع عن الد ودةا ألن النياب  ال ام  قرر 
 8/11/2012، الحياة، لندن

 
 في سوريا تحت التشريح الفمسطينيالوضع  72

 عمي بدوان
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لددم   ددرس الحيدداة اليوميدد  ألبندداء مخدديم اليرمددوس الفمسددطيني  ددي سددوريا ب ددما يا الم  ددادة عمدد  حيددا يم اليوميدد  
نمطداال  ديدداال م اشداال  دي ظد  واقدع األزمد  ال امد  ال دي  مدر بيدا سدوريا  قطا ب    دت ذلس لَ  َنَع ىدذه األيدام 

 منذ أكثر من عشرين شيراال انقضت.
وقدددد با دددت  مسدددف  المخددديم وأىمدددو   محدددور حدددو  الددددور المندددوط بدددالبل  ين الفمسدددطينيين   ددداه عمدددوم إخدددو يم 

عمومدداالا و ددي الوقددت ذا ددو  السددوريين  ددي م م ددان  مددس األزمدد  والمحندد  ال ددي  مددر بيددا سددوريا والشدد ب السددور 
الحفدداظ عمدد  و ددودىم وال خفيددف مددن األضددرار الم وقددع أن  محدد" بيددم  ددراء مددا ي ددر ا والحفدداظ عمدد  ا  دداه 

 بو م يم الوطني .  ما ال ديد  ي ىذا الشأن؟
 ستمائة شييد والبوصمة الفمسطينية

م البل  ددين الفمسددطينيين  ددي مددن نا دد  القددو  إن األزمدد  ال امدد   ددي سددوريا ألقددت بظبلليددا الواسدد   عمدد  عمددو 
سوريا الذين سقط مدنيم ح د   اريخدو نحدو أكثدر مدن سد ما   شدييدا وقدد بدا وا ي حسسدون كد  يدوم أو داع  مدس 
األزم  ومتسييا من  وانبيا المخ مف ا وال ي لم  وقرىم انطبلقا من و ودىم  ي م  مع ان يروا وانددم وا بدو 

وا  ددي يددومل مددن األيددام ُغربدداء عنددو أو ُدخددبلء عميددوا ُ يددم  ددي عمدد  الددرغم مددن خ و ددي يم الوطنيدد ا ولددم يكوندد
نياي  المطاف نسيج واحدد مدع عمدوم أبنداء المنطقد  بدالم ن  اال  مداعي السوسديولو ي وال داريخيا  فمسدطين 

 كانت عم  الدوام اإلقميم ال نوبي من سوريا الطبي ي  ومن  مس الببلد المسماة بببلد الشام.
األمرا أن الخ و دي  الوطنيد  الفمسدطيني  ىدي السدا دة اآلنا وسد بق  كدذلس َ طبدُع  ولكن ال انب اآلخر  ي

عامدداال مددن و ددودىم  ددو" األرض السددوري   ددي م  مددع  64حددا  الفمسددطينيين  ددي سددوريا رغددم مضددي أكثددر مددن 
ان ام ز وا بحياة الناس  يو  دي ال مد  والدزواج الم بداد  وح د   دي اليمدوم الوطنيد  ال امد ا حيدث شدارس الشدب

السددوريون بف اليددد  كبيددرة  دددي مسدديرة الثدددورة الفمسدددطيني  الم ا ددرة ب مدددوم   ددا ميا وقواىدددا الفدا يدد ا وقدددد سدددقط 
 .1965اآلالف منيم  ي ميدان ال م  الوطني الفمسطيني منذ 

إن انشداد الفمسطينيين لبو م يم الوطنيد ا والخ و دي  الوطنيد  الفمسدطيني  ل مدوم الفمسدطينيين  دي سدورياا 
مددغ دورىددم اإلي دددابي إلدد   انددب الشدد ب السدددور   ددي أزم ددو الوطنيدد  ال امددد ا بدد  ل ددب  مسددطينيو سدددوريا لددم ي

وخا دد   مسددطينيي مخدديم اليرمددوس دوراال ىامدداال وممموسدداال  ددي المندداط" المحيطدد  بددالمخيما وىددي مندداط" شدد بي  
خو يم الفمسطينيين من أبناء بسوريا مك ظ  بالسكانا حيث و د أىميا وسكانيا مبلذاال آمناال وحضناال دا  اال بين إ

مخيم اليرموس الذ  اس قب  أعداداال من النازحين السوريين أكثر ما اس قبم و  ركيدا واألردن وح د  عمدوم بمددان 
 ال الم م  م  .

ألدف مدواطن سدور  عمد  األقد  مدن أحيداء دمشد" ال نوبيد  )كأحيداء  600 قد دخد  إلد  مخديم اليرمدوس نحدو 
ما ويمدداا والح در األسدودا والقاعد ا والميددان, وحدي الزىدورا وغيرىدا مدن األحيداء( ال ضامنا وال سداليا والقدد

خبل  اش داد األزم  قب  ثبلث  شيور مضتا وقد و دوا  ي اليرموس كد  مقومدات وسدب  الحيداة ال دي  دو رت 
 ليدددم عمددد  الفدددور بفضددد   يدددود النددداس وعمدددوم المؤسسدددات والقدددو  الم  م يددد  الفمسدددطيني  ال اممددد   دددي مخددديم

 اليرموس.
إن ما قام بو  مسطينيو سوريا ومخيم اليرموس عم  و و الخ وص   داه إخدو يم السدوريين لدم يكدن سدو  ردل 
خددبلص أحاطددت بددو سددوريا وعمددوم السددوريين الشدد ب  بسدديط وم واضددع  ددداال  ددداال ل ميدد  وو دداء كبيددر ومحبدد  وا 

ئ  مسدطيني مدن شدما   مسدطين ألدف ال د 90عندما دخ  إل  سوريا نحدو  1948الفمسطيني منذ عام النكب  
من مناط" ال مي  وعكا وحيفا و فد والنا درةا والقميد  مدنيم مدن يا دا والمدد والرممد  ووسدط  مسدطينا  و ددوا 

  ي سوريا مبلذاال آمناال وحضناال دا  اال بان ظار ال ودة إل   مسطين وطنيم األزلي الذ  ال وطن ليم سواه.
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 توافق في العنوان وخالف في التفاصيل
ىدذا السديا"ا نشدبت  بايندات   دا مي   دي البيدت الفمسدطيني  دي سدوريا   داه الددور الفمسدطيني المطمدوبا   ي

 قد َ َبّنت ك  القو  الفمسطيني  موقف اإل ماع الوطني ال ام الذ  يقدو  بخطوطدو ال ريضد  بضدرورة "الحيداد 
ز عمدد  الدددور اال  مدداعي اإلي ددابي اإلي ددابي والنددأ  بددالنفس" عددن مفاعيدد  األزمدد  الداخميدد  السددوري ا وال ركيدد

 لمفمسطينيين  ي سوريا   اه عموم السوريين.
ولكن موقف اإل ماع الوطني الفمسطيني إياه لم يس طع أن ين ق  بالقو  والف دا   الفمسدطيني  نحدو خطدوات 
 أكثر  حديداال وممموسي    اه ب دض األمدور والمسد  دات ال دي وق دت عمد  األرضا ومنيدا   درض المخيمدات
وال  م ات الفمسطيني  من حين آلخر ألعما  عنفي  من المناط" المحيط  بياا ومن  سداقط م قطدع لقدذا ف 

 الياون )المور ر(ا ووقوع اش باكات ذىب ضحي يا الم ات من الفمسطينيين.
  ضدداربتا ومددا زالددت م ضددارب ا مواقددف عمددوم  مددس القددو  والف ددا     دداه ال حديدددات المطموبدد   ددي برنددامج 

   الوطني الفمسطينيا وقد انقسمت  مس المواقف بين أرب   ا  اىات:ال م
ا  دداه أو ا يريددد حمايدد  المندداط" الفمسددطيني  )مخيمددات و  م ددات( عبددر  شددكي  ل ددان شدد بي   مسددطيني   -1

 دا ي  مسمح   كون ميم يا حماي  أمن المناط" الفمسطيني  ومنع دخو  قدو  مدا أ دطمح عميدو بدد"المسمحين" 
ات "ال دديش الحددر" ل فدداد  وقددوع  دددامات بددين  مددس القددو  وبددين القددوات السددوري  النظاميدد  داخدد  أو م موعدد

المخيمات وال  م ات الفمسطيني ا وىو ما يمح" الضرر بيا وبسكانيا )كما حدث  ي مخديم درعدا الفمسدطيني 
 زعمددت ال بيدد  عمدد  سددبي  المثددا  وقددد لحقددت بددو وبسددكانو مددن المددواطنين الفمسددطينيين م ددا ب كبيددرة(ا وقددد 

القيادة ال ام  ىذا اال  اه وم يا غالبي    ا   "قو  ال حالف الفمسطيني" الم رو   -الش بي  ل حرير  مسطين
)القيدددادة ال امددد ا ومنظمددد  ال ددداعق ا وحركددد    ح/االن فاضددد ا و بيددد  ال حريدددر الفمسدددطيني ا و بيددد  النضدددا  

القيادة ال امد  بنشدر ل دان -ف   قامت ال بي  الش بي الش بي الفمسطينيا والحزب الشيوعي الفمسطيني(. وبال
ش بي  عم  شك  م موعات  دا ي  مسمح    بع ليدا وم يدا ب دض القدو  الفمسدطيني  وب دض الكدوادر واأل دراد 
المحسوبين سابقاال عم    ا   من منظم  ال حرير الفمسطيني ا وقد با ت أمراال واق اال  ي ال ديد مدن المخيمدات 

 الفمسطيني .
ا  دداه ثددانا يقددو  بضددرورة  شددكي  ل ددان شدد بي   مسددطيني  مددن القددو  الف ددا مي  ومددن المسدد قمينا  كددون  -2

نساني  ووطني  عام  محض ا لكن دون  سميح )نكرر القو  دون  سميح( عمد  اإلطدبل"ا  مياميا ا  ماعي  وا 
اخدددد  ال  م ددددات انطبلقددددا مددددن ر ددددض أ ددددحاب ىددددذا اال  دددداه لمددددا يسددددم  بددددد"ظاىرة ال سددددكرة" أو "ال  يدددديش" د

الفمسطيني ا ومنيا مخيم اليرموسا وىو المخيم األكبر عم  اإلطبل". وقد ناد  بيذا الموقدف   دا   منظمد  
ال حريددر الفمسددطيني  )حركدد   دد حا وال بيدد  الشدد بي  ل حريددر  مسددطين/ ورج حددبشا وال ندداح اآلخددر مددن  بيدد  

الفمسدددطينيا وحدددزب اال حددداد الدددديمقراطي  ال حريدددر الفمسدددطيني ا وال نددداح اآلخدددر مدددن  بيددد  النضدددا  الشددد بي
 الفمسطيني/حزب  داا وحزب الش ب الفمسطيني..(.

ا  دداه ثالددثا شددّك  ل انددو اال  ماعيدد  واإلنسدداني  وحدددها واشدد " لنفسددو طريدد" ال مدد  اإلغدداثي وغيددرها وقددد  -3
ركدد   شددك  ىددذا اال  دداه مددن أعضدداء وأن ددار وأ دددقاء حرك ددي حمدداس وال يدداد اإلسددبلميا حيددث بددرزت ح

ال يدداد اإلسددبلمي  ددي ىددذا الميدددانا وأبدددعت  ددي  وزيددع الم ونددات الغذا يدد  و ددي  قددديم يددد ال ددون لم ميددع مددن 
المدواطنين السددوريين والفمسددطينيين عمدد  حددد سددواء. و ددي ىددذا السدديا" يشددار إلدد  أن حركدد  ال يدداد اإلسددبلميا 

القيدادة -ر مدع مواقدف ال بيد  الشد بي ال ي اش قت لنفسيا الدور اإلغاثي واال  ماعيا َ  اطفت بشك  أو بدتخ
ال امدد  بشددأن ضددرورة و ددود ل ددان شدد بي  مسددمح  لمنددع دخددو  أ  مسددمح لم  م ددات الفمسددطيني  حمايدد  ل مددس 



 
 

 

 

 

           37ص                                    2672العدد:                8/11/2012الخميس  التاريخ:

ال  م ددات مددن ردود الف دد ا لكنيددا دعددت  ددي الوقددت نفسددو ل خفيددف مضددار و ددود السددبلح بددين أيددد  الم ددان 
 س ألعضا يا.الش بي  عبر ال و يو وال رشيد واالخ يار المدرو 

ا  ددداه رابدددعا وىدددو مدددا يمكدددن أن نسدددميو بدددد"ا  اه ال دددا زين"ا وىدددو ا  ددداه ال يريدددد أن َيدددد َع  دددوا ير ال مددد   -4
الميددداني بددين الندداس بم ناىددا السياسددي والمدداد  البحددتا  ضددبلال عددن ق ددوره و واضددع حضددوره عمدد  األرض 

  الموقددف االن ظددار    دداه مددا سدد ؤو  إليددو "عمدد  الددرغم مددن الب ب دد  اإلعبلميدد  المحميدد  ال ددي يطمقيددا"ا ويفّضدد
األوضددداع ال امددد   دددي سدددورياا وىدددو  دددي حقيقددد  األمدددر ا  ددداه "  طيمدددي" بالن ي ددد  كمدددا  شدددير مخ مدددف م دددادر 
ن كددان محددوداال لكنددو يبقد  مشدداغباال عمد  مسدداعي ال مدد     دا   منظمدد  ال حريدر الفمسددطيني ا وىدذا اال  دداه وا 

طرح يدا م ظدم الف دا   والمسد قمين و قديمدو األعدذار والمبدررات  المش رس من خبل  ر ضدو كد  ال ديغ ال دي
 غير المقبول  أو الُمقن  .

 السعي لتوافق في العنوان والتفاصيل
ومددع ىددذاا ومددع  ددوزع المواقددف الفمسددطيني ا عمدد  الددرغم مددن اإل مدداع عمدد  الموقددف وال نددوان ال ددام الم نددون 

ات الفمسطيني   ي سوريا ما زالت ناشدط ا حيدث يسد   اال  داه بد"الحياد اإلي ابي والنأ  بالنفس"ا  إن الحراك
األوسع بين الناسا وىو اال  اه الش بي الذ  َيَ شّك  من المس قمين ومن الكوادر السدابق   دي ال مد  الدوطني 
الفمسطيني ومن م قاعد  الف ا   الفمسطيني ا لش" طري"  ديد عنوانو ضدرورة ال وا د" ال دام  دي ال فا دي  

قددط  ددي ال نددوان ال ددام بددين كدد  القددو  دون اسدد ثناء )عددددىا خمسدد  عشددر   دديبلال  مسددطينياال عددامبلال  ددي ولدديس  
الوسددط الفمسددطيني  ددي سددوريا(ا مددع  شددكي  ل ندد  عميددا مددن كدد  الف ددا   وم يددا عدددد مددن المسدد قمينا وبندداء 

بلح لدد  ب دض موقف  وا قي  يما يخص موضوع الم ان الش بي  و حديد ميامياا وال خفيف من أضرار السد
 القو .

وبالف ددد  عقددددت سمسدددم  ا  ماعدددات ولقددداءات وطنيددد   مسدددطيني  خدددبل  الشدددير الماضدددي وقبددد  عيدددد األضدددح  
المبددارس بأيددام قميمدد ا بحضددور م ظددم القددو  الفمسدددطيني  وشخ دديات وطنيدد  مسدد قم  )وقددد شددارس كا ددب ىدددذه 

ل دي يف درض ليدا أن  سد كم  عمميدا السطور  ي أغمب  مس المقاءات الفمسطيني  من موق و ككا ب مسد ق ( وا
خبل  األيام القادم ا  األزم  ال ام   ي الببلد ما زالت مس مرةا وىناس حا   ماس  و  مي  لبناء برنامج عم  

مدنيم -ألف مدواطن  مسدطيني  700وطني  مسطيني وسط ك م  سكاني   مسطيني   ي سوريا با ت  قدر بنحو 
 الذين يطم" عمييم مسم  " مسطينيين سوريين". -1948آالف نسم  من ال  ي ال ام  510نحو 

 7/11/2012، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أسباب االزمة بين حماس وسوريا.. وكيف بدأت 73
 *سامي عبد القادر

 ي بداي  الثورة السوري  المبارك   مسدددنا  ي لقدددداء خدددداص مدع الددك ور موسد  أبدو مدرزو" بحضدور احدد قدادة 
  الم ضمي  ال ي كانت  ش    ر ضا لم را م ال ي يقدوم بيدا النظدام و دي ذلدس اليدوم سدألنا ال نسيقيات  ي مدين

الدك ور موس  ابو مرزو" عن موقف حرك  حمداس عدن موقدف الحركد  مدن الثدورة السدوري   قدا : بإخ  دار 
ل بلقد  مدع نحن الفمسطينيين   نا ال  سوريا قب  حزب الب ثا وال بلق  بيننا وبين الش ب السور  ىدي قبد  ا

النظددام وال نسدد طيع ان نكددون ضددد الشدد ب ولكننددا نفضدد  ان يدد م ال فدداىم بددين النظددام والشدد ب ألن الشدد ب لددو 
 حقو" ومن حقو ان يح   عم  الحري  والكرام .
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قبدددد  ذلددددس بايددددام سددددقط أسددددام  الغددددو  أو  شددددييد  مسددددطيني  ددددي درعددددا حددددين قيامددددو بإسدددد اف ال رحدددد  يددددوم 
ورة و ن مي عا م  الشييد ال  حرك  ال يداد االسدبلمي وشدقيقو مدن المقدربين ا وذلس  ي بداي  الث23/3/2011

من زعيمياا و ي ذلس اليوم خر ت عم  االعبلم بثين  ش بان مس شارة االسدد وا يمدت الفمسدطينيين بدالوقوف 
وراء او   ظدداىرة  ددي درعدداا ويوميددا ا  دد  خالددد مشدد   بحميفددو  ددي دمشدد" عبددد اهلل شددمح و ددم عقددد ا  مدداع 

يما  ي مك ب خالد مش    ي  يبلت غربي  بالمزة و م ا فا" عم  اال  ا  بال بي  الش بي  القيادة ال ام  بين
وخ و ا طبل  نا ي الذ  كانت  حب الف ا   الحوار م و اكثر من احمدد  بريد  الدذ  يدر  اكثدر القدادة 

 ءة مذكرا و الشخ ي .الفمسطينيين انو ال ي مح لمحوار ألن  مسات الحوار يقوم ب حويميا ال  قرا
لقددد  ددم اال فددا" بددين ال ميددع وذىددب  ددي اليددوم ال ددالي خالددد مشدد   وطددبل  نددا ي الدد  الق ددر الر اسددي وو دد  
  ددبل خالددد مشدد   ىندداس لكددن الددر يس السددور  ر ددض المقدداء مددع خالددد مشدد   وكانددت ىددذه او   دددم   مق يددا 

 حرك  حماس  ي سوريا.
قيقيدد  بددين سددوريا وحركدد  حمدداس أ  ان ال دداريخ ير ددع الدد  ح ددمت او  ازمدد  ح 22/4/2011ولكددن ب دداريخ 

شددير واحددد  قريبددا ب ددد انطددبل" الثددورة السددوري  والق دد  بالضددبط ان قددوات االمددن السددوري  ق مددت م موعدد  مددن 
الم ظاىرين السوريين  ي منطق  الح ر االسود وشوىد عدد من اال راد يض ون شد ارات حركد  حمداس عمد  

 رو د  عمد  رؤوسديما وبشدك  عفدو  خر دت مظداىرة  دي الح در االسدود  طالدب  دورىم وع ب  القسام الم
باالن قام من الفمسطينيين ألنيم شاركوا بق   م ظاىرين و دخ  يوميا والد الشدييد الم دروف بالشديخ ابدو بدبل  

 وقا  ان كان ولد  قد ق م و حماس  إن دم ولد  انا مسامح بو من ا    مسطين.
عمت عندما  م ال قاط  دور لمشدبان الدذين ار ددوا شد ارات حركد  حمداس و بدين انيدم الق    ي نفس اليوم  فا

ين مون ال  منظم  احمد  بري ا  ي ذلس اليوم بالضبط ا اب الحركد  حالد  مدن الدذعر وقدررت  شدكي  و دد 
خاص لزيارة طيران وشرح الموقف الم فاعد  عمد  االرض لكدن  طميندات منظمد  احمدد  بريد  ا مدت الممدف 

واع ذرت القيادة ال ام  عن ىذا الموقف واع برت ان ما حدث م رد حالد   رديد  ولدم  كدن مر بد ا وقدا   قميبل
 طبل  نا ي انو قد  كون وراء ىذه الخطوة ا يزة امني  وانيم سيحققون  ي الموضوع.

ىدذا المقداء و يما ب د ارسمت حماس وال يداد و ددا مشد ركا غدادر قطداع غدزة وال قد  مدع القيدادة االيرانيد  ولكدن 
كان  اشدبل بإم يداز  قدد كشدفت  يمدا ب دد عددة م دادر  مسدطيني  ان الددك ور محمدود الزىدار عداد غاضدبا مدن 

لقدد ذىبدت أل حددث بدامور سياسدي  ولكنندي و ددت  -طيران وقا   ي ا  مداع ضدم قيدادات حمداس  دي سدوريا
  ود قريبا ب  اون سور  مع حدزب االيرانيين ال يريدون الحديث بالسياس   ك  ما سم  و منيم ان  مسطين س

 اهلل ودعم ايراني.
ىذا الموضوع ازعج حرك  حماس ال ي و دت  ي الموقف االيراني خطرا كبيدرا عمد  مسد قبميا ألن االيدرانيين 
كانددت رسددال يم واضددح  وىددي ان القضددي  الفمسددطيني  مسددؤو  عنيددا  قددط سددوريا بنظاميددا الحددالي وحددزب اهلل 

 ان لن  قب  بال غيير  ي سوريا.وايران وىذا ي ني ان اير 
 دددي ىدددذه الظدددروف ال  ددديب  و ددددت حركددد  حمددداس نفسددديا مضدددطرة لممغدددادرة  طمبدددت مدددن قياد يدددا  دددي سدددوريا 
المغددادرة الدد  م ددر و ددي اثندداء  رحيدد  القددادة وق ددت المفا ددأة الثانيدد  وىددي اغ يددا  نا ددب المبحددوح  ددي قدسدديا 

ور  ب دد سدرق  اموالدو  دي قدسديا بدمشد" وب دد   ذيبدو بدمش" والذ   دم ق مدو عمد  ايدد  ارب د  مدن االمدن السد
بشددة. لقدد حاولدت حركد  حمداس ان  فسدر الموضدوع ولكنيدا اضدطرت لم دمت خشدي  حددوث االعظدما وب دد 
ذلدس باقدد  مدن شددير وق ددت ق د  اغ يددا  ثانيدد  بدنفس المنطقدد  و ددم  ييدا ق دد  عضددو لممك دب السياسددي بحركدد  

يضدا ولكنيدا اضدطرت الد  اقفدا  مكا دب قيادا يدا ومغدادرة م ظميدم ال ياد االسبلمي وال ي ال زمت ال دمت ا
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سدددورياا كاندددت ىدددذه االحدددداث كميدددا  ؤكدددد ان حركددد  حمددداس سددد غادر سدددوريا لكنندددا  دددي الثدددورة السدددوري  نطمددد ن 
 الفمسطينيين اننا لن نخونيم او نخذليم ابدا.

 *اعبلمي من سوريا
 8/11/2012، القدس العربي، لندن

 
 
 
 

 في األردن: الجئون غير مرغوب فييم سوريافمسطينيو  74
 محمد الفضيبلت
َحاَرت السياس  االردني  بال  ام  مع الفمسطينيين مدن حممد  الوثدا " السدوري  ممدن  دروا الد  االردن ىربدَا مدن 

 .2011االضطرابات ال ي    اح ببلد ل و يم األو ا بف   الثورة ال ي انطمقت  ي آذار/ مارس 
الف ال ئ سدور ا و قدا ألرقدام رسدمي ا  200م  اع باره بمداال مضيا اال لما يزيد عم  االردن الذ  يقدم نفسو ع

ال  دداال  مسددطينياال مددن حممدد  الوثددا " السددوري اا وىددو الددرقم الددذ   وثقددو سدد بلت وكالدد   1550يضددي" ذرعددَا بددد 
 .2012ح    شرين األو / اك وبر « االونروا»غوث و شغي  البل  ين الفمسطينيين 

ليدم ظدرف خداصا سدن امميم بر د" إلد  أن يقضدي اهلل »  االردنيد  و دفيم بدالبل  ين.  كدرر:  ر ض الداخميد
غير ان الر "  ر م بحرمانيم من حقوقيم كالبل  ينا  أ درت الداخمي  مندذ ل دو يم الد  «. أمرا كان مف وال

ال مد  بد كفميم بشدك  االردن قراراال ال عودة عندوا يقضد  بمندع  كّفميدم اسدوة بنظدرا يم السدوريين الدذين  وا د  
حين وض ت الداخمي    ميمات  نظم ال ممي ا  قمت اعداد المكفمين لكنيا  2012عشوا ي ح   نيسان/ ابري  

 لم  ن و.
الذ  ينص عمد   1965قرار الداخمي  خالف إعبلن الدار البيضاء ال ادر عن وزراء الخار ي  ال رب ال ام 

 م  مواطني الدول  ال ادرة عنيا الوثيق .م امم  الفمسطينيين من حمم  الوثا " م ام
ان قمددوا مددن مكددان « ميددا رين اق  دداديين»وزيددادة  ددي حرمددانيم مددن حقددو" الم ددوء االنسددانيا  ددم   ددريفيم بددد 

اقدددام يم الددد  مكدددان آخدددر طمبددداال لمدددرز". وزيدددادة  دددي الزيدددادةا اح  دددزوا  دددي مسددداكن خا ددد ا  خ  دددت ليدددم 
مدنيم  170كيمدوم راال شدما  شدر" عّمدان(ا ونقد  مدا يقدرب مدن  68" )السمطات االردني  بيو اال  ي مديند  المفدر 

كيموم راال شما  عّمان(. السكن الذ  ان قد و منظمدات حقوقيد   95 ي محا ظ  الرمثا )« سايبر سي ي»ال  الد 
ن كدان دا دع  قب  سنوات عندما كان مخ  اال إلقام  ال مال  البنغاليد  ال اممد   دي المددن ال دناعي  الحدرة. وا 

ا واألمداكن المخ  د  إلقامد  الفمسدطينيين ىدو آليدات ال  امد  مدع البل  دينا «سدايبر سدي ي»نقد المو و لدد ال
 يي واق يا أماكن ا ض  حاالال من مخيم الزع ر  المخ دص لبل  دين السدوريين المقدام  دي منطقد   دحراوي  

 بمحا ظ  المفر".
دود مسؤوليات وكال  غدوث و شدغي  البل  دين بقي البل  ون الفمسطينيون من حمم  الوثا " السوري  ضمن ح

ا غير انيم ان قموا من رعايد  مك دب اقمديم دمشد" الد  رعايد  مك دب اقمديم االردن الدذ  «االونروا»الفمسطينيين 
س ميم عم  قوا مو لضمان موا م   قديم الخدمات ليما خدمات ا بحت شحيح  و نح ر  ي  كميد   مدس 

لدوليدد  ال ددي  قددوم عمدد  رعايدد  البل  ددين القددادمين مددن سددوريا ومددن ضددمنيم ال ددي ال  قدددميا منظمددات االغاثدد  ا
 الفمسطينيون من حمم  الوثا ".
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قرار منع ال كفي  حرض عدداال منيم عم  اليربا  فر ال شرات خارج اسدوار السدكن لي ددوا انفسديم امدام واقدع 
ت  م يدات االغاثد  ابوابيدا  دي ا  أغمق«م رمين»اكثر   وب  ب د ان ا بحوا مطموبين لم نفيذ القضا ي كد 

 و وىيما بينما و د ب ضيم مبلذاال لد  اقاربيم من  مسطينيي االردن.
 حدددايبلال عمددد  القدددرارا عمدددد ال ديدددد مدددنيم الددد  إخفددداء ىدددوي يم اال دددمي  عندددد و دددوليم كبل  دددينا مددددعين انيدددم 

 دددي مخيمدددات البل  دددين  سدددوريون  قددددوا وثدددا قيم او لدددم ي مكندددوا مدددن حمميدددا خدددبل   دددرارىما لين يدددي بيدددم الحدددا 
 السوريين عم  أم   كفيميما واعدادىم ال  وثقيا إح ا يات.

كفمسطينيين طرقوا ابواب سفارة سمط يم  ي عّمان امبلال  ي الح و  عم  المسداعدة ب دد ان   يددت السدمط  
 بلقددوا ابوابدداال الوطنيدد  الفمسددطيني  بال مدد  عمدد  نقدد  الددراغبين مددنيم الدد  غددزة وم اب دد  شددؤون الددراغبين بالبقدداءا 

 مغمق  ايضاالا وانكاراال.
انكدار د  يدم لمخدروج عددن  دم يم  طمبدوا  ددي بيدان مدن السددمط  الفمسدطيني  كدف يدددىا عدن قضدي يما وطددالبوا 

الدد  واليدد  مفوضددي  االمددم الم حدددة لشددؤون البل  ددين طم دداال  ددي ان « االونددروا»كددذلس بددنقميم مددن  حددت واليدد  
ا والددذين 2003لوثددا " ال راقيدد  ممددن  ددروا مددن ال ددرا" ب ددد حددرب عددام يبلقددوا م ددير الفمسددطينيين مددن حممدد  ا
بالواليات الم حدة االميركيد  وعددد مدن دو  اميركدا البل ينيد  ب دد  2009وطن يم مفوضي  االمم الم حدة ال ام 

 سنوات من اقام يم عم  الحدود.
ل واب: الخوف الكامن لدد  االردنيدين لماذا الم امم  ال مييزي  بح" الفمسطينيين من حمم  الوثا " السوري ؟ ا

مددن المكددون الفمسددطيني الددذ  يسددي  ان ددياره  ددي الم  مددع.  ددالبل  ون السددوريونا وان طددا  بيددم المقددام او 
ق ددرا سددي ودون الدد  بمدددىما بينمددا يبقدد  الخددوف لددد   يددارات اردنيدد  مددن إقدددام الحكومدد  عمدد   ددوطين حممدد  

يضددا ون الدد  م مددوع االردنيددين مددن ا ددو   مسددطيني .  كانددت  الوثددا " السددوري  لي ددبحوا مسدد قببل مددواطنين
 م امم  الحكوم  إشارة  طميني  لمم خو ين من البل  ين غير المرغوب  ييم. يا لحير يم!

 8/11/2012، السفير، بيروت
 

 لمعيد أبحاث األمن القومي اإلسرائيمي..! االستراتيجيالتشخيص  75
 نواف الزرو

حيانا  ي قضي  م ين ا أقو  وأبمغ ألف مرة من م د  شديادة  مسدطيني  أو عربيد ا ربما  كون شيادة اسرا يمي  أ
خا    يما ي  م" بدب ض عنداوين ال دراعا وعمد  نحدو خداص بمدا ي  مد" ب مميد  المفاوضدات والسدبلما  فدي 
الوقدددت الددددذ  ال ي ددددد الفمسددددطينيون وال ددددرب خيددددارا سدددو  خيددددار السددددبلما   مددددع المؤسسدددد  األمنيدددد  ال سددددكري  

سي  الحزبي  االسرا يمي ا عم  عبثي  المفاوضات واس حال  السبلم مع الفمسطينيينا بينما يف رض منطقيا السيا
أن  كون ال ورة م اكس   ماماا اذ عم  الفمسدطينيين وال درب أن يس خم دوا اسد حال  السدبلم مدع كيدان غداز 

 مغ  ب.
   وروا ..!

دراسدد   ددادرة عددن م يددد أبحدداث األمددن القددومي السددبلم مسدد حي  مددن و يدد  نظددر  ددييوني ا ىددذا مددا  ؤكددده 
اإلسرا يمي ال ابع ل ام      أبيبا و قو : "إن ال و   إل  سبلمل مع الفمسطينيين  ي المس قب  المنظور ىو 
مدن رابددع المسدد حيبلتا ذلددس ألن الم  مددع الفمسددطيني لدديس مسدد  دا ب ددد لم خمددي عددن اليدددف المشدد رس ل ميددع 

قا مالا ح   قب   أسيس الدول  ال بري : منع دول  ييودي ا واآلن القضداء عمييدا"ا  الدو  ال ربي  وىو الذ  كان
  ي  ىناس اب زاز ب د ىذا االب زاز...؟ وى  ىناس وقاح  ب د ىذه الوقاح ؟
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و ق درح الدراسد  عمد   دّناع القدرار  دي  د  أبيدب مدن أ د  السدبلم  دي المسد قب  عددة اق راحداتا منيدا: ر دض 
دا قاط  الداا االدعدداء الفمسدطيني بأندو ال  و ددد  دم   اريخيد  قديمدد  بدين الشد ب الييددود  و"أرض إسدرا ي ا ر ضال

إسددرا ي "ا وال أكيددد عمدد  أن الغددربا و حديدددالا أوروبددا والواليددات الم حدددة األمريكيدد ا ال يددر ض شددرعي  إسددرا ي  
يدددد قدددادة  حدددت أ  ظدددرف مدددن الظدددروفا أمدددا االق دددراح الثالدددث  يؤكدددد شدددطب حددد" ال دددودة مدددن القددداموسا و أك

"اسدددرا ي " عمددد  أن " دددوطين البل  دددين"ا ي دددب أني يددد م خدددارج حددددود الدولددد  ال بريددد ا و دددر  الدراسددد  أندددو   دددب 
مناقشدد  الفمسددطينيين حددو  ح ددم األراضددي ال ددي يريدددونيا إلقامدد  دولدد  قابمدد  لمحيدداةا )وىددذا  ضددمي   ددارخ(ا 

د المنددا  مددن  يدد ا ومددن ال يدد  الثانيدد ا واالق ددراح األخيددر ىددو كددي الددوعي الفمسددطيني بددأن السددبلم مددا زا  ب يدد
ال أكيد ليم عم  أني ال يفقدوا الثق   ي إمكاني  ال و   إل  سبلمل مع اإلسرا يميين. لكدن الدراسد   قدو  مدع أن 
الحقيقدد  الواق دد   ؤكددد "أن السددبلم مددا زا  ب يدددا  ددداا   مدد   ددناع القددرار  ددي  دد  أبيددب أني يفح ددوا  يدددا ىدد  

اسد  داد لقبدو  سدبلمل مدع إسدرا ي  لديس قا مدا عمد  القضداء عمييداا وب دد ال حقد" مدن  الش ب الفمسدطيني عمد 
ي دب عمد  الحكومد  اإلسدرا يمي   ر يدب إسد را ي ي   ديددة لمدد ع  -بحسب الدراسد -ىذه المسأل  الحساس   دالا

 با  اه السبلم مع الفمسطينيين".
وض ىنددا ال ُيثيددر ال فدداؤ ا والسدديناريو لدديس و   ددرف الدراسدد  بددأن مددا أسددم و بال شددخيص اإلسدد را ي ي الم ددر 

إي ابيدداا لكددن المددأمو  ىددو أني ينشددأ ال يدد  الفمسددطيني الددذ  يقددود شدد بو ب يدددالا عددن الحددروبا ولكددن الدراسدد  
ُ شدددكس  دددي و دددود قيدددادات شددداب  عمددد  اسددد  داد ألداء ىدددذا الددددورا ولف دددت الدراسددد  أيضدددا إلددد  أن ال شدددخيص 

سدد  ال ُيبشددر بددالخير لمدولدد  ال بريدد ا األمددر الددذ  ي نددي أنيددا مددا زالددت  ددي اإلسدد را ي ي المطددروح  ددي ىددذه الدرا
وضدددع خطيدددرا وربمدددا سددديزداد ىدددذا الوضدددع سدددوءالا إلددد  حدددد كبيدددر األمدددر الدددذ  سدددي    السدددبلم مسددد حيبلال مدددع 

 الفمسطينيين".
لمدرأ  ولم  كدد اس خبل دات ىدذه الدراسد  االسد را ي ي   ظيدر لوسدا   االعدبلما ح د  عا مندا اسد طبلع  ديدد 

% مددن اإلسددرا يميين ال 80ا  بددين  يددو أن -2012/11/6-ال ددام االسددرا يميا أ ر ددو  ددحيف  ىددتر س ال بريدد 
يؤمنون بإمكاني  ال و   إل  ا فا" سبلم مع الفمسطينيينا  ي حين قدا  ثمثدا المسد طم   آراؤىدم إندو ال يو دد 

 شريس  مسطيني ل ممي  السبلم.
ال دييوني   قددوم مندذ بددايات ال ددراعا عمد  كسدب الوقددت وبنداء و كددريس  ال غرابد   دي ذلددس..!  االسد را ي ي 

حكدددام القبضددد  األمنيددد  ال سدددكري  اسددد را ي يا عمددد   مسددددطين  حقدددا " األمدددر الواقدددع االسددد  مار  ال يويدددد ا وا 
والمنطق ا كما  س    مس االس را ي ي   فاوضيا منذ بدايات عممي  المفاوضات ال  "خفض سقف الطموحات 

 دي المفاوضداتا وىنداس إ مداع سياسدي  -الممزمد -ي "ا و ر ض "ال داو  الزمني  والمواعيدد المقدسد الفمسطين
اسرا يمي بين كا   االحزاب المؤ مفد   دي الحكومد ا و مدس ال دي خار يدا عمد  ر دض ال دداو  والمواعيددا بينمدا 

 ات..وكسب الوقت...!  ر السياس  االسرا يمي  دا ما عم  موا م  المفاوضات...ىكذا من أ   المفاوض
الدد  كدد  ذلددسا  فددي الددوعي السياسددي ال ددييوني المبمددور عبددر اال يددا  عمدد  مددد  أكثددر مددن سدد   عقددود مددن 
نو بدأ منذ أكثر من م   عاما وقد يس مر م د  عدام أخدر ا  الزمنا  إن ال راع مع ال رب و ود  ومف وحا وا 

ذ  ال ابو نسددكيا والسياسددات ال ددييوني  ح دد  يس سددمم ال ددربا وي  ر ددون ب  ددرىم عددن  سددم" ال دددار الفددوال
 بنيت عم  ذلسا وال  زا ا  من و ي  نظرىم "أن البحر ىو البحر وأن ال رب ىم ال رب".

ن  قددد أن عمدد  القيددادات ال ددي ال  ددزا  م مسددك  بددوىم المفاوضددات والسددبلما ان  سدد يقظ مددن أوىاميدداا وان  قددرأ 
مدن القدومي االسدرا يميا الدذ    بند  الحكومد  االسدرا يمي  ب م" ىذا ال شخيص االسد را ي ي لم يدد أبحداث اال
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 و دديا و بالكامددد ا كمددا عمييدددا أن  بحدددث عددن خيدددارات وادوات اخددر   حيدددي القضدددي  الفمسددطيني  مدددن  ديددددا 
 و  يدىا عم  اال ندة ال ربي  والدولي  بقوة.

 8/11/2012، العرب اليوم، عّمان
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