
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 يؤكد التمسك بالقدس عاصمة أبدية لفمسطين و  بطريرك روسيايستقبل  عباس

 في غزة تدعو األجنحة العسكرية لمرد عمى جرائم االحتالل الفمسطينية الفصائل

 التوجو لألمم المتحدةوتطالبيا بعدم  السمطة الفمسطينيةتيدد  "سرائيل"إ
 بخصوص انتخابات المكتب السياسي لحماسالصمت  مشعل طمب منبديع الشرق األوسط: 

 ثورةالرئيس التونسي: الشعب الفمسطيني أول من أعطانا دروس ال

قطاع غزة: سقوط ستة شيداء 
صابة العش د وع  تت و"إسرائيل" رات..وا 
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صابة قطاع غزة:  .1  بعدوان أقوى وأوسع  تتوع د و"إسرائيل".. العشراتسقوط ستة شيداء وا 
رئيس وزراء الحكومة االسرائيمية بنياميف نتنياهو  ، أفالقدس المحتمة، مف 11/11/2012سما، وكالة  ذكرت

أكػػػد اف الجػػػيش االسػػػرائيمي مسػػػتيد لزيػػػارة وتيػػػرة عممياتػػػة اليسػػػكرية ضػػػد  طػػػاع  ػػػزة حػػػاؿ اسػػػتمرار اطػػػ ؽ 
 ية.الصواريخ الفمسطينية مف القطاع عمى البمدات والتجميات االسرائيمية جنوب الدولة اليبر 

و اؿ نتنيػاهو يػي تصػريحات لػة بمسػتسؿ جمسػة الحكومػة االسػرائيمية االسبوعيةي"جي ػنا ييمػؿ وسػييمؿ بحػـز 
و وة ضد  طاع  زة، يالفصائؿ يي  ػزة تمقػت ضػربات موجيػة، ولكػف عمػى اليػالـ أف ُيػدرؾ بػلف إسػرائيؿ لػف 

ة وتيرة الرد اليسكري ضد  طػاع تبقي مكتوية األيدي أماـ مف يحاوؿ المساس بسا ينحف مستيدوف اآلف لزياد
  زة.

 الت صحيفة "هآرتس" اليبريػة إف التصػييد األمنػي ،واسػتمرار تػدهور الوضػد الميػداني يػي  طػاع  ػزة ي" ػد و 
 يجر إلى مواجسة بيف حماس و وات االحت ؿ اإلسرائيمي".

تسػيى لتركيػػز  وأ ػارت الصػحيفة إلػى أف التصػييد األمنػي وتػدهور األوضػاع سيضػطر حكومػة نتنيػاهو التػي
الميركة االنتخابية حوؿ الممؼ اإليراني، سيضطرها إلى التيامؿ مد التدهور المذكور خصوصػًا وأف حكومػة 
نتنيػػاهو كانػػت تيتػػـز طػػرح السػػدوء األمنػػي عمػػى الحػػدود الجنوبيػػة وانخفػػاض اليمميػػات التفجيريػػة ضػػد إسػػرائيؿ 

 كإحدى أهـ إنجازاتسا.
أو إطػ ؽ صػاروخ باتجػاس إسػرائيؿ سػيزيد مػف احتمػاالت  ػف حممػة وبحسب الصحيفة يإف كػؿ "حػدث أمنػي" 

عسكرية ضد  طػاع  ػزة، عمػى الػر ـ مػف أف نتنيػاهو ييػرؼ أف حممػة عسػكرية بريػة تينػي تورطػة يػي  طػاع 
  زة.

وتقوؿ هآرتس إف إسرائيؿ تيتبػر أف سمسػمة األحػداث واليمميػات األخيػرة تػدؿ عمػى أف ي"حركػة حمػاس تسػيى 
 يد األمني واليسكري".لممواجسة والتصي

مػػػػػف القػػػػػدس، أف خمسػػػػػة  وكػػػػػاالتعػػػػػف ، يػػػػػايز أبوعػػػػػوف، عػػػػػف 11/11/2012،  األيـــــام، رام اهلل،وأضػػػػػايت 
مساء أمس، وأصيب الي رات جراح بيضسـ بالغػة الخطػورة، يػي  صػؼ جػوي ومػدييي است سدوا يمسطينييف 

 اسرائيمي عمى مناطؽ يي  طاع  زة.
لجنػػاح اليسػػكري لحركػػة الجسػػاد االسػػ مي، يػػي  ػػارة جويػػة اسػػرائيمية نا ػػط يػػي سػػرايا القػػدس، ا داست ػػسكمػػا 

استسديتة منتصؼ ليمة امػس وهػو يطمػؽ صػاروخا عمػى اهػداؼ اسػرائيمية  ػماؿ  طػاع  ػزة، عمػى مػا اعمنػت 
 "السرايا".

 الػػت مصػػادر إسػػرائيمية إف مجموعػػة مػػف الصػػواريخ ُأطمقػػت مػػف عػػزة وسػػقطت يػػي الكيبوتسػػات ويػػي السػػياؽ 
 النقب الغربي ومدف جنوب إسرائيؿ.الوا ية ب

وأ ارت القناة إلى أف رئيس بمدية "ا كوؿ" جاف يفني أعمف تيطيؿ الدراسة يي المدينة، ييما تتدارس الجسات 
 المختصة يي مدف أسدود وعسق ف وسديروت وأ كوؿ اتخاذ نفس القرار.
يتػػوح إف سػػمطات االحػػت ؿ أبمغػػتسـ و ػػاؿ رئػػيس لجنػػة إدخػػاؿ البضػػائد لمقطػػاع يػػي السػػمطة الفمسػػطينية، رائػػد 

 نيتسا إ  ؽ ميبر كـر أبو سالـ صباح اليـو األحد بسبب تدهور األوضاع األمنية.
ونقػػؿ المو ػػد اإللكترونػػي لصػػحيفة "يػػدييوت أحرونػػوت" عػػف مػػا يسػػمى بػػػ"منسؽ ال ػػؤوف اإلنسػػانية يػػي وزارة 

يػة وأنػة ال يمكػف لمجػيش اإلسػرائيمي المغػػامرة الػدياع اإلسػرائيمية"  ولػة، "إف إ ػ ؽ الميبػر جػاء لضػػرورات أمن
 بحياة الناس".
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و الت القناة اليبرية اف اجتماعػا يضػـ رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية بنيػاميف نتنيػاهو ووزيػر دياعػة ايسػود بػاراؾ 
ورئػيس هيئػة أركػاف الجػيش بينػي جػانتس عقػد مسػاء امػس يػي مكتػب نتنيػاهو بالقػدس بسػدؼ بحػث تػداعيات 

نػػوب إسػػرائيؿ وكيفيػػة الػػرد عميسػػا، وذلػػؾ بحضػػور مجموعػػة مػػف  ػػادة األجسػػزة األمنيػػة و ػػادة األحػػداث يػػي ج
 الجيش.

ويي السياؽ ذاتة، دعا زعيـ الميارضػة اإلسػرائيمية، ووزيػر الػدياع األسػبؽ،  ػاؤوؿ مويػاز، مسػاء امػس، إلػى 
يت الجػػػػيش تنفيػػػػذ هجػػػػوـ عسػػػػكري يػػػػي عمػػػػؽ  طػػػػاع  ػػػػزة ردًا عمػػػػى سمسػػػػمة السجمػػػػات األخيػػػػرة التػػػػي اسػػػػتسد

 اإلسرائيمي.
ونقمت القناة السابية عف موياز الذي يستيد لمػدخوؿ يػي سػباؽ االنتخابػات اإلسػرائيمية  ولػة "لقػد حػاف الو ػت 
ليمميػػة  ػػاممة يػػي عمػػؽ  طػػاع  ػػزة .. يجػػب أف ال ن ػػارؾ يػػي إبقػػاء المنظمػػات اإلرهابيػػة عمػػى  يػػد الحيػػاة 

 والتخطيط لمساجمتنا".
اسة لمجػيش لميمػؿ بػالقوة حي مػا كػاف ذلػؾ ضػروريًا .. يجػب أف تكػوف اسػتجابة وأضاؼ "ينبغي أف يسمح الس

 الرد سريية ضد المنظمات اإلرهابية والجيش  ادر عمى القياـ بسا".
 وتابد "أمف إسرائيؿ يوؽ كؿ اعتبار و بؿ أي انتخابات .. يجب أف تتنبة الحكومة اإلسرائيمية لذلؾ".

اإلسرائيمي، آيي ديختر، "أف السجمات اإلرهابيػة مػف  ػزة ضػد المػدنييف  مف جستة،  اؿ وزير الجبسة الداخمية
 والجنود عمؿ ال يطاؽ و ير ميقوؿ وال يمكف إلسرائيؿ أف تقبؿ بسذس السجمات".

 وأضاؼ "عمى إسرائيؿ أف تييد ت كيؿ الردع اليسكري يي أوؿ يرصة تسمح بذلؾ".
عمى مػا وصػفسا بػػ "األحػداث اإلرهابيػة التػي تنفػذ مػف  واتسـ ديختر الرئيس محمود عباس بيدـ  درتة لمسيطرة

  زة"، يي و ت يواصؿ بنفسة جسودس ل عتراؼ بدولة يمسطينية.
و ػػاؿ "الحقيقػػة اف السػػمطة بقيػػادة محمػػود عبػػاس تحػػاوؿ أف تظسػػر لميػػالـ أنػػة كعبػػاس   ػػادر عمػػى أف يكػػوف 

ر  مقػًا مػف وجسػة نظػر إسػرائيؿ هػو تزايػد مسؤواًل عف دولة يمسطينية وهو يطالػب بػاالعتراؼ بسػا، ولكػف األك ػ
 اإلرهاب المتصاعد مف  زة وعدـ  درة أبو مازف عمى و فة".

وتابد "أبو مازف يريد الذهاب الى األمـ المتحدة وهو يدعي أنة يم ؿ الفمسطينييف يي الضػفة الغربيػة والقػدس 
إسرائيؿ .. يجب عمينػا أف نمػزؽ  ال ر ية و زة، ولكف هو ينكر مسؤوليتة عف اإلرهاب الصادر مف  زة تجاس

  ناع التم يؿ الخاطئ الذي يحاوؿ رسمة محمود عباس عمى وجسة ويتباهى يية أماـ اليالـ".
بػػدورس،  ػػاؿ وزيػػر ال ػػتات، يػػولي ادل ػػتايف، "إف األحػػداث يػػي الجنػػوب وصػػمت إلػػى الصػػفر، سػػتكوف الدولػػة 

قػػد حػػاف الو ػػت لتفجيػػر أوكػػار اإلرهػػابييف خاطئػػة إذا أيقنػػت أنػػة يمكنسػػا التخمػػي عػػف حيػػاة مميػػوف  ػػخص، ل
 واليودة يورًا إلى  وة الردع اإلسرائيمية".

كمػا دعػا مسػػؤولوف يػي الكنيسػػت وأحػزاب سياسػية مختمفػػة إلػى  ػػف هجػوـ بػري عمػػى  طػاع  ػػزة ردًا عمػى مػػا 
 .وصفوس بػ "السجمات اإلرهابية المستمرة يي  طاع  زة

بجػػراح متفاوتػػة، جػػراء  واأربيػػة جنػػود إسػػرائيمييف أصػػيبأف  ،10/11/2012، فمســطين أون اليــنون ػػر مو ػػد 
اسػػتسداؼ المقاومػػة الفمسػػطينية جيػػب عسػػكري كػػاف يقمسػػـ بمحػػاذاة "السػػياج األمنػػي"  ػػرؽ حػػي الزيتػػوف  ػػرؽ 

وذكرت إذاعػة جػيش االحػت ؿ اإلسػرائيمي أف إصػابة أحػد الجنػود اإلسػرائيمييف وصػفت بػػ"الخطيرة  مدينة  زة.
 ت جراح البا يف بالمتفاوتة ما بيف المتوسطة والخفيفة.جدًا"، بينما وصف

وأ ارت اإلذاعة إلى أف المقاوميف الفمسطينييف استسديوا المركبة اليسكرية بصاروخ مضػاد لمػدبابات مػف نػوع 
صابة الجنود اإلسرائيمييف بالجراح المختمفة.  "كورنيت"، مما أدى إلى ا تياؿ المركبة اليسكرية، وا 
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لداخمية المستوطنيف اإلسرائيمييف القاطنيف يي المستوطنات المحيطػة بقطػاع  ػزة، بالبقػاء يػي وأمرت الجبسة ا
منػػػاطؽ  ريبػػػة مػػػف الم جػػػئ، تحسػػػبًا لسػػػقوط صػػػواريخ يمسػػػطينية عمػػػى المسػػػتوطنات اإلسػػػرائيمية يػػػي أعقػػػاب 

صػػابة نحػػو  يػػي  آخػػريف يػػي  صػػؼ مػػدييي عمػػى منػػاطؽ متفر ػػة 30است ػػساد    ػػة مػػواطنيف يمسػػطينييف، وا 
  طاع  زة.

ويرضت دائرة الر ابة اليسكرية يي جيش االحت ؿ حظرًا أمنيًا عمى وسائؿ اإلع ـ اإلسػرائيمية ليػدـ التيامػؿ 
 مد حدث الجيب المستسدؼ إال بما تصدرس الدائرة.

وزير الجيش اإلسرائيمي إيسود باراؾ توّعد يصائؿ المقاومة أن  11/11/2012قدس برس، وجاء يي 
يي  طاع  زة برٍد عسكري "أ وى وأصخب وأوسد" عمى عممية استسداؼ جيب عسكري إسرائيمي  الفمسطينية

  رؽ حي الزيتوف جنوب  ر ي مدينة  زة.
 ، عػف بػاراؾ  ولػة "إف الجػيش لػف 11|10ونقمت القناة اليا ػرة يػي التمفزيػوف اإلسػرائيمي مسػاء اليػـو السػبت ك

اسػػتسداؼ الجيػػب اليسػػكري وسػػيّرد بحػػـز و ػػوة خػػ ؿ أيػػاـ  يسػػكت أبػػدًا ولػػف يقػػؼ مكتػػوؼ األيػػدي إزاء عمميػػة
  ميمة".

 
 يؤكد التمسك بالقدس عاصمة أبدية لفمسطين و  بطريرك روسيايستقبل  عباس .2

استقبؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس يي  صر ي وكاالت - الرحيـ حسيف عبد – ع ء الم سراوي
  دة “و مدس  كنيسة األر وذكسية الروسية كيريؿ األوؿالرئاسة الفمسطينية يي بيت لحـ بطريرؾ روسيا وال

 ”.صندوؽ وحدة ال يوب األر وذكسية“، وتسمـ منة وسامًا خاصًا مف ”بيت لحـ الكبرى
إف زيارة  بطتة إلى األراضي المقدسة تاريخية باإلضاية إلى “و اؿ عباس، يي مؤتمر صحفي بيد المقاء 

نابية مف دعـ القيادة الروسية وال يب الروسي لتحقيؽ الس ـ اليادؿ أهميتسا الروحية وميانيسا السياسية ال
يي ال رؽ األوسط وا  امة الدولة الفمسطينية وعاصمتسا القدس ال ر ية، وجسودس يي تيزيز الي  ات ال نائية 

 ."الدينية بيف يمسطيف وروسيا وال يبيف الفمسطيني والروسي
حايظ عمى حقة يي التحرر واالستق ؿ ويي القدس ال ر ية نؤكد أف ال يب الفمسطيني سيبقى ي“وأضاؼ 

عاصمة أبدية لدولة يمسطيف، ونقدـ ال كر لمبطريرؾ عمى خدماتة ولمكنيسة عمى ما  دمتة وتقدمة مف دعـ 
 ."لم يب الفمسطيني

 11/11/2112االتحاد، أبو ظبي، 
 

 يجب إنياء االنقسام وفاء لروح "أبو عمار"  فياض: .3
مت مؤسسة ياسر عريات، مساء أمس حف  يي  صر راـ اهلل ال قايي، لمناسبة الذكرى نظ يوسؼ ال ايبي

ال امنة لرحيؿ الرئيس ال سيد ياسر عريات، أعمنت خ لة يوز مست فى المطمد يي مدينة القدس وجامية 
 مناصفًة. 2102النجاح الوطنية بنابمس بجائزة ياسر عريات لإلنجاز 

 ـ يياض عمى ضرورة الو وؼ بحـز يي وجة التسديدات اإلسرائيمية، ودعا  دد رئيس الوزراء الدكتور سو 
إلى اليمؿ عمى ضماف عدـ  بوؿ المجتمد الدولي أو تسميمة بم روعية هذس التسديدات إزاء التحرؾ 
الفمسطيني يي األمـ المتحدة، كما دعا إلى ضرورة تحقيؽ االنسجاـ التاـ بيف مختمؼ مكونات النظاـ 

متيف جبستنا الداخمية بلعمى درجات التماسؾ والوحدة الكفيمة بتيزيز  درة  يبنا عمى مواجسة السياسي، وت
التحديات الراهنة، و اؿ "ونحف يي رحاب روح ال سيد القائد أبو عمار، بلف  درة  يبنا عمى مواجسة 
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لوطنية لتحقيؽ التحديات الراهنة، والتي تزداد صيوبة يومًا بيد يوـ، تتطمب أ صى درجات المسؤولية ا
االنسجاـ التاـ بيف مختمؼ مكونات النظاـ السياسي، وتمتيف جبستنا الداخمية بلعمى درجات التماسؾ 
والوحدة، كما أنسا تتطمب الو وؼ بحـز يي وجة التسديدات اإلسرائيمية، بما يي ذلؾ مف خ ؿ السيي 

ات إزاء تحركنا عمى الساحة الدولية، لضماف عدـ  بوؿ المجتمد الدولي أو تسميمة بم روعية هذس التسديد
 بما يي ذلؾ يي األمـ المتحدة حاضنة القانوف الدولي وال رعية الدولية ".

وجدد يياض يي كممتة، دعوتة لممجتمد الدولي لضرورة استخ ص اليبر مف األسباب التي أدت إلى ي ؿ 
لزاـ إسرائيؿ  بمرجييات تمؾ اليممية، والمتم مة يي  رارات اليممية السياسية يي انساء االحت ؿ اإلسرائيمي، وا 

، و اؿ "دعوني أؤكد بلنة آف األواف ألف يستخمص 0745ال رعية الدولية، وحؿ الدولتيف عمى حدود عاـ 
المجتمد الدولي اليبر مف األسباب التي أدت إلى ي ؿ اليممية السياسية، وعدـ تمكنسا مف الوصوؿ إلى 

متسا إنساء االحت ؿ اإلسرائيمي وتمكيف  يبنا مف تقرير مصيرس. يمـ ييد األهداؼ المرجوة منسا، ويي مقد
ممكنًا أف تستمر اليممية السياسية رهينة، كما هي منذ حوالي ع ريف عامًا، لما السرائيؿ، وهي القوة 

ية الدولية، المحتمة، مف استيداد لتقديمة، بديً  عف االلتزاـ بمرجييات تمؾ اليممية والمتم مة يي  رارات ال رع
 ".0745وحؿ الدولتيف عمى حدود عاـ 

 11/11/2112األيام، رام اهلل، 
 

 الغصين: محاوالت االحتالل تصدير أزماتو إلى غزة لن تمر .4
اعتبر رئيس المكتب اإلع مي الحكومي يي  طاع  زة، إيساب الغصيف، أف التصييد اليسكري ي  زة

اولة لػ "تصدير األزمات الداخمية اإلسرائيمية إلى  زة"، اإلسرائيمي األخير ضد  طاع  زة ينطوي عمى مح
 ويؽ رأية.

وأضاؼ الغصيف يي تيميؽ ن رس عمى صفحتة عمى مو د التواصؿ االجتماعي "ييسبوؾ"، مساء اليـو 
 ، "ال يب الفمسطيني  ادر عمى الدياع عف نفسة، وليبة االنتخابات اإلسرائيمية عمى 00|01السبت ك

 ني أمر ال يمكف القبوؿ بة والتسميـ يية وهو أمر لف يمر".حساب الدـ الفمسطي
واعتبر أف التصييد اإلسرائيمي ضد  زة هو "جريمة حرب ُتضاؼ إلى مسمسؿ الدماء بحؽ  يبنا وانتساؾ 
خطير لمقانوف الدولي اإلنساني"، داعيًا المجتمد الدولي إلى تك يؼ جسودس لمجـ اليدواف اإلسرائيمي بحؽ 

 سطينييف.المدنييف الفم
وأ ار إلى أف الحكومة الفمسطينية يي  زة تتابد آ ار اليدواف اإلسرائيمي وتتكّفؿ بميالجة الجرحى بكؿ 

 مسؤولية ر ـ الحصار والظروؼ الصيبة التي يمر بسا القطاع.
 11/11/2112قدس برس، 

 
 عريقات: بدء اإلجراءات النيائية لطمب الحصول عمى دولة فمسطينية .5

طيني، السبت، بدء اإلجراءات النسائية لتحديد موعد طرح طمب حصوؿ يمسطيف عمى أعمف مسئوؿ يمس
 صفة دولة  ير عضو يي األمـ المتحدة لمتصويت ووصوؿ الم اورات ب لنة لمرحمة "متقدمة".

و اؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات، إف البي ة الفمسطينية لدى األمـ المتحدة انتست اليوـ، 
يد مسودة م روع الطمب الفمسطيني عمى جميد الدوؿ األعضاء يي الجميية اليامة البالغ عددهـ مف توز 
 دولة تمسيدا لتحديد موعد جمسة التصويت عمية. 071
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وذكر عريقات أف توزيد مسودة م روع الطمب جاء كخطوة نسائية لمدوؿ الرا بة يي تقديـ أي م حظات يي 
 اليربية مد كاية الدوؿ األعضاء ولح د أكبر دعـ لة. -ية إطار استمرار الم اورات الفمسطين

و دد عمى أف طرح الطمب لمتصويت "سيتـ خ ؿ ال سر الجاري بموجب  رار تـ اتخاذس يمسطينيا وعربيا وال 
 رجية عف ذلؾ".

 11/11/2112فمسطين أون الين، 
 

 أبو ردينة ينفي تأجيل التوجو لألمم المتحدة .6
فى الناطؽ باسـ الرئاسة الفمسطينية نبيؿ أبو ردينةي األنباء التي تحد ت عف تفكير ن يعبدالقادر يارس - زة

الرئيس الفمسطيني محمود عباس بتلجيؿ التوجة إلى الجميية اليامة لألمـ المتحدة لنيؿ عضوية يمسطيف 
مسطينيا بصفة مرا ب. وأكد أف القرار ب لف التوجة إلى الجميية اليامة يي  سر نويمبر الحالي اتخذ ي

 وعربيا، ومسودة م روع القرار وزعت يي األمـ المتحدة وبقيت بيض اإلجراءات القانونية.
 11/11/2112عكاظ، جدة، 

 
 "الوطني الفمسطيني" يدعو إلنياء االنقسام وترسيخ الوحدة .7

ع ء  دعا المجمس الوطني الفمسطيني ومقرس عماف، إلى إنساء االنقساـ وترسيخ الوحدة ورص الصفوؼ وا 
 مصمحة الوطف.

وطمب المجمس يي بياف أصدرس مساء اليوـ السبت، بمناسبة الذكرى ال امنة لوياة الرئيس الفمسطيني السابؽ 
ياسر عريات إلى"استخ ص اليبر والدروس مف التجربة النضالية الفمسطينية يي ظؿ الظروؼ البالغة 

وؿ متنفذة عمى حرماف يمسطيف مف حقسا يي التيقيد التي تمر بسا القضية الفمسطينية يي و ت ت دد يية د
الحصوؿ عمى اليضوية يي األمـ المتحدة، وتسدد وتتوعد القيادة الفمسطينية إْف استمرت يي سييسا الم روع 

 لمحفاظ عمى الحقوؽ الوطنية ويي الو ت الذي تمتند يية عف إلزاـ إسرائيؿ تنفيذ  رارات ال رعية الدولية".
الحفاظ عمى استق لية القرار الفمسطيني وعمى  رعية تم يؿ منظمة التحرير و دد المجمس عمى أهمية 

لم يب الفمسطيني يي جميد أماكف تواجدس وعمى ضرورة االستيداد لمتطمبات المرحمة القادمة والتفاؼ جميد 
مـ الفصائؿ والقوى ومختمؼ يئات ال يب الفمسطيني إلنجاح الجسود لنيؿ االعتراؼ الدولي بفمسطيف يي األ

 المتحدة تمسيدا الستكماؿ مسيرة اليمؿ والبناء.
 11/11/2112الشرق، الدوحة، 

 
 "التغيير واإلصالح": مؤتمر تونس ثمرة طبيعية لمربيع العربي .8

اعتبرت كتمة "التغيير واإلص ح" التابية لحركة "حماس" يي المجمس الت رييي الفمسطيني، أف ي  زة
ى يي سجوف االحت ؿ، بلنة " مرة طبييية ل ورات الربيد اليربي احتضاف تونس لمؤتمر دولي حوؿ األسر 

 واعتراؼ أف األسرى أف مداييوف عف كرامة األمة اليربية واإلس مية".
  أف ييطي المؤتمر "زخما 01/00وتو يت الكتمة يي بياف لسا تمقت " دس برس" نسخة عنة السبت ك

فمسطينييف، إضاية ألهميتة عمى الصييد الدولي واليربي إع ميا و انونيا يي تفييؿ تدويؿ  ضية األسرى ال
كونة ينطمؽ مف أوؿ بمد أطمقت منسا  رارة ال ورات اليربية وبرعاية رسمية مف رئيس الجمسورية المنصؼ 

 المرزو ي".



 
 
 

 

 

           9ص                                    2675العدد:                11/11/2012األحد  التاريخ:

ودعت الكتمة يي بيانسا كؿ الدوؿ اليربية إلى "النسج عمى منواؿ المؤتمر التونسي"، مؤكدًة أف انيقادس 
 س ييني أف خطوات أخرى ستتبيسا يي بقية دوؿ الربيد اليربي.بتون

ووصؼ البياف المؤتمر بلنة "مبادرة عظيمة" وأعربت كتمة "التغيير واإلص ح" عف أممسا يي أف "تدييسا 
يياليات  ادرة عمى تحرير األسرى سواء كانت يياليات حقو ية كريد  ضايا ضد االحت ؿ يي المحاكـ 

 مة".الدولية عمى جرائ
 11/11/2112قدس برس، 

 
 منظمو مؤتمر األسرى في تونس "تجاىمونا" "أبو عين": .9

أكد زياد أبو عيف وكيؿ وزارة األسرى يي حكومة راـ اهلل، عمى ريض السمطة الفمسطينية الم اركة يي 
، احتجاجا عمى الترتيبات التي اتبيتسا المج نة المنظمة مؤتمر األسرى يي تونس، الذي انطمقت ييالياتة اليـو

 لممؤتمر وما وصفة "است ناء وتجاهؿ دور السمطة الفمسطينية الرسمي الذي يم ؿ األسرى".
وأ ار أبو عيف يي تصريحات لوكالة " دس برس" إلى أف الويد الفمسطيني التقى الرئيس التونسي وعرض 

ر دعـ رئاسة الجمسورية وكاف عمية يكرة عقد هذا المؤتمر لدعـ األسرى وا  ارة ممؼ مياناتسـ، يمقي هذا القرا
 مف المقرر ت كيؿ لجنة م تركة لمتحضير لسذا المؤتمر، بحسب  ولة.

ولفت أبو عيف إلى أف عدـ م اركة وزارة األسرى براـ اهلل ييود إلى "تيمد الجسة المنظمة است ناء المؤسسة 
 ي الضيوؼ"، مضيفا الرسمية مف دور مركزي أساسي وتحويمة إلى دور هام ي و أف يكوف الحضور كبا

"هذا يجرح م اعرنا ويية تجاوز لمدور الرئيسي واألساسي لموزارة، ونحف أهؿ الطفؿ و أصحاب  ضية 
 األسرى، وال يجب التيامؿ مينا بسذس الطريقة".

أكد أف مقاطية سمطتة لمؤتمر األسرى بتونس ال ييني تدهورا لمي  ة، م ددا عمى أف الي  ة جيدة مد و 
رئاسة التونسية "والتي حاولت تجاوز الم كمة، لكف المجنة المنظمة لممؤتمر أصرت عمى است ناء الحكومة وال

 السمطة الفمسطينية مف الحضور".
 11/11/2112فمسطين أون الين، 

 
 ناصر القدوة يجدد رفضو نبش قبر عرفات  .10

الراحؿ، أمس، ريضة جدد ناصر القدوة مدير مؤسسة ياسر عريات وابف  قيقة الزعيـ الفمسطيني ي أ ؼ ب
و اؿ القدوة يي حفؿ خطابي، أمس، يي الذكرى ال امنة ”. يكرة بغيضة“لفكرة نبش  بر خالة، ميتبرًا أنسا 

مؤخرًا خرج عمينا البيض بفكرة بغيضة، هي نبش  بر الرئيس الراحؿ وتدنيس  برس والمساس “لرحيؿ عريات 
بالسـ، وال واهد ”إسرائيؿ“ائد المؤسس تـ ا تيالة عمى يد الجميد بات مدركًا تمامًا أف الق“وأضاؼ ”. برمزيتة

 ”.بإزاحة عريات”اإلسرائيمية“والدالئؿ كانت ك يرة، وتضمنت  رارات رسمية مف الحكومة 
وبدأ الفمسطينيوف، الميمة الماضية، إحياء الذكرى ال امنة لرحيؿ عريات، وأضيئت ال موع عمى  برس إيذانًا 

 . ببدء يياليات هذس الذكرى
 11/11/2112الخميج، الشارقة، 

 
 % من الييئات المحمية لن تشارك في المرحمة التكميمية لالنتخابات66رام اهلل:  .11
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أعمف رئيس لجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية، حنا ناصر، بلف االنتخابات التكميمية لممجالس ي راـ اهلل
 هيئة محمية. 21ف  اني/نويمبر الجاري بم اركة ت ري 22المحمية يي الضفة الغربية المحتمة ستجري يـو 

هيئة محمية  22  يي مقر المجنة براـ اهلل، إف 00|01و اؿ ناصر يي مؤتمر صحفي عقدس اليوـ السبت ك
يي  رى وبمدات الضفة الغربية المحتمة، لف تجري ييسا انتخابات تكميمية نظرًا لترّ ح  ائمة واحدة يي كؿ 

هيئة أخرى لف تجري ييسا انتخابات نظرًا ليدـ تر ح أي  21بالتزكية، باإلضاية إلى منسا وبالتالي يقد يازت 
  ائمة؛ حيث سيصار إلى تيييف أعضاء مجالسسا مف  بؿ وزير الحكـ المحمي.

ـّ ا صائسا مف المرحمة ال انية والتكميمية ل نتخابات  وويقًا لسذس الميطيات، يإف نسبة السيئات المحمية التي ت
يي المائة مف إجمالي عدد السيئات الكمي، يي حيف بمغت نسبة السيئات التي لـ تخض  44ت كؿ 

 يي المائة. 47االنتخابات مف األساس يي مرحمتسا األولى 
ولـ تتيَد نسبة م اركة الينصر النسائي يي االنتخابات المحمية التي جرت خ ؿ النصؼ ال اني مف ال سر 

 سيدة يقط. 222مر حًا منسـ  631لمر حيف الذي بمغ عددهـ يي المائة مف إجمالي ا 24الماضي 
 11/11/2112قدس برس، 

 
 االحتالل المسؤولية عن العدوان عمى غزةحماس تحم ل  .12

، الناطؽ باسـ حركة المقاومة اإلس مية "حماس" أف التصييد الصسيوني واستسداؼ ي  زة أكد يوزي برهـو
ية، ويجب أف يوضد لة حد، م ددا عمى أف ال يب المدنييف أمر خطير جدا وال يمكف السكوت عم

 الفمسطيني ومقاومتة الباسمة "لف تسمح عمى اإلط ؽ بفرض أي ميادالت إسرائيمية عمى  يبنا".
  إف 00-01و اؿ برهوـ يي تصريح صحفي تيقيبا عمى اليدواف الصسيوني المتواصؿ عمى  يبنا السبت ك

 ذيف يقتموف أبناءنا م روعة"."مقاومتنا ل حت ؿ ولمجنود الصساينة ال
كما حمؿ "حكومة االحت ؿ المسئولية الكاممة عف كؿ تبيات وتداعيات هذا التصييد، ولف نسمح بلف يكوف 

 الدـ الفمسطيني  مًنا لتحقيؽ مكاسب انتخابية وسياسية إسرائيمية".
يوني، التداعيات الكاممة بدورس حّمؿ الدكتور سامي أبو زهري، الناطؽ باسـ حركة "حماس" االحت ؿ الصس

 عف استسداؼ المدنييف يي  طاع  زة.
  لػ"المركز الفمسطيني لإلع ـ" إف التصييد 00-01و اؿ أبو زهري، يي تصريٍح خاٍص مساء السبت ك

الصسيوني عمى أطراؼ القطاع الذي تم ؿ يي استسداؼ المدنييف وأسفر عف است ساد عدد مف ال سداء 
صابة عدد كبير مف الم  واطنيف هو تصييد خطير.وا 

 وحذر االحت ؿ مف مغبة االستمرار يي هذا اليدواف، مؤكدًا عمى حؽ المقاومة يي الرد وتويير األمف 
 

والحماية لم يب الفمسطيني يي مواجسة هذا اليدواف، و اؿ "االحت ؿ باستسداؼ المدنييف يتحمؿ كامؿ 
 ؼ".المسئولية عف التداعيات المترتبة عمى هذا االستسدا

 11/11/2112المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 في غزة تدعو األجنحة العسكرية لمرد عمى جرائم االحتالل الفمسطينية الفصائل .13
دعت يصائؿ يمسطينية األجنحة اليسكرية إلى الرد أف  11/11/2112فمسطين أون الين، موقع ذكر 

صابة الي رات. 2 عمى اليدواف اإلسرائيمي عمى  طاع  زة، الذي أسفر عف است ساد  مواطنيف وا 
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وأكد الناطؽ باسـ حركة حماس يوزي برهوـ أف استسداؼ االحت ؿ لممدنييف "تصييٌد خطير ال يمكف 
 السكوت عمية"، مطالبًا المقاومة الفمسطينية بػ"وضد حد لسذا اليدواف اإلجرامي".
ى كاية صناع القرار أف يقفوا و اؿ برهوـ يي تصريح مقتضبي" يجب أف نكسر كاية ميادالت االحت ؿ وعم

 عند مسؤولياتسـ تجاس إمياف االحت ؿ يي جرائمة بحؽ ال يب الفمسطيني".
مف جستسا، أكدت ألوية الناصر ص ح الديف الجناح اليسكري لمجاف المقاومة أف االحت ؿ سيديد  مف 

يمكف السكوت عمى  صؼ  جريمتة الب ية ضد أبناء  يبنا الفمسطيني  رؽ مدينة  زة، و ددت عمى أنة ال
 المدنييف األبرياء.

وتوعدت األلوية يي بياف، االحت ؿ اإلسرائيمي بالرد عمى هذس الجريمة الب ية بكؿ ما تممؾ مف  وة، محذرة 
االحت ؿ مف التمادي بجرائمة ضد أبناء  يبنا بيد أف عجز عف مواجسة المقاوميف  رؽ خاف يونس  بؿ 

 ء.أياـ و رؽ  زة يي هذا المسا
مف جسة أخرى، حممت حركة الجساد اإلس مي االحت ؿ كامؿ المسؤولية عف التصييد الدموي الخطير 
الذي طاؿ المواطنيف اليزؿ  رؽ مدينتي  زة وخانيونس، عادًة أف ما يسو ة مف مبررات تلتي يي سياؽ 

.  التضميؿ الذي يمارسة  ادتة وجي ة المجـر
مقاومة ممتزمة بالدياع عف أبناء  يبنا، والرد عمى جرائـ االحت ؿ و ددت الحركة يي بياف لسا عمى أف ال

المتكررة ضد أهمنا وأرضنا، مطالبة  وى المقاومة بوحدة المو ؼ إزاء هذا اليدواف الغا ـ، الذي سيديد 
 االحت ؿ  منة  اليًا.

ـ "أبو مجاهد" الناطؽ محمد البريأف يايز أبوعوف نق  عف مراسمسا  11/11/2112أليام، رام اهلل، اون رت 
إف االحت ؿ اإلسرائيمي المجـر يتيمد إصابة المدنييف بقصفة السمجي الذي   اؿ باسـ لجاف المقاومة

 تيرضت لة منازؿ المواطنيف وبيت عزاء  رؽ مدينة  زة هذا المساء.
صائؿ المقاومة وأكد "أبو مجاهد" أف هذس المجزرة التي تجري يصولسا اآلف تحتاج إلى رد موحد ومؤلـ مف ي

الفمسطينية لردعة وو ؼ عدوانة ضد أبناء  يبنا الفمسطيني، ميتبرًا أف االحت ؿ واهـ إذا اعتقد أف عممياتة 
اإلرهابية ضد المدنييف سوؼ تو ؼ المقاومة تمؾ المقاومة التي واجست  وات النخبة لدية يلذلتسـ وأو يت 

 ية.ييسـ القتمى واإلصابات يي األياـ القميمة الماض
"الجبسة الديمقراطية لتحرير يمسطيف" دعت المجتمد مف  زة، أف  11/11/2112قدس برس، وجاء يي 

الدولي ب كؿ عاـ ومصر ب كؿ خاّص إلى االضط ع بدورهما لوضد حد لجرائـ االحت ؿ اإلسرائيمي 
 المتواصمة بحؽ ال يب الفمسطيني.

 ، القصؼ اإلسرائيمي 00|01نة مساء السبت كوأدانت الجبسة يي بياف صحفي تمقت " دس برس" نسخة ع
صابة أك ر مف  الذي استسدؼ مناطؽ عّدة  رؽ  طاع  زة وأسفر عف است ساد أربية مواطنيف يمسطينييف وا 

 آخريف، واصفًة هذا التصييد بػ "مجزرة ب ية بحؽ المدنييف". 23
طاع واستسداؼ المدنييف الفمسطينييف، وحّممت الجبسة، الحكومة اإلسرائيمية مسؤولية التصييد الجديد عمى الق

ميتبرًة أف هذا التصييد ينطوي عمى محاولة لػ "خمط األوراؽ" يضً  عف كونة يصب يي إطار الدعاية 
 االنتخابية اإلسرائيمية.

 
 صواريخ المقاومة تدك مواقع االحتالل ردًّا عمى العدوان .14
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يصائؿ المقاومة الفمسطينية لـ تتلخر يي ، أف  زةمف  11/11/2112المركز الفمسطيني لإلعالم، ن ر 
  يدكت 00-01الرد عمى المجزرة التي ا تريتسا  وات االحت ؿ الصسيوني  رؽ  زة، مساء السبت ك

 مغتصبات وموا د االحت ؿ بالقذائؼ الصاروخية.
ي لإلع ـ" وأعمنت سرايا القدس، الجناح اليسكري لحركة الجساد اإلس مي يي بياٍف تمقى "المركز الفمسطين

ممـ، كما  021نسخًة منة،  صؼ مو د كـر أبو سالـ  رؽ ريح جنوب  طاع  زة بقذيفتي هاوف عيار 
 أعمنت  صؼ مغتصبة سديروت بصاروخيف، م ددة عمى أف ذلؾ يي إطار الرد عمى مجزرة  رؽ  زة.

بية، حممة "ياتورة مف جستسا، أطمقت "كتائب الناصر ص ح الديف" الجناح اليسكري لحركة المقاومة ال ي
 االنتقاـ" ردا عمى "مجرزة ال جاعية والتصييد الصسيوني عمى  طاعنا الحبيب".

و الت الكتائب يي بياٍف تمقى "المركز الفمسطيني لإلع ـ" نسخًة منة، إف مجاهديسا أطمقوا    ة صواريخ " 
واستسداؼ مو د كيسوييـ " عمى نيتيفوت ومجمد أ كوؿ وسيديروت مساء اليوـ السبت، كما تـ 2ناصر 

 .015اليسكري بصاروخ مف طراز 
بدورها أعمنت "كتائب ال سيد أبو عمي مصطفى"الجناح اليسكري لمجبسة ال يبية لتحرير يمسطيف مسئوليتسا 

 عمى ميبر كـر أبو سالـ والنقب الغربي. 015عف إط ؽ    ة صواريخ 
عسكرية لفصائؿ المقاومة الفمسطينية يي بياف أجنحة أف   11/11/2112فمسطين أون الين، موقع وذكر 

م ترؾ، أعمنت صباح األحد، مسؤوليتنا عف  صؼ مستوطنات وموا د االحت ؿ اإلسرائيمي المحاذية لقطاع 
يمسطينييف  4 زة بر قات مف القذائؼ الصاروخية، ردًا عمى اليدواف اإلسرائيمي الذي أدى إلى است ساد 

صابة الي رات.  وا 
ئؿ يي بيانسا الم ترؾي" يي كؿ يوـ تسطر المقاومة الفمسطينية المتوحدة يي خندؽ الجساد ضد و الت الفصا

اليدو المغتصب ممحمة جديدة مف الصمود والمواجسة والدياع عف  يبسا وأرضسا، يسي الحصف المتيف 
 الذي تتحطـ أمامة كؿ أطماع وأوهاـ المحتؿ الجباف".

المجزرة الب ية والجريمة النكراء التي ارتكبسا االحت ؿ مساء أمس وبينت أف هذا القصؼ يلتي "ردًا عمى 
السبت  رؽ حي ال جاعية، والتي استسديت المدنييف اآلمنيف يي بيوتسـ، وردًا عمى اليدواف المتواصؿ ضد 

 أهمنا و يبنا".
مكتوية األيدي وحذرت االحت ؿ مف التمادي يي عدوانة، مؤكدة أف المقاومة عمى أهبة االستيداد، ولف تقؼ 

 أماـ أي تصييد أو عدواف، وعمى االحت ؿ أف ييي رسالة المقاومة جيًدا.
و اؿ البياف "إف يصائؿ المقاومة تقؼ اليوـ موّحدة يي وجة هذا اليدواف الغا ـ، وستبقى تدايد عف  يبسا 

."  وتقوـ بواجبسا المقّدس يي مقاومة المحتؿ المجـر
البياف هي، كتائب القساـ، وكتائب حماة األ صى، وكتائب الناصر ص ح واألجنحة اليسكرية الم تركة يي 

 الديف، وكتائب المجػاهػديف، وألوية الناصر ص ح الديػف، وكتائب األنصػار".
 

 سرائيمي شرق غزةتتبنى عممية استيداف الجيب العسكري اإل "الشعبية" .15
ة لتحرير يمسطيف أف ذارعسا اليسكري ذكر بياف رسمي ن ر عمى مو د الجبسة ال يبيي وكاالت - 26عرب

"كتائب ال سيد أبو عمي مصطفى" يتبنى إط ؽ  ذيفة صاروخية مضادة لمدروع صوب جيب عسكري كاف 
 يم ط المنطقة ال ر ية يي  طاع  زة مساء اليـو السبت.
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يت ييما و الت القناة اليا رة اإلسرائيمية إنة جرى استسداؼ الجيب بصاروخ مضاد لمدروع مف نوع كورن
يرضت الر ابة اليسكرية اإلسرائيمية حظرا عمى ن ر أي صور لمجيب، ييما نقمت وسائؿ اع ـ اسرائيمية انة 

 تـ اصابة اربية جنود كانوا يي الجيب اليسكري.
وجاء يي بياف اصدرتة كتائب ال سيد أبو عمي مصطفى انسا استسديت دورية لقوات اليدو  رؽ المنطقة 

/ 00/ 01ب مو د ممكة اليسكري بقذيفتيف مضادتيف لمدروع ، وذلؾ اليوـ السبت الصناعية كارني  ر 
 مساًء. 2533ـ الساعة 2102

ننا يي كتائب ال سيد أبو عمي مصطفى إذ نزؼ  سداء  يبنا بكؿ يخر و اعتزاز و مقاومة   وتابد البياف، وا 
دـ ال يجمب إال الدـ ، كـ نجدد تلكيدنا نؤكد عمى أف دمائسـ سيديد  منسا اليدو و لييمـ  ادة االحت ؿ أف ال

عمى خيار المواجسة ومقاومة االحت ؿ ، وسنواصؿ مقاومتنا وردنا اليسكري طالما بقي االحت ؿ مستمرًا يي 
 احت لة وعدوانة و سنبقى الييوف الساهرة عمى حماية الوطف و المواطف.

 11/11/2112، 84عرب
 

 يتنازلوا عن "العودة" والقدس: الفمسطينيون ليسوا كعباس ولن الرشق .16
سخر  يادي يي حركة "حماس"، مف تصريحات يائير لبيد زعيـ حزب "يوجد مستقبؿ" اإلسرائيمي، ي بيروت

والتي اعتبر ييسا أف تنازؿ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس عف حؽ اليودة، يم ؿ يرصة لتنازؿ 
 عنيدا ييما يتيمؽ بالمدينة المحتمة. الفمسطينييف عف القدس، يي حاؿ تبنت تؿ أبيب مو فا

و اؿ عزت الر ؽ، عضو المكتب السياسي لػ "حماس" إف تصريحات لبيد "تظسر كـ أنة وعصابة الصساينة 
واهموف"، مؤكدا عمى أف "جماهير  يبنا الفمسطيني وال يوب اليربية واإلس مية متمسكة بكؿ ذرة مف  رى 

 ."القدس ويمسطيف
ح لة ن رس عمى صفحتة عمى مو د التواصؿ االجتماعي "ييسبوؾ" السبت و دد الر ؽ، يي تصري

  عمى أف الفمسطينيوف مصمموف "عمى انتزاع حقو سـ وتحرير أرضسـ وتطسير مقدساتسـ .. 01/00ك
 وستبقى القدس دائما وأبدا الياصمة األبدية لفمسطيف واألمة اليربية واإلس مية".

 11/11/2112قدس برس، 
 
 
 

 السمطات السورية صادرت أسمحة خفيفة وحققت مع حراس  ":الشرق األوسط"لـ سبحما مصدر .17
، إف القوات السورية استولت «ال رؽ األوسط» اؿ مصدر مطمد يي حركة حماس، لػي كفاح زبوف - راـ اهلل

عمى أسمحة خفيفة وسيارات، وصادرت كؿ محتويات المكاتب والمنازؿ التابية لحماس يي سوريا بيدما 
تسا  بؿ أياـ. وبحسب المصدر، يإف القوات السورية ا تحمت منازؿ  ادة حماس وبيض مكاتبسا ا تحم

ومزرعة تابية لمحركة يي دم ؽ، واعتقمت جميد الحراس ال خصييف وصادرت أسمحتسـ وبيض األسمحة 
الحراس  الخفيفة األخرى التابية لطوا ـ الحراسة، وجردت كؿ الموجودات يي منازؿ ومكاتب الحركة، بوجود

  ـ صادرتسا.
حققوا مد الحراس وجمييسـ يمسطينيوف، ليدة ساعات،  ـ أطمقوا سراحسـ  ريطة أف ييودوا »وأضاؼ  ائ  

وضيوا اليد عمى منازؿ ومقار الحركة، وأ مقوا »وتابد القوؿ إنسـ «. إلى منازلسـ وأال يمارسوا أي ن اط
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أف أي ممفات مسمة لـ تقد يي يد السورييف. ، مؤكدا «بيضسا بال مد األحمر، وسيطروا عمى بيضسا
كؿ المسؤوليف أصبحوا خارج دم ؽ، وجميد الممفات التنظيمية أتمفت أو أخرجت مف سوريا »وأضاؼ أف 

 «.يي الفترة الماضية أيضا
لـ يكف »و دد القوؿ عند سؤالة عف اليسدة التي تحدث عنسا ص ح البردويؿ أحد  ادة حماس يي  زة، بلنة 

ممفات مسمة، كؿ ما صادروس متيمؽ بموجودات مادية يقط، س ح وسيارات ومحتويات المنازؿ  هناؾ أي
 «.والمكاتب الفار ة
حماس اختارت »وأضاؼ أف «. لـ يكف باإلمكاف السكوت عمى   ؿ الدماء يي سوريا»و اؿ المصدر 

حماس »وتابد القوؿ إف  «.االنحياز إلى ال يب السوري والفمسطيني عمى حساب الي  ة مد النظاـ هناؾ
 «.تقدر ما  دمة النظاـ سابقا، لكف مف دعمنا يي الحؽ ال ندعمة يي الباطؿ

 11/11/2112الشرق األوسط، لندن، 
 

 حماس حسمت أمرىا في قضية اختيار خميفة لمشعلالدالئل تشير إلى أن : أحمد يوسف .18
زة ووكيؿ وزارة الخارجية أحمد يوسؼ، أحد  خصيات حماس يي  طاع   رأىي عمي الصالح - لندف

السابؽ يي حكومة هنية ، أف الدالئؿ ت ير إلى أف حماس حسمت أمرها يي  ضية اختيار خميفة لم يؿ. 
وتو د أف يتـ اختيار زعيـ لمحركة يي الربد األخير مف نويمبر الحالي وحسـ مسللة انتخاب رئيس لممكتب 

مد المصدريف اآلخريف. ويجمد يوسؼ والمصدر السياسي مد نساية نويمبر الحالي، وهو بذلؾ سيتفؽ 
اآلخر مف حماس، عمى ال خصية التي ستحظى بسذا المنصب، ويؤكداف أف الدكتور موسى أبو مرزوؽ 
نائب م يؿ الحالي، المقيـ بالقاهرة منذ خروجة مف سوريا يي مطمد الياـ الحالي، هو القيادي األوير حظا 

ؽ هو مف  غمة واضطر إلى التنازؿ عنة ر ما، ووصفة يوسؼ ل غؿ هذا المنصب، الذي كاف أبو مرزو 
بالقائد الذي يتمتد باألهمية بحكـ وضية رئيسا سابقا لممكتب، بؿ أوؿ رئيس لة، وع  اتة الدولية ومسؤوليتة 
عف الممؼ الوطني وحكمتة واليمؽ يي الرؤية. وتابد القوؿ إف أبو مرزوؽ ميروؼ بكونة رجؿ المساـ 

 ي ما يتيمؽ بيمؿ  يادة حماس أو الحركة اإلس مية.الصيبة، سواء ي
وحوؿ ما إذا كاف لقاء سير ي اليروؼ وزير الخارجية الروسي مد أبو مرزوؽ يي القاهرة، مؤ را عمى حسـ 

 ال أعرؼ إف كاف ذلؾ مؤ را أـ ال، لكف الكؿ ييمـ أف »مسللة الزعامة يي الحركة،  اؿي 
 

وب لسا داخؿ الحركة، وهو صوت االعتداؿ واليق نية، وهو واألخ موسى أحد ال خصيات القيادية المحس
 «.خالد م يؿ أ رب إلى االعتداؿ والوسطية

 11/11/2112الشرق األوسط، لندن، 
 

 بتكريس الوحدة الوطنية إلنياء االنقسام عرفاتتدعو الستميام تجربة فصائل فمسطينية  .19
يياليات المجتمد المدنيي إف ذكرى است ساد الرئيس وياي  الت  وى ويصائؿ اليمؿ الوطني، و  -راـ اهلل 

 الراحؿ ياسر عريات، ت كؿ دعوة إلى ضرورة إنساء االنقساـ واليودة إلى الوحدة الوطنية الفمسطينية.
ويي هذا السياؽ، دعت جبسة النضاؿ ال يبي إلى جيؿ يوـ تقديـ الطمب ليضوية يمسطيف يي األمـ 

كف تواجد  يبنا، وليكف رسالة يمسطينية موجسة إلى اليالـ أجمد بحقنا يي المتحدة يوما وطنيا يي كاية أما
 عضوية المنظمة الدولية وما يترتب عميسا مف استحقا ات لمخ ص مف االحت ؿ اإلسرائيمي.
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وأضايت الجبسة يي بياف لسا، بمناسبة الذكرى السنوية لرمز  ضيتنا الوطنية ال سيد الرئيس الخالد ياسر 
أبو عمار كاف صماـ أماف لوحدتنا الوطنية، وجسد عبر سنوات طواؿ الكفاح الفمسطيني عريات، أف 

 والنضاؿ مد كاية يصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية المم ؿ ال رعي والوحيد ل يبنا.
بدورها،  الت الجبسة اليربية الفمسطينيةي إف الذكرى ال امنة لرحيؿ أبو عمار تطؿ عمينا لتم ؿ أمامنا مسيرة 
النضاؿ الطويؿ التي  ادها أبو عمار، وكاف خ لسا رمزًا وحدويًا ذا صدر واسد، احتوى بحرصة وبحسة 

 الوطني كؿ ألواف الطيؼ السياسي باخت ؼ برامجسا وم اربسا السياسية والفكرية.
مة  يبنا وأضايت يي بياف لساي إف الوحدة الوطنية التي رايقت مسيرة ال ورة منذ البدايات النموذج الذي  د

لكؿ حركات التحرر يي اليالـ، والذي استطينا مف خ لة مواصمة النضاؿ باتجاس األهداؼ السامية التي 
انطمقت ال ورة الفمسطينية المياصرة مف أجمسا، كاف لسا األ ر الواضح يي تغيير الميايير السياسية يي 

 د ا ترابنا مف السدؼ.المنطقة بفضؿ االنتصارات المتتالية التي تحققت والتي كانت تؤك
مف جستة، أكد عضو المجنة المركزية لحركة يتح، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة 
 ؤوف ال جئيف زكريا األ ا، أف منظمة التحرير متمسكة بال وابت والحقوؽ الفمسطينية التي ناضؿ واست سد 

ير عمى نسجة الذي رسخة عمى مدار أربية عقود مف أجمسا ال سيد القائد الرئيس ياسر عريات، وستس
ونصؼ الستكماؿ الم روع الوطني التحرري يي اليودة، وتقرير المصير بإ امة الدولة الفمسطينية المستقمة 

 كاممة السيادة وعاصمتسا القدس.
 و اؿ األ ا، يي بياف صحايي، إف ال سيد ياسر عريات خاض نضااًل طويً  و ا ًا لكي تبقى القضية
الفمسطينية حية يي ضمير ووجداف كؿ ال رياء واألحرار يي اليالـ، يي الو ت الذي كانت تبذؿ المحاوالت 

 وتحاؾ المؤامرات والمخططات الرامية ل طب  يبنا مف الخريطة السياسية.
 11/11/2112األيام، رام اهلل، 

 
 طينيين "أحالم"القيادة العامة: مراىنة االحتالل عمى تنازل الفمس -الجبية الشعبية  .20

القيادة اليامة" التصريحات التي وردت عمى لساف السياسي  -استسجنت "الجبسة ال يبية لتحرير يمسطيف
واإلع مي اإلسرائيمي يائير لبيد، التي  اؿ ييساي "إف الفمسطينييف سيتخّموف عف القدس يي أي مفاوضات 

 ح ـ".مستقبمية"، عاّدة هذس التصريحات ال تيدو كونسا "أضغاث أ
ي "إف التصريحات األخيرة  و اؿ عضو المكتب السياسي لمجبسة حساـ عريات، يي تصريح صحفي، اليـو
ليائير لبيد رئيس حزب "يوجد مستقبؿ" كاإلسرائيمي  تيّبر عف دعاية انتخابية رخيصة مف  بؿ األحزاب 

، وتحمؿ يي طياتسا المتطرية الصسيونية التي تيمؿ عمى كسب األصوات عمى حساب ال يب الفمسطيني
 رسالة واضحة لبيض المراهنيف يي الساحة الفمسطينية عمى األحزاب وال خصيات الصسيونية".

 11/11/2112فمسطين أون الين، 
 

 غزة: األمن يمنع مسؤولة في فتح من السفر .21
يي « حماس»مند جساز األمف الداخمي التابد لوزارة الداخمية يي الحكومة التي تقودها حركة ي الحياة - زة 

آماؿ حمد مف السفر، ييما عاد وسمح ليضو المجنة « يتح» طاع  زة، عضَو المجنة المركزية يي حركة 
 عصاـ أبو د ة بالسفر بيد ساعات  ميمة مف منية.« الجبسة الديمو راطية لتحرير يمسطيف»المركزية لػ 
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السفر إلى مصر اليـو كأمس  ضمف  األمف الداخمي يي ميبر ريح منية مف»، إف «الحياة»و اؿ أبو د ة لػ 
ويد يمسطيني مؤلؼ مف عدد مف مم مي الفصائؿ الفمسطينية بغية عقد اجتماعات يي القاهرة تتيمؽ 

، مضيفًا أنة بيد عودتة إلى «تحت ذرائد وحجج واهية»واستسجف منية مف السفر «. بالمصالحة الوطنية
ح وطمب منة الحضور إلى الميبر لمسفر. وأوضح المنزؿ اتصؿ بة ضابط مف األمف الداخمي يي ميبر ري

 «. رار التراجد عف منية مف السفر جاء بناء عمى ضغوط مصرية»أف 
 11/11/2112الحياة، لندن، 

 
 التوجو لألمم المتحدةوتطالبيا بعدم  السمطة الفمسطينيةتيدد  "سرائيل"إ .22

ــاة الجديــدة، رام اهلل ذكػػرت ، وعػػف راـ اهلل، و القػػدس المحتمػػة مػػفمنتصػػر حمػػداف عػػف ، 11/11/2012، الحي
هػدد وزيػر الماليػة االسػػرائيمي يويػاؿ  ػتاينتس بو ػؼ تحويػؿ أمػػواؿ الضػرائب التػي تجبيسػا اسػػرائيؿ ،/ أوكػاالت

 لصالح السمطة.
أحػادي »وحذر  تاينتس يي تصريح نقمتػة االذاعػة االسػرائيمية الفمسػطينييف مػف مواصػمة تحػركسـ الػذي سػماس 

عتػػػراؼ بدولػػػة خاصػػػة، مؤكػػػدا أف إسػػػرائيؿ لػػػف تقػػػـو يػػػي الحػػػاؿ بجبايػػػة الضػػػرائب لمحصػػػوؿ عمػػػى ا« الجانػػػب
 لحسابسـ ولف تتياوف ميسـ يي المجاؿ اال تصادي.

اف الفمسػػػطينييف تراجيػػػوا اليػػػاـ الماضػػػي عػػػف المسػػػاعي التػػػي بػػػذلوها يػػػي االمػػػـ المتحػػػدة ي«و ػػػاؿ  ػػػتاينتس 
 «.لمستحقات الضريبية اليسـلمحصوؿ عمى اعتراؼ بدولتسـ بيد اف عمقت إسرائيؿ تحويؿ ا

وزيػر الحػرب االسػرائيمي ايسػود بػاراؾ زعػـ اف  ، أفالقدس المحتمػة، مف 11/11/2012وكالة سما،  وأضايت
جي ػػة وجػػة ضػػربات ياسػػية لممقاومػػة الفمسػػطينية بغػػزة محػػذرا مػػف ردود اسػػرائيمية ا سػػى خػػ ؿ االيػػاـ القادمػػة 

 حسب تطورات االوضاع عمى االرض.
 تي  وامس ستة  تمى وهػذس ضػربات مؤلمػة موضػحا  15طينييف خسروا خ ؿ ال سر الماضي و اؿ اف الفمس

 سنوات. 10او ضاع سكاف بمدات الجنوب المحاذية لقطاع  زة تحسنت عما كانت عمية  بؿ 
وبيف اف اليممية االنتخابية لف تؤ ر عمى اية  رارات تتخذها المؤسسػة اليسػكرية تجػاس  ػزة وتطػوير اليمميػات 

ا ولف تجرنا ايضا العتبارات انتخابية لما ال نريدس منوها الى اننا نتيامؿ عمى حدود  زة مػد جيػراف "ليسػوا بس
 هولندييف او بمجيكييف".

وحوؿ نية الرئيسس عبػاس التوجػة ل مػـ المتحػدة  ػاؿ بػاراؾ "الفمسػطينيوف سيخسػروف ك يػرا الف تمػؾ الخطػوة 
ؤدي ايضا الى ردود ايياؿ متبادلة وسػيكوف سػيئا لنػا ولسػـ" حسػب ستؤدي الى ردود ييؿ اسرائيمية  اسية وسي

  ولة.
 

 أوباما تعيده بمنع إيران من حيازة سالح نووي "بأي ثمن"بريز:  .23
 تنػاوؿ الػرئيس اإلسػرائيمي  ػميوف بيػرسإف  الت صحيفة كيػدييوت أحرونػوت  الجميػة، ي /وكاالت 48عرب
وضػػوع النػووي اإليرانػػي، ونقمػػت الصػحيفة عػػف بيػػاف روسػػي، بػػوتيف الم الػػرئيس الروسػي ي ديميػػر ئػػةلقا خػ ؿ

 ولة بسذا ال لف، إف "روسيا لف توايػؽ عمػى وجػود سػ ح دمػار  ػامؿ يػي إيػراف"، و ػاؿ مسػؤولوف إسػرائيميوف 
 إنة يسود  يور يي حا ية بيرس أف الروس تقدموا خطوة باتجاس إسرائيؿ يي هذا الموضوع.

 ػات بػيف أوبامػا ورئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاهو،  ػاؿ بيػرس ومف جسة  انية، ويي ظؿ توتر الي 
 لػكيدييوت أحرونوت ، إف الرئيس األميركي يتخوؼ مف مواجسة نووية يي ال رؽ األوسط.
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وأضػػاؼ بيػػرس أنػػة خ يػػا لمسنػػد وباكسػػتاف، وهمػػا دولتػػاف نوويتػػاف متخاصػػمتاف ويػػتـ السػػيطرة عمػػى الصػػراع 
تخوؼ مف أف وجػود سػ ح نػووي بليػدي إيػراف  ػد يػؤدي إلػى مواجسػة لػف يكػوف باإلمكػاف بينسما، يإف أوباما ي

سرائيؿ، ولذلؾ يإف مصمحة الواليات المتحدة اليمؿ ضػد البرنػامج النػووي اإليرانػي  السيطرة عميسا بيف إيراف وا 
 مف دوف ع  ة لمضغوط التي تمارسسا إسرائيؿ.

راف مػػف حيػػازة سػػ ح نػػووي "بػػلي  مػػف" وأنػػة ال يوجػػد سػػبب يجيػػؿ وتو ػػد بيػػرس أف ينفػػذ أوبامػػا تيسػػدس بمنػػد إيػػ
 إسرائيؿ  مقة مف هذس الناحية.

 9/11/2012 ،48عرب 
 

  تتيم حزب اهلل بإعاقة عمل قوات حفظ السالم في جنوب لبنان "إسرائيل" .24
إياهػا  اتسمت كإسرائيؿ  حزب اهلل بإعا ػة عمػؿ  ػوات حفػظ السػ ـ يػي جنػوب لبنػاف، ييمػا ردت سػوريا متسمػة

 بامت ؾ سجؿ أسود يي االعتداء عمى هذس القوات ومقراتسا.
وعبػػرت إيػػديت أبػػو، المندوبػػة اإلسػػرائيمية يػػي اجتمػػاع المجنػػة الرابيػػة التابيػػة لمجمييػػة اليامػػة، عػػف  مقسػػا إزاء 

 االضطرابات التي تسز منطقة ال رؽ األوسط، وخاصة الوضد يي سوريا.
عمميػػات حفػػظ السػػ ـ يػػي اليػػالـ، إف  ػػوات حفػػظ السػػ ـ سػػواء يػػي  و الػػت يػػي االجتمػػاع الػػذي تمحػػور حػػوؿ

لبنػاف وعمػػى الحػػدود بػػيف كإسػػرائيؿ  وسػػوريا تيػػد حاسػػمة يػػي الحفػػاظ عمػػى االسػػتقرار يػػي المنطقػػة، ميبػػرة عػػف 
  مقسا إزاء إعا ة حزب اهلل ليمميات  وة األمـ المتحدة المؤ تة يي لبناف، اليونيفيؿ.

مية إلػػى وجػػود أدلػػة عمػػى أف حػػزب اهلل ييمػػؿ عمػػى إعػػادة تسػػميح نفسػػة يػػي انتسػػاؾ وأ ػػارت المندوبػػة اإلسػػرائي
 ، داعية المجتمد الدولي إلدانة استخداـ حزب اهلل لتكتيكات خطيرة.2006لياـ  1701مبا ر لمقرار ر ـ 

 10/11/2012، فمسطين أون الين

 
 االحتالل يقرر إغالق معبر "كرم أبو سالم" لتدىور األوضاع األمنية .25

 ررت سمطات االحت ؿ اإلسرائيمي إ  ؽ ميبر كـر أبو سالـ التجاري ومنيت إدخاؿ المواد ي  زة كيمسطيف 
 والبضائد والمساعدات اإلنسانية إلى القطاع، وذلؾ لتدهو األوضاع األمنية.

و اؿ رائد يتوح رئيس لجنة تنسػيؽ إدخػاؿ البضػائد لمقطػاع، يػي بيػاف صػحفي تمقػت " ػدس بػرس" نسػخة عنػة 
  إف الجانػػػب اإلسػػػرائيمي أبمغسػػػـ بػػػإ  ؽ الميبػػػر؛ نظػػػرا لتػػػدهور األوضػػػاع األمنيػػػة يػػػي 11/11اليػػػـو األحػػػد ك

 القطاع.
 وييد ميبر كـر أبو سالـ الميبر التجاري الوحيد حاليا الذي تدخؿ منة البضائد والو ود إلى  طاع  زة.

ويػػة عمػػى القطػػاع منػػذ مسػػاء أمػػس السػػبت، هػػذا ويواصػػؿ االحػػت ؿ االسػػرائيمي عممياتػػة اليسػػكرية و اراتػػة الج
صابة الي رات بجراح متفاوتة.  والتي أدت الست ساد خمسة يمسطينييف وا 

  11/11/2012قدس برس، 
 

 سياسي إسرائيمي يدعو لمحوار مع الدول العربية بشأن تسوية الصراع .26
 -وية الصػراع الفمسػطينيرأى السياسي ورجؿ األعمػاؿ اإلسػرائيمي، يػائير  ػامير، أف تسػي الناصرة كيمسطيف 

 اإلسرائيمي تتـ عف طريؽ التحاور مد الدوؿ اليربية.
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  يػي بئػر 11|10و اؿ  امير الذي انضـ مػؤخرًا إلػى حػزب "يسػرائيؿ بيتنػا" خػ ؿ نػدوة ُعقػدت اليػوـ السػبت ك
ف اليػالـ ال السبد "إف السبيؿ إلى تسوية النزاع مد الفمسطينييف يمر عبر التحاور مد الػدوؿ اليربيػة، نظػرًا أل

 يولي أهمية كبيرة لمفمسطينييف"، عمى حد تقديرس.
ودعػػا نجػػؿ رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي األسػػبؽ يتسػػحاؽ  ػػامير الحكومػػة الحاليػػة إلػػى إ امػػة  نػػوات ل تصػػاؿ 

 بالدوؿ اليربية الكبرى يي المنطقة يي مسيى لوضد حد لمصراع القائـ.
  10/11/2012قدس برس، 

 
 "األسرى"كي يشاركون في لقاء حول يووفد أمر  "كوري"والدا و غزة: أىالي األسرى  .27

أكػػػدت لجنػػػة األسػػػرى لمقػػػوى الوطنيػػػة واالسػػػ مية والمؤسسػػػات وأهػػػالي األسػػػرى مػػػف سػػػكاف  طػػػاع  ػػػزة  ي ػػػزة
 واألسرى المحرريف ونا طوف واع ميوف عمى عدالة وانسانية  ضية األسرى يي سجوف االحت ؿ.

المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف يي  زة حيث جمد المقػاء أعضػاء لجنػة  جاء ذلؾ خ ؿ المقاء الذي نظمة
األسػرى والمؤسسػات وأهػالي األسػػرى والنا ػطيف يػي الػدياع عػػف حقػوؽ االنسػاف مػد ويػػد اميركػي كبيػر يػػزور 

  طاع  زة ومف بيف أعضاء الويد والدا ريت يؿ كوري.
 ماؿ  طاع  زة بالويد مؤكدة أف  ضػية األسػرى  عاما   مف سكاف 75ورحبت والدة األسير ابراهيـ بارود ك 

 هي انسانية بالدرجة األولى وعادلة ومقدسة بالنسبة لم يب الفمسطيني.
واسػػتغربت بػػارود كيػػؼ تياممػػت اميركػػا واليػػالـ مػػد  ضػػية الجنػػدي االسػػرائيمي  ػػاليط الػػذي جػػاء الػػى  ػػزة وتػػـ 

حيػػدة يػػي اليػػالـ يػػي حػػيف أف هنػػاؾ آالؼ أسػػرس وهػػو عمػػى ظسػػر دبابػػة وكلنػػة صػػاحب القضػػية االنسػػانية الو 
 األسرى يذو وف وي ت اليذاب يي السجوف االسرائيمية.

وأ ػارت زوجػػة األسػػير وائػػؿ الطويػؿ خػػ ؿ المقػػاء الػػى الميانػاة التػػي يواجسسػػا أهػػالي األسػرى يػػي ظػػؿ حرمػػاف 
 لموا يؽ الدولية واالنسانية.االحت ؿ لسـ مف الزيارة ومف أبسط الحقوؽ االنسانية التي كفمتسا كاية األعراؼ وا

و الػت األسػيرة المحػررة هنػاء  ػػمبي أف االحػت ؿ االسػرائيمي يمػارس سياسػػات عنصػرية ودمويػة ضػد األسػػرى 
واألسػرى المضػربيف عػػف الطيػاـ الػى جانػػب سياسػة االبيػاد كيقػػاب طويػؿ مػا يسػػتوجب هبػة عالميػة وانسػػانية 

 مؿ اسرائيؿ مف خ لسا لتمزيؽ الجسد الفمسطيني.وحقو ية واع مية لمواجسة هذس السياسات التي تي
وتحدث األسير المحرر جساد أبو  بف عف تجربتة يي االعتقاؿ داخؿ السػجوف االسػرائيمية مؤكػدا بػلف وجػود 

 االحت ؿ االسرائيمي عمى األراضي الفمسطينية هو الذي يؤدي لمياناة  يبنا.
االحػػت ؿ االسػػرائيمي مؤكػػدا أف االحػػت ؿ يمػػارس وتحػػدث مويػػؽ حميػػد عػػف تجربتػػة يػػي االعتقػػاؿ يػػي سػػجوف 

 المئات مف األساليب لتيذيب األسرى الى جانب عزلسـ يي زنازيف ضيقة جدا.
وأياد والد األسير حسني الصػرييتي حػوؿ مياناتػة مبينػا أنػة والػد ألسػير ول ػسيديف  ضػيا نحبسمػا يػي الغػارات 

 واال تحامات الوح ية االسرائيمية.
يػػدي مم ػػؿ حركػػة يػػتح يػػي لجنػػة األسػػرى لمقػػوى الوطنيػػة يػػي  ػػزة مجموعػػة مػػف القصػػص وذكػػر ن ػػلت الوح

 االنسانية لمياناة األسرى وذويسـ يي سجوف االحت ؿ االسرائيمي.
وتحدث ياسر مزهر مدير مؤسسة مسجة القدس لم ػسداء واألسػرى وعضػو لجنػة األسػرى عػف ميانػاة األسػرى 

 وهمـو ذويسـ.
ظمة أنصار األسرى وعضو لجنة األسػرى الػى أوسػد هبػة دوليػة وعالميػة لنصػرة ودعا جماؿ يروانة رئيس من

 واسناد األسرى والميتقميف الفمسطينييف يي سجوف االحت ؿ االسرائيمي.
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 واستمد الويد لكاية الحضور مبديا تياطفة مد القضية الفمسطينية.
 11/11/2012 الحياة الجديدة، رام اهلل،

 
 19في انتخابات الكنيست الـ و مرشحي يختار لمسالم والمساواة مؤتمر الجبية الديمقراطية .28

أ ارت آخر األنباء الواردة مف مؤتمر الجبسة الديمقراطية لمس ـ والمساواة، والػذي ينيقػد حاليػا يػي  ػفاعمرو 
، أف عضػػو الكنيسػػت حنػػا سػػويد يػػاز بالمكػػاف 19الختيػػار مر ػػحي  ائمػػة الجبسػػة يػػي انتخابػػات الكنيسػػت الػػػ 

% 64، بيد أف تغمب عمى منايسػية عصػاـ مخػوؿ وعايػدة تومػا بفػارؽ كبيػر، حيػث حصػؿ عمػى نسػبة ال اني
%، 17صػوتا أي نسػبة  129صػوتا، ييمػا حصػمت عايػدة تومػا عمػى  448مف األصػوات، أي مػا مجموعػة  

 %.13صوتا، أي نسبة  124وعصاـ مخوؿ عمى 
يػػػة، وهمػػػا نائبػػاف حاليػػػاف يػػي الكنيسػػػت عػػػف ويػػاز عمػػػى المقيػػد ال الػػػث دوؼ حنػػػيف، وعمػػى الرابػػػد عفػػو إ بار 

 الجبسة، أما عمى الخامس يفازت نبيمة اسبنيولي.
 10/11/2012، 48عرب

 
 االحتالل يمنع مسؤواًل أمميًا من دخول األراضي الفمسطينية .29

 ، نائػػػب المفػػػوض األممػػػي 11|10منيػػػت سػػػمطات االحػػػت ؿ اإلسػػػرائيمية، اليػػػـو السػػػبت كي راـ اهلل كيمسػػػطيف 
لحقوؽ اإلنساف كيونج كانج مف دخػوؿ األراضػي الفمسػطينية لإلطػ ع عمػى أوضػاع حقػوؽ المػواطف السامي 

 الفمسطيني يي ظؿ االحت ؿ.
و اؿ وزير  ؤوف األسرى والمحّرريف يي الضفة الغربية المحتمة، عيسى  را د، إنة كاف مف المقّرر أف يمتقي 

 عسػػػا عمػػػى حقيقػػػة االنتساكػػػػات التػػػي تمارسػػػسا السػػػػمطات بكػػػانج يػػػي مقػػػر الػػػػوزارة بػػػراـ اهلل  ػػػدًا األحػػػػد، إلط 
 

اإلسػػػرائيمية بحػػػؽ األسػػػرى الفمسػػػطينييف يػػػي سػػػجونسا، والتػػػدهور الخطيػػػر الحاصػػػؿ الػػػذي طػػػرأ  عمػػػى أوضػػػاع 
 األسرى المضربيف عف الطياـ سامر الييساوي وأيمف ال راونة.

 10/11/2012قدس برس، 
 

ر مبعد لغزة من الس .30  فر ويستدعييا لمتحقيقاالحتالل يمنع والدة محر 
منيت سمطات االحت ؿ  اإلسرائيمية، اليوـ والدة أسير يمسطيني محػّرر ومبيػد إلػى  طػاع  ي الخميؿ كيمسطيف

  زة مف السفر إلى األردف واستدعتسا لمتحقيؽ.
عامػػػػًا  لمراسػػػػؿ " ػػػػدس بػػػػرس"، أف سػػػػمطات  57وذكػػػػرت مصػػػػادر مقّربػػػػة مػػػػف الحاجػػػػة ياطمػػػػة أبػػػػو عر ػػػػوب ك

  عمى "ميبر الكرامػة" ومنيتسػا مػف المػرور متوجسػًة إلػى األردف حيػث 11|10فتسا اليوـ السبت كاالحت ؿ أو 
كانػت تيتػـز السػفر مػف هنػاؾ إلػى مصػر ومنسػا إلػى  طػاع  ػزة لحضػور حفػؿ خطوبػة ابنسػا األسػير المحػػّرر 

 أمجد.
 10/11/2012قدس برس، 

 
 قرب األقصى االحتالل ينشر الفتات عبرية تفيد بوجود "الييكل" المزعوم  .31
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أ ػػدمت سػػمطات االحػػت ؿ اإلسػػرائيمية عمػػى ن ػػر اليتػػات عمػػى الموا ػػد التاريخيػػة واأل ريػػة ي الخميػػؿ كيمسػػطيف 
 ػػرب المسػػجد األ صػػى يػػي مدينػػة القػػدس المحتمػػة، بلسػػماء عبريػػة ونبػػذس تاريخيػػة مزيفػػة ت ػػير وجػػود السيكػػؿ 

 المزعـو يي هذس المنطقة.
وف القدس لػ " ػدس بػرس"  بػاف سػمطات االحػت ؿ  امػت بوضػد اليتػات وأياد يخري أبو ذياب الباحث يي  ؤ 

عمى الموا د األ رية والتاريخية يي الناحية ال مالية مف سمواف وعمى بيد ع رات األمتار مف السور الجنوبي 
لممسػػجد األ صػػػى المبػػػارؾ، تحػػوي هػػػذس ال يتػػػات عمػػػى أسػػماء مسػػػودة "ومػػػد  ػػرح مضػػػمؿ السػػػتكماؿ روايتسػػػا 

التممودية وإلضفاء البيد الديني اليسودي والصبغة التممودية لتمؾ الموا د األ رية، وأضيفت عبارة يي  التاريخية
كؿ هذس ال يتػات اف هػذا المو ػد كػاف موجػودا يػي عسػد السيكػؿ ال ػاني لترسػيخ يكػرة أف السيكػؿ المزعػـو كػاف 

 موجودا بالقرب مف هذس المنطقة".
 10/11/2012قدس برس، 

 
 فمسطينيي الداخل لمقاطعة االنتخابات اإلسرائيمية نشطاء يدعون  .32

دعػػػت  لجنػػػة المبػػػادرة لمقاطيػػػة انتخابػػػات البرلمػػػاف اإلسػػػرائيمي "كنيسػػػت" يػػػي األراضػػػي ي الناصػػػرة كيمسػػػطيف 
كػػػانوف  ػػػاني  22، الفمسػػػطينييف هنػػػاؾ إلػػػى مقاطيػػػة تمػػؾ االنتخابػػػات، المزمػػػد إجراؤهػػػا يػػػـو 48المحتمػػة عػػػاـ 

 ريضسا " رعنة الكنيست".كيناير  المقبؿ، مؤكدة 
، وبدعـ منظمات 2005 ، انطمقت عاـ BDSوكانت "لجنة مبادرة المقاطية الوطنية الفمسطينية لػ"إسرائيؿ" ك

 يػػر حكوميػػة دوليػػة، وهػػي تػػنظـ حممػػة المقاطيػػة وسػػحب االسػػت مارات ويػػرض اليقوبػػات، والتػػي ت ػػارؾ ييسػػا 
 . 48منظمات  ير حكومية يمسطينية مف يمسطيف

المجنة أف "الكنيست ليست برلمانًا حقيقًيا، وأف عممية االنتخابات يي إسرائيؿ ليسػت عمميػة ديمقراطيػة وأكدت 
حقيقيػػة، ألف الحركػػة الصػػسيونية كحركػػة اسػػتيمار اسػػتيطاني، خاضػػت عمميػػة بنػػاء  دولػػة األ مبيػػة اليسوديػػة، 

وطنسػا عبػر ارتكػاب المجػازر  وهي تػدرؾ أف األمػر يتطمػب أواًل تسجيػر ونفػي األ مبيػة الفمسػطينية عػف أرض
ي ت  بح اإلبادة ين ر الرعب والموت".  وا 

وأضاؼ البياف يقوؿ "إف الكنيست هي مصدر ال ػرعية لسػذا التسجيػر ول حػت ؿ ولمقمػد ولمتمييػز الينصػري، 
 وألف السماح لجزء مف اليرب الفمسطينييف بالم اركة يي االنتخابات كاف هدية إدخاؿ الفمسطينييف يي عممية
إضػػفاء ال ػػرعية عمػػى كػػّؿ هػػذس الممارسػػات الغا ػػمة، لتصػػبح دولػػة االسػػتيمار الينصػػري عبػػر اعتػػرايسـ بسػػا 

 يسودية و ديمقراطية".
الحمػػػ ت ال ػػػيبية لمقاطيػػػة االنتخابػػػات، أظسػػػرت مػػػدى وأ ػػػار البيػػػاف، إلػػػى أف "تجربػػػة االنتخابػػػات السػػػابقة و 

التياطؼ الجماهيري وتراكـ الوعي عند يمسطينيي الداخؿ، الذيف ييي وف تحت وطلة الحكػـ الصػسيوني، مػف 
 خ ؿ مقاطية  البية الفمسطينييف يي الداخؿ النتخابات الكنيست".

 10/11/2012قدس برس، 
 

 أيام  ثمانية "الجياد اإلسالمي"مدد اعتقال زوجة قيادي في ياالحتالل  .33
يػػي مركػػز تحقيػػؽ الجممػػة مػػددت ”اإلسػػرائيمية“أيػػادت مؤسسػػة التضػػامف لحقػػوؽ اإلنسػػاف، أف المحكمػػة ي كميػػا 

أيػاـ عمػى ذمػة التحقيػؽ . وذكػر الباحػث يػي مؤسسػة التضػامف  8تو يؼ اعتقاؿ األسيرة نػواؿ سػييد السػيدي 
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سػيدي بنقػؿ أمػواؿ لمصػمحة حركػة الجسػاد اإلسػ مي يػي الضػفة أحمد البيتاوي أف مخابرات االحت ؿ تػتسـ ال
 الغربية، األمر الذي نفتة األسيرة نفيًا  اطيًا.

وأ ار إلى أف االحت ؿ ريض، الخميس الماضي، السماح لمحامي التضامف بزيارة األسيرة يي مركز تحقيػؽ 
ُتيػػرض عمػػى المحكمػػة يػػي الجمسػػة  الجممػػة، بحجػػة أنسػػا التػػزاؿ يػػي بدايػػة مرحمػػة التحقيػػؽ. ومػػف المفتػػرض أف

 المقبمة يي الحادي ع ر مف ال سر الحالي.
وكانػػت  ػػوات االحػػت ؿ اعتقمػػت السػػيدي، وهػػي زوجػػة األسػػير بسػػاـ السػػيدي، القيػػادي يػػي حركػػة الجسػػاد يػػي 

 بيد ا تحاـ منزلسا يي مخيـ جنيف.  5/11/2012
 11/11/2012 الخميج، الشارقة،

 
 طوباس إلجراء مناورات عسكريةإخطار بإخالء خربة بزيق في  .34

جنػػػػيفي سػػػػممت سػػػػمطات االحػػػػت ؿ اإلسػػػػرائيمي أهػػػػالي خربػػػػة بزيػػػػؽ بػػػػاأل وار ال ػػػػمالية يػػػػي طوبػػػػاس، امػػػػس، 
 إخطارات بإخ ء منازلسا بسدؼ إجراء مناورات عسكرية.

نطقػة ، أف سمطات االحت ؿ أبمغت محامي الخربة بػإع ف الخربػة م‹ويا‹‹وذكر عماد تركماف مم ؿ الخربة لػ 
عسكرية مغمقة مف الساعة اليا رة مػف صػباح اليػـو األحػد حتػى السػاعة اليا ػرة لػي ، مػا يينػي إخػ ء أك ػر 

 مف ع ريف عائمة مد الما ية بسدؼ إجراء مناورات عسكرية.
و ػاؿي إف االحػت ؿ يسػيى إلػى تسجيػر عػائ ت يمسػطينية جديػدة مػف القريػة، مطالًبػا بػالتحرؾ السػريد لحمايػة 

  وو ؼ عمميات التسجير القسري الجماعي التي يمارسسا االحت ؿ بحؽ الفمسطينييف. األ وار
 11/11/2012 األيام، رام اهلل،  

 
 
 

 في ذكرى عرفات الفمسطينية سيرات شموع في المخيماتلبنان: م .35
سػػر أحيػػا الفمسػػطينيوف يػػي مخيمػػي  ػػاتي  ومػػار اليػػاس الػػذكرى ال امنػػة لرحيػػؿ رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية يا

عريات، يي مسيرات  موع جابت  وارع المخيميف، و ارؾ ييسا اميف سر حركة "يػتح" يػي بيػروت و يػاديوف 
 يمسطينيوف ومم موف لمفصائؿ الفمسطينية.

وألقيػػػت كممػػػات ا ػػػادت بػػػػ"منا بية الراحػػػؿ و خصػػػيتة الفػػػذة التػػػي اذهمػػػت اليػػػالـ، وتمسػػػكة بال وابػػػت الوطنيػػػة 
 ت  سيدًا دوف التفريط بسا".الفمسطينية التي أبى اال أف يمو 

وأ اد المتحد وف بمو ؼ القيادة الفمسطينية والرئيس الفمسطيني محمود عباس "الجريء وال جاع بالتوجة الػى 
 االمـ المتحدة لنيؿ عضوية دولة يمسطيف بصفة مرا ب".

 11/11/2012 ،النيار، بيروت  
 

  الفمسطينيين في سوريا عية لالجئينضرورة إنشاء مرجيبين  1559عن القرار كي مون تقويم بان  .36
موف عمى تناوؿ انيكاسات االزمة السورية عمى  –دأب االميف الياـ ل مـ المتحدة باف كي ي خميؿ يميحاف

لـ تكف تمؾ المادة و لبناف يي تقاريرس، عمى الر ـ مف اتباع الحكومة سياسة "النلي بالنفس" حياؿ تمؾ االزمة. 
تناوؿ لدى صدورس  ، الذي2004الصادر عاـ  1559ف مدى تنفيذ القرار ترد يي التقارير السابقة ع

مصادر االنسحاب اليسكري السوري ال امؿ مف لبناف، وكذلؾ الس ح الفمسطيني الموالي لسوريا. وأعربت 
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 عف "ده تسا" لدعوة االميف الياـ الحكومة المبنانية الى تفكيؾ القواعد اليسكرية الفمسطينية التابيةوزارية 
القيادة اليامة" و"يتح االنتفاضة"، واعتبارس اف تمؾ القواعد ت كؿ "تحديا  –لػ"الجبسة ال يبية لتحرير يمسطيف 

اماـ  درة لبناف عمى التحكـ يي حدودس البرية مد سوريا". وطالت الده ة ايضا طمب االميف الياـ تحسيف 
يستضيؼ يي هذس الفترة ليس يقط نازحيف  ظروؼ ال جئيف الفمسطينييف. ونبست الى أف باف ذكر أف لبناف

سورييف بؿ ايضا الجئيف يمسطينييف مقيميف يي سوريا. وسالتي "كيؼ سيتمكف لبناف مف استقباؿ المزيد مف 
السورييف وال جئيف الفمسطينييف؟ ومف يضبط وجودهـ وتحركاتسـ؟ ودعت الى ان اء مرجيية احصائية 

السدوء الى سوريا، وكذلؾ االمر بالنسبة الى ال جئيف الفمسطينييف  بسؤالء النازحيف سيستدى بسا لدى عودة
أك ر يي ظؿ تي ر أي حؿ لقضيتسـ. وتمنت التنبة لممستجدات  سـ حساساً وضي الذيف يمكف اعتبار

 الديمو رايية التي  د تتحوؿ ازمة جديدة ال يمكف تحممسا يي هذس الظروؼ بالذات.
 11/11/2012، النيار، بيروت

 
 بخصوص انتخابات المكتب السياسي لحماسالصمت  مشعل طمب منبديع األوسط:  الشرق .37

لما تردد و يؿ يي األسابيد القميمة الماضية، حوؿ  رار خالد م يؿ،  خ ياً ُذكر أنة  يعمي الصالح - لندف
 يإف مصدرا يمسطينياً ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عدـ التر ح لممرة الخامسة لسذا المنصب

إف اسـ م يؿ ال يزاؿ مطروحا عمى الطاولة. وأرجد هذا المصدر السبب إلى تدخؿ مبا ر مف ي  اؿ مطمياً 
المر د الياـ لػإلخواف المسمميف يي مصر الدكتور محمد بديد وكذلؾ األزمة الداخمية التي تيي سا حماس 

م يؿ. وحسب المصدر، يإف وحالت حتى اآلف دوف انتخاب أعضاء المكتب السياسي الياـ واختيار خميفة ل
، مف م يؿ التزاـ الصمت والكؼ عف إصدار التصريحات ب لف إصرارس عمى الدكتور بديد طمب،  خصياً 

عدـ التر ح، ألنة باألساس ليس  مة تر يح لسذا المنصب، و اؿ لة إنة بمواصمتة الحديث يي هذا 
صحاب القرار يي أل. وطمب ترؾ األمر اً الموضوع ي كؿ إساءة لنفسة أوال وحماس ولإلخواف المسمميف  اني

الحركة كوهو مجمس ال ورى الياـ . وك ؼ المصدر المطمد أف أمير  طر ال يخ حمد بف خميفة آؿ  اني، 
لقطاع  زة، وطمب منسـ اإلبقاء  األخيرة طرح الموضوع مد رئيس الوزراء المقاؿ إسماعيؿ هنية خ ؿ زيارتة

المر د الياـ يي القاهرة طمب مف هنية إرساؿ ويد يم مة، يبيث عمى م يؿ. وأياد المصدر بلف مكتب 
بيضو المكتب السياسي نزار عوض اهلل كالذي ياوض يي صفقة الجندي اإلسرائيمي األسير جمياد  اليط  

هنية ليس "مد مسؤوليف آخريف. و اؿ المصدر إف مسؤوليف يي المكتب وليس المر د التقوهـ، و الوا لسـ إف 
المكتب، يسي أكبر منة. كما أف أبو مرزوؽ مادة خ يية. ودعوهـ إلى البحث عف حموؿ بحجـ رئاسة 

 نويمبر /ت ريف ال اني 15. ويرى المصدر المطمد يي ذلؾ سببا يي تلخير اختيار رئيس المكتب مف "جديدة
 ديسمبر المقبؿ. /كانوف األوؿ الحالي إلى أواخر نويمبر أو حتى الي ر األوائؿ مف

 11/11/2012وسط، لندن، الشرق اال 
 

 في األزمة السوريةتدعو الفمسطينيين إلى "النأي بالنفس" السورية المعارضة  ىيئة التنسيق .38
يي سوريا، ال جئيف الفمسطينييف  هيئة التنسيؽ الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي الميارضة دم ؽي دعت

جميد األطراؼ السورية إلى تحييدهـ وعدـ إلى النلي بلنفسسـ عف الصراع الدائر يي الب د، كما دعت 
زجسـ يي الصراع. وأكدت تمسكسا بقضية يمسطيف المركزية لألمة اليربية، وطالبت الفصائؿ الفمسطينية 
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وخاصة تمؾ التي تساند النظاـ وتدعمة، بالكؼ الفوري عف هذا السموؾ الذي ال يخدـ ال يب الفمسطيني 
 .وحقو ة الم روعة بما ييسا حؽ اليودة

 11/11/2012، الخميج، الشارقة
 

 الرئيس التونسي: الشعب الفمسطيني أول من أعطانا دروس الثورة  .39
أكد الرئيس التونسي محمد منصؼ المرزو ي أف األمة اليربية وال يب التونسي يقفوف أك ر مف أي  يتونس

تاجروا بالقضية"، و ت مضى مد القضية الفمسطينية، "خاصة بيد هذس ال ورات التي خمصتنا مف الذيف 
إلى أف ال يب الفمسطيني "كاف أوؿ مف أعطانا دروس ال ورة لم يب التونسي". و اؿ المرزو ي، يي  م يراً 

ي "إننا نبيث يي هذا المؤتمر سرائيميةسجوف اإلالكممة لة خ ؿ ايتتاح المؤتمر الدولي لنصرة األسرى يي 
، وهي الرسالة التي كانت إسرائيؿ ترسمسا لميالـ ا استس ماً رسالة إلى إسرائيؿ مفادها أف الس ـ لف يكوف أبدً 

عامة واليرب خاصة. يإذا أردت أف ُتيد الس ـ ييميؾ أف ُتيد الس ـ وليس الحرب"، كما  اؿ. وطالب 
الرئيس التونسي اليالـ بلف يتجّند لحؿ القضية الفمسطينية، والتي  اؿ إف استمرارها بدوف حؿ عادؿ  د يؤدي 

ال تنتسي. وخاطب المرزو ي األسرى الفمسطينييف بالقوؿي "نحف اليـو هنا لنبيث برسالتيف؛ األولى  إلى حرب
لكؿ األسرى يي السجوف الموجود بيضسـ منذ أك ر مف    يف سنة، أننا لـ ننساكـ ولف ننساكـ ًأبًدا أبًد"، 

كـ". وأكد يي خطابة عمى أف الرسالة ال انية إلى عائ ت األسرى و اؿي "نحف ميكـ وسنبقى مي موجساً 
إلى أف يمسطيف يي  مب  "تونس دولة و يًبا مفتوحة أك ر مف أي و ت مضى أل قائنا الفمسطينييف"، م يراً 

 كؿ التونسييف.
 10/11/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 مؤتمر األسرى يكشف تعطش الشعب التونسي لمتضحية من أجل فمسطينتقرير:  .40

ك ؼ المؤتمر الدولي لألسرى الفمسطينييف يي السجوف االسرائيمية الذي ييقد ي ال اميعبد الغني  -تونس 
مف ال سر الجاري مدى حب ال يب التونسي لم يب الفمسطيني واستيدادس  11و 10يي تونس يومي 

يي الجمسة االيتتاحية التي عقدت أمس السبت، وذلؾ مف خ ؿ  ظسر ذلؾ جمياً يقد  لمتضحية مف اجمسا.
ؿ الحضور مد كممات المؤتمر والستايات التي تـ ترديدها خ ؿ كممات الجمسة والتي تؤكد عمى اهمية تفاع

وريد  تحرير يمسطيف واألسرى وعدـ التنازؿ عف حؽ اليودة وضرورة تجريـ التطبيد مد االحت ؿ.
 ضية مركزية لألمة الم اركوف يي المؤتمر االع ـ الفمسطينية، واليتات أكدت عمى أف القضية الفمسطينية 

و اطد ال باف خ ؿ هتاياتسـ الغاضبة المتحد يف أك ر مف مرة وهـ يرددوف "ال يب  اليربية واإلس مية.
يريد تحرير يمسطيف" وكذلؾ "خيبر خيبر يا يسود جيش محمد بدا ييود"، و"ال يب يريد تحرير االسرى 

يي تصريحات لػ " دس برس" اف حبسـ لفمسطيف  وأكد الم اركوف يي المؤتمر ."وال يب يريد تجريـ التطبيد
وأعربوا عف استيدادهـ لتقديـ  يفوؽ ما تـ التيبير عنة يي المؤتمر واف هذا المؤتمر هو  يض مف ييض.

والتي نظمت ب كؿ  ،مف خ ؿ التظاهرة الكبيرة وبدا ذلؾ ظاهراً  .كؿ ما يستطييوف لمقضية الفمسطينية
 لفمسطيف و يبسا والمقاومة وتلكيداً  االيتتاحية والستايات التي اطمقوها حباً  ع وائي بيد انتساء اعماؿ الجمسة

 عمى اهمية تحرير االسرى.
 11/11/2012، قدس برس
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 صمي في كنيسة الميدبطريرك روسيا يزور بيت لحم وي .41
ت زار بطريرؾ الكنيسة االر وذكسية الروسية كيريؿ االوؿ امس كنيسة المسد يي بي ي أ ؼ ب -بيت لحـ 

لحـ، يي اليوـ ال اني مف زيارتة التاريخية ل راضي المقدسة حيث التقى الرئيس محمود عباس. وأدى 
البطريرؾ والويد المرايؽ الص ة يي كنسية المسد، ييما  رعت اجراس الكنيسة طواؿ مكو ة ييسا. وتحدث 

يب الفمسطيني، وانة يصمي مف البطريرؾ الى الصحايييف  ائً  انة ي ير بطوؿ المياناة التي ييانيسا ال 
اجؿ اف ييـ الس ـ يي هذس المنطقة. والتقى البطريرؾ عقب ص تة يي كنيسة المسد الرئيس الفمسطيني، 

طابيًا خاصًا، وهي االولى ل راضي المقدسة منذ تسممي منصبي رئيسًا لمكنسية "و اؿ عقب المقاء اف لمزيارة 
فمسطيني وسامًا خاصًا مف صندوؽ وحدة ال يوب االر وذكسية، و اؿ  مد البطريرؾ الرئيس ال د . و "الروسية
نا مقتند بلف التزامكـ ال خصي تجاس الس ـ والوصوؿ الى تحقيقة هو مو ؼ مرحب بة، "أي ليباس كيريؿ

لذلؾ ا كركـ عمى  جاعتكـ عمى هذا ". وأضاؼي "والناس الذيف ييي وف هنا ييريوف مينى تجربة الحرب
 ؼ يؤيدس ميظـ الذيف ييي وف يي األراضي المقدسة، وبسذس الطريقة، سيكوف الس ـ المو ؼ، وهو مو 
سنة  ستة اياـ، وت مؿ أبرز الموا د المسيحية،  65البطريرؾ كيريؿ كتستمر زيارة . و "متوايرًا لكؿ الناس

س لضحايا المحر ة اليسودية يي القدس. كما سيمتقي الرئي "ياد يا يـ"اضاية الى محطة يي نصب 
مف جستسا، نويمبر الممؾ عبد اهلل ال اني. / ت ريف ال اني 13يي  ليمتقي بيد ذلؾاالسرائيمي  ميوف بيريز. 

سرائيؿ منذ زيارة البابا بنديكتوس إلاألك ر اهمية "وزارة الخارجية االسرائيمية اف هذس الزيارة هي  اعتبرت
 .2009السادس ع ر عاـ 

 11/11/2012، الحياة، لندن
 
 

 خطوة اولى نحو االعتراف بعاصمة دولة فمسطين : بين منطقة فرنسية والقدس الشرقيةاتفاق  .42
و د المجمس اال ميمي يي جزيرة يرنسا امس اتفاؽ تياوف مد القدس ال ر ية هو ي ا.ؼ.ب -القدس المحتمة 

ف ألعضاء . وجاء يي بيا"سرائيؿ"إاألوؿ مف نوعة بيف هيئة يرنسية و طاع المدينة التي احتمتسا وضمتسا 
هو خطوة اولى نحو االعتراؼ بالقدس ال ر ية "حزب البيئة يي المجمس اال ميمي الفرنسي اف هذا التياوف 

المنطقة وبكؿ ما تممؾ "ف إ. واضاؼ البياف "عاصمة لدولة يمسطيف المقبمة التي ندعو لقيامسا مف كؿ  مبنا
، ألؼ يورو سنوياً  300تفاؽ الذي يم ؿ حوالي . ويتيمؽ هذا اال"مف وسائؿ، تنوي الم اركة يي عممية الس ـ

عممًا بتنمية التياوف يي مجاؿ التلهيؿ المسني والتيميـ والصحة وال قاية وخصوصا لصالح ال باب والنساء. 
 انتقدت ب دة هذس المبادرة. "سرائيؿأف "إ

 11/11/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 ن القتل والتصفيات الجسدية والجرائم الغامضةتاريخًا طوياًل م :الممف الدموي لمموساد .43
يي المغػة المتيػارؼ عميسػا بػيف المسػؤوليف السياسػييف واألمنيػيف واليسػكرييف اإلسػرائيمييف  برليف ػ سمير عوادي

تيبير يفضح سياستسا الدموية ب كؿ خاص ضد الفمسطينييف الػذيف وضػيتسـ يػي صػدارة أعػداء إسػرائيؿ منػذ 
 يػػػػر م ػػػػروع عمػػػػى أرض يمسػػػػطيف وتسػػػػببت حتػػػػى اليػػػػـو يػػػػي ت ػػػػريد  ػػػػيبسا  ب ػػػػكؿ 1948أف ن ػػػػلت عػػػػاـ 

وحرمػػانسـ مػػف حيػػاة كريمػػة، وهػػذا التيبيػػر بالمغػػة اليبرية"سػػيكوؿ ميموكػػاد" وباليربيػػة"القتؿ الو ػػائي". هػػذا هػػو 
 ػػيار اسػػتراتيجية اال تيػػاالت التػػي  ػػرعتسا إسػػرائيؿ دوف سػػواها يػػي اليػػالـ وتػػتحجج بػػة كغطػػاء لجػػرائـ  تػػؿ 
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اسػػػييف والمسػػػؤوليف اليسػػػكرييف الفمسػػػطينييف وكػػػؿ مػػػف ت ػػػير أنػػػة يسػػػدد إسػػػرائيؿ ب ػػػكؿ مبا ػػػر أو  يػػػر السي
مبا ر. وتؤكد تقػارير  ربيػة أف الحكومػة اإلسػرائيمية أوجػدت هػذس اإلسػتراتيجية لحمايػة وخدمػة أمػف إسػرائيؿ. 

بية التي  البًا مػا تريػد  ػيارات وعمى الر ـ مف أنسا مخالفة صريحة لمقوانيف الدولية يإف أحدًا يي الدوؿ الغر 
الػػدياع عػػف الديمقراطيػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف، لػػـ يريػػد صػػوتة مػػرة واحػػدة ل حتجػػاج عمػػى هػػذس الجػػرائـ، بػػؿ عمػػى 
اليكػس مػف ذلػػؾ تمامػًا، تسػػتييف إسػرائيؿ بخػدمات تقػػدمسا هػذس الػػدوؿ لتنفػذ جرائمسػا، وباإلضػػاية إلػى التيػػاوف 

سػػاد" أي "المؤسسػػة" باليربيػػة، وأجسػػزة األمػػف الغربيػػة، والحصػػوؿ منسػػا بػػيف جسػػاز االسػػتخبارات اإلسرائيمية"مو 
عمى ميمومات عف األ خاص المستسدييف، يستخدـ عم ء إسرائيؿ جوازات سفر حقيقيػة ليسػت مػزورة تابيػة 
لمواطنيف يسود مف هذس الدوؿ أو يحصموف عميسا مف الدوؿ نفسسا، لتسسيؿ تحركاتسـ والتغطية عمى إسػرائيؿ 

اتسامسػػا بجػػرائـ اال تيػػاؿ. وأ بتػػت التقػػارير أف  البيػػة عمػػ ء إسػػرائيؿ الػػذيف ارتكبػػوا جػػرائـ ا تيػػاؿ ضػػد  إذا تػػـ
 كوادر يمسطينية يي دوؿ عربية وأوروبية كانوا يحمموف جوازات سفر ألمانية وبريطانية ويرنسية.

يمسػػطيف. واسػػتنادًا ألر ػػاـ  عنػػد بػػدء االنتفاضػػة ال انيػة يػػي 2000تػـ التركيػػز عمػػى هػػذس االسػػتراتيجية يػي عػػاـ 
تقديرية ا تاؿ الجيش اإلسرائيمي ع رات القادة والمسؤوليف الفمسطينييف ينتموف إلػى يصػائؿ "يػتح" و"حمػاس" 

ا تالػت  2004. يػي مػارس عػاـ 2004و 2001و"الجبسة ال يبية لتحرير يمسطيف" خ ؿ الفتػرة بػيف عػامي 
لػػذي كانػػت تيتبػػرس عػػدوًا لسػػا ر ػػـ أنػػة كػػاف  ػػبة ضػػرير إسػػرائيؿ مؤسػػس وزعيـ"حمػػاس" ال ػػيخ أحمػػد ياسػػيف ا

وم ػػػػموؿ عمػػػػى مقيػػػػد متحػػػػرؾ ال يسػػػػتطيد تحريػػػػؾ إال رأسػػػػة، لكنػػػػة كػػػػاف رمػػػػزًا لمؤيػػػػدي"حماس" ولك يػػػػر مػػػػف 
الفمسطينييف يي نضالسـ ضد االحت ؿ اإلسرائيمي. وأطمقت مروحية إسػرائيمية    ػة صػواريخ عمػى عميػة بيػد 

ر ا تالػت بلسػموب مما ػؿ عبػد اليزيػز الرنتيسػي الػذي كػاف  ػد خمفػة يػي  يػادة مغادرتة أحد المساجد. بيد  س
الحركة. ويي كمتا الجريمتيف تسبب الجيش اإلسرائيمي بقتؿ ع رات مف المدنييف األبرياء الذيف صودؼ أنسػـ 

ذس كانوا يي المكاف الخطل يي الو ت الخطل. ور ـ أنة ليس هناؾ مجاؿ لم ؾ أف إسػرائيؿ خططػت طػويً  لسػ
الجػػرائـ وأنسػػا اسػػتخدمت يػػي تنفيػػذها طػػائرات بػػدوف طيػػار ومروحيػػات ومقػػات ت حربيػػة، إال أنسػػا ال تيتػػرؼ 
رسميًا بمسؤوليتسا وال تقدـ ميمومات إلى حمفائسا كما ال تك ؼ سر تصفية خصومسا. كما أنة محظور عمػى 

الموسػػاد باسػػت ناء نقػػؿ مػػا تن ػػرس  وسػػائؿ اإلعػػ ـ اإلسػػرائيمية ن ػػر ميمومػػات عػػف جػػرائـ القتػػؿ التػػي يقػػـو بسػػا
وسائؿ اإلع ـ الغربية.  بؿ و ت  صير أيرجت الر ابة اليسكرية اإلسرائيمية عف ميمومات أ رت أف إسػرائيؿ 

بتػونس ميتديػة بػذلؾ  1988ا تالت جساد الوزير"أبو جساد" نائب رئيس منظمة التحريػر الفمسػطينية يػي عػاـ 
ستضػػػيؼ القيػػػادات الفمسػػػطينية، ونفػػػذت الجريمػػػة ير ػػػة خاصػػػة مػػػف أيضػػػًا عمػػػى سػػػيادة دولػػػة عربيػػػة كانػػػت ت

الكوماندوس اإلسرائيمي. ور ـ أف هذا ليس سرًا مف وجسة نظػر الفمسػطينييف إال أف اعتػراؼ إسػرائيؿ با تيػاؿ 
أبػػػػو جسػػػػاد ييتبػػػػر سػػػػابقة يػػػػي تػػػػاريخ الصػػػػراع الفمسػػػػطيني اإلسػػػػرائيمي. والم حػػػػظ أف إسػػػػرائيؿ يخػػػػورة بسػػػػذس 

 ستراتيجية "القتؿ الو ائي".اال تياالت وبا
إف تاريخ اليمؿ بسذس االستراتيجية الم يرة لمجدؿ والمخالفة لمقوانيف الدولية، ييود زمنًا بييػدًا إلػى الػوراء، عمػى 

عنػػدما وضػػد يسو ػػايات حركػػابي رئػػيس المخػػابرات اليسػػكرية اإلسػػرائيمية خطػػة ال تيػػاؿ  1956األ ػػؿ ليػػاـ 
كرية المصرية يي جزيػرة سػيناء ألف الجػيش المصػري كػاف يػدعـ ال ػوار مصطفى حايظ مدير المخابرات اليس

الفمسػػطينييف يػػي  طػػاع  ػػزة الػػذيف كػػانوا ينفػػذوف عمميػػات ضػػد الجػػيش اإلسػػرائيمي. ولقػػي حػػايظ مصػػرعة يػػي 
حيف يتح رسالة ممغومة انفجرت بػة نقمسػا إليػة مصػري كػاف ييمػؿ لصػالح إسػرائيؿ لػـ يكػف  1956يوليو عاـ 

رسػػالة ويقػػد بصػػرس نتيجػػة االنفجػػار. بيػػد يػػـو واحػػد انفجػػرت رسػػالة مما مػػة بػػيف يػػدي الممحػػؽ ييػػرؼ محتػػوى ال
اليسػػكري المصػػػري يػػػي السػػػفارة المصػػػرية بيّمػػػاف. بسػػذس الطريقػػػة أراد منػػػاحيـ بػػػيغف زعػػػيـ الجماعػػػة اإلرهابيػػػة 
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دأها رئػػيس الػػوزراء الصػػسيونية"ها اناس" ا تيػػاؿ المست ػػار األلمػػاني كػػونراد أدنػػاور لير مػػة المفاوضػػات التػػي بػػ
اإلسرائيمي ديفيد بف جوريوف مية لمحصوؿ مف ألمانيا عمى تيويضات، و اـ رجؿ بتسميـ طػرد ممغػـو لولػديف 
ألمانييف يي مدينة ميونيخ وأعطاهما بيض المػاؿ لتسػميـ الطػرد إلػى مكتػب لمبريػد بمدينػة ميػونيخ  يػر عػابئ 

ى عنػػواف المست ػػارية يػػي مدينػػة بػػوف، لكنسمػػا توجسػػا بالمخػػاطر وكانػػت مينونػػة باسػػـ المست ػػار األلمػػاني إلػػ
بػػالطرد الممغػػـو إلػػى مخفػػر ال ػػرطة وعنػػدما حػػاوؿ خبيػػر متفجػػرات يػػتح الطػػرد ويػػؾ الصػػاعؽ انفجػػرت اليبػػوة 
وأدت إلى مصرعة. لـ يصدر  رار  ضائي يي ألمانيا ضد بيغف الذي كاف يكرس األلماف كرهًا  ديدًا ولـ يػزر 

 ح رئيسا لموزراء يي إسرائيؿ.ألمانيا أبدا عندما أصب
بدأت االستخبارات اإلسرائيمية المينية بمسمات يي الخارج موجة ا تيػاالت تحػت  ػيار"القتؿ  1962يي عاـ 

الو ػػػائي" وذلػػػؾ يػػػي إطػػػار عمميػػػة أطمقػػػت عميسػػػا اسـ"سػػػيؼ دامػػػو ميس" والتػػػي أ ػػػرؼ عميسػػػا رئػػػيس الػػػوزراء 
اليممػػاء األلمػػاف الػػذيف عممػػوا يػػي السػػابؽ يػػي بػػرامج  اإلسػػرائيمي اسػػحاؽ  ػػامير، وكانػػت تركػػز عمػػى ا تيػػاؿ

تطوير الصواريخ يي عسد الزعيـ النازي األلماني ادولؼ هتمر ولجل بيضسـ إلى مصر وكانت تيتقد إسػرائيؿ 
 أنسا كانت تستخدمسـ لتطوير صواريخسا.

ا طوابػػد بريػػد ألمانيػػة و ػػاـ عمػػ ء إسػػرائيؿ مػػرة أخػػرى بإرسػػاؿ رسػػائؿ ممغومػػة كلنسػػا ُمرسػػمة مػػف ألمانيػػا وعميسػػ
وخػػػتـ مكتػػػػب بريػػػد بمدينػػػػة هػػػػامبورغ، أسػػػفرت عػػػػف مقتػػػؿ خمسػػػػة مػػػػف عمػػػاؿ مصػػػػرييف ييممػػػوف يػػػػي مصػػػػند 
لمصواريخ. وي مت محاولتيف ال تياؿ اليالـ األلماني هانز ك ينفيختر ألف المسدس الػذي كػاف يحممػة القاتػؿ 

 1962ر ويػدعى هػانز كػروغ يػي عػاـ تيطؿ يي المحظة الحاسمة. واختفى ألماني كاف يممؾ  ػركة يػي مصػ
بظروؼ  امضة و الت وسػائؿ اإلعػ ـ اإلسػرائيمية نقػً  عػف صػحؼ ألمانيػا الحقػًا إف عمػ ء الموسػاد  ػاموا 
بتصفيتة. وكانت إسرائيؿ ت ؾ بػلف كػؿ ألمػاني ييػيش يػي مصػر جمػاؿ عبػد الناصػر كػاف ييمػؿ يػي السػابؽ 

 رائيؿ، لذلؾ ينبغي تصفيتة بلي حاؿ.لنظاـ هتمر ويخدـ عبد الناصر يي الصراع ضد إس
بيػػػدما أو فػػػت السػػػمطات السويسػػػرية عميمػػػيف إسػػػرائيمييف طمػػػب رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي بػػػف جوريػػػوف إنسػػػاء 
عممية"سػػيؼ دامػػو ميس" بيػػد أف تنبػػة إلػػى أف اليمميػػة بػػدأت تسػػدد ع  ػػات إسػػرائيؿ مػػد أصػػد ائسا يػػي أوروبػػا. 

لت ػػجيد اليممػػاء األلمػػاف الػػذيف يػػروا إلػػى الخػػارج عمػػى اليػػودة إلػػى  ويػػي خطػػوة  امػػت بسػػا الحكومػػة األلمانيػػة
ب دهػػـ حاولػػت التر يػػب بسػػـ باسػػتيدادها لتػػويير وظػػائؼ عمػػؿ لسػػـ يػػي ألمانيػػا وبػػدأ الػػبيض مػػنسـ يػػي عػػاـ 

إلى و ؼ برنػامج تطػوير الصػواريخ يػي مصػر عبػد الناصػر  1967باليودة األمر الذي أدى يي عاـ  1963
ؿ بػػػػة واضػػػػطر إلػػػػى اعتمػػػػادس عمػػػػى االتحػػػػاد السػػػػويييتي يػػػػي التػػػػزود بالصػػػػواريخ والخبػػػػراء الػػػػذي با ػػػػروا اليمػػػػ

 اليسكرييف.
بيػػد  يػػاـ يػػدائييف يمسػػطينييف  1972و البػا مػػا عػػادت إسػػرائيؿ تيمػػؿ بسػػذس االسػػتراتيجية م ممػػا ييمػػت يػػي عػػاـ 

ونيخ والتػي أسػفرت عػف بخطؼ أعضاء يي الفريؽ الرياضي اإلسرائيمي يي دورة األلياب األولمبية بمدينة ميػ
وبػلمر مػف  ولػدا مػائير  1973و 1972مقتؿ جميد المخطوييف يي ظروؼ  امضة. ويي الفترة بيف عامي 

رئيسػػة الػػوزراء اإلسػػرائيمية ا تػػاؿ يريػػؽ إسػػرائيمي أطمػػؽ عمػػى نفسػػة اسـ"سيسػػيريا" تسػػية رجػػاؿ زعمػػت إسػػرائيؿ 
ذ عمميػة ميػونيخ. وو يػت اال تيػاالت يػي بػاريس أنسـ كانوا ينتموف إلػى تنظػيـ أيمػوؿ األسػود الػذي خطػط ونفػ

ونيقوسػػيا ورومػػا وأ ينػػا ولبنػػاف، تػػـ خ لسػػا إطػػ ؽ النػػار عمػػى الضػػحايا الفمسػػطينييف أو وضػػد عبػػوات ناسػػفة 
تحت وسادات النوـ أو يي أجسزة الساتؼ كما سقط خ ؿ عمميات التصفية عدد مف المواطنيف األبرياء الذيف 

 لنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي.ال  لف لسـ إط  ًا يي ا
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إلػى و ػؼ ن ػاط ير ة"سيسػيريا" بيػدما ا تػاؿ عم ؤهػا  ػابًا مغربيػػًا  1973واضػطرت إسػرائيؿ يػي يوليػو عػاـ 
يدعى أحمد بو يقي ييمؿ ناداًل يي النرويج ظنوا أنة كاف عمي حسف س مة الذي كانوا ييتقػدوف أنػة المػدبر 

ال ػػاب المغربػػي أطمقػػوا أربػػد ع ػػرة رصاصػػة عميػػة يػػي  ػػارع عػػاـ.  الرئيسػػي ليمميػػة ميػػونيخ. وبيػػد أف را بػػوا
وتمكنػػت سػػمطات األمػػف النرويجيػػة مػػف القػػبض عمػػى عمػػ ء الموسػػاد حكػػـ عمػػيسـ بػػالحبس بػػيف عػػاـ وخمسػػة 

 دييت إسرائيؿ تيويضات ألسرة بو يقي. 1996أعواـ ونصؼ الياـ. ويي عاـ 
سػ مة بواسػطة سػيارة مفخخػة وآخػر رجػؿ عمػى تمكف عمػ ء الموسػاد مػف  تػؿ عمػي حسػف  1979ويي عاـ 

 ائمػػة القتػػؿ اإلسػػرائيمية الػػذيف اتسمػػتسـ إسػػرائيؿ بػػالتخطيط ليمميػػة ميػػونيخ كػػاف عػػاطؼ بسيسػػو الػػذي ا تالػػة 
. وكانػػت جريمػػة القتػػؿ هػػذس آخػػر جػػرائـ القتػػؿ التػػي نفػػذتسا إسػػرائيؿ يػػي 1992إسػػرائيميوف يػػي بػػاريس يػػي عػػاـ 

التسػػػيينيات يركػػػز الجػػػيش اإلسػػػرائيمي والموسػػػاد م حقػػػاتسـ عمػػػى كػػػوادر  أراٍض أوروبيػػػة. منػػػذ منتصػػػؼ عقػػػد
 الفمسطينييف مف حماس ويتح وكتائب األ صى يي  طاع  زة والضفة الغربية.

حػاوؿ عمػ ء  1997وأجبرت عممية يا مة لمموساد إسرائيؿ أف تو ؼ اال تياالت مدة ع رة أعػواـ. يػي عػاـ 
تػػب السياسػػي يػػي حركػػة حمػػاس بيّمػػاف أمػػاـ مكتبػػة عنػػدما  ػػاـ أحػػد إسػػرائيؿ ا تيػػاؿ خالػػد م ػػيؿ عضػػو المك

اليم ء برش  از يي أذنة مف النوع الفتاؾ الذي يؤدي إلى موت بطيء، وتمكف الحارس ال خصػي لم ػيؿ 
بمسػػاعدة بيػػض المػػارة مػػف إلقػػاء القػػبض عمػػى اليميمػػيف وسػػمموهما إلػػى ال ػػرطة األردنيػػة. ورضػػخت إسػػرائيؿ 

ريكي بيؿ كمينتوف والياهؿ األردني الحسيف بف ط ؿ الذي هدد بإلغاء اتفا ية الس ـ لضغط مف الرئيس األم
سرائيؿ، ما ديد بإسرائيؿ إلى إرساؿ رئيس الموساد ومية سـ مضاد حقف بة م يؿ وتـ  المبرمة بيف األردف وا 

نياهو أف يفرج عف إنقاذس مف موت محقؽ. كما تييف عمى رئيس الوزراء اإلسرائيمي يي ذلؾ الو ت بنياميف نت
ال يخ أحمد ياسيف وبيد سبية أعػواـ ا تالتػة إسػرائيؿ. كمػا أدى الحػادث يػي عّمػاف إلػى خػ ؼ بػيف إسػرائيؿ 

 وكندا ألف اليميميف اإلسرائيمييف دخ  األردف بجوازي سفر كندييف.
سػػورية دم ػػؽ نفػػذ الموسػػاد عمميػػة ا تيػػاؿ جديػػدة يػػي الخػػارج هػػذس المػػرة اختػػاروا الياصػػمة ال 2008يػػي عػػاـ 

حيػػػث اسػػػتسديوا عمػػػاد مغنيػػػة القائػػػد اليسػػػكري يػػػي حػػػزب اهلل المبنػػػاني وتمكنػػػوا مػػػف وضػػػد عبػػػوة ناسػػػفة تحػػػت 
سػػيارتة. ور ػػػـ نفػػػي إسػػػرائيؿ حتػػػى اليػػػـو القيػػػاـ بسػػذس الجريمػػػة إال أف هنػػػاؾ أدلػػػة ك يػػػرة تحمػػػؿ إسػػػرائيؿ كامػػػؿ 

 المسؤولية وبالتياوف مد أجسزة استخبارات أخرى.
أماـ اليالـ أجمد بجريمة ا تياؿ محمػود المبحػوح أحػد كػوادر حركػة حمػاس، وذلػؾ يػي ينػاير  وأدينت إسرائيؿ

مػف  29يي يندؽ بدبي، وتقوؿ إنة كػاف يقػوـ ب ػراء أسػمحة لمحركػة. وأويػد الموسػاد ال تيػاؿ المبحػوح  2010
حقيقػػػات خػػػدروا ير ة"سيسػػػيريا" دخمػػػوا دولػػػة اإلمػػػارات اليربيػػػة المتحػػػدة بجػػػوازات سػػػفر دوؿ أجنبيػػػة وحسػػػب الت

الضحية  ـ خنقوس عف طريؽ الضغط عمى وجسة بالوسادة.  بؿ أياـ عرض التمفزيوف األلماني  ريطًا و ائقيػًا 
عف الجريمػة  ػاؿ إف الػذيف وضػيوا الخطػة لػـ يكػف يػي حسػاباتسـ أف دولػة اإلمػارات اليربيػة المتحػدة تسػتخدـ 

قػػوف طػػويً  حتػػى تمكنػػوا مػػف الحصػػوؿ عمػػى صػػور أكبػػر  ػػبكة مػػف الكػػاميرات لممرا بػػة لػػذلؾ لػػـ ينتظػػر المحق
 واضحة لميم ء اإلسرائيمييف والصور األخيرة لممبحوح  بؿ اال تياؿ كما تـ يضح هوياتسـ بسرعة.

كما أف إسرائيؿ متسمة با تياؿ عمماء إيػرانييف ييممػوف يػي من ػآت البرنػامج النػووي اإليرانػي، منػذ ينػاير عػاـ 
يف مصرعسـ إما بواسطة عبوة تحت سياراتسـ أو إط ؽ النػار عمػيسـ. وتػريض لقي أربية عمماء إيراني 2010

 إسرائيؿ حتى اليوـ التيميؽ عمى االتسامات اإليرانية.
وتفيػػد ميمومػػات ُن ػػرت يػػي ألمانيػػا مػػؤخرًا أف الموسػػاد ا تػػاؿ وديػػد حػػداد القيػػادي يػػي الجبسػػة ال ػػيبية بتحريػػر 

 عف طريؽ التسمـ البطيء بيد تناولة  وكوالتة مسمومة. 1978يمسطيف حيف كاف يي برليف ال ر ية عاـ 
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 ألجل فمسطين حرة  .44
 زياد منى 
مػػػف مبػػػادئ أي عمػػػؿ جمػػػاهيري، سياسػػػًيا كػػػاف أو نقابًيػػػا أو  يػػػر ذلػػػؾ، أف الفػػػرد الم ػػػارؾ، السػػػاعي لمفػػػوز 

اد "الجماعػة" ذات الي  ػة، ينػراس يقػوؿ ك ًمػا بمنصب ما أو البقاء يية كإلى األبد!  عمية كسب  قة أ مبية أير 
 يرضيسـ، ويغدؽ بالوعود عميسـ، وبالوعيد إذا اختاروا  يرس.

ومف هػذا المنظػور نتيامػؿ مػد تصػريحات هػذا أو ذاؾ مػف السياسػييف أو النقػابييف، حتػى عمػى مسػتوى نقابػة 
مػػا انصػػياًعا ت ميػذ مػػدارس! هنػػاؾ مػػف يكتػرث ويصػػدؽ الوعػػود والوعيػػد، إمػا عػػف  ناعػػة و  مػػا عػف سػػذاجة، وا  ا 

مػا عػف رضػا عػف وضػية القػائـ، وهػذا أحػد  ما نكايػة بالمنػايس أو المنايِسػيف، وا  لمرجيية  بمية أو ع ائرية، وا 
 األسباب الرئيسية وراء ريضنا نظاـ التحزب والتم يؿ النيابي، الميرَّؼ عمى نحو عاـ باسـ "الديمقراطية".

ـ تص ريحات محمود عباس التػي مػا يتػئ يطمقسػا، بػيف الفينػة واألخػرى، بػدًءا مػف ومف هذا المنظور أيًضا نقوِّ
إع نػػة يػػي سػػبيينيات القػػرف الماضػػي عػػدـ رضػػاس عػػف ميارضػػة منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية لقػػرار السػػادات 
زيارة القدس المحتمة، وبالتالي منح الكياف الصسيوني اعتراًيا مجانًيا  ير م ػروط، إلػى تصػريح آخػر يخطػئ 

جبػػارهـ  1947ال ػػيب الفمسػػطيني لريضػػة  ػػرار األمػػـ المتحػػدة عػػاـ  ييػػة بػػريض تقسػػيـ يمسػػطيف عمػػى أهمسػػا وا 
عمى التخمي عف ب دهـ، وأخيًرا ويي هذا اليوـ تحديًدا، الذي كتبنا يية إسسامنا هػذا، ذكػرى يػوـ إعػ ف "وعػد 

بػػي كالػػذي تيػػدس أرض "الكتػػاب بمفػػور" الػػذي أعمنػػت ييػػة أوروبػػا اسػػتئناؼ حروبسػػا الصػػميبية ضػػد الم ػػرؽ الير 
 ، والسػيي "السػتيادتة" مػف أيػدي اليػرب والمسػمميف بػداة الصػحراء الغػزاة، Land of the Bibleالمقػدس"/ 

ييود محمود عباس ليطمؽ تصريحاتة، التي يتجاوز يي كؿ منسا نفسػة ليقػوؿي إنػة ال يمتمػؾ حػؽ اليػودة إلػى 
، التي ولد وعاش ييسا، لكنة يمتمؾ 1948سطيف المحتمة عاـ بمدتة اليباسية كمف أعماؿ صفد  الوا ية يي يم

 حؽ زيارتسا سائًحا!
دعونا مف هذا كمة، يك ـ السيد عباس لـ يكف موجًسا يوًما لم يب الفمسطيني، بؿ هو لمف عّينػة يػي مو يػة 

ك مػػة  الحػػالي، وكمنػػا ييريػػة، وكنػػا تحػػد نا عػػف هػػذا مػػف  بػػؿ، ويػػي هػػذس المنصػػة اإلع ميػػة أيًضػػا. لػػو كػػاف
موجًسا لم يب الفمسطيني، أو أنة يكتػرث برأينػا، الختػار  ولػة وسػط  ػيبة يػي أحػد مخيمػات  ػيبنا، وليػايش 

 و تسا ردة ييؿ  يبنا.
كمنػػا ييمػػـ أف مػػا يسػػمى "السػػمطة الوطنيػػة" هػػي لجنػػة تنسػػيؽ أمنػػي مػػد مختمػػؼ أجسػػزة اليػػدو هػػديسا م حقػػة 

تسـ مػػػف صػػػندوؽ النقػػػد الػػػدولي، وأف ك ػػػرا مػػػف أكػػػاديميي المناضػػػميف و ميسػػػـ، وأف أتباعسػػػا يتقاضػػػوف ميا ػػػا
األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة ممػػف  بمػػوا التحػػوؿ إلػػى مػػوظفيف يػػي خدمػػة االحػػت ؿ  ػػد اسػػتحالوا بفضػػؿ هػػذس 
"السمطة"، عبر ما يسمى منظمات المجتمد  المدني، كتبة تقػارير لمػا يسػمى المنظمػات  يػر الحكوميػة التػي 

 لميمومات عف  يبنا وطريقة تفكيرس.ال  ا ؿ لسا سوى جمد ا
طبًيا ن ير بالخجؿ مف  ياـ أي يمسطيني كأو عربي، ألف يمسطيف عربيػة و ضػية عربيػة بػالمطمؽ  بػإط ؽ 
م ؿ هذس التصريحات، لكننا ال نممؾ اآلف يػي هػذس المنصػة سػوى تكػرار مػا  التػة لنػا أكاديميػة أميركيػة مؤلفػة 

ي كممػػا ظننػػا أف أصػػد اءنا الفمسػطينييف كالقيػػادة السياسػػية   ػػد وصػػموا ُكتػب مسمػػة عػػف عدالػػة  ضػيتنا ونضػػالنا
 أخيًرا إلى القاع، نكت ؼ مجدًدا أنة ال  اع لسـ كلمتنازالت الوطنية المجانية .
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الم كمة التي سػببتسا م ػؿ هػذس التصػريحات، يتػوهـ ك ػر أنسػا تم ػؿ رأي ال ػيب الفمسػطيني، أنسػا تحػرج ك يػرا 
ـ ويػػي مقػػدمتسـ اليسػػود الميػػادوف لمصػػسيونية ولمكيػػاف الصػػسيوني، المتجميػػوف حػػوؿ مػػف أصػػد ائنا يػػي اليػػال

 يار بدأ يكتسب زخًما متسارًعا محورس الس ـ عمى أساس "حؿ الدولة" بداًل مف م روع "حؿ الػدولتيف" الػذي 
 يروف أنة  د مات منذ يترة طويمة.

يكس حقيقة الصراع وتمّوس طبييتة، ألف مصطمح بداية، ال نتفؽ إط ً ا مد م ؿ هذس المصطمحات ألنسا ال ت
"حػػؿ الػػدولتيف" يينػػي االعتػػراؼ با تصػػاب يمسػػطيف، وهػػو مػػا ال نقبمػػة، حتػػى لػػو كػػاف التنػػازؿ يمػػس ذرة تػػراب 

 واحدة منسا، يمف يقبؿ التنازؿ عف  بر مف وطنة يإنة عمى استيداد لمتنازؿ عنة كمة.
مف األيػاـ م ػروع حقيقػي لتسػوية عمػى أسػاس "الػدولتيف" إال  مف ناحية أخرى لـ نؤمف يوًما بلنة وجد يي يوـ

يي أذهػاف الػواهميف والمخػدوعيف والمستسػمميف الػذيف ممػوا النضػاؿ، وبػداًل مػف تطبيػؽ مػا كػانوا يطػالبوا الغيػر 
بيممة "المي تيب يرتاح، وكذلؾي سيلتي اليوـ الذي يكوف ييػة الواحػد ممسػًكا بالقضػية كالقػابض عمػى جمػرة"، 

ى ذلؾ مف المقوالت الغو ائية التي أطمقتسا  يادات المؤسسة السياسية الفمسػطينية يػي سػبيينيات القػرف وما إل
الماضي ت سيًرا بمف كاف ييارض سياساتسا التسووية التػي نػرى ونممػس نتائجسػا الكار يػة التػي أجسػدت اليػدو 

 يي متابيتسا واستييابسا بسبب ك رتسا وحجمسا!
قتة األمـ المتحدة مف دوف أي مرجيية  انونية، وكنػا تناولنػا الموضػوع بالبحػث يػي م روع "حؿ الدولتيف" أطم

التػػي  1948مراجيػػة أحػػد الكتػػب التػػي كتبسػػا حقو يػػوف  ربيػػوف عػػالميو الصػػيت، عػػف القضػػية، وحػػرب عػػاـ 
خاضػػسا "نظػػاـ سػػايكس بيكػػو اليربػػي"، كمػػا نيػػرؼ كمنػػا اآلف، كانػػت ألجػػؿ تقاسػػـ يمسػػطيف مػػد اليػػدو ومحػػو 

 مف تاريخ اليالـ وجغراييتة. اسمسا
أما إعادة طرحة يمسطينًيا عقب السزيمة يي األردف، وكما بينا يي مقاالت سابقة، أنة، وعمى عكس ادعاءات 
نما استجابة لتبييػة  المطبميف لة، لـ يكف  مار "انتصارات حرب ت ريف" المزعومة كألف األمور بخواتيمسا ، وا 

ية لمصػر السػادات، وخضػوع لنظػاـ سػايكس بيكػو اليربػي حيػث ي ػكؿ ييػة  يادة المؤسسة السياسػية الفمسػطين
 الكياف الصسيوني حجر األساس.

يي المقمب اآلخر، المسكوت عنة ألسباب ميرية، نرى تصاعد حديث اليديد مف سياسيي ومفكري "المجتمػد 
حػد وف عػف أنػة "دخػؿ الػدولي"، بمػا يػي ذلػؾ يػي الكيػاف الصػسيوني، عػف "ويػاة حػؿ الػدولتيف"، بيػدما كػانوا يت

 رية اليناية الفائقة" ووجوب االستيداد لمرحمة "الدولػة الواحػدة"، والمقصػود بػذلؾ عػدـ تػوير إمكانيػة جغراييػة 
 .1967سياسية ا تصادية لقياـ دولة يمسطينية، مسما تدنت ر ا تسا، يي األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

ة، ويػػي الم ػػرؽ اليربػػي بلكممػػة، ت ػػير إلػػى أف كايػػة األطػػراؼ يػػي الحقيقػػة، إف التطػػورات يػػي يمسػػطيف المحتمػػ
صػػارت عمػػى  ناعػػة باسػػتحالة تػػوير  ػػروط  يػػاـ "دولػػة يمسػػطينية  ابمػػة لمحيػػاة" ويػػؽ تيبيػػر  ػػادة الغػػرب، وأف 
التطورات تسير بسرعة نحػو ابػت ع األمتػار القميمػة المتبقيػة، بيػدما تمكػف اليػدو مػف تسويػد المنطقػة المحيطػة 

قدس المحتمة كالقدس القديمة ضمف السور ، وأيًضا بيػدما تمكػف مػف يػرض نظػاـ الفصػؿ الينصػري بمدينة ال
سػػواء مػػف خػػ ؿ حػػائط الفصػػؿ الػػذي أحػػاط بػػة منػػاطؽ يػػي "الضػػفة الغربيػػة" أو مػػف خػػ ؿ الطػػرؽ االلتفاييػػة 

 ؼ رأي ييسا.لممستيمرات هناؾ والمخصصة "لميسود يقط". وهنا بدأ طرح م روع "الدولة الواحدة"، ولكؿ طر 
الطػػرؼ الصػػػسيوني يػػرى أنػػػة ال مكػػاف لقيػػػاـ دولتػػيف بػػػيف نسػػر األردف، ولػػػذا وجػػب تحويػػػؿ األردف إلػػى وطػػػف 
لمفمسػػػػطينييف، و مػػػػة طػػػػرؼ آخػػػػر يفسػػػػر م ػػػػروع "الدولػػػػة الواحػػػػدة" عمػػػػى أنػػػػة دولػػػػة إسػػػػرائيمية يسوديػػػػة تمػػػػنح 

لحقػػوؽ، م ػػؿ وضػػد أهمنػػا يػػي األراضػػي الفمسػػطينييف المقيمػػيف ييسػػا التبييػػة القانونيػػة، مػػد تجريػػدهـ مػػف بقيػػة ا
 .1948الفمسطينية المحتمة عاـ 
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الحؿ ال الث، وهو الوحيد الذي يينينػا هنػا، ينطمػؽ مػف ميػاداة الصػسيونية كونسػا حركػة أنتجسػا يكػر عنصػري 
 متخمػػؼ، هػػو إ امػػة دولػػة يمسػػطيف الديمقراطيػػة الِيممانيػػة كالِيممانيػػة تينػػي عػػدـ التػػديف أو المغػػاالة ييػػة ، وهػػو

 موضوع نقاش مجموعات عديدة منفصمة يي يمسطيف المحتمة، يتـ بييًدا عف األضواء.
نيمػػـ أف اليػػدو لػػف يقػػؼ متفرًجػػا إزاء التطػػورات التػػي تفػػرض نفسػػسا، ومػػا سػػيية المحمػػوـ لتسويػػد محػػيط أولػػى 

عجمػػػة  القبمتػػػيف و الػػػث الحػػػرميف، الحػػػـر القدسػػػي ال ػػػريؼ ،الػػػذي باركنػػػا حولػػػة،، إال محاولػػػة يائسػػػة إلرجػػػاع
 التاريخ، لكنة لف ينجح.

الكيػػػاف الصػػػسيوني دخػػػؿ يػػػي مرحمتػػػة األخيػػػرة، ولػػػيس  مػػػة مػػػف مخػػػرج لػػػة مػػػف المػػػآزؽ الديمغراييػػػة والفكريػػػة 
واليسكرية كييبر عف ذلؾ تردادس القوؿي اليػرب ال يفسمػوف سػوى لغػة القػوة  إال محاولػة تنفيػذ أعمػاؿ إجراميػة 

عمػى  2006هذا  ير ممكف بيدما  بت لة إباف عدوانة عاـ  م ؿ مجازر جماعية وتطسير عر ي جديد، لكف
" بيػدما كػاف ييربػد يػي المنطقػة كيفمػا  ػاء ومػف دوف أي  لبناف انتساء "أسطورة التفوؽ والجػيش الػذي ال يسػـز

 رادع.
ر ـ ما يبدو مف  تامة الم سد اليربي حالًيا، يإف  ضػيتنا بفضػؿ نضػاؿ  ػيبنا، الػذي  ػاركنا ييػة أبنػاء أمتنػا 

 يربية،  بتت عدالتسا وأف حقو نا الوطنية عصية عمى النسياف، وال ينتسي مفيولسا بالتقادـ.ال
، وتحػويمسـ إلػى 1948يقد ساد يي الماضػي وهػـ تمكػف اليػدو مػف "أسػرلة"  ػيبنا يػي األراضػي المحتمػة عػاـ 

ني القػػومي، لكػػف تجميػػات دينيػػة ومذهبيػػة و بائػػؿ وع ػػائر وأخػػرى اسػػتبدلت االنتمػػاء الفكػػري باالنتمػػاء الػػوط
تجربة حزب "التجمد" التاريخية بصفتة حزبا يمسطينيا عربيا  وميا، الػذي أسسػة د. عزمػي ب ػارة ويقػودس اآلف 
مف بيدس ريا ػة ونجاحػة المسػـ يػي هػذا المجػاؿ تحديػًدا، أ بتػت أف يمسػطيف  ضػية وطنيػة  وميػة عصػية عمػى 

ي اليمؽ والجذور، وأف كؿ محاوالت يصمة عف أي حؿ يمس مف عروبتسا، وأف  يبسا عربي االنتماء وعروب
 تاريخة  د أخفقت.

إف الحوار الجماعي المنسؽ المطموب بخصوص "حؿ الدولة الفمسطينية اليممانية" يجب أف ينطمؽ، وي ارؾ 
يية ليس يقط الفمسطينيوف المؤمنوف بة، بؿ أيًضا كػؿ ال خصػيات والمفكػريف مػف مختمػؼ أنحػاء اليػالـ ويػي 

ود، إسػػرائيمييف كػانوا أو  يػػر ذلػؾ، الميػػادوف لمصػسيونية يكػًرا وتطبيقًػػا، ونيػد إسػػسامنا هػذا دعػػوة مقػدمتسـ اليسػ
مفتوحػػػة لتنسػػػيؽ الجسػػػود الفكريػػػة والتطبيقيػػػة لوضػػػد بػػػديؿ وا يػػػي يجػػػرد دولػػػة اليػػػدو مػػػف طبييتسػػػا وجوهرهػػػا 

 الصسيوني ويستبدؿ بسا الدولة الفمسطينية.
ارنػػا السياسػػي والفكػػري، ولػػيس إ حامنػػا يػػي صػػراعات عربيػػة  يػػر المطمػػوب إًذا وضػػد يمسػػطيف يػػي بػػؤرة منظ

واضحة ميالـ القوى المنخرطة ييسا، هذا يي أيضؿ األحواؿ، سممية كانت أو مسمحة، داخمية كانػت أو  يػر 
ذلػػؾ، ممػػا سػػيؤدي بالضػػرورة إلػػى تيػػاظـ ال ػػكوؾ والتػػوجس لػػدى ك يػػريف مػػف أبنػػاء أمتنػػا اليربيػػة مػػف الػػدور 

لنػػا تلديتػػة هنػػا وهنػػاؾ، الػػذي ال بػػد أف يمػػس كػػؿ يمسػػطيني، وي ػػكؿ خطػػًرا حقيقًيػػا عمػػى عمػػؽ الم ػػبوس المػػراد 
القضػػية اليربػػي، وبيػػديسا الػػدينييف اإلسػػ مي والمسػػيحي الم ػػر ي، يكفانػػا الػػدمار الػػذي ألحقتػػة بقضػػيتنا  يػػادة 

 "لجنة التنسيؽ األمني".
ؾ، يػػ  بػػد لنػػا، مػػف تلكيػػد التمسػػؾ بػػالقوؿ "ال وألف المسػػتقبؿ المنظػػور يحمػػؿ يػػي  نايػػاس مػػا هػػو سػػار و يػػر ذلػػ

 رعية ل ورٍة يمسطيف ليست  يارها". يمسطيف توحد اليرب، وهي طريؽ تحررهـ الذاتي. الحوار المطمػوب ال 
 بد، يي ظننا، أف يلخذ يي االعتبار األوضاع القانونية والظروؼ السياسية المحيطة بكؿ طرؼ م ارؾ.
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ب أف يقػػود إلػػى اسػػتنتاجات تطبيقيػػػة ترسػػـ م مػػح عمػػؿ  ػػومي م ػػػترؾ. هػػدؼ الحػػوار الػػذي نػػدعو إليػػػة يجػػ
يقضية يمسطيف جزء مف القضية القومية الكبرى "يمسطيف توحػدنا"، واليمػؿ مػف أجػؿ يمسػطيف أسػاس الن ػاط 

 الوطني القومي مف أجؿ الحرية الحقيقية ل يوب أمتنا اليربية.
اؿ أوهػاـ حراكػات  ػيوبنا وتفػؾ ألغػاز محػاوالت إبيادهػا، "يمسطيف  يارنا وهدينا" ال فرة التي ستكسر كؿ أ ف

مسمػػا حػػاوؿ الػػبيض تصػػويرها عمػػى أنسػػا عسػػيرة عمػػى الفسػػـ، وتفػػتح أوسػػد الطػػرؽ نحػػو تحػػرر  ػػيوب أمتنػػا 
الحقيقػػي، وأف تحقيػػؽ الحريػػة الحقيقيػػة ال يػػتـ باسػػتبداؿ طا يػػة يػػرض نفسػػة بػػالقوة محػػؿ آخػػر منتخػػب "بحريػػة 

 مطمقة".
 9/11/2012، حةالجزيرة نت، الدو 
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 مصطفى الصواؼ
ما جػرى يػي مدينػة نػابمس مػف لقػاء جمػد رامػي ليفػي الصػسيوني صػاحب محػ ت بيػد منتجػات المسػتوطنات 
والويػػػد المرايػػػؽ لػػػة يػػػي بيػػػت منيػػػب المصػػػري رجػػػؿ األعمػػػاؿ الفمسػػػطيني وبصػػػحة مجموعػػػة مػػػف ال خصػػػيات 

االحػػت ؿ اإلسػػرائيمي وبحضػػرة األمػػيف اليػػاـ السػػابؽ لمجاميػػة اليربيػػة  الفمسػػطينية ذات الصػػفة التطبيييػػة مػػد
صػػاحب يكػػرة المبػػادرة اليربيػػة المذلػػة لألمػػة اليربيػػة المضػػيية لمحقػػوؽ الفمسػػطينية، هػػذا المقػػاء مػػف الخطػػورة 
 بمكاف عمى القضية الفمسطينية وحقوؽ و وابت ال يب الفمسطيني كوف أف هذس الفئة مف المطبييف الميترييف
بحؽ المحتؿ ييمػا ا تصػب مػف يمسػطيف، ويػلتي متزامنػا مػد تصػريحات محمػود عبػاس التػي تخمػى ييسػا عػف 

 حؽ اليودة يي ذكرى وعد بمفور الم ئـو وكلف هناؾ تخطيطا مسبقا لكؿ ما جرى.
إف المبػررات التػػي يطرحسػػا منيػػب المصػػري عػػف المقػػاء بلنػػة  يػػر تطبييػػي وانػػة  يػػر سياسػػي وأنػػة لػػيس  نائيػػا 

البياف الذي صدر بيد المقاء لسو محاولة لمتضميؿ و مػب الحقػائؽ خاصػة أف المقػاء حمػؿ عنوانػا ك كسػر ويؽ 
الجمود الحاصؿ يػي اليمميػة السػممية  ألػيس هػذا هػديا سياسػيا بحتػا  ػـ يقػوؿ أهػؿ المقػاء أف السػدؼ هػو خمػؽ 

ؿ الصػػسيوني وتجػػاه  تحػػالؼ دولػػي عربػػي إسػػ مي يسػػودي، ألػػيس هػػذا هػػديا سياسػػيا تطبييػػا خدمػػة ل حػػت 
لمحقػػوؽ الفمسػػطينية وتناسػػيا أف هنػػاؾ  ػػيبا يػػذبح بيػػد أف ا تصػػبت أرضػػة، ألػػيس األمػػر ييػػة خطػػورة كبيػػرة 

 سياسيا عمى أ دس  ضية.
إف هذس ال خصيات التي أجميت هي  خصيات ذات عقيدة سياسية ياسدة بالنسبة لمقضية الفمسطينية ألنسػا 

يػػػي الوجػػػود عمػػػى ارض يمسػػػطيف وأف هػػػذس ال خصػػػيات ال تجػػػد   خصػػػيات تيتػػػرؼ بالمغتصػػػب واف لػػػة حقػػػا
ضػػػررا يػػػي التفػػػريط والتنػػػازؿ عػػػف ارض ال ػػػيب الفمسػػػطيني لصػػػالح اليسػػػود ك اإلسػػػرائيمييف   وكػػػؿ ذلػػػؾ عمػػػى 

 حساب حقوؽ ال يب الفمسطيني.
عػف  هذا المقاء الخطير ما كاف لة أف يكوف لوال و وؼ منيب المصػري خمفػة وت ػجيية عميػة وهػذا ييػة خػروج

اإلجماع الوطني الرايض ل عتراؼ بالمحتؿ المغتصب ورايض لمتطبيد مد االحت ؿ، وهذا يطمب و فة جادة 
مػػػف  بػػػؿ ال ػػػيب الفمسػػػطيني ومؤسسػػػاتة الوطنيػػػة بييػػػدا عػػػف سػػػمطة راـ اهلل التػػػي ال تختمػػػؼ عػػػف تفكيػػػر هػػػذس 

 ة ال يب الفمسطيني.المجموعة بؿ ت جد عمية ألنة يتوايؽ مد عقيدتسا السياسية المخالفة ليقيد
وطالمػػا أف هػػذا الرجػػؿ ك منيػػب المصػػري   لػػـ يحتػػـر م ػػاعر ال ػػيب الفمسػػطيني ولػػـ يػػراع أف هنػػاؾ ارضػػا 
مغتصػػبة ويقػػر لممحتػػؿ ا تصػػابة لفمسػػطيف ضػػاربا بيػػرض الحػػائط كػػؿ الم ػػاعر الوطنيػػة، يسػػذا يحتػػاج إلػػى 

وطني بم ػػؿ عقػػد هػػذس االجتماعػػات تقػػديـ المصػػري إلػػى المحاكمػػة الوطنيػػة وال ػػيبية لخروجػػة عػػف الصػػؼ الػػ
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وهػػذس التحالفػػػات التػػي أكػػػد بيػػػض الم ػػاركيف ييسػػػا عمػػى أنسػػػا تسػػػدؼ إلػػى ت ػػػكيؿ تحػػالؼ لمسػػػاعدة الحكومػػػة 
 اإلسرائيمية مف أجؿ كسر الجمود الحاصؿ يي اليممية السممية.

وضػوع لػيس مف الضروري أف يكوف هناؾ مو فا صارما تجاس منيب المصري وكؿ مف يفكر تفكيػرس ، ألف الم
موضػػوعا  خصػػيا وبػػؿ هػػو موضػػوع وطنػػي وي ػػكؿ خطػػرا عمػػى  ضػػية  ػػيب يػػريض التطبيػػد مػػد المحتػػؿ 
ويريض االعتراؼ بة والتنازؿ عف حقة، وعمية البد مػف تفييػؿ القػانوف الفمسػطيني يػي التيامػؿ مػد الخػارجيف 

مطة راـ اهلل توايػػؽ مػػا عػػف الصػػؼ الػػوطني والمتجػػاوزيف لمحقػػوؽ وال وابػػت الميتػػرييف بالمحتػػؿ، وطالمػػا أف سػػ
يقوـ بػة المصػري كػوف أف رئيسػسا ييػد ويػؽ القػانوف الفمسػطيني خارجػا عػف الصػؼ الػوطني تصػبح الحكومػة 
الفمسطيني يي  طػاع  ػزة مطالبػة باتخػاذ مو ػؼ صػاـر مػد المصػري حػاؿ وصػولة إلػى  طػاع  ػزة وأف يمقػى 

ؿ ذلػؾ ردعػا لػة ولغيػرس ممػف يخػرج عػف القبض عمية يور وصولة لمقطػاع وتقديمػة لمحاكمػة عادلػة حتػى ي ػك
 اإلجماع الوطني.

 10/11/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 
 

  ليبرمان إنذار بـ "الترانسفير"  -تحالف نتنياىو  .46
 عمي جرادات

، ر ـ أنة، كاالتفاؽ ، لـ يكػف سػوى حيمػة السػتدراج »كار ة  ومية”، ووصفة ب»اتفاؽ أوسمو“ناهض نتنياهو 
، ك بقيػػػادة رابػػػيف ، لػػػـ يكػػػف يػػػي وارد »اإلسػػػرائيمي“لػػػى مفاوضػػػات، أ بتػػػت تجربتسػػػا أف طريسػػػا الفمسػػػطينييف إ

جػػزء صػػغير مػػف “، بػػؿ، عمػػى أسػػاس »كػػؿ األرض مقابػػؿ السػػ ـ“التوصػػؿ إلػػى تسػػوية لمصػػراع عمػػى أسػػاس 
وبالم ػؿ نػاهض نتنيػاهو خطػوة  ػاروف االنفصػاؿ عػف  ػزة مػف طػرؼ واحػد إلػى ”. األرض مقابؿ كػؿ السػ ـ

ة اضطرت األخير إلى  ؽ حزب الميكود، ر ػـ أف خطوتػة لػـ تػلت عمػى  اعػدة اإل ػرار بػلف  ػزة، يضػً  درج
، كمػا يػرى، كبمراو ػة ،  ػادة حػزب اليمػؿ، »متنػازع عميسػا“عف الضػفة والقػدس، أرض محتمػة، بػؿ، وال حتػى 

، مػد اسػتمرار يضػمف االنفصػاؿ عػف جػزء بسػيط منسػا”أرض ال ػيب اليسػودي“إنما عمى  اعدة أنسا جػزء مػف 
بسػػػذيف ”. دولػػػة لميسػػػود”“إسػػػرائيؿ“، المسػػػاهمة يػػػي حػػػؿ مػػػلزؽ الحفػػػاظ عمػػػى »اإلسػػػرائيمية“خضػػػوعة لمسػػػيادة 

المو فيف أ بت نتنيػاهو، ب ػكؿ ال لػبس ييػة، أنػة صػسيوني أيػديولوجي مػا انفػؾ ييتقػد أف يرصػة الحفػاظ عمػى 
ف لػـ ييمػف ذلػؾ عبر طرد المزيد مف الفمسطينييف مػف أرضػس”دولة لميسود”“إسرائيؿ“ ـ، مازالػت خيػارًا ممكنػًا، وا 

، الفا ي ليبرماف، وزيػرًا لمخارجيػة يػي حكومػة مػا بيػد »الترانسفير“صراحة، ما يفسر تييينة لممجاهر بسياسة 
 .2009السابقة، عاـ ”اإلسرائيمية“االنتخابات 

ليبرمػػاف، حػػيف  ػػالواي إف  -لكػػف ك يػػريف لػػـ يتممسػػوا، بمػػا يكفػػي عمػػى األ ػػؿ، المغػػزى السياسػػي لتقػػارب نتنيػػاهو
نتنيػػاهو ضػػـ ليبرمػػاف إلػػى حكومتػػة مضػػطرًا لكػػي يحػػايظ عمػػى اسػػتقرار حكومتػػة، لػػيس إال. واليػػوـ، يسػػتطيد 
المػػرء، كبػػ  مبالغػػة ، تلكيػػد أف مػػا  يػػؿ يومسػػا عػػف اضػػطرار نتنيػػاهو لػػـ يكػػف سػػوى إ ػػاعة إلخفػػاء المضػػموف 

عمػى خػوض ”إسػرائيؿ بيتنػا“خير بيف حزب الميكود وحزب السياسي لخطوة نتنياهو آنذاؾ، إذ يؤكد االتفاؽ األ
، أف نتنياهو وليبرماف، كانا، ومازاال، متفقيف كحميفيف » بيتنا -الميكود ك“االنتخابات المقبمة يي  ائمة واحدة، 

سياسييف، لكف الخ ية هي أال ُيرى تحالفسما إال بوصفة مجرد اصطفاؼ انتخابي يبغي الفوز بلك ريػة مقاعػد 
المقبؿ، بينما هو أيضًا، تحالؼ سياسي يروـ  طبػاس تػلطير التحػوالت المجتمييػة اليمينيػة المتطريػة ”يستالكن“
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تطريػػًا ”الميكػػود“منػػذ سػػنوات، وتحويمسػػا إلػػى تحػػالؼ سياسػػي ياعػػؿ ي ػػكؿ أك ػػر أجنحػػة ”إسػػرائيؿ“الجاريػػة يػػي 
رًا عمػػى اسػػتقطاب أحػػزاب دينيػػة وأيديولوجيػػة مركػػزس، بمػػا يجيمػػة، كالتحػػالؼ ،  ػػابً  ل بػػات نسػػبي أعمػػى، و ػػاد

الميكػودي األصػؿ ”كاديمػا“وعممانية يمينية متطرية أخرى، وعمى استرداد ما يمكف استردادس مػف أجنحػة حػزب 
 الذي ي سد، ويقًا لجميد استط عات الرأي، تراجيًا حادًا ينذر بت  ية.

ت المقبمػػة، يتػػواير لنتنيػػاهو وليبرمػػاف ، الُمػػرجح يػػوزس يػػي االنتخابػػا»بيتنػػا -الميكػػود “بن ػػوء ائػػت ؼ، تحػػالؼ، 
تطريػًاي اليسػود ال ػر يوف، ”اإلسرائيمية“تكريس نفسيسما مم مْيف ألك ر المجموعات اإل نية والدينية واالجتماعية 

والمسػاجروف الػروس، والمتػدينوف األر ػوذكس، والمسػتوطنوف. وهػي المجموعػات التػي يوحػدها، ر ػـ تبايناتسػا، 
د مػف الفمسػطينييف مػف أرضػسـ، ويجميسػا التمسػؾ بالسػدؼ الصػسيوني األساسػي الػذي تبني سياسة طرد المزيػ

إننػػػا نريػػػد أف نجيػػػؿ مػػػف “بػػػالقوؿي  1930كػػػاف ك فػػػة رئػػػيس الحركػػػة الصػػػسيونية، حػػػاييـ وايزمػػػاف، يػػػي اليػػػاـ ،
بجمػب مػف تػـ  وهػذا لػـ يكػف  ػابً  لمتحقػؽ إال”. يمسطيف بمدًا يسوديًا بمقدار ما إنجمترا إنجميزية ويرنسا يرنسػية

جمبة مف يسود اليالـ إلى يمسطيف، وطْرِد مف تـ طردس مػف سػكانسا مػف أرضػة بيػد االسػتي ء عميسػا، وزرعسػا 
 بالمستوطنات.

دولػة “واجػة، واليػزاؿ، ملز ػًا بنيويػًا، يسػو، ور ػـ نجاحػة يػي إ امػة ”إسػرائيؿ“لكف الم روع الصسيوني بيػد  يػاـ 
ويي احت ؿ ما تبقى منسػا، وأجػزاء مػف أراضػي  1948ي الياـ ،% مف مساحة يمسطيف ي78، عمى »يسودية

إال أنة ي ؿ يي جمب كؿ، بؿ، وال حتى يي جمب أ مبية، يسود اليػالـ إلػى  1967، يي الياـ ،»دوؿ الطوؽ“
، كما ي ؿ أيضًا يي طْرد كؿ الفمسػطينييف، مػا خمػؽ تنا ضػًا بػيف  ػسية  ػادة هػذا الم ػروع لمتوسػد »إسرائيؿ“

، يالتوسػد يحتػاج إلػى م يػيف أخػرى مػف المسػاجريف اليسػود »دولػة لميسػود”“إسػرائيؿ“الحفاظ عمػى  ور بتسـ يي
يتطمػب الػتخمص مػف جػزء إضػايي كبيػر ”دولػة لميسػود“الجدد، وهو ما أخفقوا يي ضمانة، بينما الحفػاظ عميسػا 

مبكػػرًا إلػػى هػػذا التنػػا ض،  ػػد تنبسػػوا ”إسػػرائيؿ“مػػف الفمسػػطينييف، وهػػذا مػػا ي ػػموا أيضػػًا يػػي إنجػػازس. وكػػاف  ػػادة 
ظسرت الدولػة إلػى حيػز الوجػود، لكنسػا لػـ تي ػر »ي “إسرائيؿ“الملزؽ. يقوؿ بف  وريوف بيد سنوات عمى  ياـ 

إف السجػػرة هػػي محػػؾ الحركػػة الصػػسيونية ي “1967ويقػػوؿ رابػػيف بيػػد حػػرب اليػػاـ ”. عمػػى األمػػة التػػي تنتظرهػػا
، ألنسا الطريؽ المؤدية إلى الحفاظ عمى  وي دد المػؤتمر الصػسيوني الػذي انيقػد ”. دولة لميسود”“إسرائيؿ“اليـو

، وعمػػى أف تسجيػػر اليسػػود إليسػػا »ال ػػيب اليسػػودي اليػػالمي”ؿ”إسػػرائيؿ“عمػػى مركزيػػة  1968يػػي القػػدس اليػػاـ 
 هو أسمى أ كاؿ الصسيونية.

يػة  مانينػات، ، وخاصػة يػي نسايػة سػتينات، ونسا»إسػرائيؿ“لكف، ور ػـ تيػاظـ موجػات المسػاجريف اليسػود إلػى 
أرض “، بمػا يؤكػد أف تركيػز اليسػود اإل ميمػي يػي »إسػرائيؿ“القرف الماضي، إال أف أ مبية اليسود بقيت خػارج 

دولػة ”“إسػرائيؿ“هو هدؼ صيب، إف لـ يكػف مسػتحيً . وهػذا مػا يفسػر التحػذير مػف أف الحفػاظ عمػى ”الميياد
المسػػاجريف اليسػػود، لكػػف هػػذا التحػػذير يصػػطدـ  سػػيبقى مسػػددًا مػػا لػػـ يػػتـ اسػػتقطاب م يػػيف أخػػرى مػػف”لميسػػود

بحقيقة أف منابد موجات السجرة اليسودية الكبيرة  د جفت، ياأل البية الساحقة مف يسود البمداف اليربيػة ويسػود 
، بينمػػا يسػػود الواليػػات المتحػػدة وبمػػػداف »إسػػرائيؿ“بمػػداف أوروبػػا ال ػػر ية والوسػػطى  ػػد هػػاجرت واسػػتقرت يػػي 

، »المنفػػػى“سػػػوا يػػػي وارد السجػػػرة، بػػػؿ، إف اليسػػػود األمػػػريكييف ال يػػػروف أنسػػػـ ييي ػػػوف يػػػي أوروبػػػا الغربيػػػة لي
بصػػػورة نسائيػػػة ”إسػػػرائيؿ“أصػػػً . هػػػذا يضػػػً  عػػػف تزايػػػد عػػػدد اليسػػػود الػػػذيف يتركػػػوف ”ال ػػػتات“ويريضػػػوف يكػػػرة 

تسػػا، وعػػف م ػػاركة اليسػػود خارجسػػا يػػي انتخابا”إسػػرائيؿ“ويسػػتقروف يػػي بمػػداف أخػػرى، مػػا يفسػػر مطالبػػات  ػػادة 
تزايػػػد تيػػػداد الفمسػػػطينييف يػػػي المنطقػػػة مػػػا بػػػيف النسػػػر والبحر،كعػػػدا ال جئػػػيف ، إلػػػى درجػػػة أنػػػة صػػػار، ويقػػػًا 
إلحصػاء أجػراس مكتػب نتنيػاهو مػؤخرًا، مسػاويًا لتيػداد اليسػود ييسػا. وهػذا هػو المػلزؽ الصػسيوني البنيػوي الػػذي 
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يريضػػػاف تسػػػوية الصػػػراع، ويريػػػداف الحفػػػاظ عمػػػى يػػػرـو نتنيػػػاهو وليبرمػػػاف بتحالفسمػػػا حمػػػة، لكػػػف، وبمػػػا أنسمػػػا 
يي آف، بينما صارت موجات السجرة اليسودية الكبيرة  ير واردة، يإنة ليس أمامسما إال ”دولة لميسود”“إسرائيؿ“

 اليمؿ عمى طرد المزيد مف الفمسطينييف عف أرضسـ. وهذا ما ينذر بة تحالفسما الجديد.

 11/11/2012، الخميج، الشارقة
 

  وثماني سنوات عرفات  .47
 أمجد عرار
عندما يحيي الفمسطينيوف اليـو الذكرى السنوية ال امنة لرحيؿ  ائدهـ التاريخي ياسر عريػات، ال يفيمػوف ذلػؾ 
التزامػػًا بيػػرؼ أو تقميػػد وطنػػي يحسػػب، بػػؿ إحساسػػًا عميقػػًا بػػالفراغ الػػذي خّمفػػة رحيمػػة مػػف ناحيػػة، وبانتكاسػػة 

داـ أيضػػػى إلػػػى انقسػػػاـ مػػػزمف، مػػػف ناحيػػػة  انيػػػة. هنػػػاؾ  ػػػوى سياسػػػية  الوحػػػدة الوطنيػػػة التػػػي تمّ مػػػت با تتػػػاؿ
يمسطينية كانت تريض مف حيث المبدأ اال تراؾ يي كؿ أ كاؿ االنتخابات باعتبارها مسقوية باتفػاؽ أوسػمو، 
لكف هذس القوى  ّيرت مو فسػا وأ ػرت الم ػاركة بيػد رحيػؿ عريػات، ولػـ يكػف التغييػر مراجيػة سياسػية لمو ػؼ 

ؿ إدراكًا لخطورة مرحمػة مػا بيػد عريػات عمػى الوحػدة الوطنيػة، ذلػؾ أنػة تجػاوز دائػرة القائػد التقميػدي خاطئ، ب
 إلى مستوى الرمز واألب.

أ ياء ك يرة يمكف أف تقاؿ يي هذس المناسبة عف هذا القائد، ما لة وما عمية. لكف مػا حصػؿ بيػدس يصػب يػي 
يراد ما عمية مف باب اليبر  والدروس. خانة الحديث عما لة وا 

يمكػػػف يسػػػـ الحصػػػيمة السياسػػػية لمراحػػػؿ إذا وضػػػيت يػػػي سػػػياؽ التيػػػاطي ميػػػة كحالػػػة نضػػػالية برا ماتيػػػة مػػػف 
الناحية ال خصية والحركية، وكحالة طبييية بما يم ؿ مف برنامج سياسي وتنظيمي تجّمت عمى  كؿ مقاومة 

عمػػى حسػػاب االسػػتراتيجية وبمػػغ الػػذروة مسػػّمحة لفتػػرة طويمػػة نسػػبيًا، وأيػػرزت نسجػػًا سياسػػيًا بػػالغ يػػي التكتيػػؾ 
باتفاؽ اوسمو الػذي ييتبػرس ك يػروف يا ػً  بكػؿ المقػاييس، وعمػى كػؿ حػاؿ ذهػب مسػؤولوف  ػاركوا يػي تو ييػة 
ف كػاف هػذا الػبيض يمػّوح بسػذا الخيػار لتحسػيف  ػروط  يي هذا المنحى، وبيضسـ يقترح اليوـ حػؿ السػمطة، وا 

 التفاوض.
ي رأيػت ييػة عريػات ضػمف ويػد مػف الصػحايييف يػي مكتبػة. كػاف مػنفيً  و اضػبًا أذكر المقاء  بؿ األخير الػذ

كامػػػب “وهػػػو يتحػػػّدث عػػػف عمميػػػة التسػػػوية، وبمػػػغ ذروة الغضػػػب حػػػيف روى بيضػػػًا مػػػف مجريػػػات مفاوضػػػات 
ال انية. أما حبكػة الروايػة الغاضػبة يكػاف ردس عمػى الػرئيس األمريكػي األسػبؽ بيػؿ كمينتػوف حػيف  ػاؿ لػة ”ديفيد

الكػؿ يسػـ ”. أنػا أ ولسػا وأدعػوؾ لحضػور جنػازتي يػي راـ اهلل“، وكػاف جػواب عريػاتي »د يقوؿ هنا كال ال أح“
إلػػى أي مػػدى وصػػؿ الػػرئيس الراحػػؿ يػػي خيبػػة أممػػة مػػف الػػدور األمريكػػي يػػي التسػػوية، لكػػف األيػػاـ التػػي تمػػت 

صحايي الذي عقدس كمينتوف يي و تسا.  اؿ ذلؾ ويي ذهنة ذلؾ المؤتمر ال”ال“والنساية أظسرتا مينى أف تقوؿ 
الضػػوء ”إسػػرائيؿ“بيػػد ي ػػؿ مفاوضػػات كامػػب ديفيػػد وحّمػػؿ ييػػة الجانػػب الفمسػػطيني مسػػؤولية الف ػػؿ، ميطيػػًا 

وتػدريبات ”إسػرائيؿ“، ر ـ أف اليالـ كّمة كاف يتابد تسديدات »نتانيا“األخضر الجتياح الضفة، متذّرعة بيممية 
 بانتظار المحظة المناسبة، وهو ما وّيرس كمينتوف لسا. التي سبقت وواكبت المفاوضات”حقؿ األ واؾ“

يي المقاء ال خصي األخير مية، كاف عريات  احبًا، لكّنة كاف يتحػّدث بػذاكرة متقّػدة. سػللتة عػف الفػرؽ بػيف 
حصػار بيػػروت وحصػػار مكتبػػة يػي راـ اهلل، يلصػػر عمػػى أف األخيػػر أصػػيب ر ػـ جحػػيـ القصػػؼ الػػذي سػػقط 

يػي بيػروت كنػا نتمقػى الضػربات ونػرد.. “لكف عريات لّخػص الفػرؽ بكممػات بسػيطةي  عمى الياصمة المبنانية.
لـ يػدخؿ يػي حسػابات الفػرؽ ”. ندّمر دبابات ونسقط طائرات ونلسر جنودًا، لكّننا هنا نتمقى الضربات يحسب
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الػػذي ”المقاطيػػة“بػػيف الحصػػاريف وضػػية ال خصػػي ومصػػيرس، حيػػث كػػاف مكتبػػة هػػو الوحيػػد المتبقػػى مػػف مقػػر 
ّرض لمقصػػؼ مػػرارًا حتػػى بوجػػود المبيػػوث األوروبػػي يػػي حينػػة ميغيػػؿ موراتينػػوس. النوايػػذ القميمػػة والضػػّيقة تيػػ

، »اإلسػرائيمييف“بالمبنى القديـ الم ّيد يي اليسد البريطاني، كانت مغمقة بلكياس الرمؿ التقاء عيػوف القّناصػة 
 بنسبة ستيف بالمائة مف هواء الغرية.ويي زاويتيف مف الغرية وضد جسازاف لتيويض األوكسجيف المفقود 

اآلف وبيد أربية وسػتيف سػنة عمػى النكبػة، و مػاني سػنوات عمػى رحيػؿ الرجػؿ الػذي اختمػؼ ك يػروف ميػة ولػـ 
 يختمفوا عمية، يبحث النضاؿ الفمسطيني عف أوكسجيف االستمرار عبر التئاـ رئتية المنقسمتيف.

 11/11/2012، الخميج، الشارقة

 
 
 

 ق األوسط مستقبالً أوباما والشر .48
 د. رضواف السيد
مػػػا ليبػػػت  ضػػػايا ال ػػػرؽ األوسػػػط وم ػػػك تة دورًا بػػػارزًا يػػػي الميركػػػة االنتخابيػػػة األميركيػػػة. أمػػػا يػػػي المراحػػػؿ 
المبكػػرة يقػػد زايػػَد المر ػػحاف أوبامػػا ورومنػػي أحػػدهما عمػػى اآلخػػر يػػي دعػػـ إسػػرائيؿ. يك همػػا وعػػد بػػاالعتراؼ 

ف  بالقػػػدس عاصػػػمًة لمكيػػػاف الصػػػسيوني. و ػػػاؿ رومنػػػي يػػػي زيػػػارة  ػػػاـ بسػػػا لنتنيػػػاهو إنػػػة صػػػديؽ  ػػػديـ لػػػة، وا 
الفمسطينييف ال يريدوف الس ـ. واتسـ رومني أوباما بلنة تخاذؿ أماـ إيراف وممفسا النووي. ويي النقػاش ال ػاني 
ف بػػػيف أوبامػػػا ورومنػػػي  ػػػاؿ األخيػػػر إنػػػة إْف يػػػاز يسػػػيدعـ ال ػػػوار السػػػورييف بالسػػػ ح، بينمػػػا تحػػػدث أوبامػػػا عػػػ

 المساعدات اإلنسانية، وعف الدعـ الموجستي لم وار.
هناؾ إذف   ث  ضايا  رؽ أوسطية حاضرة يي الفترة األخيرة، هي ال ورة السورية، والممؼ النووي اإليراني، 
والقضػػية الفمسػػطينية. والميػػروؼ أف إدارة أوبامػػا ال تػػزاؿ تػػدعـ حػػً  سياسػػيًا يػػي سػػوريا، وتختمػػؼ مػػد الػػروس 

يقط كأو مف الناحية النظرية ي هؿ يكوف األسد جزءًا مف المرحمة االنتقاليػة أو تحصػؿ بدونػة، بػؿ والصينييف 
مػػد ُأنػػاس مػػف نظامػػة "لػػـ تتمػػوث أيػػديسـ بالػػدـ"؟ أمػػا األوروبيػػوف وبخاصػػة الفرنسػػيوف والبريطػػانيوف يسػػـ أك ػػر 

األتراؾ أيضًا. و د  الت األطراؼ حزمًا وصراحًة يي دعـ ال وار، والقوؿ بإنساء األسد ونظامة. وهو ما يقولة 
ال   ػػة يػػي مناسػػباٍت ِعػػّدة إنسػػا تنتظػػر انتسػػاء االنتخابػػات األميركيػػة لكػػي تصػػؿ مػػد األميػػركييف إلػػى "خطػػة" 
إلنسػػاء حكػػـ األسػػد. بيػػد أف وزيػػرة الخارجيػػة األميركيػػة ياجػػلت السػػورييف  بػػؿ ع ػػرة أيػػاـ بالػػدعوة إلػػى إنسػػاء 

مػػػاـ بريػػػاض سػػػيؼ ومبادرتػػػة الجديػػػدة. و ػػػد كػػػاف المفسػػػـو أف األميػػػركييف "المجمػػػس الػػػوطني"، والػػػديد إلػػػى األ
يستيجموف إ امة حكومة مؤ تة بالخارج أو بالداخؿ عمػى أسػاس مػف مبػادرة سػيؼ. واكتفػت األطػراؼ األخػرى 
بػػػدعوة الميارضػػػة السػػػورية إلػػػى التوحػػػد. و ػػػد  ػػػاؿ رئػػػيس الػػػوزراء البريطػػػاني كػػػاميروف بيػػػد أف زار السػػػيودية 

إنة سيقند أوباما باالهتماـ أك ر باألزمة السػورية. وهكػذا ال يريػد الجميػد التػدخؿ اليسػكري كمػا ييمػوا  واألردف
يػػي ليبيػػػا. لكػػػنسـ سػػػواء كػػانوا، عربػػػًا وأوروبيػػػيف وأتراكػػػًا وأميػػػركييف، يسػػتيجموف اإلجمػػػاع عمػػػى حكومػػػة مؤ تػػػة 

ي إنسػػاء النظػػاـ. والمنتظػػر خػػ ؿ ييتريػػوف ب ػػرعيتسا، ويػػدعموف "الجػػيش السػػوري الحػػر" بالسػػ ح لإلسػػراع يػػ
األسػػػبوعيف القػػػادميف أف يت ػػػكؿ  طػػػاء عربػػػي لألمػػػريف مػػػف خػػػ ؿ الجاميػػػة اليربيػػػة، أو مػػػف خػػػ ؿ مجمػػػس 
ـَ وزيػػُر الخارجيػػة الروسػػي الجميػػَد يػػي زيارتػػة  التيػػاوف الخميجػػي، ويكػػوف المنطمػػؽ مػػف تركيػػا واألردف. و ػػد أيسػػ

يراف لف توايقا ع مى  يء مػف ذلػؾ. لكػف الخميجيػيف والغػربييف الػذيف ال يطمحػوف لمصر واألردف أف روسيا وا 
يي الوصوؿ إلى توايؽ يي مجمس األمف، ال يبدوف خائفيف مما يمكف لروسيا القياـ بة يي حالة اإل داـ عمى 
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دعػػـ ال ػػوار بالسػػ ح، وربمػػا ألف الػػروس ييمػػوا كػػؿ مػػا بوسػػيسـ لػػدعـ األسػػد بالسػػ ح والخبػػراء ومػػا اسػػتطاعوا 
 ورة.  ـ إف اإليرانييف أضايوا إلى الس ح واألمواؿ لألسد، إرساؿ خبراء ك يريف، ومقاتميف مف اليراؽ إخماد ال

و"حػػػزب اهلل". وبػػػالنظر لسػػػذا كمػػػة؛ يػػػإف  ػػػسري نػػػويمبر وديسػػػمبر سػػػيكوناف حاسػػػميف. و ػػػد  ػػػاؿ األمػػػيف اليػػػاـ 
 لمجامية اليربية يي  طر إف نظاـ األسد لف يستمر طويً !

ممػػؼ النػػووي اإليرانػػي، يػػإف مقاربػػة أوبامػػا يػػي السػػنوات الػػ  ث األخيػػرة انتصػػرت عمػػى مقاربػػة أمػػا بالنسػػبة لم
نتنيػػػاهو، حتػػػى بالػػػداخؿ األميركػػػي. يقػػػد اعتمػػػد يػػػي الضػػػغط عمػػػى الحصػػػار الخػػػانؽ، والدبموماسػػػية المبػػػادرة، 

ت إيػراف تحػت وطػلة وتجنب الحؿ اليسكري أو التسديد بة. ويبدو أف هذس المقارنة بدأت تؤتي  مارها. يقد ناء
الحصار، وعرضت  بؿ  سر و ؼ التخصيب مد ضػمانات السػتمرار النوويػات لػديسا. ونصػحسا األميركيػوف 

، وهكػػذا 1+5بالتفػػاوض مػػد اإلسػػرائيمييف مبا ػػرة، يػػإف ا تنيػػوا يػػيمكف منا  ػػة مػػا ييرضػػونة ضػػمف لجنػػة الػػػ 
أسابيد. وربما عاد التفاوض اليمني يي أواخر ياإليرانيوف يتفاوضوف مد اإلسرائيمييف تحت الطاولة منذ    ة 

 ػػسر نػػويمبر الحػػالي. يربمػػا اتخػػذ اإليرانيػػوف بالفيػػؿ  ػػرارًا بتلجيػػؿ النػػووي مػػف أجػػؿ تفكيػػؾ الحصػػار بالتػػدريجي 
عمى أف هذس االنفراجة إف حصمت، يمف تكػوف لسػا آ ػار إيجابيػة عمػى المنطقػة اليربيػة. ألف اإليػرانييف أن ػلوا 

ذا خرجت سوريا مف أيديسـ بذهاب األسد يسيظموف يزعجػوف اليػرب منطقة نفوذ يي ال يراؽ وسوريا ولبناف. وا 
كواألتراؾ  عبر كػؿ مػف اليػراؽ، ولبنػاف، والػيمف، والبحػريف. والميػروؼ أنػة منػذ أف اسػتولى "حػزب اهلل" عمػى 

ار، ليقػوؿ اإليرانيػوف الحكومة يي لبناف، يإف س مًا ساد بينة وبيف إسرائيؿ إلى حيف إرساؿ الطائرة بػدوف طيػ
 لإلسرائيمييف إنسـ يستطييوف إزعاجسـ إف ظموا مصريف عمى تحريض الياَلـ عمى إيراف!

ذا كاف األميركيوف  د تخاَذلوا خ ؿ الياـ األخير يي المسللة السورية، يإنسـ كانوا أك ر تخاُذاًل يي المسػللة  وا 
سػرائيمييف، لػيس يػي االسػتيطاف والخنػؽ المػالي يقػط، بػؿ الفمسطينية. يقد و فػوا هػـ واألوروبيػوف عمميػًا مػد اإل

ويػػي الو ػػػوؼ يػػػي وجػػة مسػػػاعي الفمسػػػطينييف لمحصػػوؿ عمػػػى اليضػػػوية بػػاألمـ المتحػػػدة! وستمضػػػي السػػػمطة 
الفمسػػػطينية آِخػػػر  ػػػسر نػػػويمبر الجػػػاري لتطمػػػب مػػػف األمػػػـ المتحػػػدة مػػػرًة أخػػػرى وضػػػد الدولػػػة  يػػػر اليضػػػو 

وف واألوروبيػػػوف يػػػي وضػػد  ػػػديد الحػػػرج إف اعترضػػوا عمػػػى ذلػػػؾ، ألف بالمنظمػػة الدوليػػػة. وسػػػيكوف األميركيػػ
السػػمطة سػػوؼ تنسػػار إذ لػػـ َيُيػػْد لسػػا داع وسػػط التضػػييؽ المػػالي اإلسػػرائيمي والػػدولي عميسػػا. و ػػد هػػدد وزيػػر 

 الخارجية اإلسرائيمي ليبرماف بالفيؿ بتقويض السمطة الفمسطينية إف ذهبت لألمـ المتحدة!
ال ػػاني يرحػػة متواضػػية لػػدى اليػػرب هػػذس المػػرة. وذلػػؾ بػػالنظر إلػػى الويػػاء الضػػئيؿ أو لقػػد أحػػدث يػػوز أوبامػػا 

الميدوـ بكؿ وعودس يي السنتيف األولييف مف يترتػة األولػى يػي الرئاسػة. لقػد اسػتطاع تحسػيف ع  ػة الواليػات 
ت ناء عػػدـ إ ػػارة المتحػػدة باأليار ػػة وباليػػالـ اإلسػػ مي. لكنػػة مػػا  ػػاـ ب ػػيء بالفيػػؿ بالنسػػبة لميػػرب، ربمػػا باسػػ

الحروب ضدهـ م ؿ إدارة بوش. ولو نظرنا إلى الم سد لوجدنا أنة سمـ اليػراؽ عنػد انسػحابة منػة إلػى إيػراف. 
ومػا دعػػـ ال ػورة السػػورية. واستحسػف بيػػُض رجػػاؿ إدارتػة تسػػميـ لبنػاف إلدارة "حػػزب اهلل"  ػريطة عػػدـ التحػػرش 

 بإسرائيؿ!
ية، بزعزعة المحور اإليراني. ووسط االضطراب ال ديد، حفظ مجمػس لقد خدمت ال ورة السورية المنطقة اليرب

التياوف الخميجي المصالح اليميػا لألمػة اليربيػة. ومػف واجػب اليػرب اآلف إعانػة ال ػيب السػوري عمػى إنجػاز 
التغيير، بما ُينسي سْفؾ الدـ، وُيخرج إيراف مف سوريا، وُيضِيُفسا يي لبناف. ومف واجب اليرب أيضًا الضػغط 

مى األميركييف واألوروبييف مف أجؿ الدخوؿ مجددًا يي حؿ الدولتيف، وَصوف وْضد القدس. بيد أف الواجب ع
األوؿ واألخيػػػػر يتم ػػػػؿ يػػػػي أمػػػػريفي إنسػػػػاء االنقسػػػػاـ الفمسػػػػطيني، وديػػػػد مصػػػػر لميػػػػودة إلػػػػى المجػػػػاؿ اليربػػػػي 

 االستراتيجي. وألميركا يي زمف أوباما ال اني ع  ة و يقة بذلؾ كمِّة.
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