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فــي  "دولــة مرا بــة"سـطين إلــى نــص المبـادرة الفمســطينية الســاعية لتعزيــز مكانــة فم " تنشــرالقـدس العربــي" 1
 األمم المتحدة

أشرؼ اليور: وضعت القيادة الفمسطينية نصُا لمبادرتيا الرامية لمحصوؿ عمى اعتراؼ مف األمـ  -غزة 
المتحدة كدولة 'غير عضو'، يتيح ليا االنضماـ لكؿ المنظمات المنبثقة عف ىذه المنظمة الدولية، بما فييا 

 نظمات حقوؽ اإلنساف.محكمة الجنايات الدولية، وم
وتشمؿ المبادرة التي حصمت عمى نسخة منيا 'القدس العربي' عمى العديد مف األسئمة، تتموىا إجاباتيا، 
وجاء في مقدمة المبادرة.. الفمسطينيوف، مثؿ كؿ شعوب العالـ، ليـ الحؽ في العيش في بمدىـ والتمتع 

المصير ىو حؽ غير قابؿ لمتصرؼ وغير قابؿ  بالحياة والكرامة واألمف والرخاء. إف الحؽ في تقرير
لمتفاوض. لما يقرب مف سبعة عقود اآلف، حـر الشعب الفمسطيني مف حقو الطبيعي والتاريخي في إقامة 
دولتو المستقمة. إقامة دولة فمسطينية ذات سيادة وقابمة لمحياة ىي ديف عمى المجتمع الدولي لمشعب 

حؽ لو منذ ما يقرب مف سبعة عقود ينتظر التنفيذ. لقد حاف الوقت اآلف الفمسطيني وقد طاؿ انتظاره. ىذا ال
 لفمسطيف.

الفمسطينيوف سيتوجيوف إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة، لطمب االعتراؼ الدولي بالدولة الفمسطينية عمى 
لمطمب  ، بما فييا القدس الشرقية، وتعزيز وضعيـ لدولة مراقب ىو استمرارحدود ما قبؿ العاـ 

 .ايموؿ )سبتمبر(  الفمسطيني بالحصوؿ عمى العضوية الكاممة في األمـ المتحدة، الذي قدـ في 
االعتراؼ الدولي بدولة فمسطيف وقبوليا عضوا في األمـ المتحدة يتفؽ مع قرارات األمـ المتحدة العديدة 

عد السبيؿ الوحيد لمسالـ. ىذه الصيغة ىي والقانوف الدولي، ويدعـ الصيغة التي يوافؽ عمييا العالـ والتي ت
سرائيؿ، تعيشاف جنبا إلى جنب في أمف والحرية والسالـ.  دولتاف، فمسطيف وا 

سرائيؿ وبعض دوؿ العالـ ىذه الخطوة الفمسطينية، التي تريد  وترفض كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية وا 
 العممية السممية والمفاوضات.فييا القيادة الحصوؿ عمى دعـ سياسي عالمي في ظؿ توقؼ 

وكاف أوؿ األسئمة التي أجابت فييا القيادة الفمسطينية عف تساؤالت المجتمع الدولي عف األمر الذي دفع 
بالفمسطينييف لمذىاب لألمـ المتحدة 'لماذا يطالب الفمسطينيوف باالعتراؼ والقبوؿ مف األمـ المتحدة؟'. وجاء 

السؤاؿ 'ىذا ىو الحؽ الطبيعي والتاريخي والقانوني لمشعب الفمسطيني،  في السطر األوؿ لإلجابة عمى ىذا
عالنيا حؽ سيادي بيف جميع الدوؿ، عمى النحو المنصوص عميو في القانوف الدولي'.  الدولة وا 
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وترد القيادة الفمسطينية عمى تساؤؿ 'ماذا يريد الفمسطينيوف مف األمـ المتحدة؟'، بالقوؿ 'يريد الفمسطينيوف أف 
 كوف فمسطيف عضوا متساويًا في مجتمع األمـ، مع المساواة في الحقوؽ والسيادة بموجب القانوف الدولي'.ت

أما في ردىا عمى سؤاؿ 'لماذا يجب عمى العالـ دعـ الخطوة الفمسطينية؟، فترد القيادة بالقوؿ 'االعتراؼ 
 ىو قرار سيادي لكؿ دولة'. بدولة فمسطيف عمى حدود ما قبؿ عاـ 

في أحد األسئمة ترد القيادة الفمسطينية عمى تساؤؿ 'ىؿ يخطط الفمسطينيوف إلعالف الدولة؟'، بالقوؿ 'ال، و 
، فقد أعمنت منظمة التحرير  تشريف الثاني  لقد أعمف الفمسطينيوف بالفعؿ االستقالؿ في 

قد كاف ىذا اإلعالف تاريخيا الفمسطينية والمجمس الوطني، أعمى ىيئة ممثمة لممنظمة، استقالؿ فمسطيف، ول
 حيث أشار لتأييد لمنظمة التحرير الفمسطينية لصيغة حؿ الدولتيف كصيغة مقبولة إلنياء الصراع'.

وتؤكد القيادة كذلؾ في مبادرتيا أف 'دولة فمسطيف' استوفت جميع المتطمبات األساسية لقياـ الدولة المدرجة 
 الدوؿ وواجباتو'.عمى حقوؽ  في اتفاقية مونتيفيديو عاـ 

وفي تساؤؿ حوؿ إف كانت فمسطيف جاىزة اقتصاديا ومؤسسيا إلقامة الدولة، ترد المبادرة بالقوؿ 'نعـ، فيذا 
السؤاؿ ىو ذر لمرماد في العيوف، إف الجيوزية في المجاؿ االقتصادي والمؤسسي ليس مف متطمبات 

 عضوية األمـ المتحدة'.
الخطوة االحتالؿ اإلسرائيمي، وجاء الجواب عمى النحو التالي 'نعـ،  وجاء ضمف التساؤالت 'ىؿ ستنيي ىذه

أف قبوؿ األمـ المتحدة واالعتراؼ بفمسطيف لف يزيؿ القوات اإلسرائيمية مف األراضي الفمسطينية المحتمة، 
، لكننا نعتقد أف ىذه الخطوة الحاسمة مف شأنيا أف تساىـ في إنياء االحتالؿ وتحقيؽ الحقوؽ الفمسطينية

باإلضافة إلى أنيا ستعيد تنظيـ العممية السياسية ووضعيا حسب القانوف الدولي وتبدد أي أسئمة بشأف مسألة 
 إقامة دولة فمسطينية'.

وتؤكد مبادرة القيادة الفمسطينية أف ىذه الخطوة ال تعد 'رمزية'، وتؤكد أف تعزيز مكانة فمسطيف في األمـ 
 ية واالستقالؿ.المتحدة ستجعؿ فمسطيف أقرب إلى الحر 

وترد المبادرة عمى تساؤؿ إف كانت خطوة التوجو لألمـ المتحدة تعد 'خطوة مف جانب واحد'، كما تدعي 
سرائيؿ بالقوؿ 'ال، عمى العكس مف ذلؾ، فالذىاب إلى األمـ المتحدة التي تمثؿ صوت  الواليات المتحدة وا 

العالـ العمؿ بشكؿ جماعي في مصمحة السالـ، العالـ، ىو تعبير بامتياز عف التعددية، فمسطيف تطمب مف 
 وفي الوقت نفسو، إف إعالف الدولة ىو حؽ سيادي ولـ يكف يوما خاضعًا لمتفاوض الثنائي'.

وجاء آخر التساؤالت عف إف كاف االعتراؼ بفمسطيف ينزع الشرعية عف إسرائيؿ، باإلجابة بػ'ال'، وتقوؿ 
رفت بالفعؿ بدولة فمسطيف، مثؿ االتحاد الروسي وجميورية الصيف المبادرة 'إف العديد مف البمداف التي اعت

الشعبية، تحافظ عمى عالقات متينة مع إسرائيؿ، باإلضافة إلى ذلؾ، فقد اعترؼ الفمسطينيوف بإسرائيؿ في 
'، وتؤكد كذلؾ المبادرة أف تعزيز مكانة فمسطيف في األمـ المتحدة تعد 'قبؿ كؿ شيء خطوة العاـ 
 ىامة'.

 //لقدس العربي، لندن، ا
  

 
 يعزي دويك بوفاة عقيمتو عباس 

 بعث الرئيس محمود عباس اليـو الخميس، برقية تعزية إلى الدكتور عزيز دويؾ بوفاة عقيمتو. : راـ اهلل
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في برقية التعزية: 'مؤمنيف بقضاء اهلل وقدره نتقدـ لكـ ولإلخوة آؿ دويؾ وآؿ مرقة الكراـ كافة،  عباسوقاؿ 
بأحر التعازي والمواساة بانتقاؿ المغفور ليا بإذنو تعالى عقيمتكـ نيمة فيمي مرقة، إلى رحمة اهلل تعالى 
ورضوانو، داعينو سبحانو وتعالى، أف يشمميا بعميـ عفوه وغفرانو، ويسكنيا فسيح جناتو، ويميمكـ وأفراد 

 األسرة الكريمة الصبر وحسف العزاء'.
لطيب عبد الرحيـ، ورئيس ديواف الرئاسة حسيف األعرج برقيتيف تقدما فييما كما بعث أميف عاـ الرئاسة ا

 بأحر التعازي لمدكتور دويؾ وآؿ دويؾ وآؿ مرقة.
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 حماد يدعو إلى عقد مؤتمر عربي لفك حصار غزةفتحي  

لعقد مؤتمر خاص بدوؿ الثورات العربية التخاذ القرار الفوري  دعا وزير الداخمية واألمف الوطني فتحي حماد
 بفؾ الحصار فورًا عف قطاع غزة.

وقاؿ حماد خالؿ تخريج دفعة مف الضباط الجامعييف، اليوـ الخميس : "ال يوجد قرار عالمي أو عربي أو 
دوؿ العربية ثورات إسالمي يقيد الدوؿ العربية مف فؾ حصار غزة، لذلؾ ندعو بشكؿ صريح أف تقوـ في ال

 مف نوع جديد تتمثؿ في دعـ الفمسطينييف وكسر حصارىـ والتحرؾ لتحرير األقصى".
 وشارؾ في فعاليات التخريج الوفد الشبابي المصري الذي وصؿ قطاع غزة األربعاء عبر معبر رفح البري.

يئف تحت وطأة  وطالب حماد باستنياض األمة العربية واإلسالمية مف سباتيا لتحرر األقصى الذي
 االحتالؿ، قائاًل: " قد تستيقظوف يومًا وال تجدوف األقصى في ظؿ انشغالكـ الداخمي" .

وأشار إلى أف االحتالؿ يستغؿ انشغاؿ الدوؿ العربية في بناء بيتيا الداخمي لبث مزيد مف التيويد في 
 المدينة المقدسة.

ري واالقتصادي والسياسي والعسكري وكافة شئوف حياتيا وتابع "إذا أرادت الدوؿ العربية أف يعمو شأنيا اإلدا
 فعمييا بدعـ المقاومة في فمسطيف وفؾ الحصار عف غزة".

في سياؽ آخر، استغرب وزير الداخمية وقؼ إمداد غزة بالسوالر القطري الموجود في ميناء العريش، مبينًا 
 أنو لـ يدخؿ قطاع غزة منذ عدة أشير بحجج أمنية.

يارة الوفد الشبابي المصري، حاثًا عمى مواصمة اإلعداد والبناء لموصوؿ إلى درجات العمو وأشاد حماد بز 
 والسمو ومصاؼ الدوؿ المتقدمة إسالميًا وحضاريًا باإليماف الراسخ بالتدريب والتعميـ ، وفؽ قولو.

 //فمسطين أون الين، 
 
 ما تأجيل "الطمب الفمسطيني": اإلدارة األمريكية لم تطمب بعد فوز أوبامسؤول فمسطيني 

أشرؼ اليور: قاؿ مسؤوؿ فمسطيني رفيع لػ'القدس العربي' اف اإلدارة األمريكية لـ تطمب مف القيادة  - غزة
الفمسطينية بعد إعادة انتخاب الرئيس باراؾ أوباما، التوقؼ عف خطة التوجو لألمـ المتحدة، لنيتيا طرح 

أوروبية ألمحت إلى ذلؾ في الوقت الذي أكد فيو كبير المفاوضيف خطة سياسية جديدة، لكنو قاؿ اف دوال 
الفمسطينييف صائب عريقات أف سعي منظمة التحرير لرفع مكانة فمسطيف لدولة غير عضو، ال يتعارض 

 مع تطبيؽ خيار حؿ الدولتيف.
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تصويت عمى وبحسب المسؤوؿ الفمسطيني فقد أكد أف القيادة الفمسطينية ماضية في سعييا لطرح مشروع ال
رفع مكانة فمسطيف إلى دولة غير عضو في األمـ المتحدة ىذا الشير، نافيًا أف تكوف ىناؾ مطالبات 

 أمريكية جديدة لتأجيؿ الطمب، لنية اإلدارة األمريكية بعد فوز أوباما طرح خطة جديدة لمسالـ.
ـ المتحدة لحيف انتياء انتخابات وأشار إلى أف اإلدارة األمريكية كانت قد طمبت مف قبؿ تأجيؿ التوجو لألم

 الرئاسة، وأف األمر ىذا نقؿ بصورة مباشرة، وعبر وسطاء مف بينيـ زعماء عرب.
وذكر أف مشاورات القيادة الفمسطينية مع الدوؿ العربية ومع المجموعات الدولية وخاصة دوؿ أوروبا ال تزاؿ 

يحصؿ فيو الفمسطينيوف عمى مطمبيـ، غير مستمرة، حوؿ طرح مشروع قرار التصويت، الذي مف المؤكد أف 
 أف المسؤوؿ الفمسطيني أكد أف القيادة تخطط ألف يكوف القرار يحظى بدعـ دوؿ وازنة خاصة في أوروبا.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 تسيل ميمة أوباما في إطالق المفاوضات  "عضوية فمسطين" الفمسطينية السمطة 

مسؤولوف فمسطينيوف إف الرئيس محمود عباس مصمـ عمى التوجو إلى األمـ  قاؿ: محمد يونس –راـ اهلل 
، عمى رغـ دعوات «عضو مراقب»المتحدة قبؿ نياية الشير الجاري لتقديـ طمب رفع مكانة فمسطيف إلى 

عطائو فرصة إلعادة  صدرت عف جيات عدة عقب فوز الرئيس باراؾ أوباما تطالب الفمسطينييف بالتأجيؿ وا 
 عممية السياسية.إطالؽ ال

الدكتور محمد اشتية إف القيادة الفمسطينية ماضية قدمًا في « فتح»وقاؿ عضو المجنة المركزية لحركة 
طريقيا إلى األمـ المتحدة عمى رغـ دعوات التأجيؿ الصادرة عف بعض الجيات والتيديدات الصادرة عف 

 جيات أخرى، خصوصًا إسرائيؿ.
ائيمية، خصوصًا التيديد بوقؼ تحويؿ أمواؿ الجمارؾ التي تجبييا السمطات وقمؿ مف أىمية التيديدات اإلسر 

اإلسرائيمية عف الواردات الفمسطينية عمى المعابر والموانئ وتحوليا إلى السمطة نياية كؿ شير، وقاؿ: 
ة إسرائيؿ تعمـ أف إجراءات مف ىذا النوع مف شأنيا أف تؤدي إلى انييار السمطة، وىي ليس ليا أي مصمح»

وتبمغ قيمة التحويالت «. في ذلؾ ألف انييار السمطة يعني شيوع حاؿ فوضى أمنية ليست في مصمحتيا
 الجمركية مف إسرائيؿ أكثر مف مئة مميوف دوالر شيريًا، وىو ما يشكؿ أكثر مف ثمث موازنة السمطة.

بية توفير شبكة أماف مالية وقاؿ اشتية إف األميف العاـ لمجامعة العربية نبيؿ العربي سيطمب مف الدوؿ العر 
لمسمطة في حاؿ تعرضيا إلى حصار مالي مف إسرائيؿ، عممًا أف لجنة المتابعة العربية كانت تعيدت في 
اجتماعات سابقة توفير شبكة أماف مالية لمسمطة بقيمة مئة مميوف دوالر شيريًا في حاؿ تعرضيا لمثؿ ىذه 

 العقوبات.
 //الحياة، لندن، 

 
 
 
 "الطمب الفمسطيني"لندن الوحيدة أوروبيًا التي تطالبنا بالتريث وتأجيل شعث:  

 في حديثو عف توجو «معا»الدكتور نبيؿ شعث لوكالة « فتح»أوضح القيادي في حركة : الحياة -لندف 
الدوؿ »السمطة الفمسطينية إلى األمـ المتحدة لطمب مكانة دولة غير عضو في المنظمة الدولية اف 

ال تتحدث معنا عف تريث، بؿ تستفسر منا متى ستذىبوف، وما ىي صيغة القرار، باستثناء االوروبية 
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فساح المجاؿ لالدارة االميركية الجديدة إلطالؽ مبادرات سياسية جديدة «. بريطانيا التي تطالب بالتريث وا 
ادرات اميركية، لكف قد تكوف ىناؾ مب»، مضيفًا: «لف تتريث ولف تؤجؿ، والقرار استراتيجي»وأكد اف السمطة 

ادارة اوباما اكثر »وتوقع اف تكوف «. ال شيء مؤكدًا، ولف يكوف ىناؾ شيء جديد قبؿ اعياد الميالد المقبمة
مرونة في الوالية الثانية، لكف ال يوجد شيء مؤكد بأنو سيكوف ىناؾ تغيير ... وبالتالي ال نستطيع اف 

ما ليس صالح الديف االيوبي بالنسبة الينا، لكنو افضؿ مف نؤجؿ، وذاىبوف قبؿ نياية تشريف الثاني، فأوبا
 «.ريتشارد قمب االسد رومني الذي ال يعرؼ شيء عف القضية الفمسطينية

دواًل اوروبية قد تغير موقفيا الرافض النضمامنا الى االمـ المتحدة ألف نتائج »ولفت شعث الى اف 
تمثؿ حركة فتح عضوًا كامؿ العضوية في الحزب االنتخابات فييا حسمت لمصمحة احزاب اشتراكية، اذ 

 «.االشتراكي الدولي، وىي ىولندا وأوكرانيا ولتوانيا، فضاًل عف سعينا الى إقناع المانيا بأف تكوف معنا
 //الحياة، لندن، 

 
 بدأ الدولتين مغير عضو" ال يتعارض مع  دولةعريقات: الحصول عمى " 

فيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أف سعي المنظمة لرفع مكانة فمسطيف رأى عضو المجنة التن: راـ اهلل
وبعاصمتيا القدس الشرقية، ال يتعارض  في األمـ المتحدة إلى صفة "دولة غير عضو" عمى حدود 

 مع كؿ مف يسعى لتطبيؽ خيار الدولتيف.
مبعوث المجنة الرباعية ( مع |وأوضح عريقات في تصريحات لو خالؿ لقاءات لو اليوـ الخميس )

الدولية توني بمير، والقنصؿ األمريكي العاـ مايكؿ راتني، والقنصؿ الفرنسي العاـ فريدريؾ ديساجنيوس، كال 
عمى حدة، ونقمتيا مصادر فمسطينية رسمية، أف الحكومة اإلسرائيمية قررت بالتزامف مع موعد االنتخابات 

تيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتمة، ضاربة وحدة اس األمريكية طرح عطاءات لبناء 
 بذلؾ عرض الحائط مبدأ الدولتيف، والقانوف الدولي، واالتفاقات الموقعة.

وأكد عريقات ضرورة التصدي لسياسة االستيطاف، ودعـ المسعى الفمسطيني في األمـ المتحدة، كوف األخير 
خالؼ السياسة اإلسرائيمية االستيطانية التي وصفيا بػ "المدمرة ييدؼ إلى الحفاظ عمى خيار الدولتيف، عمى 

وأعرب عريقات عف أممو بأف يحقؽ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما في  لعممية السالـ، ولخيار الدولتيف".
 .واليتو الثانية، مبدأ الدولتيف عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ 

 // دس برس، 
 

 تصريحات مستشار الرئيس المصري محمد سيف الدولة نتقدي "وفا"لـالمحرر السياسي  8
استغرب المحرر السياسي لػ'وفا' التصريحات التي أدلى بيا مستشار الرئيس المصري لمشؤوف : راـ اهلل
وقاؿ المحرر في تعقيب لو عمى تصريحات محمد سيؼ الدولة مستشار الرئيس المصري حوؿ  العربية.

باس بشأف حؽ العودة: إف ىذه التصريحات تمثؿ انقيادًا اعمى مف قبؿ شخصية موقؼ الرئيس محمود ع
رسمية  يفترض منصبو توخي الدقة، وتحري الحقيقة مف مصادرىا وىي متيسرة لمسيد سيؼ الدولة، ال أف 

يمقي الكالـ عمى عواىنو، وينخرط مف حيث يدري او ال يدري في حممة ظالمة وشعواء تمتد خيوطيا مف تؿ 
ب بقيادة وزير الخارجية االسرائيمي افيغدور ليبرماف مرورًا بعواصـ إقميمية، وليس انتياًء بغزة، حيث ابي

 جددت حركة حماس تأكيد مشروعيا االنقسامي.
 8/11/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
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  سنة  زراعيا ألول مرة منذ اكتفاء تحققحكومة غزة  

الزراعة في غزة عمي الطرشاوي إف حكومتو في القطاع حققت اكتفاًء ذاتًيا عمى المستوى قاؿ وزير : غزة
 بعد قرار منع استيراد الفاكية مؤخًرا. الزراعي بنحٍو كامؿ ألوؿ مرة منذ العاـ 

ونوه الوزير في تصريحات صحفية، إلى أف وزارتو نجحت في إحالؿ مجموعة مف المحاصيؿ التي كانت 
ييف الدوالرات لصالح االحتالؿ، ويحـر منيا المزارع الفمسطيني مثؿ محصوؿ البصؿ والبطيخ تستنزؼ مال

 والشماـ.
وأشار إلى أف مف أبرز السياسات التي تنتيجيا الوزارة ىي سياسة "إحالؿ الواردات" وتعزيز القدرة التنافسية 

 دـ مجانًا إلى المزارع اإلسرائيمي.لممنتج المحمي"، التي تعني دعًما لممزارع وسحب الدعـ الذي كاف يق
وأضاؼ الوزير الطرشاوي قائال  "يفتح قرار منع استيراد الفواكو آماؿ المزارع الفمسطيني في تسويؽ منتجاتو 
محميا وزيادة الطمب عمييا، ونحرص عمى تحسيف مستوى دخؿ المزارع وخمؽ فرص عمؿ مباشرة وغير 

في المائة مف نسبة القوى العاممة في قطاع  في غزة يغطي نحو مباشرة". مشيرا إلى أف القطاع الزراعي 
 ألؼ عامؿ. غزة، أي ما يقارب 

لكف الوزير أشار إلى أف التحدي األكبر الذي يواجو الوزارة يكمف في كيفية توفير الغذاء في ظؿ محدودية 
 الموارد، المتمثمة في ضيؽ مساحة األراضي الزراعية وتدىور مصادر المياه.

شار إلى أف قطاع غزة تمقى خالؿ السنوات الماضية، العديد مف المساعدات الزراعية، بما فييا زراعة ي
 اآلالؼ مف أشجار النخيؿ والزيتوف، وغيرىا مف المحاصيؿ.

 // دس برس، 
 

  ستيدافوإمكانية إمنية بالقطاع جراء عمى زيارة عباس لمنع اثارة الفوضى األ تتحفظحماس  :الزىار 10
وليد عوض: اكد الدكتور محمود الزىار احد قادة حماس البارزيف في غزة لػ'القدس العربي' -راـ اهلل 
بأف ىناؾ اوضاعا امنية في القطاع تحوؿ دوف زيارة الرئيس الفمسطيني محمود عباس لو برفقة  ،الخميس

 رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغاف او غيره.
كوف مستيدفا مف قبؿ عناصر وكوادر مف ابناء حركة فتح التابعيف لمقيادي واشار الزىار الى اف عباس سي

محمد دحالف الذي فصؿ مف الحركة قبؿ شيور، اذا ما اصر اوردغاف عمى اصطحاب الرئيس الفمسطيني 
لغزة، منوىا الى اف حماس تتحفظ عمى زيارة عباس لمنع اثارة الفوضى االمنية مف جديد بالقطاع جراء 

 تيدافو.امكانية اس
وبشأف ما عممتو 'القدس العربي' بأف تركيا تجري اتصاالت مع حماس وفتح بالتشاور مع مصر وقطر 
لتحريؾ ممؼ المصالحة واتمامو بعد التوجو الفمسطيني لمجمعية العامة لالمـ المتحدة لمحصوؿ عمى اعتراؼ 

قاؿ الزىار  الدولية، ومنحيا صفة دولة غير عضو في المنظمة 7691بدولة فمسطيف عمى حدود عاـ 
في الحقيقة بعيدا عف االتصاالت، انا اتكمـ عف المبدأ. المبدأ اذا كانت فتح عمى استعداد  لمقدس العربي'

لتطبؽ المصالحة فنحف عمى استعداد لنطبقيا، ولكف اقوؿ لؾ باف فتح غير مستعدة لتطبيؽ المصالحة الف 
الموقؼ االمريكي  ةازف وفتح ال يستطيعوف مغادر امريكا رافضة والكياف االسرائيمي رافض، وابو م

واالسرائيمي، وبالتالي كؿ ذلؾ مضيعة لموقت طالما انيـ لـ يأخذوا ضمانات لتنفيذ ىذه االتفاقية 'في اشارة 
 الى تنفيذ اتفاؽ المصالحة الموقع في القاىرة.
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اي كاف مف يريد زيارة غزة خاصة وبشأف زيارة اوردغاف المرتقبة لغزة برفقة عباس، قاؿ الزىار 'نحف نرحب ب
مع ابو مازف، فنحف لنا  -اوردغاف-مف المستوى السياسي الرفيع، ولكف ما قيؿ في االعالـ بانو سيأتي 

 تحفظ عمى زيارة ابومازف لغزة السباب امنية، خاصة اف ىناؾ صراعا داخؿ فتح'.
رفقة اوردغاف رد الزىار قائال 'القضية وحوؿ اذا ما يفيـ مف ذلؾ باف حماس غير مرحبة بزيارة عباس لغزة ب

ليست مرحبا او غير مرحب بو، انا قمت لؾ باف ىناؾ وضعا امنيا خاصا بفتح بيف جماعة دحالف وجماعة 
 قد تؤدي لخمؿ امني' بشأف حمايتو، في اشارة الى امكانية استيدافو. -ابو مازف ػ عباس 

يداؼ عباس اذا ما اقدـ عمى زيارة غزة، منوىا الى واكد الزىار بأف ىناؾ خشية في غزة مف امكانية است
 الرئيس الفمسطيني يعرؼ ذلؾ االمر ولف يقدـ عمى زيارة القطاع في الفترة القريبة.

 9/11/2012القدس العربي، لندن، 
 

  امكاتب حماس في سوري إغالقالرشق يقمل من أىمية  11
(، مكتب عضو 77|8اليوـ الخميس )دمشؽ: أعمنت حركة "حماس" أف أجيزة األمف السورية داىمت، 

 المكتب السياسي لمحركة عزَّت الرَّشؽ، حيث أقدمت عمى إغالقو بعد أف صادرت السيارات التابعة لو.
وقمؿ الرشؽ مف أىمية االقتحامات والمداىمات التي بدأت أجيزة األمف السورية في تنفيذىا ضد بيوت 

أكد أف كؿ ما تممكو "حماس" في سورية ال يساوي إصبع ومكاتب قيادات "حماس" وممتمكاتيـ في سورية، و 
 سوري أو فمسطيني الجئ في سورية.

( مف طرؼ األجيزة األمنية في سورية 77|8وفي تعميؽ لو عمى خبر مداىمة مكتبو اليوـ الخميس )
وري ومصادرة محتوياتو، قاؿ الرشؽ لػ "قدس برس": "كؿ مكاتبنا وكؿ ما نممؾ في سورية ال يساوي إصبع س

 أو فمسطيني مف الجئي سورية، وال قطرة مف دمائيـ".
 8/11/2012 دس برس، 

 
 تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيمية جنوب  طاع غزة عن مسؤوليتياتعمن  كتائب القسام 12

أعمنت كتائب عز الديف القساـ الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عف مسؤوليتيا عف 
 بقوة راجمة إسرائيمية متوغمة شرؽ خانيونس جنوب القطاع.تفجر عبوة ناسفة 

الكتائب في بياف صحفي تمقت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو، إف ىذه العممية "تأتي ردًا عمى  توقال
االعتداءات الصييونية المتواصمة بحؽ المدنييف العزؿ والتي كاف آخرىا االستيداؼ الذي أدى إلى استشياد 

 قة، وكذلؾ ردًا عمى التوغالت المتكررة التي يقوـ بيا االحتالؿ".الطفؿ حميد أبو د
 

وأكدت الكتائب عمى "جاىزية مجاىدييا لمرد عمى العدواف اإلسرائيمي والتصدي ألي حماقة يقدـ عمييا 
 االحتالؿ الغاصب بكؿ ما بحوزتنا مف وسائؿ بإذف اهلل تعالى".

 8/11/2012فمسطين أون الين، 
 

 فتح لن تدخل حقل ألغام حماس أسامة القواسمي: 13
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قاؿ المتحدث باسـ حركة "فتح" أسامة القواسمي، امس الخميس، إف الحركة "لف تدخؿ حقؿ ألغاـ : راـ اهلل
حماس، فحركتنا ومعيا الشعب الفمسطيني أكبر مف االنجرار إلى معارؾ داخمية عمى حساب المعركة 

 الوطنية مع المشروع االحتاللي االستيطاني".
ؼ القواسمي، في بياف صحفي صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة لمحركة، ردا عمى تصريحات لمنائب وأرد

يحيى موسى ضد الرئيس محمود عباس يوـ أمس عبر صفحتو عمى موقع "الفيسبوؾ"، "إف مرحمة الفرز 
ألخيرة، وقد بيف مف يطالب بدولة مستقمة وبيف مف وافؽ عمى دولة مؤقتة في قطاع غزة باتت في مراحميا ا

 أثبت شعبنا أنو يقؼ كتفا لكتؼ مع قيادتو في معركة الدولة في األمـ المتحدة كحؽ مف حقوؽ شعبنا".
وأضاؼ: "إف الحصوؿ عمى دولة عضو مراقب في ىذه المنظومة األممية نقمة نوعية تاريخية لمصراع عمى 

ة السالح وعقمية االنفصاؿ عمى جزء مف طريؽ الحرية واالستقالؿ... ال يستوعبيا أولئؾ الذيف يسيطروف بقو 
 الوطف".

وأضاؼ:"غزة كانت وستبقى أرضا فمسطينية وشعبنا فييا جزء مف الشعب الفمسطيني شاء مسؤولو حماس 
ف سمطة حماس ال تممؾ  االنفصاليوف أو أبوا وألي فمسطيني الحؽ بالتنقؿ أو زيارتيا دوف إذف مف أحد... وا 

 ف تحديد زوار ىذا الجزء العزيز مف أرضنا".أدنى شرعية قانونية تمكنيا م
  9/11/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 عمى حركتى فتح وحماس لتطبيق المصالحة الفمسطينية مصرىحركة الجياد: ضغط  14

دعت حركة الجياد اإلسالمى فى فمسطيف إلى تدخؿ مصرى عاجؿ، لمضغط عمى حركتى : غزة )أ.ش.أ(
 مؼ المصالحة الفمسطينية المتعثر، والذى تـ توقيعو فى القاىرة.فتح وحماس، لتطبيؽ بنود م

وقاؿ القيادى البارز فى حركة الجياد خالد البطش خالؿ لقاء وفد عمماء وزارة األوقاؼ المصرية، والذى 
يزور غزة حاليا بممثمى الفصائؿ الفمسطينية بقطاع غزة الميمة الماضية، إف ىناؾ بعض المعوقات التى 

 بيؽ المصالحة ما يتطمب تدخؿ مصرتواجو تط
 الراعى ليذا االتفاؽ لممساعدة فى تنفيذه، مضيفا أف االنقساـ الحؽ بالقضية الفمسطينية أبمغ الضرر.

وفى شاف آخر قاؿ البطش إف قطاع غزة يريد مف مصر أف تدخؿ تسييالت أكبر عمى آلية عمؿ معبر رفح 
 البرى "المنفذ الوحيد لسكاف القطاع".

قيادى حركة الجياد إلى أف زيارة وفد العمماء لقطاع غزة، وىى أوؿ زيارة رسمية مصرية لمقطاع بعد وأشار 
 يناير، تعتبر فاتحة خير عمى غزة، معربًا عف أممو تكرار مثؿ ىذه الزيارات. 52ثورة 

 9/11/2012اليوم السابع، مصر، 
 

صرارهنتيى إ عباس :دحالن 15  نقسامتريد إنياء اإل  عمى المفاوضات "كارثة" وحماس ال وا 
اختص محمد دحالف القيادي الكبير في حركة فتح والساحة الفمسطينية، "األىراـ : بوابة األىراـ العربي

العربي" بحوار صريح عبر الياتؼ مف مقر إقامتو باإلمارات عف األوضاع الفمسطينية في المرحمة الحالية، 
مود عباس "أبو مازف"، وعمى حركة حماس، مطالبا ورؤيتو ليا، موجيا انتقادات الذعة ضد الرئيس مح

 بإجراء تحقيؽ جدي لكشؼ حقيقة اغتياؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات يشمؿ الذيف كانوا مقربيف منو.
وقاؿ دحالف إف حوؿ انتقاد حماس لتصريحات أبو مازف األخيرة لمتميفزيوف اإلسرائيمي وحديثو عف حؽ 

ذلؾ ألنيا قطعت مشوارًا أطوؿ بكثير مف مجرد التصريحات،  العودة، إف حماس ىي آخر مف يحؽ لو
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فػ"انقالبيا" وسياساتيا المستمرة مف أجؿ فصؿ غزة عف باقي الوطف تعتبر مف أكبر الجرائـ بحؽ الالجئيف 
وحؽ العودة، مضيفا إف تصريحات أبو مازف كانت "معيبة"، ولـ يكف ليا أي داع سياسي أو دبموماسي وال 

 ض النظر عف كؿ تبريراتو ىو ومف حولو.حتى إعالمي بغ
واستطرد دحالف قائال "أبو مازف ما زاؿ يتصرؼ وكأف أوسمو ما زالت قائمة، أو كأف ىناؾ طرفًا إسرائيميًا 

 مستعدًا لمسالـ، إسرائيؿ تغيرت جذريا منذ األعواـ األولى ألوسمو، ولكف أبو مازف لـ يتغير".
ينييف قاؿ دحالف "أبو مازف لـ يحقؽ انتصارا واحدا طيمة فترة قيادتو، وحوؿ رأيو في قيادة أبو مازف لمفمسط

ولـ يؼ بأي مف وعوده التي كاف قد قطعيا عمى نفسو، ولألسؼ خيب آمالنا، وحركة فتح أصبحت اآلف 
 حبيسة المقاطعة )مقر الرئاسة الفمسطينية في راـ اهلل(, وتيمشت تماما.

ياسر عرفات وحتى أبو مازف انتيى، أي قائد فمسطيني يجب  وقاؿ دحالف إف عصر الزعماء عمى شاكمة
أف يحصؿ عمى ثقة الشعب الفمسطيني مف خالؿ خوضو الصراع مع االحتالؿ اإلسرائيمي أوال ومف ثـ مف 

 خالؿ صناديؽ االقتراع، والشعب الفمسطيني لف يقبؿ بعد أبو مازف بحكـ الفرد.
"الفشؿ يرجع ألبو مازف وإلسرائيؿ التي تتيرب مف وحوؿ سبب فشؿ جيود السالـ في عيد عباس قاؿ 

استحقاقات السالـ، ولكف إصرار محمود عباس عمى أف المفاوضات ىي الخيار الواحد والوحيد، كاف 
 "إصرارا كارثيا".

وعف وضعو قاؿ دحالف" لـ أتعرض لإلقصاء مف حركة فتح وتواصمي ازداد مع القواعد، خصوصا بعد 
التي قادىا أبو مازف ضدي والحممة الشرسة التي نظمتيا حركة حماس قباًل، وأبو اليجـو وحممة التشويو 

 مازف حاوؿ مرارا رشوة أي شخص كاف لمحصوؿ عمى أي دليؿ ضدي ولكنو لـ يتمكف مف ذلؾ.
واعتبر دحالف أف المصالحة ضرورة وطنية قصوى ويجب إنجازىا بأي ثمف وبأسرع وقت، معتبرا أف حماس 

النقساـ، كما قاؿ "ال أرى أف الرئيس محمود عباس عمؿ جديا إلنياء االنقساـ فقد يكوف ال تريد إنياء ا
 الوضع الحالي مريحا ومناسبا لو".

 7/11/2012العربي،  األىرام
 

 في سوريا تدفع ثمًنا باىًظا الستمرار العنف الفمسطينيةمنير مقدح: المخيمات  16
بناف العميد منير مقدح أف مئات العائالت مف الالجئيف بيروت: أكد قائد المقر العاـ لحركة "فتح" في ل

الفمسطينييف تـ تيجيرىـ مف مخيماتيـ في سورية باتجاه لبناف واألردف، وأشار إلى أف مئات منيـ سقطوا 
شيداء جراء المواجيات الجارية بيف النظاـ السوري وقوات المعارضة، وأف العشرات منيـ مختطفوف لدى 

 متقاتمة سواء الرسمية أو المعارضة.األطراؼ السورية ال
وجدد مقدح في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" موقؼ القوى الفمسطينية عمى ضرورة النأي بالمخيمات 

 الفمسطينية عف الصراع الدائر في سورية.
 8/11/2012 دس برس، 

 
 طعنا بالسكين في العريش فتححد عناصر أمصرع  17

صرعو طعنا بمدينة العريش المصرية اليوـ الخميس. وقالت لقي مواطف مف غزة م :وكاالت -العريش 
مصادر امنية مصرية إف جماؿ ماضي إبراىيـ مف سكاف قطاع غزة وىو احد عناصر حركة فتح، مقيـ 
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بمدينة العريش، ُعثر عميو مقتوال بطعنات متفرقة بالجسد وعثر عمى جثتو ممقاة بجوار مسجد أيوب بالعريش 
 ذا وفتح األمف المصري تحقيقا بالحادث.عمى طريؽ ساحؿ البحر. ى

 وكاف جماؿ إبراىيـ قد غادر القطاع بعد سيطرة حماس عمى قطاع غزة.
 8/11/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 والفصائل الفمسطينية تنجح في لجم التوتر في مخيم عين الحموة  والمنظماتالقوى االسالمية  18

واقتتاؿ داخمي بيف "فتح" والقوى االسالمية وتحديدا السمفية؟  مف يستدرج عيف الحموة إلى فتنة: محمد صالح
ومف لو مصمحة في إشعاؿ تمؾ الحرب، التي في حاؿ اندالعيا، لف تبقى أسيرة أسوار المخيـ بؿ ستتعداىا 

 الى خارجو، الرتباط المشاركيف فييا بمحاور محمية واقميمية عربية واسالمية.
المخيـ يعيش ىذه األياـ مرحمة ترقب، وحااًل مف الحذر، وكأن و ينتظر  وتؤكد مصادر أمنية فمسطينية "أف  

حدثا ما. فالجميع عمى استنفار منذ اغتياؿ الكادر الفتحاوي الممحؽ باألمف الوطني الفمسطيني النقيب عماد 
قيؽ فمسطينية لف تنتيي حتى تح -السعدي"، مشيرة إلى أف  "محاوالت استدارج المخيـ إلى فتنة فمسطينية 

المراد منيا". وقد وضعت محاولة إحراؽ محؿ لبيع الدخاف تممكو عائمة السعدي فجر أمس في ىذا السياؽ، 
 خاصة أف  الحريؽ، إذا صحت التوقعات بأن و مفتعؿ، يأتي بعد اغتياؿ السعدي؟ 

ائؿ الفمسطينية، وكانت الجيات السياسية واألمنية المبنانية والفمسطينية قد توقفت أماـ نجاح المنظمات والفص
وتحديدا "فتح" وقوات األمف الفمسطيني مف جية، والقوى االسالمية ومعيا حركة "حماس" مف جية ثانية في 
استيعاب تداعيات اغتياؿ السعدي، وذلؾ بعد تجاوب عائمتو وقيادتي "األمف الوطني" و"فتح" مع المساعي 

 لتحقيقات وكشؼ الجناة. التي بذلت لتجنيب المخيـ فتنة داخمية مف خالؿ تسريع ا
وتشير المصادر الفمسطينية الى "المشاركة الفع الة لمقوى االسالمية الفمسطينية وحماس في لجـ التوتر في  

المخيـ، إضافة الى الدور الذي لعبو فرع مخابرات الجيش في الجنوب، والقوى السياسية الصيداوية، عبر 
 نية، أف  األمف في المخيـ خط احمر".تأكيدىـ، خالؿ االتصاالت مع القوى الفمسطي

وكانت المقاءات واالجتماعات التي عقدت في المخيـ قد أفضت الى ضرورة بذؿ المساعي الستمرار اليدوء، 
إذ أكد قائد قوات "األمف الوطني الفمسطيني" المواء صبحي أبو عرب االلتزاـ بالتيدئة واستيعاب أي  تداعيات 

 قضية االغتياؿ". لالغتياؿ، محذرًا مف "تمييع
واعتبر أمير "الحركة االسالمية المجاىدة" الشيخ جماؿ خطاب أف  "القوى الفمسطينية الوطنية واالسالمية 

 حريصة عمى استقرار المخيـ".
وشد د الناطؽ باسـ "عصبة االنصار" أبو شريؼ عقؿ عمى "اف التعاوف ىو ضمانة مخيماتنا واستقرارىا، 

 وضع". والجميع متفؽ عمى ضبط ال
وكاف وفد مف "حماس" يرأسو عضو القيادة السياسية لمحركة في لبناف جياد طو، قد زار منزؿ آؿ السعدي 
في عيف الحموة مقدمًا واجب العزاء. وعقد الوفد لقاًء مع شقيؽ السعدي، بحضور قائد الكفاح المسمح السابؽ 

ىمية سياسة ضبط النفس التي التزمتيا محمود عبد الحميد عيسى الممق ب بػ"المينو". وشد د طو عمى "أ
 العائمة، والتي حالت دوف استغالؿ الجريمة في إيقاع المخيـ في أتوف الفتنة".

 9/11/2012، السفير، بيروت
 

 بيريز: عمينا التصرف بسرعة الستئناف المفاوضات مع الفمسطينيين  19
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لواليػات المتحػدة إلػى توحيػد جيودىمػا دعػا الػرئيس اإلسػرائيمي، شػيموف بيريػز، روسػيا وا: يو بي أي -موسكو
 لمعالجة مشكمة الممؼ النووي اإليراني.

ونقمت وكالة أنباء "نوفوسػتي" الروسػية عػف بيػرس، قولػو فػي كممػة خػالؿ مراسػـ افتتػاح المتحػؼ الييػودي فػي 
موسػػكو، إف روسػػيا ىػػي أيضػػا معنيػػة بالحيمولػػة دوف وقػػوع السػػالح النػػووي فػػي أيػػدي إيػػراف، مشػػددا عمػػى أف 
موسكو لعبػت فػي السػابؽ دورا رئيسػيا فػي "إنقػاذ العػالـ"، واليػوـ ىػي أمػاـ ميمػة اسػتخداـ نفوذىػا وتأثيرىػا فػي 

 تحديد صورة المستقبؿ.
ػػد الرئيسػػاف الروسػػي فالديميػػر بػػوتيف واألميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا جيودىمػػا "لوضػػع حػػد  وأمػػؿ بيريػػز فػػي أف يوح 

 ة مف إراقة الدماء واليأس".لإلرىاب والمخاطر المحدقة بغية تحرير البشري
وقاؿ إف "الشعب اإليراني ليس عدوًا إلسػرائيؿ.. فالعػداء ينبػع مػف سػمطات الػبالد التػي تؤكػد أف الػديف يحظػر 

 إنتاج األسمحة النووية وتتابع في الوقت عينو صناعتيا".
وأعمػف أف  ت جديػد".ووصؼ القيادة اإليرانية أنيا "بإنكارىا لميولوكست تعرب عف رغبتيػا فػي تنظػيـ ىولوكسػ

 إسرائيؿ ستحافظ عمى العالقات السممية مع مصر واألردف وستحاوؿ إقامتيا مع الجانب الفمسطيني.
وقاؿ بيريز إف "عمينا التصرؼ بسرعة الستئناؼ المفاوضػات مػع الفمسػطينييف"، مشػددا عمػى تػوفر المقومػات 

 مبادئ التعايش السممي. لمسالـ التي تتمثؿ في خيار وجود دولتيف قوميتيف لشعبيف وفؽ
 9/11/2012، الحياة، لندن
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بشػػدة، أمػػس، االنتقػػادات الداخميػػة بأنػػو أفسػػد  ”اإلسػػرائيمي“رفػػض بنيػػاميف نتنيػػاىو رئػػيس الػػوزراء : )وكػػاالت(
ر ميػت رومنػي عمػى الػرئيس المنتخػب بػاراؾ العالقات مع واشنطف لتفضػيمو الواضػح لممرشػح الرئاسػي الخاسػ

يوجد مف يحػاولوف دؽ إسػفيف بيننػا وبػيف الواليػات المتحػدة “اوباما في سباؽ الرئاسة األمريكية. وقاؿ نتنياىو 
وقػػاؿ نتنيػػاىو، إنػػو سيواصػػؿ العمػػؿ مػػع ”. ولكػػنيـ لػػف يتمكنػػوا مػػف ذلػػؾ، فتحالفنػػا مػػع الواليػػات المتحػػدة متػػيف

 ”.إسرائيؿ“بالقضايا التي تخص مصالح أوباما ومف أجؿ النيوض 
وأحد كبار السياسييف المؤيديف لنتنياىو قػاؿ فػي وقػت سػابؽ، ”اإلسرائيمي“وكاف يوفاؿ شتاينتيس وزير المالية 

قػػد وصػػؼ ىػػذه ”اسػػرائيؿ“وكػػاف داف شػػابيرو السػػفير األمريكػػي لػػدى ”. مضػػحكة“أمػػس، إف اتيامػػات أولمػػرت 
 ”.سخيفة“االتيامات األربعاء بأنيا 

 
 
 

عبر صفحات الفيس بوؾ بنتنياىو ونشروا صورًا كاريكاتورية تيػزأ منػو ومػف غبائػو حػيف  ”إسرائيميوف“وتشفى 
تػدخؿ بشػكؿ سػافر لمصػمحة رومنػػي مػف دوف أف يحسػب حسػاب لحظػة عػػودة اوبامػا لمبيػت األبػيض، حسػػب 

 الفمسطينية المستقمة. ”معا“تقرير نشرتو وكالة 
 9/11/2012، الخميج، الشار ة

 
 تفجير عبوة ناسفة أصابت جندى إسرائيمى بجروح وليةؤ مسباراك يحمل حماس  21



 
 
 

 

 

           15ص                                    2673العدد:                9/11/2012الجمعة  التاريخ:

حمؿ وزير الدفاع اإلسػرائيمى إييػود بػاراؾ، اليػـو الجمعػة، حركػة حمػاس مسػئولية تفجيػر عبػوة : غزة )أ.ش.أ(
ناسفة عمى السياج الحدودى الميمة الماضية بالقرب مف قػوة عسػكرية كانػت فػى ميمػة عمػى حػدود قطػاع غػزة 

لحاؽ أضرار بسيارة عسكرية.م  ا أسفر عف إصابة جندى إسرائيمى بصورة طفيفة وا 
 5أمتار وعرضيا  4ونقمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عف باراؾ قولو، إف انفجار العبوة خمؼ حفرة عمقيا 

وتػػابع بػػاراؾ "حمػػاس وحػػدىا المسػػئولة وتعػػرؼ متػػى  أمتػػار، ورأى أنيػػا كانػػت جػػزءا مػػف محاولػػة ىجػػـو أوسػػع.
 كر وكيؼ تتصرؼ".تف

 9/11/2012، اليوم السابع، مصر
 

 نتنياىو في االنتخابات المقبمة  بإسقاطأولمرت: سأساىم  22
القػػدس المحتمػػة: قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي السػػابؽ إييػػود أولمػػرت إنػػو سيضػػطمع بػػدور ىػػاـ فػػي الجيػػود 

ابػات المقبمػة. جػاءت أقػواؿ أولمػرت فػي الرامية إلى إسقاط رئيس الحكومة الحالي بنياميف نتانيػاىو فػي االنتخ
 لقاء مع رؤساء الجالية الييودية في مدينة ساف فرانسيسكو األميركية مساء الخميس. 

بدوره، قاؿ رئيس حزب كاديما شاؤوؿ موفػاز إنػو يجػب السػماح ألولمػرت بػالعودة إلػى الممارسػة السياسػية إذا 
يادة أحزاب الوسط واليسػار فػي الفتػرة المقبمػة دوف أف سمح القانوف بذلؾ. وتوقع موفاز حصوؿ تغييرات في ق

 يستبعد تخميو عف طموحاتو في قيادة تكتؿ محتمؿ ليذه األحزاب.
 9/11/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 تظاىرة بـ"تل أبيب" ضد إطالق الصواريخ من غزة 23

لمحيطػة بقطػاع غػزة مسػاء الخمػيس أمػاـ إسرائيمًيا مف سكاف التجمعات االستيطانية السكنية ا 120نظـ نحو 
مقػػر ىيئػػة األركػػاف اإلسػػرائيمية فػػي "تػػؿ أبيػػب" احتجاًجػػا عمػػى مػػا وصػػفوه بتػػردي األوضػػاع األمنيػػة واسػػتمرار 

 إطالؽ الصواريخ مف القطاع.
وأضػػافت صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" العبريػػة أف المتظػػاىريف ارتػػدوا مالبػػس حمػػراء ورفعػػوا شػػعارات منػػددة 

 مني المتردي في مناطؽ سكناىـ وأخرى كتب عمييا " مناطؽ الجنوب ُتطالب بعدالة أمنية".بالوضع األ
 8/11/2012، فمسطين أون الين

 
 إلى أعصاب من فوالذ إزاء سقوط القذائف السورية نحتاجوزير إسرائيمى:  24

إلػػى "أعصػػاب مػػف ديشػػتر، أف إسػػرائيؿ تحتػػاج  يقػػاؿ وزيػػر الجبيػػة الداخميػػة اإلسػػرائيمية، أفػػ: غػػزة )أ. ش. أ(
 فوالذ" لضبط النفس، إزاء سقوط قذائؼ الياوف السورية عمى أراضييا.

ونقمت صحيفة "جيروزاليـ بوست "اإلسرائيمية فػى نسػختيا اإللكترونيػة اليػوـ، الخمػيس، عػف ديشػتر قولػو: "إف 
زينػة مػف جانػب إسرائيؿ تواجو حادثا بال عنواف )نيػراف طائشػة قادمػة مػف سػوريا(، وىػو مػا يتطمػب اسػتجابة ر 

 السمطات اإلسرائيمية".
 8/11/2012، اليوم السابع، مصر
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ارتفعػػت حػػدة التيديػػدات االسػػرائيمية لسػػورية فػػي اعقػػاب سػػقوط ثػػالث قػػذائؼ : آمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 
االسػػػرائيمي، خػػػالؿ اشػػػتباكات شػػػيدتيا البمػػػدات السػػػورية المحاذيػػػة لمحػػػدود مػػػع اسػػػرائيؿ. ىػػػاوف الػػػى الطػػػرؼ 

وسػقطت احػػدى القػذائؼ فػػي مسػػتوطنة "الػوني ىبشػػاف" فػػي الجػوالف، دوف اف تمحػػؽ اضػػرارا حيػث جػػاءت فػػي 
 .منطقة زراعية فمـ تنفجر ووصؿ الى المكاف خبراء تفجير لتفكيكيا

لجػػوالف، ايمػػي مالكػػا، الحكومػػة االسػػرائيمية باتخػػاذ اجػػراءات فوريػػة تشػػؿ وطالػػب رئػػيس المجمػػس االقميمػػي فػػي ا
مصػػادر ىػػذه النيػػراف، عمػػى حػػد مػػا قػػاؿ، فيمػػا نشػػر الجػػيش قػػوات معػػززة وصػػمت حتػػى مسػػتوطنات الجػػوالف 
ترافقيػػا دوريػػات شػػرطة. وعقػػدت قيػػادة الشػػماؿ اجتماعػػا لمتشػػاور حػػوؿ كيفيػػة التعامػػؿ مػػع زيػػادة حػػدة خطػػر 

 .ورية عمى اسرائيؿاالشتباكات الس
 9/11/2012، الحياة، لندن

 
 يبت في ممف التحقيق ضد ليبرمان خالل شير  لمحكومةالمستشار القضائي  26

أبمغػػػت النيابػػػة العامػػػة، أمػػػس الخمػػػيس، المحكمػػػة العميػػػا أف المستشػػػار القضػػػائي لمحكومػػػة ييػػػودا  فاينشػػػطايف 
المسػػتمر منػػذ سػػت سػػنوات بشػػبية ارتكػػاب سػػيبت فػػي ممػػؼ التحقيػػؽ ضػػد وزيػػر الخارجيػػة أفيغػػدور ليبرمػػاف، 

مخالفات جنائية وتمقي الرشاوى وخيانة األمانة العامة، خالؿ شير مف اليوـ، وقبػؿ موعػد االنتخابػات العامػة 
 لمكنيست.

 9/11/2012، 48عرب
 

 إعالن ترشيحو لرئاسة الحكومة يزبير ليفني تعرض عمى  27
ديمػػػا" السػػػابقة تسػػػيبي ليفنػػػي تمػػػارس ضػػػغوطا عمػػػى أفػػػادت صػػػحيفة "ىػػػيرتس"، اليػػػـو الخمػػػيس، أف رئيسػػػة "كا

لكي يستقيؿ مف منصبو ويعمف ترشيحو لرئاسة الحكومػة عمػى رأس معسػكر  يزالرئيس اإلسرائيمي شمعوف بير 
 يسار". –"مركز 

وأضافت الصحيفة أف ليفني تجري محادثات مػع بيػرس بيػذا الشػأف فػي األسػابيع األخيػرة، خػالؿ لقػاءات فػي 
 مكالمات ىاتفية. مكتب بيرس وخالؿ

وتابعػػت الصػػحيفة أف الػػوزير السػػابؽ حػػاييـ رامػػوف يشػػارؾ فػػي ىػػذه المحاولػػة. ونقمػػت عػػف مصػػادر سياسػػية 
مطمعة عمى تفاصيؿ المحادثات أف بيرس لـ ينؼ حتى المحظة إمكانية التنػافس، وفػي الوقػت نفسػو لػـ يجػب 

 باإليجاب.
ا ال تشػػعر بالراحػػة مػػع السػػينايوىات السياسػػية وبحسػػب "ىػػيرتس" فػػإف السػػبب فػػي جيػػود ليفنػػي ىػػذه ىػػو أنيػػ

الموجودة عمى جدوؿ األعماؿ: األوؿ أف تكوف تالية إلييود أولمرت في حاؿ قػرر األخيػر العػودة إلػى الحيػاة 
 السياسية، أـ الثاني فيو أف تنافس عمى رأس قائمة مستقمة.

فػي حػاؿ قػرر األخيػر  يػزلشػمعوف بير  وأضافت أنو في المقابؿ ال يوجد لدى ليفني مشكمة فػي أف تكػوف تاليػة
 التنافس.

 9/11/2012، 48عرب
 

 : ىل سينتقم أوباما؟يةمريكاألنتخابات اال  فينتنياىو الخاسر الثاني  28
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أجمعػػت الصػػحؼ اإلسػػرائيمية عمػػى أف إلسػػرائيؿ مػػا تخشػػاه مػػف نتػػائج االنتخابػػات األميركيػػة : حممػػي موسػػى
نشػػػػرت رسػػػػمًا « يػػػػديعوت»ري ميػػػػت رومنػػػػي. بػػػػؿ إف وفػػػػوز الػػػػرئيس بػػػػاراؾ أوبامػػػػا، ولػػػػيس خصػػػػمو الجميػػػػو 

كاريكاتوريػػًا يظيػػر رومنػػي ُيعمػػـ زوجتػػو برغبتػػو باالتصػػاؿ بنتنيػػاىو لمواسػػاتو، فػػي إشػػارة إلػػى أف خسػػارة رئػػيس 
 الحكومة اإلسرائيمية مف النتيجة أكبر مف خسارة المرشح الجميوري ذاتو.

نصػاره الػذيف لػـ يخفػوا تأييػدىـ لرومنػي، بػؿ تعػداه والواقع أف األمر لـ يقتصر فقػط عمػى نتنيػاىو وحشػد مػف أ
إلى الجميور اإلسرائيمي ذاتو الذي صوت لرومني في استطالع دولي. وبالرغـ مف أنو بقي بيف اإلسرائيمييف 
في الشارع والنخبة مف وقفوا ضد رومني، إال أف ىؤالء كانوا فػي الغالػب مػف خػارج اليمػيف الػذي بػات ييػيمف 

 ية والشعبية اإلسرائيمية.عمى الحمبة السياس
وقػػد اضػػطر نتنيػػاىو إلػػى الطمػػب مػػف وزرائػػو عػػدـ إصػػدار أي مواقػػؼ تتعمػػؽ بنتػػائج االنتخابػػات األميركيػػة، 

القديمػػػة. وكػػػاف أعضػػػاء فػػػي  -لمحيمولػػػة دوف حػػػدوث المزيػػػد مػػػف التػػػدىور فػػػي العالقػػػات مػػػع اإلدارة الجديػػػدة 
أعربوا عػف خيبػة أمميػـ مػف نتػائج االنتخابػات،  المتطرؼ« شاس»الكنيست مف الميكود وحاخامات مف حزب 

 ورأوا فييا شرًا أصاب إسرائيؿ.
، ىػػػو سػػػيد الموقػػػؼ فػػػي ديػػػواف «معػػػاريؼ»غيػػػر أف األمػػػور ال تقػػػؼ عنػػػد ىػػػذا الحػػػد، فػػػالتخوؼ، كمػػػا نشػػػرت 

نما بسبب احتماؿ تػدخؿ اإلدارة األمير  كيػة نتنياىو، ليس بسبب الخشية عمى العالقات اإلسرائيمية األميركية وا 
فػػي االنتخابػػات اإلسػػرائيمية. وبالتأكيػػد ىنػػاؾ مػػف يجػػـز بػػأف العالقػػات مػػع الواليػػات المتحػػدة سػػتغدو موضػػوعًا 

 لمسجاؿ الساخف في معركة الكنيست االنتخابية، بعدما قامر نتنياىو عمنًا، وراىف عمى حصاف رومني.
يكػؿ أورف، منػذ أربعػة شػيور بػأف النقاب عف تقديرات لمسفير اإلسرائيمي في واشػنطف، ما« معاريؼ»وكشفت 

أوباما سيصفي الحساب مع نتنياىو إذا ما أعيػد انتخابػو. وأشػار تحديػدًا إلػى الحسػاب الشخصػي المفتػوح مػع 
نتنياىو جراء ما اعتبػره تػدخاًل فظػًا مػف جانبػو فػي االنتخابػات الرئاسػية. ونقمػت الصػحيفة عػف مصػدر مقػرب 

، مضػيفًا أف «نياىو أو تصرؼ بعقؿ بارد، فإف وضعنا سيكوف صعباً سواء انتقـ مف نت»مف نتنياىو قولو إنو 
 انعداـ الثقة بيف الرجميف سيبقى قابعًا خمؼ كؿ خطوات اإلدارة األميركية تجاه إسرائيؿ.

عػػػديـ اإلحسػػػاس الػػػداخمي الخػػػاص تجػػػاه إسػػػرائيؿ، الػػػذي كػػػاف لػػػدى »ويػػػرى المقربػػػوف مػػػف نتنيػػػاىو أف أوبامػػػا 
اإلبػػف، و)الػػرئيس األسػػبؽ بيػػؿ( كمينتػػوف أو حتػػى )رونالػػد( ريغػػاف. ولػػيس لػػدى  )الػػرئيس السػػابؽ جػػورج( بػػوش

مف واشنطف إلى « أوباما في نسغو الوراثي الدؼء األساسي ىذا تجاه إسرائيؿ الذي كاف يقطع أمواج المحيط
 تؿ أبيب.

جة إلى أف ُينتخب أوباما، في واليتو الثانية في البيت األبيض، سيكوف متحررًا مف الحا»وبحسب ىؤالء، فإف 
مػػػف جديػػػد، وبالتػػػالي سػػػيكوف ممزمػػػًا أقػػػؿ بالمػػػاؿ الييػػػودي. وانعػػػداـ العطػػػؼ الخػػػاص وأزمػػػة الثقػػػة الحػػػادة بػػػيف 

 «.الزعيميف سيخمقاف تخوفًا ىائاًل في إسرائيؿ مما سيأتي
ويػػػرى كثيػػػروف أف الضػػػواغط التػػػي بيػػػد أوبامػػػا كثيػػػرة، وجميعيػػػا يسػػػتند إلػػػى اخػػػتالؼ أميركػػػي فػػػي الرؤيػػػة مػػػع 
إسرائيؿ، سواء تجاه التسوية السياسية في المنطقة أو تجاه التعامؿ مػع الشػأف النػووي اإليرانػي. ويعتقػد ىػؤالء 

التػي كانػت تجػدىا « الحميميػة»أف تحركات دولية كثيرة سػتزعج حكومػة نتنيػاىو قريبػًا ولػف تجػد فػي واشػنطف 
حاسػمة سػواء بػالتراجع أو اليػروب إلػى في السابؽ. ومػف المؤكػد أف ذلػؾ سػيجبر نتنيػاىو عمػى اتخػاذ قػرارات 

 األماـ في عدد منيا.
الخاسػر األكبػر الثػاني فػي انتخابػات الرئاسػة »إلى ىػذه المسػألة أمػس فكتبػت أف « ىيرتس»وأشارت افتتاحية 

ىػػػو بنيػػػاميف نتنيػػػاىو. فقػػػد ألمػػػح رئػػػيس الػػػوزراء بوضػػػوح، ال يفوقػػػو وضػػػوح، أممػػػو بيزيمػػػة أوبامػػػا وانتصػػػار 
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قػػد تبػػيف أف ىػػذا كػػاف خطػػأ مزدوجػػًا، فيػػو تػػدخؿ فػػظ فػػي إجػػراء ديمػػوقراطي لدولػػة »ى أنػػو ، الفتػػة إلػػ«رومنػػي
يجػب عمػى السياسػي »وبالتػالي «. عظمى وشػبو وحيػدة فػي صػداقتيا إلسػرائيؿ، ورىػاف عمػى الطػرؼ الخاسػر

أف يدفع ثمػف أخطػاء كيػذه. ولمػا كػاف رئػيس الػوزراء قػد حػرص عمػى تقػديـ موعػد االنتخابػات لمكنيسػت، فػإف 
 «.واجب تقديـ الحساب لنتنياىو ينتقؿ إلى المقترعيف

صػباح قػػاٍس »وأشػارت الكاتبػة سػيما كػدموف إلػى «. نتنيػاىو قػامر ونحػف سػندفع الػثمف»أف « يػديعوت»ورأت 
مر عمى نتنياىو أمس. ولػف يسػتطيع أي أدب ديبموماسػي أف يخفػي أسػى نتنيػاىو مػف بقػاء أوبامػا فػي البيػت 

مػف يعتقػد أف تصػرؼ نتنيػاىو لػف يػؤثر »جيات مختمفػة فػي إسػرائيؿ قوليػا إف ونقمت كدموف عف «. األبيض
عمى عالقات الواليات المتحدة بإسػرائيؿ عميػو أف يفكػر مػرة أخػرى. وكػؿ مػف ىػو خبيػر بيػذه العالقػات، يعمػـ 

 «.جيدًا نوع االنتقاـ األميركي
يػر منػدفع وغيػر ظػاىر، بػؿ ىػو بخالؼ االنتقاـ التركػي، غ»وأوضحت مصادر كدموف أف االنتقاـ األميركي 

يزحػػؼ بطيئػػًا فػػي سمسػػمة متصػػمة مػػف أحػػداث صػػغيرة تتػػراكـ لتصػػبح أزمػػة كبيػػرة فيػػتـ تػػأخير المخصصػػات، 
لغػاء تػدريبات الطيػاريف فجػأة، وتػػأخير التزويػد بػأجزاء التخمػيص، وتكػػوف محاولػة لشػراء شػركات أميركيػػة أو  وا 

 «.اب مختمفة تتعمؽ باألمف القومي في ظاىر األمرتكنولوجية ال توافؽ عمييا السمطة األميركية ألسب
وتمقى نتنياىو مساء أمػس اتصػااًل ىاتفيػًا مػف الػرئيس األميركػي. وجػاء فػي بيػاف صػادر عػف مكتػب نتنيػاىو، 

، فضػاًل عػف «فوزه ىو بمثابة تصػويت عمػى الثقػة بقيادتػو»أنو خالؿ المكالمة أكد رئيس الحكومة ألوباما أف 
سرائيؿيعتـز مواصمة ا»أنو   «.لتعاوف معو لمتصدي لمتحديات التي تواجو الواليات المتحدة وا 

 9/11/2012، السفير، بيروت
 

 مقعدا و"كاديما" و"عتسمؤوت" ال يتجاوزان نسبة الحسم 36" ابيتن - استطالع: "ليكود 29
يت الييػودي" بيف استطالع لمػرأي، أجػري لقنػاة الكنيسػت أنػو بعػد يػوميف مػف انتخػاب نفتػالي بنيػت رئيسػا لػػ"الب

 مقاعد في الكنيست الحالية. 7مقعدا، مقابؿ  13فإف كتمة "البيت الييودي واالتحاد القومي" تحصؿ عمى 
بيتينو" القوة األولى، يميو حزب العمؿ، في حيف أف "كاديما" و"عتسمؤوت"  –كما بيف االستطالع أف "الميكود 

 مقاعد. 11والجبية الديمقراطية عمى  ال يتجاوزاف نسبة الحسـ، بينما تحصؿ األحزاب العربية
 % في االتجاىيف.4.3شخصا، بنسبة خطأ تصؿ إلى  498شمؿ االستطالع عينة مؤلفة مف 

مقعدا عمما أف "الميكػود" و"يسػرائيؿ بيتينػو"  36وبحسب معطيات االستطالع فإف "ليكود بيتينو" يحصؿ عمى 
 مقعدا. 42ممثالف في الكنيست الحالية بػ

مقعػدا، و"شػاس"  13مقاعػد فػي الكنيسػت الحاليػة(، و"يػش عتيػد"  8مقعدا )مقابػؿ  23" عمى ويحصؿ "العمؿ
 5مقاعػػد، "ميػػرتس" و"عػػاـ شػػاليـ"  5مقعػػدا فػػي الكنيسػػت الحاليػػة(، "ييػػدودت ىتػػوراه"  11مقاعػػد )مقابػػؿ  10

 3ني الػديمقراطي مقاعػد، والتجمػع الػوط 4مقاعد، والقائمػة الموحػدة  4مقاعد لكؿ منيما، الجبية الديمقراطية 
 مقاعد.

 9/11/2012، 48عرب
 

 النازحة من مخيم اليرموك في سوريا إلى البقاع األوسط في لبنان الفمسطينيةعدد العائالت  450 30
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األخيرة إلى البقاع األوسط، جراء األحداث األخيرة في مخيـ  وصؿ عدد العائالت التي لجأت في األياـ 
 375الثاني مف  مر الذي رفع عدد العائالت الفمسطينية في تشريدىا عائمة، األ 75اليرموؾ في دمشؽ إلى  

  الفمسطينية. عائمة، مسجمة لدى قوائـ المجاف الشعبية  450عائمة إلى 
األسر الفمسطينية النازحة مف سوريا، والتي  النزوح المتجدد لمعائالت الفمسطينية، رفع مف معاناة عشرات 

األونروا"  وبرالياس، وال تجد مأوى ليا وألفرادىا، في ظؿ استمرار إحجاـ "  تتركز في قرى سعدنايؿ وتعمبايا
لبناف. وما يزيد مف مأساة تمؾ العائالت،  عف التعاطي في ممؼ العائالت الفمسطينية النازحة مف سوريا إلى 

لية. والمطموب الديموقراطية" عبداهلل كامؿ "غياب لجاف اإلغاثة الدو  وفؽ عضو المجنة المركزية لػ"الجبية 
لى أماكف لمسكف  تحرؾ وتدخؿ سريع مف األونروا  لى  إلغاثة العائالت، التي تحتاج إلى وسائؿ لمتدفئة، وا  وا 

  مف المخيـ ومحيطو بما تمبس فقط". مساعدات اجتماعية واقتصادية، ال سيما أف تمؾ العائالت خرجت 
بالعودة إلى بيوتيا في سوريا، ولكف  شرت ولفت كامؿ إلى أف "بعض العائالت الفمسطينية كانت قد با

قوائـ المجاف  األحداث األخيرة أجبرتيا عمى العودة إلى لبناف"، مشيرًا إلى أف "عدد العائالت التي تسجؿ في 
  الشعبية، متوسطو عشر عائالت في اليـو الواحد".

 9/11/2012، السفير، بيروت
 

 سيم حدود جدار الفصل العنصريتعاود العمل بتر  "إسرائيل": الباحث عيسى زبون 31
كشؼ الباحث والمختص في شئوف االستيطاف د.عيسى زبوف، عف معاودة )إسرائيؿ( : محمد عيد-غزة

 العمؿ في ترسيـ حدود جدار الفصؿ العنصري الممتيـ ألراض ومساحات واسعة مف الضفة الغربية.
رات التي تقـو بيا سمطات االحتالؿ ضد وأشار زبوف في تصريح لػ"فمسطيف"، إلى أف عمميات اليدـ واإلخطا

المنشيت في األراضي الفمسطينية، تشير إلى امكانية عودة الحكومة اليمينية المتطرفة لبناء جدار الفصؿ 
وأوضح أف جميع المؤشرات تنذر بتدىور األوضاع السائدة في مناطؽ  العنصري في الضفة الغربية.

في نيج التوسع في االستيطاف والمستوطنات عمى حساب الضفة، نتيجة سموؾ الحكومة اإلسرائيمية 
 الفمسطينييف.

وشيدت أراضي الضفة الغربية، مؤخرا حممة عسكرية إسرائيمية ليدـ عشرات المنازؿ في محافظة سمفيت، 
 وىدـ قرى في األغوار، كما تـ تقديـ عشرات اإلخطارات لميدـ لعدد مف المنازؿ.

ألؼ وحدة سكنية،  11مستوطنة جديدة، وبناء  161وأشار المختص في شؤوف االستيطاف إلى تدشيف 
بالغ البيوت الفمسطينية بيالؼ اإلخطارات  لحاؽ الخسائر الفادحة بالمزارعيف، وا  واقتالع آالؼ األشجار وا 

 اىية.وىدـ القرى الفمسطينية والعربية، وجميعيا تـ خالؿ العاـ الجاري بحجج وذرائع و 
 8/11/2012، فمسطين أون الين

 
 يونس  مروحيات االحتالل في منطقة الفراحين شرق خان برصاصاستشياد طفل فمسطيني  32

عاًما( إثر إصابتو  11اعمنت مصادر طبية فمسطينية عف استشياد الطفؿ أحمد يونس أبو دقة ) ة:غز 
الذي يشيد توغال  -ه حي الفراحيفبرصاص أطقمتو آليات وطائرات االحتالؿ المروحية )األباتشي( تجا

 الليات االحتالؿ شرؽ مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الصحة بغزة أشرؼ القدرة أنو جرى نقؿ الطفؿ مصاًبا إلى المشفى العسكري في بمدة 

 عبساف لتمقي العالج. والحًقا قالت مصادر طبية مف المشفى إنو استشيد.
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 8/11/2012، خباريةوكالة سما اإل
 

  1948يي الصييونية" عمى طالب فمسطين تاريختفرض تعميم " "إسرائيل" 33
كشؼ النقاب أمس، عف قرارات اتخذتيا وزارة التعميـ االسرائيمية في األياـ : برىوـ جرايسي -الناصرة 

يا وشرطا ، ليكوف موضوعا الزام48األخيرة، حوؿ فرض تعميـ "تاريخ الصييونية" عمى طالب فمسطيف 
 لمحصوؿ عمى شيادة التوجييي )البجروت حسب التسمية االسرائيمية(.

وتقوؿ الوزارة، إنيا طرحت مف قبؿ "الموضوع التاريخي" غير االلزامي لممدارس العربية لمحصوؿ عمى 
وحدة، في المواضيع  21شيادة التوجييي، حيث يتـ فرض واحدة تعميمية واحدة، عمى االقؿ مف اصؿ 

، وبيذا تعمـ غالبية المدارس العربية الموضوع التاريخي في مرحمة التوجييي كوحدة واحدة، وتتجو المختمفة
وقررت الوزارة االسرائيمية رفع الحد األدنى لموضوع التاريخ ليكوف مف  أكثر إلى المغات والمواضيع العممية.

"حؽ الشعب الييودي في أرض  وحدتيف، عمى أف تكوف الوحدة الثانية عف تاريخ الصييونية وما يسمى بػ
 اسرائيؿ"، بقصد فمسطيف التاريخية.

وقالت صحيفة "معاريؼ" االسرائيمية، إف قسما كبيرا مف مديري المدارس العربية أعربوا عف اعتراضيـ عمى 
 القرار الوزاري الفوقي، دوف األخذ بعيف االعتبار احتياجات طالب فمسطينييف.

لجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، في بياف عممو عمى وسائؿ اإلعالـ، وقاؿ النائب محمد بركة، رئيس ا
فإننا لسنا ضد أف يتعمـ أبناؤنا التاريخ المرتبط بمحيطيـ وما أث ر ويؤثر عمى حياتيـ اليومية، بما في ذلؾ 

ة مف خالؿ عف الصييونية، ولكف ما يقمقنا ىو المضاميف الزائفة التي تطرحيا المؤسسة الحاكمة االسرائيمي
ذراعيا، وزارة التعميـ، عمى طالبنا العرب، بيدؼ تدجيف طالبنا، وتشويو وعييـ وىويتيـ، مف خالؿ عممية 

 وأضاؼ بركة، إف وزارة التعميـ تسعى مف خالؿ ىذه المناىج إلى فرض تاريخ مزيؼ. غسيؿ دماغ منيجية.
 9/11/2012، الغد، عّمان

 
 
 

 تحذر من فرض تعميم تاريخ الصييونية المزيف عمى طالبنا 1948 لفسطينييالعميا  المتابعةلجنة  34
حذرت لجنة المتابعة العميا لمجماىير العربية مف المحاوالت المتكررة مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ اإلسرائيمية 
الرامية إلى حشو عقوؿ طالب المدارس العرب بتاريخ مزيؼ ومفاىيـ مغموطة، وىذه المرة مف خالؿ فرض 

يـ تاريخ الحركة الصييونية عمييـ، بؿ واشتراط حصوليـ عمى شيادة "البجروت" بتقدميـ بوحدة حوؿ تعم
 تاريخ ىذه الحركة التي كانت وما زالت سببا في نكبة شعبنا الفمسطيني.

ودعت المتابعة جميع القوى والمؤسسات والجمعيات العربية الفاعمة التي تعنى بشؤوف التربية والتعميـ، 
يؽ مع لجنة المتابعة والمجنة القطرية لرؤساء السمطات المحمية، دعتيـ الى الى  تكثيؼ الجيود بالتنس

 لمحيمولة دوف نجاح المخططات االسرائيمية.    

 8/11/2012، 48عرب
 

  أطفال المخيمات الفمسطينية في لبنان  صة معاناة وأمل  35
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"، واقعي في صورة"عنواف لمصور ب معرضاً روت، في بي" مسرح المدينة"األربعاء في يوـ افتتح : )ا .ؼ .ب(
 .مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في لبنافمف أطفاؿ المجموعة ل

ولكؿ صورة في ىذا المعرض قصة معاناة وأمؿ، وشقاء وشقاوة، وىي تعبر عف التغيير في حياة فمسطينيي 
رسيا وظروؼ التعميـ ومناىجو المخيمات بعدما أعيد تأىيؿ منازليا اآليمة لمسقوط، وتحسيف أوضاع مدا

فييا، بفضؿ مشروعيف نفذتيما وكالة غوث الالجئيف الفمسطينييف وتشغيميـ )اونروا( بتمويؿ مف االتحاد 
 األوروبي.

، وخصصت  صورة  50وضـ المعرض نحو مئة صورة ممونة متعددة األحجاـ إضافة إلى عدد مف الرسـو
 مى المنازؿ قبؿ مرحمة إعادة ترميميا وبعدىا.صورة أخرى ع 50لموضوع التعميـ فيما تمحورت 

إلى عرض ىذه الصور في مناطؽ مختمفة مف لبناف وربما في دوؿ أخرى، ومنيا بمجيكا، ”أونروا“وستسعى 
، عمى ما »الطاقات اإلبداعية لدى الطفؿ الفمسطيني رغـ كونو يعيش ظروفًا مادية ونفسية صعبة“إلظيار 

ىذا المعرض ىو “في بيروت ىدى السمرا . وأوضحت أف ”أونروا“ة في مكتب قالت مديرة العالقات اإلعالمي
تتويج لمشروعيف: األوؿ تعميمي والثاني عف إعادة تأىيؿ المنازؿ اآليمة لمسقوط في المخيمات مف خالؿ 

 ”.عيوف األوالد
 9/11/2012، الخميج، الشار ة

 
 ضية الفمسطينيةاألوسط يعتمد عمى إيجاد حل لمق الشرق: مستقبل األردن ممك 36

اهلل الثػػاني أمػػس الخمػػيس رسػػالة تينئػػة إلػػى الػػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ  بعػػث جاللػػة الممػػؾ عبػػد: بتػػرا –عمػػاف 
وأكػد جاللتػو فػي الرسػالة أف مسػتقبؿ الشػرؽ  اوباما بمناسبة إعػادة انتخابػو رئيسػا لمواليػات المتحػدة األمريكيػة.

اسػتنادا ، مسطينية التي تعد القضية المركزية في المنطقةاألوسط يعتمد بشكؿ ممح عمى إيجاد حؿ لمقضية الف
إلى حؿ الػدولتيف الػذي يمبػي تطمعػات الجػانبيف، ويػؤدي إلػى إقامػة الدولػة الفمسػطينية المسػتقمة والقابمػة لمحيػاة 

 ويوفر األمف إلسرائيؿ ولدوؿ المنطقة.
9/11/2012، الدستور، عّمان  

 
 والفمسطيني األردنيالشعبين  إلىانتو اً كويتي اً نائب يقاضيحتمل الزبن الشيخ  37

بحػؽ  األردفأقػاـ الشػيخ حتمػؿ ىويمػؿ الػزبف اليػـو الخمػيس دعػوى قضػائية فػي محػاكـ : رائد رماف -السبيؿ 
 «.األلفاظ السيئة التي وجييا إلى الشعبيف االردني والفمسطيني»النائب الكويتي مسمـ البراؾ؛ لمقاضاتو عف 

9/11/2012، السبيل، عّمان  
 

 الواليات المتحدةانسحاب الصحفية ىديل الدسو ي من جمسة أدارىا إسرائيمي في لسبيل": "ا 38
انسحبت الصحفية ىديؿ الدسوقي العاممة في صحيفة "السبيؿ" األربعاء مػف جمسػة يػديرىا : السبيؿ -واشنطف
تحػدة، فػي إطػار "إسرائيمي"، عقدت في جامعة تشابؿ ىيؿ بوالية نػورث كارولينػا جنػوب الواليػات الم بروفسير

برنامج مف إعػداد وزارة الخارجيػة األمريكيػة إلكسػاب الصػحفييف الخبػرات اإلعالميػة، وتعػريفيـ عمػى الواليػات 
 المتحدة مف الداخؿ إلى جانب إشراكيـ في تغطية انتخابات الرئاسة األمريكية.

9/11/2012، السبيل، عّمان  
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 عمى صفة دولة مرا ب باألمم المتحدة لممفاوضات بعد حصوليم سيعودونصبيح: الفمسطينيون  39
أكدت جامعة الدوؿ العربية أف القيادة الفمسطينية أعمنت أنيا ستعود إلى المفاوضات مع الجانب : )أ.ش.أ(

بعد أف يتـ تبنى قرار مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ىذا الشير بحصوؿ فمسطيف عمى دولة  اإلسرائيمي
  المنظمة الدولية. يغير عضو ف

العربية المحتمة،  واألراضيوف الفمسطينية ؤ الجامعة العربية لمش فياألميف العاـ المساعد  ،وقاؿ محمد صبيح
فإنو  الجاريقاليا بكؿ صراحة "إنو بعد أف يتـ تبنى ىذا القرار بالجمعية العامة الشير  الفمسطينيإف الجانب 

 فمسطينية".سيعود لممفاوضات ألنو سيكوف ىناؾ تحديد لحدود الدولة ال
أنو مف المتوقع حسب المعمومات المتاحة  ،تصريحات لمصحفييف بالجامعة العربية في ،وأضاؼ صبيح

، صوتاً  120إلى  115عمى أصوات تأييد تتراوح ما بيف  الفمسطينيحصوؿ الطمب  الفمسطينيلمجانب 
صوتت عمى قرار  التيوطالب الدوؿ  دولة. 27دولة عف التصويت فيما تعارض  55ومتوقع أف تمتنع 

مف القرار وىو االعتراؼ بالدولة الفمسطينية، قائال "إننا ال نقبؿ  الثانيتقسيـ فمسطيف بالتصويت عمى الشؽ 
 ال امتناع وال تصويت ضد أو عمى مشروع قرار يخدـ عممية السالـ".

 8/11/2012اليوم السابع، القاىرة، 
 

 ستيطانية في القدساالوحدات  رار بناء مئات ال تدينالتعاون اإلسالمي منظمة  40
أداف األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي، أكمؿ الديف إحساف أوغمو، بشدة قرار سمطات االحتالؿ  :جدة

وأكد أوغمو أف  وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتمة. 1213اإلسرائيمي المصادقة عمى بناء 
سطينية التي تيدؼ إلى عزؿ مدينة القدس عف محيطيا "سياسة التوسع االستيطاني عمى األرض الفم

الفمسطيني وتغيير طابعيا الديمغرافي وطمس ىويتيا العربية، تعد  انتياكًا صارخًا لمقانوف الدولي وقرارات 
 المجتمع الدولي إلى  ،8/11في تصريحات لو يوـ الخميس  ،الشرعية الدولية". ودعا أوغمو

 
افة األنشطة االستيطانية في كؿ األرض الفمسطينية المحتمة، بما فييا تحمؿ مسؤولياتو في وضع حد لك

 ."القدس الشرقية"مدينة 
 8/11/2012 دس برس، 

 
 المرشد العام لإلخوان المسممين يطالب بإحياء وعي األمة لمواجية المشروع الصييوني 41

ف الذيف وصفيـ بالوطنيف ناشد المرشد العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف المصريي: آالء حمزة -القاىرة 
عالء مصالح الوطف، ونبذ الخالفات الحزبية  الشرفاء إلى إحياء وعى األمة لمواجية المشروع الصييوني وا 

 ؛ مف أجؿ العبور بمصر نحو التنمية والنيضة والبناء.والمصالح الشخصية جانباً 
 الشعبية"، تمقت السبيؿ نسخة منيا، والتي حممت عنواف "في أفؽ الثورات ،في رسالتو األسبوعية ،وأشار بديع

ِـّ الشمؿ ىو اختبار حقيقي في حب مصر، وامتحاف لمجميع في إخالصيـ  إلى أف ىذا التحوؿ اليوـ في ل
ة في عودة أرض الكنانة إلى  لموطف، ال تعود ثماره عمى مصر والحفاظ عمى ثورتيا، بؿ ضرورة عربية ممحَّ

داث في المنطقة وتكاثر التيديدات عمى أمنيا، خاصة أماـ مأساة تبوؤ موقعيا القيادي في ظؿ تالطـ األح
نما وصؿ األمر إلى توجييو  الشعب السوري، ومشروع صييوني لـ ييدأ ولـ تتوقؼ جرائمو في فمسطيف، وا 
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ضربات لمقومات السوداف بعد التيمر عمى تقسيمو، ممثاًل في تدمير مصنع سوداني، عمى مرأى ومسمع 
 عمى إجرامو وطغيانو.مف العالـ الصامت 

 9/11/2012السبيل، عّمان، 
 

 "إسرائيلـ"صاعين ل"رد الصاع"البشير يؤكد أن السودان يستعد لـ 42
برد الصاع صاعيف،  "إسرائيؿ" ،أمس ،عمر البشير ،توعد الرئيس السوداني :النور أحمد النور -الخرطوـ 

ر مف الجالية السودانية في سفارة بالده في أماـ حشد كبي ،البشير قاؿو  ردًا عمى قصفيا الخرطوـ أخيرًا.
نحف نعمـ أف الضربة اإلسرائيمية لمجمع "الرياض ظير أمس، في أوؿ حديث لو بعد العممية الجراحية: 

اليرموؾ بالخرطوـ أصابت الكثير مف أفراد الشعب السوداني باستياء شديد، وبدا ليـ األمر كما لو أننا 
شير إف السوداف أصبح اآلف أماـ خياريف، أوليما أف يمشي في إطار . وأضاؼ الب"أصبحنا فريسة سيمة

سرائيؿ "وأف يتعاوف معيا سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا و "إسرائيؿ"التطبيع مع  ىذا بالنسبة إلينا خط أحمر، وا 
عدو بال إالستظؿ بالنسبة إلينا ىي العدو الصييوني والعدو الرقـ واحد في العالـ، ونحف لف نخاطب إسرائيؿ 

 ."الصييوني
أف نتجو بكمياتنا بشكؿ عممي وجاد نحو امتالؾ القدرات التي تمكننا مف "وأوضح البشير أف الخيار الثاني 

ضرب إسرائيؿ بنفس الضربة أو أوسع وأوجع منيا، وال أعتقد أف ذلؾ مستحيؿ، وأنا أثؽ في أننا سنحقؽ 
. "ف ساعوف إلى امتالكيا لنرد الصاع صاعيفنجاحًا كبيرًا في ىذا الصدد، وسنمتمؾ مقدرات عالية ونح

وأشار البشير إلى أف ىناؾ مف يمو ح بخيار ثالث وىو السعي الحثيث الجاد إلى امتالؾ جياز جوي فعاؿ 
وكشؼ أف الطائرة اإلسرائيمية التي وج يت ضربتيا األخيرة إلى الخرطوـ ىي مف  يمنع مثؿ ىذا االختراؽ.

نو حتى الرادارات الموجودة في جيبوتي في القاعدة األمريكية وفي القاعدة ، مشيرًا إلى أ"إؿ سي دي"نوع 
مف اآلف وحتى "لو وجيت ضربات مستمرة  "إسرائيؿ"ف إ. وقاؿ التقاطياالفرنسية ىناؾ لـ يكف باستطاعتيا 

 ."لف تثنينا عف منازلتيا العداء"فإنيا  "الدنيا انتياء
 9/11/2012الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل" ضد الفمسطينيين والجوالن ممارسات طر تدعو لو ف  43

أكدت قطر أف الممارسات غير القانونية التي تتمادى فييا سمطات االحتالؿ ضد الفمسطينييف : )واـ(
وتتعارض مع قرارات األمـ المتحدة، داعية  اإلنسافإجراءات غير قانونية وغير إنسانية وتنتيؾ حقوؽ 

نتياكات والخروقات، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرؾ لوقؼ ىذه لمتوقؼ فورًا عف ىذه اال" إسرائيؿ"
 الجوالف السوري المحتؿ. فيالممارسات الجائرة في حؽ الفمسطينييف والسكاف العرب 

سكرتير ثالث في مكتب مساعد الوزير  ،عف ىند عمي حسف الخاطر( قنا)ونقمت وكالة األنباء القطرية 
قوليا أماـ المجنة  ،67 ػلخارجية عضو وفد دولة قطر المشارؾ في الدورة اللشؤوف التعاوف الدولي في وزارة ا

إف مناقشتنا تأتي في ظؿ الممارسات غير القانونية التي تتمادى "الثانية لمجمعية العامة لألمـ المتحدة 
 ."في القياـ بيا ضد الفمسطينييف السمطات اإلسرائيمية

 9/11/2012الخميج، الشار ة، 
 

 سنة11مرة منذ  ألولالقادم  / ينايراجتماع لجنة القدس في كانون الثاني يرأسربي العاىل المغ 44
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 اإلسالميةلمجنة القدس  اجتماعاً  أفمصادر دبموماسية عربية بالرباط  أفادت :محمود معروؼ -الرباط 
وقالت  .اً عام 11مرة منذ  ألوؿيناير  /برئاسة العاىؿ المغربي الممؾ محمد السادس سيعقد في كانوف الثاني

 المغربيالسمطة الفمسطينية موافقة الممؾ  أبمغتف الجيات المغربية المعنية إالقدس العربي جريدة المصادر ل
عمى طمب الرئيس الفمسطيني محمود عباس بعقد اجتماع طارئ لمجنة القدس لبحث مخاطر مواصمة 

 سياسة التيويد واالستيطاف بالمدينة المقدسة. اإلسرائيمياالحتالؿ 
 9/11/2012، لندن، القدس العربي

 
 تونس: اكتمال ترتيبات مؤتمر األسرى الفمسطينيين والمرزو ي يفتتحو السبت 45

في  ،أكد مدير معيد الدراسات االستراتيجية التابع لرئاسة الجميورية التونسية طارؽ الكحالوي :تونس
الدولي الخاص باألسرى  أف كافة الترتيبات المتصمة بالمؤتمر ،قدس برس وكالةتصريحات خاصة ل

الفمسطينييف قد تـ اتخاذىا، وأف الرئيس التونسي المنصؼ المرزوقي سيفتتح المؤتمر الذي سيدوـ يوميف 
 ( بنفسو بعد غد السبت، وسيمقي كممة فيو.10-11/11)

 8/11/2012 دس برس، 
 

 أنقرة تدين طرح عطاءات لبناء مستوطنات في القدس 46
إعالف السمطات اإلسرائيمية عف طرح عطاءات جديدة لبناء مساكف : أدانت تركيا أمس .(أ.ؼ.ب)

. وقالت وزارة الخارجية التركية في "لمقانوف الدولي واضحاً  انتياكاً "لممستوطنيف في شرقي القدس، معتبرة ذلؾ 
وحدة سكنية )إضافية( في بيسغات  1200نديف بقوة قرار إسرائيؿ طرح عطاءات لبناء أكثر مف " :بياف

النشاطات االستيطانية اإلسرائيمية تشكؿ انتياكا واضحا لمقانوف ". وأضافت الوزارة أف "وراموت وأرييؿزئيؼ 
ىذه النشاطات التي تقوض  توقؼ فوراً "، داعية الدولة العبرية إلى أف "الدولي، وال يمكف قبوؿ ىذه النشاطات

 ."آفاؽ السالـ بحؿ الدولتيف
 8/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 عمى أي ىجوم إسرائيمي عمييا " اطع"تيدد برد  انإير  47

ونسبت وكالة  محتمؿ عمييا. إسرائيميعمى أي ىجوـ  "قاطع"الخميس برد  أمس إيراف: ىددت .(اي.بي.يو)
رئيس  إلىالدائـ باألمـ المتحدة، محمد خزاعي، قولو برسالة بعثيا  إيرافممثؿ  إلىمير اإليرانية لألنباء، 
إف طيراف لف تتردد في الرد القاطع عمى أي عدواف صييوني "ف العاـ لألمـ المتحدة مجمس األمف، واألمي

تصريحات رئيس  إلىفي رسالتو انتباه كبار مسؤولي منظمة األمـ المتحدة  النظرخزاعي  لفتو  ."محتمؿ
ب المنشيت نوفمبر الحالي، والتي ىدد فييا بضر  تشريف الثاني/ 5الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، في 

 .اإليرانيةالنووية 
 9/11/2012، لندن، القدس العربي

 
 "مرتز ة حماس"يد  مىاإلخوان يتدربون عيزُعم:  "عمر عفيفي" 48
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قػػد نزحػػوا إلػػي دولػػة قطػػر « اإلخػػواف»زعػػـ العقيػػد عمػػر عفيفػػي، أف بعػػض مػػف عناصػػر خالػػد الػػريس: -كتػػب
يرًا إلػي أف ذلػؾ القػرار تػـ اتخػاذه مػف قبػؿ لتمقي تدريبات عمػي يػد عناصػر مػف حركػة حمػاس الفمسػطينية، مشػ

 قيادات األخواف المسمميف بالقاىرة، موضحًا أف قطر ىي جولتيـ القادمة.
وأضاؼ خالؿ حسػابو الشخصػي عمػى موقػع التواصػؿ االجتمػاعي )فػيس بػوؾ(: "نػزوح عناصػر أخوانيػة مػف 

لقادمػػة وبعػػد المطػػاردات األمنيػػة ليػػـ الكويػػت واإلمػػارات والسػػعودية وتجمعيػػا حاليػػا بقطػػر لالسػػتعداد لمجولػػة ا
وذلؾ بناء عمي تعميمات قياداتيـ بالقاىرة ػ ويػتـ عمػؿ معسػكرات تػدريب ليػـ حاليػا بقطػر وعمػي أيػدي مرتزقػة 

 مف حماس".
وزعػـ أف معظػـ المحػػـو التػي تػػـ توزيعيػا و بيعيػػا بأكشػاؾ حػزب الحريػػة و العدالػة )الجنػػاح السياسػي لجماعػػة 

 لحـ "حمير" وحيوانات وماشية األخواف المسمميف( ىي
 9/11/2012، شبكة االعالم العربي )محيط(

 
 إلى التوصل لحل عادل لمحنة خمسة ماليين الجئ فمسطينييدعو  المفوض العام لوكالة األونروا 49

 ،فيميبو غراندي ،المفوض العاـ لوكالة األونروا ، أفنيويورؾمف  8/11/2012وكالة سما اإلخبارية، نشرت 
التوصؿ لحؿ عادؿ لمحنة خمسة مالييف الجئ فمسطيني. وخالؿ عرضو لتقرير األونروا السنوي دعا إلى 

نياء االستعمار أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيويورؾ،  2011لعاـ  أماـ المجنة الخاصة بالسياسة وا 
ظـ الالجئيف مف أف مع "قمقو البالغ"، أعرب غراندي عف 8/11 حسب بياف لألونروا، يـو الخميس

قد أصبحوا اآلف متورطيف مباشرة بالنزاع،  ،نسمة 518,000والذيف يبمغ تعدادىـ  ،الفمسطينييف في سورية
مف الالجئيف الفمسطينييف  كبيراً  عدداً "ودعا إلى توفير حماية أكبر لممدنييف في البالد، موضحا أف 

ما أعرب غراندي عف تقديره الخاص لموظفي ك ."والسورييف قد قتموا وجرحوا وأجبروا عمى مغادرة منازليـ
 الخمسة مف الفمسطينييف الذيف قتموا في سورية.” األونروا“

في كافة مناطؽ عمميات األونروا، فإف الالجئيف الفمسطينييف يعانوف مف اآلثار السمبية "وأضاؼ غراندي أنو 
عادة تشغيؿ االقت لمحياة  قابالً  صاد، فإنيا لف تصبح مكاناً لمنزاع الدائر؛ ففي غزة، وما لـ يتـ رفع الحصار وا 

الجئ ممف  800,000، حيث تناضؿ األونروا في سبيؿ توفير المساعدة الغذائية لحوالي 2020بحموؿ العاـ 
 ."ىـ معرضوف لممخاطر، مثمما اضطرت أيضا إلى إيقاؼ عدد مف األنشطة الخاصة

ات وعنؼ المستوطنيف ومصادرة األراضي ومنع التوسع في المستوطن"وفي الضفة الغربية أشار غراندي إلى 
تشييد المباني وزيادة عمميات اليدـ والقيود المفروضة عمى الحركة وخنؽ سبؿ المعيشة التقميدية، ما سبب 

. وأعرب عف "صعوبات ال تحتمؿ لمعديد مف األشخاص، عالوة عمى أنيا عقبة رئيسة في وجو السالـ
 النتياكات لتمؾ الحقوؽ في الضفة الغربية.لوقؼ ا "لغياب عمؿ حقيقي"استنكاره 

وقاؿ غراندي إف أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في لبناف ال تزاؿ صعبة لمغاية، حيث أف محدودية فرص 
 العمؿ ومحدودية حقوؽ التممؾ تساىـ في انتشار الفقر في بعض مف أسوأ الظروؼ المعيشية في المنطقة.

ؿ الحد األدنى المطموب لتمبية الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية ألونروا تشكاوبيف غراندي أف خدمات 
 لالجئيف. 

ألونروا مف أنو ال يزاؿ ىنالؾ تيديداف رئيسياف يؤثراف عمى قدرة الوكالة عمى القياـ لوحذر المفوض العاـ 
حيث إف  بعمميا، وىما: تفشي النزاعات وندرة األمواؿ، وقاؿ إف األونروا تعاني عجزا مزمنا في التمويؿ،

لى أنيا عرضة ليجمات سياسية متجددة.41لـ يتـ تمويؿ سوى  2011مناشدتيا الطارئة لعاـ   % منيا، وا 
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فيميبو غراندي حذر مف احتماؿ فقداف (، أف واـ)نقاًل عف وكالة   9/11/2012البيان، دبي، وأضافت 
الحصار اإلسرائيمي عمى القطاع  الالجئيف الفمسطينييف وقطاع غزة بشكؿ عاـ المياه العذبة ما لـ يتـ رفع

عادة إنعاش اقتصاده، وقاؿ إف غزة لف تكوف مكاناً  وأكد أف اإلجراءات  يمكف العيش فيو بكؿ المقاييس. وا 
إلى حوالي خمسة مالييف دوالر مف  2011اإلسرائيمية كبدت الوكالة خسائر مالية باىظة وصمت قيمتيا عاـ 

 أمواؿ المانحيف.
 

 عن "أسفو العميق" لطرح "إسرائيل" عطاءات استيطانية في شر ي القدسعرب ياالتحاد األوروبي  50
عف  ،في بياف ،كاثريف آشتوف ،أعربت مفوضة الشؤوف الخارجية باالتحاد األوروبي: الفرنسيةالوكالة 

وبناء  [في شرقي القدس المحتمة] "األسؼ العميؽ لطرح عطاءات لتوسيع مستوطنتي راموت وبيسغات زئيؼ
وقالت آشتوف في بيانيا إف "االتحاد األوروبي يصر عمى المفاوضات كحؿ  وحدة سكنية". 1200 أكثر مف

ف ىذه المفاوضات ينبغي أف تؤدي إلى اتفاؽ حوؿ حدود الدولتيف  أمثؿ لحؿ النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني، وا 
افت أف "أي تحرؾ وأض إال في حاؿ اتفاؽ مغاير بيف الطرفيف". 1967يونيو/حزيراف  4عمى أساس حدود 

عمى نتائج المفاوضات ولف يعترؼ بو االتحاد  أحادي الطرؼ مف أي مف الطرفيف ال يمكف أف يحكـ مسبقاً 
عند  األوروبي" محذرة مف أف استمرار االستيطاف "يزيد مف صعوبة الجيود الدبموماسية لتجنب التدىور

ر شرعية" و"تيدد بجعؿ حؿ الدولتيف وذكرت آشتوف أف المستوطنات "غي إمكاف استئناؼ المفاوضات".
 مستحيال".

 8/11/2012الجزيرة.نت، 
 

 بناء مستوطنات جديدة عمى األراضي الفمسطينيةيدين وزير خارجية ىولندا الجديد  51
عبد اهلل مصطفى: أدانت وزارة الخارجية اليولندية قرار الحكومة اإلسرائيمية بناء مستوطنات  -بروكسؿ 

قولو، إنو يديف  ،فرانس تيمرمانسالخارجية،  ونقؿ بياف لمخارجية عف وزير مسطينية.جديدة عمى األراضي الف
وحدة سكنية، مضيفا أف بناء المستوطنات في األراضي الفمسطينية يتعارض  1285الخطط اإلسرائيمية لبناء 

الـ بيف مع القانوف الدولي ويقوض حؿ الدولتيف. وأكد أف ىولندا ستواصؿ جيودىا لمتوصؿ إلى اتفاؽ س
 وفمسطيف في االعتبار. "إسرائيؿ"وفمسطيف مع أخذ مصالح واىتمامات كؿ مف  "إسرائيؿ"

ووصؼ العديد مف المراقبيف األوروبييف ىذه المواقؼ بتحوؿ كمي في موقؼ ىولندا التي توصؼ بالحميؼ 
الميبرالي مارؾ روتا،  في أوروبا، خاصة بعد أياـ مف تشكيؿ حكومة ائتالفية جديدة برئاسة "إسرائيؿػ"األوؿ ل

 وتولى فييا فرانس تيمرمانس حقيبة الخارجية.
 9/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 الفمسطينية دعميما لحل عادل ودائم لمقضية نكداتؤ سبانيا والبرتغال إ 52

أشرؼ اليور: جدد ت نائب رئيس الحكومة األسبانية سورايا ساينث دي سانتا ماريا دعـ بالدىا  -غزة 
الفمسطيني في نيؿ حقوقو، مشيرة إلى رفض الحكومة األسبانية لممستوطنات غير الشرعية، عمى  لمشعب

وأكدت أف بالدىا ستواصؿ العمؿ، وضمف  اعتبار أنيا تشكؿ عقبة في طريؽ تحقيؽ السالـ الدائـ والعادؿ.
المتحدة، ومحاولة  اإلتحاد األوروبي في تنسيؽ المواقؼ، مف أجؿ دراسة المبادرة الفمسطينية نحو األمـ

 التوصؿ إلى اتفاؽ بيذا الشأف.
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البرتغالي باولو بورتاش جدد وقوؼ بالده الدائـ إلى الخارجية مخارجية الفمسطينية أف وزير لوذكر بياف 
جانب حؿ عادؿ ودائـ لمقضية الفمسطينية، وضرورة قياـ دولة فمسطيف المستقمة، مع التأكيد عمى أف جميع 

 ات االستيطانية مخالفة لمقانوف الدولي وغير شرعية.المستوطنات والنشاط
 9/11/2012، لندن، القدس العربي

 
 الرئيس الفرنسي: نتنياىو مزعج وثقيل دم وغير لطيف ومتعب  53

الرئيس الفرنسي فرنسوا  .(، أفأ.ؼ.بنقاًل عف وكالة )  9/11/2012الشرق األوسط، لندن، نشرت 
ي بنياميف نتنياىو بتحويؿ زيارتو لتولوز في جنوب فرنسا إلحياء ذكرى ىوالند، اتيـ رئيس الوزراء اإلسرائيم

، إلى لقاء انتخابي. ونقؿ عف ىوالند قولو لصحافييف في تعميقات خاصة في عطمة  ييود قتموا في ىجـو
لو كانار " جريدة. ونشرت "نتنياىو جاء إلى فرنسا لمقياـ بحممة انتخابية ونحف نعرؼ ذلؾ"نياية األسبوع إف 

األسبوعية الساخرة ىذه التصريحات، وتحققت مف صحتيا وكالة الصحافة الفرنسية. وقاؿ ىوالند  "أنشينيو
منذ وجودي ىناؾ خفؼ ليجة خطابو لكف لـ "لمصحافييف وبينيـ صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية، أنو 

 في ما فعؿ. "لـ يكف صائبا"، وأضاؼ أف نتنياىو "يكف أمرا صائبا تحويؿ ىذه المراسـ إلى لقاء انتخابي
وسائؿ اإلعالـ الفرنسية تحدثت بإسياب  ، أفبيت لحـمف  9/11/2012وكالة معًا اإلخبارية، وأضافت 

ووفقا لوسائؿ اإلعالـ  بنتنياىو في باريس. جمعوحوؿ انطباعات الرئيس ىوالند مف لقائو القصير الذي 
ـ ما جاء فييا، فإف الرئيس الفرنسي خرج مف المقاء مع التي اقتبست بعض المواقع اإلسرائيمية أى ،الفرنسية

عف شخصية نتنياىو، أىميا بأنو مزعج وثقيؿ دـ وغير لطيؼ ومتعب  وبانطباعات سيئة جداً  نتنياىو منيكاً 
 ال يتورع عف إلقاء خطاب حتى خالؿ عشاء شخصي حميمي.

 أدلىرغـ تصريحات نتنياىو االيجابية التي لتقارير فرنسية، انو و  وقاؿ موقع "قضايا مركزية" العبري مستنداً 
ؿ نتنياىو  أف إالبيا فور عودتو مف باريس  نكتة، وخرج مف القصر بأوصاؼ سيئة  إلىقصر االليزيو حو 

ونقؿ الموقع عف مصادر في القصر الجميوري الفرنسي قولو بأف معظـ الموظفيف والمسؤوليف ىربوا  ،جداً 
وشرعوا يضحكوف فيما بينيـ عمى ورطة رئيسيـ الذي ال يمكنو اليرب مف  وامتنعوا مف االقتراب مف نتنياىو

يمكنيـ الفرار  إذعمى تحمؿ ثقؿ دـ وكيبة نتنياىو عمى عكسيـ  نو وبحكـ منصبو مجبراً الضيؼ الثقيؿ وأل
  مف قرب نتنياىو ما لـ يجبرىـ الرئيس عمى عكس ذلؾ.

 
 مامن ييود أمريكا صوتوا ألوبا %69: نتائج التصويت 54

بعد انتياء السباؽ االنتخابي األمريكي، بفوز الرئيس باراؾ أوباما بفترة ثانية، : ىبة القدسي - واشنطف
ينشغؿ المحمموف باتجاىات التصويت ونوعية الناخبيف الذيف صوتوا لصالح أوباما خاصة بعد النفوذ 

جة. وقد أظيرت نتائج التصويت أف المتنامي لألقميات العرقية والدينية التي لعبت دورا ميما في حسـ النتي
الستطالع شبكة سي إف إف(، وىي نسبة تقؿ  مف أصوات الييود األمريكييف )وفقاً  %69أوباما حصؿ عمى 

 .2008عما حصؿ عميو في انتخابات عاـ  %10 بػ
 9/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 ةاألمم المتحدة تتيم تل أبيب بعر مة جيودىا إلعادة إعمار  طاع غز  55
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اتيمت األمـ المتحدة سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بعرقمة جيودىا مف أجؿ إعادة إعمار قطاع  :نيويورؾ
، مشددة عمى ضرورة رفع الحصار عف القطاع 2008غزة، التي دم رتيا الحرب اإلسرائيمية في نياية عاـ 

ة العامة لألمـ المتحدة "إف ميمة وقالت المجنة الرابعة التابعة لمجمعي لكي يصبح مكاًنا صالًحا لمعيش فيو.
إعادة بناء قطاع غزة أصبحت أكثر صعوبة لألونروا بسبب تأخر إسرائيؿ في الموافقة عمى المشاريع 

وحذ رت  ".2011والطمبات المعقدة األمر الذي كمؼ الوكالة خمسة مالييف دوالر مف أمواؿ المانحيف عاـ 
كالة األونروا في عدة بمداف بسبب نقص التمويؿ مف الدوؿ مف أف "التخفيضات في الخدمات التي تقدميا و 

 المانحة تمثؿ خطرا ليس فقط مف الناحية السياسية بؿ مف الناحية األخالقية".
 8/11/2012 دس برس، 

 
 يران يزداد وضربة إسرائيمية  د ُتشعل حربا ا ميميةإاحتواء  سيناريو: إسرائيميةدراسة  56

اسة جديدة لمركز أبحاث األمػف القػومي اإلسػرائيمي، جػاء أف البػاحثيف، الػذيف الناصرة ػ زىير أندراوس: في در 
عكفوا عمى إعداد الدراسػة توصػموا إلػى نتيجػة عبػر اختبػار محاكػاة لسػيناريو مػا بعػد ضػرب إيػراف، أف توجيػو 
ؿ ضػػربة عسػػكرية إسػػرائيمية ضػػد المنشػػئات النوويػػة اإليرانيػػة، سػػتفيد فػػي احتػػواء إيػػراف ولػػف تتسػػبب فػػي حصػػو 

حػػرب أكبػػر، عمػػى حػػد قػػوؿ رئػػيس فرقػػة البحػػث، أودي ديكيػػؿ، الػػذي نشػػر الدراسػػة عمػػى الموقػػع االلكترونػػي 
 لممركز.

لفػػت ديكيػػؿ إلػػى أف المركػػز توصػػؿ ليػػذه النتيجػػة مػػف خػػالؿ اختبػػار عممػػي قػػاـ بػػو قبػػؿ فتػػرة  ،وفػػي التفاصػػيؿ
امج النػووي اإليرانػي، والسػيناريوىات لمعرفػة التػداعيات المتوقعػة جػراء ضػربة عسػكرية إسػرائيمية محتممػة لمبرنػ

 التي يمكف أف تنجـ عنو.
وبحسب الدراسة، فػإف المنػاورة تػـ إجراؤىػا قبػؿ أسػابيع، عنػدما كانػت التوقعػات تشػير الحتمػاؿ حصػوؿ عمػؿ 

، عالوة عمى ذلػؾ، اعتػرؼ الباحػث بػأف احتمػاالت حصػوؿ الصػداـ 2012عسكري إسرائيمي في خريؼ عاـ 
ْف كاف قػد توقػع معػاودة طػرح ىػذا الخيػار بعػد االنتخابػات األمريكيػة واإلسػرائيمية، تراجعت منذ ذلؾ الحي ف، وا 
 مف شير كانوف الثاني )يناير( المقبؿ. 22التي ستجري في الػ

وقػػاؿ الخبيػػر ديكيػػؿ إنػػو تبػػيف مػػف لعبػػة الحػػرب، التػػي أجراىػػا المركػػز أف الجميػػور اإلسػػرائيمي يتمتػػع بصػػبر 
قي الضربة المضادة مف إيراف، ذلػؾ ألنػو بػات مقتنًعػا بػأف الحػرب عمػى إيػراف ال شديد، وىو عمى استعداد لتم

مفػػر منيػػا، وأف الضػػربة العسػػكرية شػػرعية، وأف الدولػػة العبريػػة تمكنػػت مػػف خالليػػا تحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػوة، 
رد عمػػػى عمػػى حػػػد تعبيػػره، وسػػػاقت الدراسػػػة قائمػػًة إف إيػػػراف ال تممػػػؾ األدوات الالزمػػة وقػػػدرتيا محػػػدودة فػػي الػػػ

إسرائيؿ، وبالتالي، فإنيا ستضطر لتفعيؿ المبعوثيف لمرد، وىما حزب اهلل المبناني وحركػة حمػاس الفمسػطينية، 
ولكف رجحت الدراسة أْف تقوـ إيراف بضرب القواعػد العسػكرية األمريكيػة المنتشػرة فػي الػدوؿ الخميجيػة، األمػر 

العالـ، فػي حػاؿ انضػماـ الواليػات المتحػدة لمضػربة الذي سيؤدي بشكؿ أوتوماتيكي إلى رفع أسعار النفط في 
اإلسػػرائيمية، ومػػع ذلػػؾ، قالػػت الدراسػػة اإلسػػرائيمية إف إيػػراف عمػػى عمػػـ بأنيػػا سػػتدفع ثمًنػػا باىًظػػا جػػراء قياميػػا 
بػػإحراؽ الخمػػيج، والعمميػػة األولػػى سػػتكوف انضػػماـ أمريكػػا إلػػى الحػػرب، األمػػر الػػذي سػػيزيد مػػف حجػػـ التػػدمير 

 اإليرانية، وضرب منشيت حيوية أخرى في الجميورية اإلسالمية. لممنشيت النووية
وأوضػػػحت الدراسػػػة أيًضػػػا أف عمميػػػة عسػػػكرية إسػػػرائيمية ناجحػػػة ُتحقػػػؽ األىػػػداؼ المرسػػػومة ليػػػا سػػػتؤدي إلػػػى 
، فمف ناحية، فإف إيراف ستكوف ُممزمة بالرد العسكري مباشػرة وبواسػطة مبعوثييػا  سيناريوىيف عمى تناقٍض تاـٍ

األوسػػط، ولكػػف عمػػى النقػػيض مػػف ذلػػؾ، فػػإف تعمقيػػا بػػالمبعوثيف سػػيدفع الالعبػػيف فػػي الحمبػػة إلػػى  فػػي الشػػرؽ
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محاولة إيجاد خالفات بينيا وبيف المبعػوثيف، لمػنعيـ مػف التػدخؿ، األمػر الػذي سػيمنع التصػعيد ويمنػع أيًضػا 
 تحوؿ المعركة إلى حرب إقميمية، عمى حد قوؿ الدراسة.

ف في المناورة المذكورة، بخدمات وخبرة المعيد عدد مف الدبموماسػييف والعسػكرييف ُيشار إلى أف المركز استعا
السػابقيف فػػي الدولػة العبريػػة، حيػث أنػػاط بيػـ ميمػػة لعػب أدوار مختمفػػة وتخيػؿ أنيػػـ رؤسػاء إلسػػرائيؿ وأمريكػػا 

يػراف، وطمػب مػنيـ تحديػد ردود الفعػؿ المناسػبة لألحػداث خػالؿ األيػاـ التػي تعقػب حصػو  ؿ الضػربة وروسيا وا 
 (.Simulationاإلسرائيمية، وىو ما ُيسمى باإلنكميزية )

وأوضػػػحت الدراسػػػة أيًضػػػا أف عمميػػػة عسػػػكرية إسػػػرائيمية ناجحػػػة ُتحقػػػؽ األىػػػداؼ المرسػػػومة ليػػػا سػػػتؤدي إلػػػى 
، فمف ناحية، فإف إيراف ستكوف ُممزمة بالرد العسكري مباشػرة وبواسػطة مبعوثييػا  سيناريوىيف عمى تناقٍض تاـٍ

شػػرؽ األوسػػط، ولكػػف عمػػى النقػػيض مػػف ذلػػؾ، فػػإف تعمقيػػا بػػالمبعوثيف سػػيدفع الالعبػػيف فػػي الحمبػػة إلػػى فػػي ال
محاولة إيجاد خالفات بينيا وبيف المبعػوثيف، لمػنعيـ مػف التػدخؿ، األمػر الػذي سػيمنع التصػعيد ويمنػع أيًضػا 

 تحوؿ المعركة إلى حرب إقميمية، عمى حد قوؿ الدراسة.
ت الدراسػػة أف عنػػاؾ عػػامميف اثنػػيف، المػػذيف مػػف شػػأنيما أْف يحػػدا مػػف التصػػعيد، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، أوضػػح

األوؿ، انضماـ الواليات المتحدة األمريكية بشكؿ مطمػؽ وواضػح إلػى جانػب إسػرائيؿ، أمػا العامػؿ الثػاني، أْف 
اإلسػرائيمية تتعامؿ الدولة العبريػة مػع الػرد اإليرانػي بتػرٍو، خصوًصػا إذا تمكنػت إسػرائيؿ مػف تحقيػؽ األىػداؼ 

 اإلستراتيجية والعممياتية وساىمت إلى حد كبير في المحافظة عمى ىذيف اإلنجازيف.
كما أشارت الدراسة إلى أنو مف الصػعب، إْف لػـ يكػف مسػتحياًل فػتح قنػوات اتصػاؿ مػع المرشػد األعمػى لمثػورة 

ى، تبيف أف الصيف بإمكانيا اإليرانية، وتبيف أف روسيا عاجزة عف لعب دور الوسيط، ولكف مف الناحية األخر 
فػػتح قنػػوات االتصػػاؿ مػػع المرشػػد عمػػى خامنػػائي. مضػػاًفا إلػػى مػػا ُذكػػر أعػػاله، قالػػت الدراسػػة، إف إسػػرائيؿ ال 
يمكنيػػا أْف تعتمػػد عمػػى احتػػواء األحػػداث التػػي سػػتمي الضػػربة العسػػكرية عػػف طريػػؽ االعتمػػاد عمػػى المجتمػػع 

مجتمػع الػدولي فػي حالػة مػف الشػمؿ الكامػؿ، وبالمقابػؿ، ىنػاؾ الدولي، وىناؾ احتماؿ مرتفع جػًدا بػأْف يكػوف ال
جيػػػات دوليػػػة تريػػػد أْف تػػػرى الدولػػػة العبريػػػة تنػػػزؼ، ألنيػػػا لػػػـ تقػػػـ بػػػإبالغيـ بنيتيػػػا ضػػػرب المنشػػػيت النوويػػػة 
اإليرانيػػػة، مػػػع ذلػػػؾ، حػػػذرت الدراسػػػة مػػػف أف إطالػػػة مػػػدة األزمػػػة بعػػػد الضػػػربة سػػػتؤدي إلػػػى عواقػػػب ال تحمػػػد 

ا انػػػدالع الحػػػرب اإلقميميػػػة، وتفتػػػرض الدراسػػػة أف العديػػػد مػػػف الػػػدوؿ اإلقميميػػػة والدوليػػػة عقباىػػػا، وفػػػي مقػػػدمتي
 ستعمؿ عمى جباية الثمف مف الدولة العبرية عف طريؽ مطالبتيا بمراقبة األسمحة التي تمتمكيا إسرائيؿ. 

المية ثالثة، أمػا وخمصت الدراسة إلى القوؿ إف اليجوـ اإلسرائيمي عمى إيراف مف شأنو أْف يؤدي إلى حرب ع
اإلمكانيػػة الثانيػػة، فتتوقػػع أْف تػػتمكف الػػدوؿ الغربيػػة مػػف احتػػواء الػػرد اإليرانػػي ومنػػع الجميوريػػة اإلسػػالمية مػػف 

 إشعاؿ منطقة الشرؽ األوسط برمتو، عمى حد تعبير مركز ابحاث األمف القومي اإلسرائيمي.
 9/11/2012، القدس العربي، لندن
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 ار قاسـعبد الست
يعمػػف الرؤسػػاء المنتخبػػوف عػػادة بعػػد ظيػػور نتػػائج االنتخابػػات أنيػػـ رؤسػػاء لكػػؿ النػػاس ولػػيس لمػػذيف انتخبػػوىـ 
فقط، وذلؾ لطمأنة مختمؼ األطياؼ السياسػية واالجتماعيػة بػأف ظممػا أو إجحافػا لػف يقػع، وأف تنفيػذ مختمػؼ 

شػػاربيـ. لػػـ يشػػذ محمػػود عبػػاس عػػف ىػػذه البػػرامج سػػيأخذ باعتبػػاره مصػػالح ومواقػػؼ وآراء النػػاس عمػػى كافػػة م
 القاعدة بعدما تـ انتخابو إذ أعمف أنو رئيس لكؿ الفمسطينييف وليس لفئة معينة فقط.
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لكػػف المتتبػػػع لمواقػػؼ وسياسػػػات عبػػاس يػػػرى بوضػػوح أنػػػو فئػػوي ويغم ػػػب المصػػالح التنظيميػػػة عمػػى المصػػػالح 
نػو لػف يسػمح بتعػدد قػوائـ انتخابيػة لحركػة فػتح، الوطنية. فمثال تدخؿ فػي الترشػيح لالنتخابػات المحميػة وقػاؿ إ

 وعمؿ عمى فصؿ مف خاض االنتخابات خارج القوائـ الرسمية لمحركة.
ىذا طبعا ليس شأنو، ومف المفروض أنػو شػأف قيػادة خاصػة لحركػة فػتح. ومػف الواضػح أيضػا أنػو لػـ يتحػرر 

ب وحػدة الشػعب الفمسػطيني، وكػاف في سياساتو العامػة مػف الفئويػة، وعمػؿ باسػتمرار عمػى تغميبيػا عمػى حسػا
 مف نتائج ىذا التحوصؿ الفئوي والتزمت التنظيمي أف اقتتؿ الفمسطينيوف وتشرذموا.

 صفد ليست من حقو
بتصػػريحات عبػػر وسػػيمة إعػػالـ صػػييونية تسػػتيتر بػػالحقوؽ الوطنيػػة  1/11/2012طمػػع عمينػػا عبػػاس بتػػاريخ 

رى مسػقط رأسػو مدينػة صػفد الواقعػة فػي شػماؿ فمسػطيف الثابتة لمشعب الفمسػطيني، إذ قػاؿ إنػو مػف حقػو أف يػ
، لكػػف لػػيس مػػف حقػػو أف يعػػيش فييػػا. وأضػػاؼ أف فمسػػطيف بالنسػػبة لػػو ىػػي الضػػفة الغربيػػة 1948المحتمػػة/

 (، وأنو كرئيس لمشعب الفمسطيني لف يسمح بقياـ انتفاضة ثالثة مسمحة.1967وقطاع غزة )األرض المحتمة/
العيش في صفد إنما ىو يعمف رفض حؽ العودة لمشعب الفمسطيني، وبيذا عندما يعمف عباس أف ال حؽ لو ب

ودوف أف  1948ينفي حقوؽ مالييف الفمسطينييف الالجئيف، وحقػوؽ الػذيف فقػدوا أراضػييـ أو جػزءا منيػا عػاـ 
نمػػا التػػي تقمصػػت إلػػى  يفقػػدوا أمػػاكف سػػكنيـ. ويؤكػػد ىػػذا الػػرفض بقولػػو إف فمسػػطيف لػػـ تعػػد تمػػؾ التػػي كانػػت وا 

ة وغػػػػزة. ومػػػػا داـ يػػػػرفض حػػػػؽ العػػػػودة، فيػػػػو يػػػػرفض حػػػػؽ تقريػػػػر المصػػػػير. أي أنػػػػو يػػػػرفض الثػػػػابتْيف الضػػػػف
الفمسطينيْيف المذيف تـ االتفاؽ عمييما بيف مختمػؼ الفصػائؿ والقػوى الفمسػطينية وىمػا حػؽ العػودة وحػؽ تقريػر 

 المصير.
قامػػة السػػمطة  جيػػدت حركػػة فػػتح التػػي تقػػود منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية بعػػد توقيػػع االتفاقيػػات مػػع إسػػرائيؿ وا 

الفمسػػطينية فػػي إقنػػاع النػػاس بأنيػػا لػػـ تتنػػازؿ عػػف الثوابػػت الفمسػػطينية، عمػػى الػػرغـ مػػف أف التنػػازؿ مبنػػي فػػي 
 اتفاؽ أوسمو، وفي مختمؼ الخطوات العممية المصاحبة لتطبيقو. واآلف ماذا سيكوف القوؿ بعد ىذا الوضوح؟

 التبرير المتو ع
أكثر مف أربعيف عاما، التبرير جاىز وىو أف القيادة ليا الحػؽ "بالتكتكػة"، أي اسػتعماؿ كالعادة المستمرة منذ 

األسػػاليب والوسػػائؿ المختمفػػة مػػف أجػػؿ أف تقنػػع العػػالـ بحقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطيني مػػا يػػؤدي إلػػى إقامػػة دولػػة 
شػعبية والفصػائمية مػف فمسطينية مستقمة. لمرئيس ومعاونيو، وفؽ التبرير، أف يتجاوزوا القناعػات الفمسػطينية ال

أجػػؿ كسػػب السػػاحة الدوليػػة، والتفػػوؽ عمػػى إسػػرائيؿ فػػي المنطػػؽ السياسػػي والدبموماسػػي وعزليػػا عمػػا يسػػمى 
 المجتمع الدولي.

منذ أربعيف عاما وشعب فمسطيف يقدـ التضحيات، والقيادات تقدـ التنػازالت تحػت شػعار التكتيكػات. اعترفػت 
مع الصياينة حتى بات الفمسطينيوف وكالء أمنييف إلسػرائيؿ، وربطػت  القيادات بإسرائيؿ، وأخذت تنسؽ أمنيا

لقمػة خبػػز الشػػعب بػػإرادة العػدو، ونشػػرت الفسػػاد فػػي الػبالد، ومزقػػت العبػػاد وأتػػت عمػى مقومػػات وحػػدة النػػاس، 
وعػػززت مشػػاعر الشػػؾ واليػػواف. تػػدىورت القضػػية الفمسػػطينية إلػػى درؾ فػػي الحضػػيض، ومػػا زاؿ ىنػػاؾ مػػف 

 المناورات الدبموماسية لمقيادة الفمسطينية. يتحدث عف براعة
 االستجابات الدولية المتو عة

برر بعػض مستشػاري عبػاس حديثػو لمتمفػاز الصػييوني بأنػو محاولػة السػتمالة الػرأي العػاـ اإلسػرائيمي لصػالح 
 إقامػػة دولػػة فمسػػطينية. فعبػػاس ذكػػي ألنػػو يعمػػؿ عمػػى إدخػػاؿ الطمأنينػػة إلػػى نفػػوس الصػػياينة، فػػال يسػػتمروف
ضػػحايا لمشػػكوؾ حػػوؿ النوايػػا الفمسػػطينية بعػػد إقامػػة الدولػػة. ىػػذا منطػػؽ فاشػػؿ، وفشػػمو مسػػتمر منػػذ أف قػػدمت 
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والتي نصت عمى إقامة دولة ديمقراطية  1969منظمة التحرير مبادرتيا األولى لحؿ القضية الفمسطينية عاـ 
 عممانية في فمسطيف.

مػػػع العػػػرب يػػػتـ فقػػػط عبػػػر المفاوضػػػات الثنائيػػػة عمػػػى أف الحػػػؿ لمشػػػاكميا  1967أصػػػرت إسػػػرائيؿ منػػػذ عػػػاـ 
المباشػػرة، وأف ال دولػػة غربػػي نيػػر األردف غيػػر دولػػة إسػػرائيؿ، وال جػػيش غيػػر جػػيش إسػػرائيؿ. وقػػد جػػاء قػػرار 

الػذي  242ليؤكد عمى موقؼ إسرائيؿ مف حيث التفاوض ونفي وجود الفمسطينييف. قػرار  242مجمس األمف 
عمى ذكر الفمسطينييف بتاتا، عمى الرغـ مف أف المنظمة حاولت صػناعة اعترفت بو منظمة التحرير ال يأتي 

 جو سياسي عمى الساحة الفمسطينية يوىـ الناس بأف القرار ينص عمى إقامة دولة فمسطينية.
السػػير فػػي البحػػث عػػف حػػؿ سػػممي لمقضػػية الفمسػػطينية،  1978قػػررت المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر عػػاـ 

ناف أمنيا إلثبات حسف النوايا، وقاـ عرفات بزيارة مصر التي كانت تحت المقاطعة في لب CIAوتعاونت مع 
، ثػػػـ اعتػػػرؼ المجمػػػس الػػػوطني الفمسػػػطيني 1985، ثػػػـ صػػػدر إعػػػالف نبػػػذ اإلرىػػػاب عػػػاـ 1983العربيػػػة عػػػاـ 
 ، ثـ أتى مدريد وممحقاتو.1988بإسرائيؿ عاـ 

ة مػػف حقوقػػو الوطنيػػة الثابتػػة. انتقمػػت منظمػػة كػػؿ ىػػذا التكتيكػػات لػػـ تػػأت عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني بػػذرة واحػػد
التحريػػػر مػػػف فكػػػرة التحريػػػر إلػػػى فكػػػرة السػػػمطة، ومػػػف فكػػػرة السػػػمطة القائمػػػة عمػػػى التحريػػػر إلػػػى فكػػػرة السػػػمطة 

 الممنوحة، ومف معاداة االحتالؿ إلى التنسيؽ مع االحتالؿ، إلخ.
نمػا يسػت عممونيـ فػي مواجيػة األقويػاء بخاصػة إسرائيؿ ودوؿ الغرب التي تػدعميا ال تعطػي شػيئا لمضػعفاء، وا 

فػػي مجػػاؿ الفػػتف الداخميػػة. إذا ظػػف قائػػد فمسػػطيني أنػػو يسػػتطيع إقنػػاع إسػػرائيؿ بتقػػديـ شػػيء جػػوىري لػػو خػػارج 
متطمبػػػات الحيػػػاة اليوميػػػة، فػػػإف عميػػػو أف يبحػػػث ليػػػرى أف إسػػػرائيؿ ال تعتمػػػد عمػػػى األذالء والمسػػػتجديف الػػػذيف 

خير فيو لشعبو ال يمكف أف يكوف قادرا عمػى خػدمتيا. إسػرائيؿ ال تفكػر ييينوف شعوبيـ ألنيا تعمـ أف مف ال 
نمػػا تفكػػر فػػي كيفيػػة اسػػتعمالو ومػػص  بسػػالـ مػػع فمسػػطيني يعتقػػؿ ابػػف شػػعبو لػػيال دفاعػػا عػػف أمػػف إسػػرائيؿ، وا 

 دمائو بالمزيد.
 اإلستراتيجية

اصػػػة قػػػائـ منػػػذ عشػػػرات البحػػػث عػػػف إسػػػتراتيجية منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية والقيػػػادة الفمسػػػطينية بصػػػورة خ
السنوات. إذا كػاف لمقيػادة حػؽ بالقيػاـ بالتكتيكػات المختمفػة مػف أجػؿ العبػور بالفمسػطينييف مػف مػيزؽ وأزمػات، 
وتحقيؽ التطمعات الفمسطينية، فػأيف ىػي إسػتراتيجية ىػذه القيػادة؟ لكػؿ قيػادة عاقمػة رؤيػة أو فمسػفة أو أىػداؼ 

توظػػػؼ الكثيػػػر مػػػف الطاقػػػات والقػػػدرات لمتعامػػػؿ مػػػع اليمػػػـو تعمػػػؿ عمػػػى تحقيقيػػػا عمػػػى المػػػدى البعيػػػد، وىػػػي 
والعراقيػػؿ اليوميػػة واآلنيػػة لمعبػػور نحػػو ذلػػؾ المػػدى البعيػػد. وىػػذا مػػا يعػػرؼ بتنػػاغـ اإلسػػتراتيجية والتكتيػػؾ، أو 
الصػيالة وفػػؽ المغػػة العربيػة. لكػػف ال يبػػدو أف القيػػادة الفمسػطينية قػػد تبنػػت إسػتراتيجية توظػػؼ أعماليػػا اليوميػػة 

 بموغيا.نحو 
ال توجػػػد إسػػػتراتيجية فمسػػػطينية اجتماعيػػػة تعمػػػؿ عمػػػى التطػػػوير االجتمػػػاعي وتقويػػػة أواصػػػر الوحػػػدة والعمػػػؿ 
الجماعي، وال إستراتيجية ثقافية توحد ثقافة الشعب في كافة أماكف تواجده، وال إستراتيجية لتعزيز قيـ االنتماء 

اومػػة منظمػػة وفػػؽ أسػػس عمميػػة قائمػػة عمػػى معػػايير وااللتػػزاـ. ولػػـ يكػػف ىنػػاؾ إسػػتراتيجية إلقامػػة ثػػورة أو مق
 السرية والتحصيف األمني، وال خطة لتعزيز البعد األخالقي في التعامؿ مع اآلخريف وفي حمؿ السالح، إلخ.
ما رأيتو عبر السنوات ىو تضحيات جسيمة يقدميا الشعب الفمسطيني، وفيموة وعشوائية وشعارات جوفاء مف 

ما ييزؾ ريح، ويا واد )وادي( ما تخرقؾ مي  )مياه(. وحتى اآلف ال يوجػد إسػتراتيجية قبؿ القيادة مثؿ يا جبؿ 
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فمسػػػطينية، ولػػػـ أجػػػد قيػػػادة فمسػػػطينية تػػػدعو إلػػػى مػػػؤتمرات وحػػػوارات لمبحػػػث فػػػي مسػػػائؿ إسػػػتراتيجية يمكػػػف 
 صياغتيا ضمف ميثاؽ فمسطيني واضح يشكؿ نبراسا لخطوات مختمؼ القوى واألفراد.

بػػػاس عنػػػدما يفجػػػر تصػػػريحاتو بالجممػػػة مػػػف عمػػػى منبػػػر صػػػييوني؟ فقػػػط إلػػػى رقػػػة قمػػػوب فػػػإلى مػػػاذا يسػػػتند ع
الصػػػياينة. فػػػإذا غػػػاب التخطػػػيط بعيػػػد المػػػدى، ولػػػـ تتػػػوفر نوايػػػا لعمميػػػا، فمعنػػػى ذلػػػؾ أف التكتيػػػؾ نفسػػػو ىػػػو 
 اإلستراتيجية. ومف دراساتي المستمرة حوؿ الوضع الفمسطيني، توصمت إلى أف التكتيؾ الفمسطيني كاف يقػوـ
عمى استنزاؼ الشعب عبر اإلحباطات واليزائـ المغمفة بشعارات ثورية بيدؼ إيصاؿ الشػعب إلػى مرحمػة مػف 
اليأس ال يستطيع معيػا القيػاـ بػرد فعػؿ حيػاؿ تصػفية حقوقػو الوطنيػة الثابتػة. احتفػاؿ الشػعب بمػؤتمر مدريػد، 

عمػى حسػاب القػيـ الوطنيػة تشػير إلػى وباتفاؽ أوسمو بعد ذلؾ، وخدمة أمف العدو، ونمػو العقميػة االسػتيالكية 
 صحة ىذا االستنتاج المر.
 إرضاء العدو ووحدة الشعب

أييما أىـ: إرضاء العدو وطمأنتو، أـ الحفاظ عمى وحدة الشعب واستعادتيا إف لـ تكػف موجػودة؟ تاريخيػا، ال 
نمػػا خديعػػة العػػدو. قػػد يظيػػر القائػػد بمظيػػر الخػػانع أ حيانػػا لمتوريػػة عمػػى يوجػػد سياسػػة اسػػميا إرضػػاء العػػدو، وا 

 أمر يخطط لو سرا وُيعد  لتنفيذه، لكف ىذا لـ يثبت وجوده عمى الساحة الفمسطينية.
لػػـ تتػػوفر جيػػود تخطيطيػػة وال أبعػػاد إسػػتراتيجية نبنػػي عمييػػا ونقػػوؿ إف عبػػاس سػػيفاجئ العػػدو بمػػا سػػيوجعو. 

المكافػػيت. العػػدو يطالػػب  فضػػال عػػف أف العػػدو الػػذي يواجػػو الشػػعب الفمسػػطيني ال يرضػػى، وال يتبنػػى سياسػػة
الفمسػػطينييف بالمزيػػد ميمػػا بمغػػت االنبطاحيػػة الفمسػػطينية، وعػػادة يخاطػػب قػػادة فمسػػطيف قػػائال إنيػػـ لػػـ يقومػػوا 

 بالمطموب منيـ عمى أكمؿ وجو، وعمييـ أف يبذلوا مزيدا مف الجيود.
ت دائمػػا خالفػػات مػػف المالحػػظ بصػػورة جميػػة أف سياسػػات إرضػػاء العػػدو واسػػتجالب عطفػػو وطمأنتػػو قػػد أثػػار 

كبيرة عمى الساحة الفمسطينية، وساىمت كثيرا في إحداث التمػزؽ االجتمػاعي، والعػزوؼ عػف القػيـ واألخػالؽ 
شعاؿ االقتتاؿ. بينما القاعدة األولى في عممية التحرير تستند إلػى  الوطنية، وتكريس مشاعر الشؾ والريبة، وا 

، وتعزيػػز العالقػػات القائمػػة عمػػى الثقػػة بػػيف مختمػػؼ وحػػدة الشػػعب، وتوجيػػو مختمػػؼ الطاقػػات باتجػػاه اليػػدؼ
األفػػػػراد والقػػػػوى السياسػػػػية. الشػػػػعب يفقػػػػد عنفوانػػػػو إف تمػػػػزؽ، ويتفتػػػػت إلػػػػى جماعػػػػات ضػػػػيقة وأفػػػػراد ييتمػػػػوف 
بمصالحيـ الشخصية عمى حساب المصالح العامة. وقد عانى الشعب الفمسطيني مف ىذه اآلفات عمى مدى 

 ردف ولبناف وفمسطيف.سنيف، واقتتموا مرات عديدة في األ
العػػدو يخشػػى وحػػدة الشػػعب، ويطمػػئف بتمزقػػو. فعنػػدما نتكتػػؾ باتجػػاه إرضػػائو إنمػػا نعمػػؿ عمػػى تمزيػػؽ النػػاس 

ذا تمزؽ الناس، فإف العدو يستيتر بيـ وال يمكف أف يعطييـ دولة كما يمكف أف يظف عباس.  بالمزيد. وا 
 العبرة في ضعف الشعب

جاربيـ، لكف ىذا التوقع ال ينطبؽ عمى عباس في الكثير مف تصريحاتو بما مف المتوقع أف يتعمـ القادة مف ت
فييػػا التصػػريحات األخيػػرة عمػػى التمفػػاز الصػػييوني. كػػاف بإمكػػاف عبػػاس أف يقػػدـ إجابػػات دبموماسػػية حتػػى ال 
يسػػتفز الشػػعب الفمسػػطيني أو يحقػػره أو يعتػػدي عمػػى حقوقػػو. كالعػػادة، عبػػاس لػػـ يػػوازف كالمػػو، ولػػـ يحسػػب 

لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي كافػػة أمػػاكف تواجػػده، ولػػـ يفكػػر بػػأف مػػا يتمنػػى أف يجنيػػو مػػف ىكػػذا أقػػواؿ لػػف حسػػابا 
 يتحقؽ.

ويظيػػر أف عبػػاس قػػد ر أف الشػػعب الفمسػػطيني قػػد أصػػابو مػػا أقعػػده فأصػػبح أعجػػز مػػف أف يػػرد الفعػػؿ فيرفػػع 
قػػوؼ فػػي وجػػو إصػػبعو فػػي وجػػو مػػف يتحػػدثوف باسػػمو. عمػػى مػػدى سػػنوات، لػػـ يسػػتطع الشػػعب الفمسػػطيني الو 

سياسات قياداتو التي لـ تنجز لػو شػيئا ممموسػا فيمػا يتعمػؽ بحقوقػو الوطنيػة الثابتػة، واسػتطاع خمسػوف فاسػدا 
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ذا كػػاف لشػػعب أف يقػػؼ شػػاردا تائيػػا  أف يسػػيطروا عمػػى النػػاس فػػي الضػػفة الغربيػػة، ويسػػيروىـ وفػػؽ إرادتيػػـ. وا 
جػػاة مػػف السػػماء، أو عػػامود مشػػنقة ينصػػبيا لػػو أمػػاـ قيػػادات تسػػتيتر بتطمعاتػػو، فػػإف عميػػو أال ينتظػػر حبػػؿ ن

 عدوه. ىو يشنؽ نفسو.
 9/11/2012، الجزيرة نت، الدوحة
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 باتريؾ سيؿ
تعاني منطقة الشرؽ األوسط الموت والدمار وتشر د سكانيا. كما بدأت عشرات النزاعات باالحتداـ. ونادرًا مػا 

 ة مف ىذا القبيؿ.شيدت ىذه المنطقة معانا
فػي سػػورية، تيػػد د الحػػرب المريػػرة بػيف أبنػػاء الػػوطف الواحػػد والتػػي يغػذييا أطػػراؼ خػػارجيوف، بتحويػػؿ البمػػد إلػػى 
دمػػػار ضػػػخـ إلػػػى جانػػػب قتػػػؿ عشػػػرات اآلالؼ مػػػف األشػػػخاص. وتعػػػاني الػػػدوؿ المجػػػاورة مػػػف تػػػداعيات ىػػػذه 

ورييف ومشػػػكمة إعػػػادة إحيػػػاء النضػػػاؿ الحػػػرب. تناضػػػؿ تركيػػػا مػػػف أجػػػؿ معالجػػػة مسػػػألة تػػػدف ؽ الالجئػػػيف السػػػ
 الكردي. كما تم ت زعزعة استقرار لبناف واألردف عممًا أف  البعض يخشى حصوؿ األسوأ.

ـ  تػػدمير العػػراؽ وتقطيػػع أوصػػالو بعػػد أف كػػاف دولػػة عربيػػة قويػػة جػػر اء الغػػزو األميركػػي واالحػػتالؿ الوحشػػي  تػػ
ف أو ُجرحػػػوا وتشػػػر د الماليػػػيف مػػػنيـ. أمػػػا الضػػػرر الػػػذي داـ عشػػػر سػػػنوات. وُقتػػػؿ مئػػػات اآلالؼ مػػػف العػػػراقيي

دًا إلى دولة فيديرالية ضعيفة عقب إنشاء المنطقػة الكرديػة  المادي فبدا ىائاًل. وتحو ؿ ىذا البمد الذي كاف موح 
المستقمة في الشماؿ. وعمى رغـ أف  صناعة النفط في العراؽ بػدأت تتعػافى اآلف إال أف  مجتمعػو وسياسػتو ال 

 ر مستقريف.يزاالف غي
بناء عمى اد عاء كاذب بػأف  ىػذا البمػد يطػو ر أسػمحة دمػار شػامؿ، تشػف   2003وكما غزت أميركا العراؽ عاـ 

الواليات المتحد ة وحمفاؤىا اليوـ حربًا غير معمنة ضد إيراف تقوـ عمى فرض عقوبات شاممة عمييا وعمى شف  
ويقـو اليدؼ المزعـو عمى إرغاـ إيراف عمى التخمي ىجوـ عمييا عمى شبكة اإلنترنت وعمى اغتياؿ عممائيا. 

عػػف تطػػوير األسػػمحة النوويػػة عمػػى رغػػـ غيػػاب أي دليػػؿ دامػػغ يثبػػت أف إيػػراف تقػػوـ بػػذلؾ فيمػػا يقػػـو اليػػدؼ 
فػػي طيػػراف. وال يمكػػف اسػػتبعاد احتمػػاؿ شػػف  ىجػػوـ عسػػكري عمػػى إيػػراف فػػي « تغييػػر النظػػاـ»الحقيقػػي عمػػى 
 السنة الجديدة.

إحدى عشرة سنة في أفغانستاف، أخفقت الواليات المتحدة وحمفاؤىا في فرض االستقرار في وبعد حرب دامت 
ؿ انسػحاب القػوات المفتػرض أف  ىذا البمد ناىيؾ عف إرساء استراتيجية خػروج مقبولػة. ومػف المػرجح أف يتحػو 

فسػو، تناضػؿ إلى انسحاب ميػيف إلػى جانػب إغػراؽ البمػد فػي حػرب أىميػة قاتمػة. فػي الوقػت ن 2014يتـ  عاـ 
 مصر وتونس لترويض السمفييف فيما تتنافس العصابات المسمحة في ليبيا عمى بسط سيطرتيا.

ـ  التحضػػير لحػػرب مػػف أجػػؿ طػػرد المجموعػػات اإلسػػالمية المناضػػمة التػػي اسػػتولت عمػػى شػػماؿ  وفػػي مػػالي، يػػت
صوماؿ وقريبًا في مالي، تؤدي البمد والتي تيد د االستقرار في منطقة الساحؿ برم تيا. وفي باكستاف واليمف وال

التي تشن يا الطائرات مف دوف طيار ضد اإلرىابييف اإلسالمييف إلى قتؿ مدنييف « القتؿ المستيدؼ»عمميات 
ػػػؽ سػػػوء التفػػػاىـ والعػػػداء بػػػيف الواليػػػات المتحػػػدة والعػػػالـ  لػػػى ترىيػػػب المجتمعػػػات السػػػممية، األمػػػر الػػػذي يعم  وا 

 اإلسالمي.
ئيؿ، التػػي ال تمقػػى محاسػػبة ال مػػف الػػدوؿ العربيػػة وال مػػف القػػوى الغربيػػة، فػػي فػػي الوقػػت نفسػػو، تسػػتمر إسػػرا

االسػػتيالء عمػػى األراضػػي الفمسػػطينية وفػػي القضػػاء عمػػى كػػؿ  أمػػؿ بإمكػػاف التوصػػؿ إلػػى حػػؿ  الػػدولتيف لمنػػزاع 
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الفمسػػػطيني وتحكػػػـ عمػػػى نفسػػػيا بمواجيػػػة نػػػزاع مسػػػتقبمي عمػػػى مػػػدى أجيػػػاؿ مػػػع العػػػالـ العربػػػي -اإلسػػػرائيمي
 سالمي.واإل

كيؼ سينتيي ذلؾ كم و؟ ما ىي الخطوات الخاطئػة والقػرارات المتيػو رة التػي سػاىمت فػي إيصػاؿ المنطقػة إلػى 
 ىذا الوضع المزري؟ إليكـ بعض األسباب األساسية التي ساىمت برأيي في ذلؾ.

ألكثريػػة الشػػيعية، * يعمػػـ الجميػػع أف  غػػزو أميركػػا لمعػػراؽ أد ى إلػػى انػػدالع حػػرب أىميػػة بػػيف األقميػػة السػػنية وا
األمػػر الػػذي سػػاىـ فػػي زيػػادة حػػد ة الخصػػومة بػػيف ىػػذيف المػػذىبيف فػػي أنحػػاء المنطقػػة. وبػػد لت الحػػرب دور 
العػػراؽ اإلقميمػػي. فبػػداًل مػػف أف يشػػك ؿ عامػػؿ تػػوازف مػػع إيػػراف، األمػػر الػػذي طالمػػا كػػاف دور العػػراؽ التقميػػدي، 

 بات العراؽ حميؼ إيراف في ظؿ  القيادة الشيعية.
ب ذلػػؾ مػػوازيف القػػوى فػػي منطقػػة الخمػػيج، األمػػر الػػذي أثػػار قمػػؽ المممكػػة العربيػػة السػػعودية وحمفائيػػا فػػي وقمػػ

مجمس التعاوف الخميجي. وساىـ الخوؼ مف أف تسيطر طموحات إيراف عمى منطقة الخميج في تكػويف نظػرة 
ـ أنػو ال يمكننػا تبريػر السعودية وبعض شركائيا فػي مجمػس التعػاوف الخميجػي وسياسػتيـ اإلقميميػة. وعمػى رغػ

 ىذا الخوؼ بالكامؿ إال أن و حقيقي.
* مػػف خػػالؿ إزالػػة مصػػر التػػي تعػػد  أقػػوى بمػػد عربػػي مػػف صػػؼ المواجيػػة العسػػكرية، قضػػت معاىػػدة السػػالـ 

عمػػى أي  احتمػػاؿ بإمكػػاف حصػػوؿ تػػوازف لمقػػوى بػػيف إسػػرائيؿ  1979اإلسػػرائيمية التػػي ُأبرمػػت عػػاـ -المصػػرية
رة. كمػػػا أعطػػت إسػػػرائيؿ حريػػة شػػػف  ىجػػوـ عمػػػى الػػدوؿ المجػػػاورة مػػف دوف أي عقػػػاب والػػدوؿ العربيػػػة المجػػاو 

وتغذية طموحيا في الييمنة اإلقميمية. والجدير ذكره أف  إسرائيؿ شن ت ىجومًا عمى منشأة أوزيراؾ النووية فػي 
ز  . كما تػال ذلػؾ عػدد كبيػر مػف اليجمػات. وفػي إسػرائيؿ،1982واجتاحت لبناف عاـ  1981العراؽ عاـ  عػز 

بروز القوى اليمينية والقوى الدينية المتشد دة عـز البمد عمى توسيع رقعػة أراضػيو وتفػادي أي  حػديث عػف قيػاـ 
 دولة فمسطينية إلى جانب الحفاظ عمى ىيمنة إسرائيؿ العسكرية عمى الشرؽ األوسط كمو.

ألميػػػركييف عمػػػى السياسػػػة * تمكنػػػت إسػػػرائيؿ مػػػف تطبيػػػؽ سياسػػػتيا الحربيػػػة والتوسػػػعية بسػػػبب تػػػأثير الييػػػود ا
التػي « آيبػاؾ»األميركية. يبػدو أف  الكػونغرس األميركػي قػد أذعػف لمجنػة الشػؤوف العامػة األميركيػة اإلسػرائيمية 

تعػد  مجموعػػة الضػػغط الييوديػة األساسػػية. فػػي الوقػػت نفسػو، نجػػح معيػػد واشػػنطف لسياسػة الشػػرؽ األدنػػى فػػي 
ألميركيػػة المتتاليػػة وفػػي تشػػكيؿ السياسػػة األميركيػػة حيػػاؿ تعيػػيف أعضػػائو فػػي مناصػػب أساسػػية فػػي اإلدارات ا

المنطقة. ودفع المحافظوف الجدد الموالوف إلسرائيؿ الواليات المتحدة إلػى الػدخوؿ فػي حػرب ضػد العػراؽ ألف  
صداـ حسيف اعتُبر خطرًا محتماًل عمى إسرائيؿ كما يدعوف اليػوـ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتانيػاىو 

حرب ضد إيراف. وفي ضوء ىذا المشيد، ال عجب فػي أف  الواليػات المتحػدة بػدت عػاجزة عػف وقػؼ  إلى شف  
استيالء إسرائيؿ عمػى األراضػي الفمسػطينية ناىيػؾ عػف إقناعيػا بضػرورة إقامػة سػالـ مػع الفمسػطينييف وسػائر 

 العالـ العربي.
منطقػة فيػو انييػار القوميػة العربيػة * أما العنصر اآلخر الذي يساىـ في تفسير سػبب الوضػع الكػارثي فػي ال

وبروز الحركات اإلسالمية المسمحة. فقد أخفػؽ الزعمػاء العػرب فػي تنسػيؽ جيػودىـ لػدعـ سياسػات مشػتركة. 
كما أخفقوا في التعامؿ مع القوى الغربية وفػي اسػتخداـ مػواردىـ الماليػة والنفطيػة ومػوارد الغػاز لػدعـ القضػايا 

 العربية التي تعد  ضحية الخالفات بيف العرب عاجزة عف تقديـ الدعـ. العربية. وال تزاؿ جامعة الدوؿ
ما الذي يجب فعمو؟ ما ىي التحديات األساسية التي تواجو الػدوؿ العربيػة البػارزة واإلدارة األميركيػة الجديػدة؟ 

ـ  تعميؽ أىمية كبيرة عمى الطريقة التي ستتأقمـ فييا الواليات المتحدة مع موقعيا المتغي   ر في العػالـ. فبعػد سيت
أف كانػػػت القػػػوة العظمػػػى المييمنػػػة فػػػي العػػػالـ، يجػػػدر بيػػػا التوصػػػؿ إلػػػى اتفػػػاؽ مػػػع نظػػػاـ دولػػػي جديػػػد متعػػػد د 
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األقطػػاب. وترافػػؽ انييػػار أميركػػا النسػػبي )جػػر اء الحػػربيف الكػػارثيتيف وسػػوء تصػػر ؼ مؤسسػػاتيا الماليػػة المحػػررة 
 مف القيود الحكومية( ببروز سريع لمصيف وروسيا.

قامػة دولػة -دو التحديات كبيرة لمغايػة. أواًل ثمػة حاجػة ممحػة إلػى بػذؿ جيػد لحػؿ  النػزاع العربػيتب اإلسػرائيمي وا 
فمسطينية. فال شيء أفضػؿ مػف فػرض االسػتقرار فػي المنطقػة. ثانيػًا، يجػب أف يسػعى القػادة العػرب لحصػوؿ 

تيـ.  شػيعية قػد تتطمػب تفاىمػًا مػع إيػراف. ويجػدر بػإيراف أف تكػوف-مصالحة سنية شػريكة العػرب وليسػت عػدو 
مػع طيػراف، األمػر « مربحػة لمطػرفيف»كما ينبغي عمى الواليات المتحد ة أف تسعى إلى التفاوض عمى صػفقة 

ػد الواليػػات المتحػدة والػدوؿ العربيػػة  الػذي يعػد نتيجػة ممكنػػة قػد تُبعػد مصػػدر تػوت ر خطػر. أخيػػرًا يجػب أف تتوح 
عػادة التثقيػؼ وسائر العالـ إليجاد حؿ  لبروز العنؼ  اإلسالمي. ويجب القياـ بذلؾ عػف طريػؽ المفاوضػات وا 

 أو عبر تغيير سياسة الدوؿ وليس عف طريؽ القوة.
 فيؿ مف أمؿ ضئيؿ في إمكاف تحقيؽ أي  مف ذلؾ؟

 9/11/2012، الحياة، لندن
 

 الموعودةالدولة  59
 عمي الخميمي

اء دولػػة فمسػطيف، قبػػؿ ثػالث عشػػرة سػػنة، إلنشػػ»( إسػرائيؿ“كػاف مػػف المفػروض أف يػػتـ البحػػث )التفػاوض مػػع 
وفػؽ اتفػاؽ أوسػمو الػذي كػاف مػف المفػروض أيضػًا، أف يشػكؿ ذلػؾ المحػدد  1999وبالتحديد في نياية العاـ ،

والػدخوؿ فػي مفصػؿ جديػد  1994نياية لالتفاؽ ذاتو، بمرور سنواتو الخمس منذ البػدء فػي تنفيػذه فػي العػاـ ،
لػػـ تمتػـز بطبيعػة الحػػاؿ، ”إسػرائيؿ“تيػػي إلػى الدولػة الموعػػودة. غيػر أف لمسػار المفاوضػات ال بػػد لػو مػف أف ين

فػي حينػو . وىػو مػا أدخػؿ ”المواعيػد المقدسػة“بيذا الموعد أو المحدد، تحت مظمػة رفضػيا القػاطع لمػا أسػمتو 
المفاوضػػات كميػػا فػػي سمسػػمة مػػف الػػدىاليز والسػػراديب المعتمػػة، تػػارة تتوقػػؼ فػػي بعػػض زواياىػػا، وتػػارة أخػػرى 

 بالتحرؾ، وىي جامدة ومختنقة في مكانيا. توحي
لماذا لـ تتقدـ منظمة التحرير ممثمة بالسمطة الوطنية، منذ ذلؾ الوقت العصيب بالذات، نحو األمـ المتحػدة، 

، طالمػػػا أف »دولػػػة غيػػػر عضػػػو“مطالبػػػة جمعيتيػػػا العامػػػة، بالتصػػػويت عمػػػى رفػػػع مكانػػػة فمسػػػطيف فييػػػا، إلػػػى 
، بالموعػػد الػػذي حػػدده االتفػػاؽ معيػػا لمتفػػاوض المباشػػر والجػػدي بشػػأف أخمػػت بشػػكؿ فاضػػح ووحشػػي”إسػػرائيؿ“

 ىذه الدولة؟
عشػػػروف عامػػػًا مػػػرت داخػػػؿ ىػػػذا الخمػػػؿ التػػػاريخي الكبيػػػر، حتػػػى بػػػدأت مؤشػػػرات الصػػػحوة فػػػي وعػػػي السػػػمطة 
الوطنية، لتكتشؼ أواًل )أو لتقر  عمى األقؿ(، عمى وقعيا الصعب والمعقد، أنيػا تقػؼ عمػى كثبػاف رمػؿ مػا لػـ 
تبادر إلى تجاوزىا، فإنيا سوؼ تبتمعيا، وتبتمع معيا أحالـ الدولة الموعودة . ولتقػر ثانيػًا، أنػو ال بػد ليػا مػف 

 لفمسطيف.”دولة غير عضو“التحرؾ السريع نحو األمـ المتحدة، والطمب منيا التصويت الالـز عمى مكانة 
ممارسػػة أعمػػى درجػػات الضػػغوط السياسػػية والواليػػات المتحػػدة بالمقابػػؿ، نحػػو ”إسػػرائيؿ“عمػػى الفػػور، تحركػػت 

واالقتصادية عمى السمطة، لمنعيا مف الوصوؿ إلى األمـ المتحدة. وىو في الحقيقة، تحرؾ متوقع . فالسمطة 
كانػػت فػػي ىػػذا المسػػار السياسػػي الجديػػد، تقمػػب قواعػػد المعبػػة السياسػػية فػػي المنطقػػة رأسػػا عمػػى عقػػب . فقػػد 

لسػنوات الماضػية أف تكػوف ىػي وحػدىا الراعيػة لممفاوضػات، دوف أدنػى اعتادت الواليات المتحدة خػالؿ كػؿ ا
أف ترتػػاح إلػػػى ىػػذه الرعايػػػة المنحػػػازة بكػػؿ تفاصػػػيميا، لمصػػػمحتيا ”إسػػػرائيؿ“تػػدخؿ لألمػػػـ المتحػػدة . واعتػػػادت 
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والستراتيجيتيا الثابتة في توسيع وتكثيؼ االستيطاف . واعتادت الدوؿ األوروبية مف جانبيا، ىذه الحاؿ، دوف 
 أف ننسى اعتياد الجانب العربي عمييا، واسترخاءه عمى تراكمات الزمف الرديء فييا.

أعود اآلف، إلى السؤاؿ السابؽ، لماذا تػأخرت السػمطة طػواؿ كػؿ ىػذه السػنوات العجػاؼ، حتػى امتمكػت القػدرة 
الجػاري،  لإلعالف عف قرارىا بالذىاب إلى األمـ المتحدة، ثـ تحديػد التصػويت فػي الخػامس عشػر مػف الشػير

اسػتقالؿ فمسػطيف، أو فػي التاسػع  1988وىو اليػـو الػذي أعمنػت فيػو منظمػة التحريػر فػي الجزائػر فػي العػاـ ،
والػػػذي عمػػػى أساسػػػو أقيمػػػت  1947والعشػػػريف مػػػف الشػػػير نفسػػػو، وىػػػو يػػػوـ صػػػدور قػػػرار التقسػػػـ فػػػي العػػػاـ ،

 لة فمسطيف، إلى جانبيا؟بعد أقؿ مف سنة، وكاف مف المفروض، وفؽ القرار ذاتو، إقامة دو ”إسرائيؿ“
المنطقة كميا تتغير منذ سنتيف، بمعدالت زلزالية جارفة، مف الربيع العربي أو اإلسالمي إلى سواه، ما يفرض 

 التغير الجذري عمى الحراؾ السياسي الفمسطيني بجميع مستوياتو.
 9/11/2012، الخميج، الشار ة
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