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  36  :كاريكاتير
***  

  
   وننسق بشأن التحقيق في تسميم عرفات.. هذا الشهرذاهبون إلى األمم المتحدة: اسعب .1

أعلن الرئيس محمود عباس أنه سيتوجه إلى األمم المتحدة الشهر الجاري لتقديم :  محمد يونس-رام اهللا 
لى ، مشيراً إ1967 سنة  على حدود"دولة غير عضو"طلب لرفع مكانة فلسطين في المنظمة الدولية إلى 

  .أن موعد تقديم الطلب سيتخذ في اجتماع في الجامعة العربية في القاهرة خالل اليومين المقبلين
وقال عباس أمس في كلمة له في مهرجان أقيم في مقر الرئاسة إلحياء ذكرى مرور ثمانية أعوام على 

للتراجع عن رحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، انه يتعرض إلى ضغوط واسعة وتهديدات 
المهمة صعبة، والتحديات كبيرة، لكنها الكيلومتر األخير في مسيرة األلف ميل التي ": القرار، مضيفاً

  ." عاما50ًبدأناها مع عرفات قبل 
وأوضح عباس انه يلجأ إلى األمم المتحدة من أجل حماية األرض الفلسطينية من خطر االستيطان، 

جمة االستيطانية وإنقاذ حل الدولتين سوى التوجه إلى المؤسسة لم يعد أمامنا لمواجهة اله": وأضاف
  ."الدولية التي قامت من أجل حفظ األمن والسالم الدوليين ومنع االستيالء على أراضي الغير بالقوة

أمنكم في السالم العادل معنا، فنحن على أرضنا باقون، ال هجرة وال نكبة ": وقال مخاطباً اإلسرائيليين
  ."حل الدولتين بالكاد ال يزال متاحاً، فأوقفوا االستيطان مقتل هذا الحلإن . جديدة
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 يحاولون تقسيم التمثيل الفلسطيني، مشيراً إلى أطراف تقيم عالقات خاصة إنهموحمل بشدة على من قال 
وألمح إلى . "االنتخابات هي الطريق الوحيد إلى المصالحة"وقال إن . مع حركة حماس في قطاع غزة

  . في حال إصرارها على رفضها"إجراء انتخابات من دون مشاركة حماسإمكان 
وعن التحقيقات الجارية في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، قال عباس إن الروس سينضمون إلى 

أولينا اهتمامنا لما صدر عن المعهد ": وأضاف. الفريقين الفرنسي والسويسري في التحقيق في وفاته
اتصاالت مع الجانب الفرنسي، ويجري التنسيق التام في هذه األيام ما بيننا وبين السويسري، وأجرينا 

محققين فرنسيين والخبراء السويسريين والروس لفتح الضريح على أمل أن تظهر حقائق جديدة عن 
  ."أسباب الوفاة، وسنعلنها مباشرة لشعبنا وللرأي العام

  12/11/2012الحياة، لندن، 
  

   الجمعية العامةإلى عباس معارضته لقرار الذهاب أبلغوباما أ: أبو ردينة .2
وباما الرئيس الفلسطيني محمود عباس  أ باراكاألمريكيابلغ الرئيس :  ا ف ب- القدس المحتلة

 فلسطين صفة دولة غير إلعطاء المتحدة لألمم الجمعية العامة إلىمعارضته للقرار الفلسطيني بالتوجه 
 الرئاسة نبيل أبو ردينة إن اتصاال هاتفيا جرى بين االثنين عبر خالله وقال الناطق الرسمي باسم .عضو

  ". الجمعية العامةإلىمعارضة الواليات المتحدة لقرار الذهاب " عن األمريكيالرئيس 
  12/11/2012الحياة، لندن، 

  
  يزور السعودية اليوم لطلب المساعدة السياسية والمالية عباس ": القدس العربي" .3

 المملكة العربية السعودية لحشد إلى االثنينعباس اليوم الرئيس محمود يتوجه :  وليد عوض-رام اهللا 
  .الدعم والتأييد العربي لقرار القيادة الفلسطينية الذهاب للمنظمة الدولية لنيل عضوية دولة فلسطين فيها

زيز سيبحث مع  بان عباس الذي سيلتقي الملك عبد اهللا بن عبد العاألحد مصادر فلسطينية وأوضحت
 المتحدة وتنفيذ لألمم المالية الحادة التي تعاني منها السلطة والتي ستتفاقم عقب الذهاب األزمةالسعوديين 
  وأكدت.األمريكية الضرائب الفلسطينية، ووقف المساعدات أموال تهديداتها بوقف تحويل إسرائيل

ة خليجية سيقوم بها لتوفير المال للسلطة، المصادر بأن زيارة عباس للسعودية اليوم تأتي في مستهل جول
  . أن هناك ترتيبات جارية لزيارة دول عربية من بينها دول مجلس التعاون الخليجيإلىمشيرة 

 زيارة السعودية تأتي لبحث جملة من إنومن جهته قال نمر حماد مستشار السياسي لعباس األحد 
مم المتحدة، والتهديدات األمريكية واإلسرائيلية التطورات السياسية على رأسها التوجه الفلسطيني لأل

  .المتوقعة على السلطة الفلسطينية
  12/11/2012القدس العربي، لندن، 

  
  ال تهدئة حتى اللحظة ويجب وقف العدوان أوالً: النونو .4

 عن اإلعالمنفى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو ما تناقلته وسائل : أحمد اللبابيدي - غزة
  . النارإطالقاتفاق فصائل المقاومة مع حكومة االحتالل على اتفاق تهدئة برعاية مصرية يقضي بوقف 
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 عن باإلعالنإنه ال مجال الحديث عن اتفاق تهدئة قبل قيام االحتالل " :فلسطين أون الين"وقال النونو لـ
لسطيني ومقاومته الوقوف مكتوفي وقف عملياته العسكرية ضد القطاع، منوهاً إلى أنه ال يمكن للشعب الف

  .األيدي أمام ما يرتكبه االحتالل من جرائم
  11/11/2012فلسطين أون الين، 

  
  ايشدد على ضرورة النأي بالفلسطينيين عن الصراع الدائر بسوريالنائب مصطفى البرغوثي  .5

 على ضرورة شدد األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي:  يو بي آي- تونس
 إستراتيجية وطنية فلسطينية جديدة تقطع مع إلىالنأي بالفلسطينيين عن الصراع الدائر في سورية، ودعا 

  .إستراتيجية التفاوض مع إسرائيل
وقال البرغوثي في حديث ليونايتد برس انترناشونال على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول 

اله في تونس األحد، إن تصميم الجانب الفلسطيني على الذهاب إلى األسرى الفلسطينيين الذي انتهت أعم
 يجب أن يكون جزءا من إستراتيجية وطنية جديدة "األمم المتحدة للحصول على عضوية األمم المتحدة

  ."وليس تكرارا لإلستراتيجيات السابقة
وة تكتيكية للعودة مجرد خط"وشدد في هذا السياق على ضرورة أال يكون هذا الذهاب لألمم المتحدة 

وال أفق لها مع هذه الحكومات  وال فائدة منها، ، ذلك أنه ال أمل من المفاوضات،"للمفاوضات
  ."اإلسرائيلية

  12/11/2012القدس العربي، لندن، 
  

  وزير خارجية إيرلندا لمقاطعة منتجات المستوطنات وزير االقتصاد يرحب بدعوة : الضفة .6
 إيمون األيرلنديلسطيني جواد ناجي، أمس، بدعوة وزير الخارجية رحب وزير االقتصاد الف: د ب أ

وأكد ناجي، في بيان، على الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية . جلمور، لمقاطعة منتجات المستوطنات
لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات داخل وخارج فلسطين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني 

وأشار إلى أن حملة مقاطعة منتجات المستوطنات . صول إلى مختلف األسواق العالميةوتمكينه من الو
  .مستمرة لتنظيف األسواق من هذه المنتجات

  12/11/2012الخليج، الشارقة، 
   

   المنتج اإلسرائيلي على أنه فلسطيني"تسويق"عقوبات رادعة لـ:  في الضفةوزير الزراعة .7
 حاليا األردنلزراعة الفلسطيني وليد عساف الذي يزور  وزير ابين: محمود كريشان -عمان 

 فلسطينية تسهم في حل أردنية انه جرى اتفاق مبدئي على تأسيس شركة تسويق زراعي ،"الدستور"لـ
 الشرقية أوروبا إلى خارجية جديدة ومنافذ أسواقكافة االختناقات التسويقية في البلدين من خالل فتح 

السلطة الوطنية الفلسطينية حريصة كل الحرص على تصدير البضائع ذات  أنوالدول العربية، مؤكدا 
 على انه إسرائيلي السجن لمن يحاول تسويق منتج إلىالمنشأ الفلسطيني فقط وان عقوبات رادعة تصل 

  .فلسطيني
 من األراضي الزراعية في فلسطين إلى مناطق ةالمائ في 28 قامت بتحويل إسرائيل أنوبين عساف 
غلقة، بهدف القضاء على القطاع الزراعي الفلسطيني، ليسهل لها تهجير الفلسطينيين من عسكرية م
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 بئرا، بينما أصبحت 177  نحو1967 سنة  المياه في فلسطين كانت قبلآبار أن إلىأراضيهم، مشيرا 
عين  بئر فلسطينية، ومنع المزار100 بئرا، تضخ مياها مالحة، فضال عن قيام االحتالل بتدمير 77 اآلن

  .الفلسطينيين من نقل المياه بالصهاريج وحفر اآلبار، األمر الذي أدى إلى تملح في اآلبار
  12/11/2012الدستور، عمان، 

  
   للبني التحتية والمياه2013 في  مشروعا170ً: وزير الحكم المحلي بغزة .8

ا أن الهيئات المحلية محمد الفر. أكد وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية، م :أيمن سالمة -غزة 
في القطاع تعاني ضعفا في اإلمكانات والموارد البشرية والمادية، مؤكدا أن الحكومة بغزة تعمل جادة 

  .لتحسين قدراتها لتكون قادرة على النهوض بواقعها لتقديم أفضل الخدمات
ه مشروع الحكومية أن لدى وزارت" الرأي"وكشف الوزير الفرا في حوار شامل وصريح مع صحيفة 

استراتيجي لتحسين خدمات النظافة والمياه والصرف الصحي في قطاع غزة يشمل إنشاء مكبات جديدة 
 مليون دوالر وتنفيذ مشاريع معالجة مياه 70للنفايات وشراء سيارات نقل بتكلفة إجمالية تزيد عن 

 بعد المائة يوم التي مشيرا إلى أن الوزارة لن تتوقف حملتها  مليون دوالر،200الصرف الصحي بكلفة 
حددتها الحكومة الفلسطينية بغزة بل ستواصل حمالتها في مجال النظافة حتى تصبح النظافة والتوعية 

  .البيئية واقع يلمسه كل الفلسطينيون
 170وأفاد الفرا أن العام المقبل سيشهد ثورة في تنفيذ المشاريع التطويرية مبينا أن الوزارة رصدت 

 البنى التحتية وتأهيل الطرق والمياه سوف يلمسها المواطن الغزي الفتا إلى أن مشروعا في مجاالت
شروعا فيما وافق بنك التنمية اإلسالمي على تمويل  87صندوق تطوير البلديات وافق مبدئيا على تمويل 

  . مليون دوالر بدعم المنحة القطرية48 مليون دوالر باإلضافة إلى 20 مشروعا بقيمة 50
  12/11/2012 الين، الرأي أون

  
  ثالثة عناصر جديدة تعوق الشروع في التحقيق بوفاة عرفات: تقرير .9

 مهمة لجنة التحقيق القضائية أن إلى األخيرة األيامتشير الوقائع التي تولدت خالل :  المستقبل–رام اهللا 
السادس والعشرين  السويسريين التي كان مقرراً وصولها في العشرين وواألطباءالفرنسية ولجنة الخبراء 

 الفلسطينية لفتح قبر الرئيس عرفات واخذ عينات من رفاته وبدء األراضي إلىمن الشهر الجاري 
  .التحقيق في لغز وفاته ومالبساتها آخذة بالتعقيد على ما قالت مصادر مطلعة

داخل فيها عدة  بدء هذه العملية الشائكة والتي يتأمام ثمة عقبات أن إلىوبرزت أخيرا ثالثة عناصر تشير 
  . وليس آخراً العائليوأخيرا والطبي، األمنيعناصر منها السياسي ومنها 

 ابن شقيقته والقيادي في أعلنحيث ) آل القدوة( موقف عائلة الرئيس الراحل أمسوفي هذا السياق، برز 
ات ألخذ يرفض ما اسماها الفكرة البغيضة نبش قبر عرف"ناصر القدوة باسم العائلة انه " فتح"حركة 

  ".عينات من رفاته تمهيداً إلجراء فحوص طبية بهدف التأكد من سبب وفاته
مصادر فلسطينية رفيعة، والذي دخل مؤخراً على خط التحقيق " المستقبل"العنصر الثاني كشفت عنه لـ

 جانب الفرنسيين إلىفي وفاة عرفات هو طلب الرئيس محمود عباس من روسيا المشاركة في التحقيق 
وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس عباس طلب من وزير الخارجية . ويسريين في هذه القضيةوالس
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 عمان المشاركة في األردنية الفائت في العاصمة األسبوعالروسي سيرغي الفروف خالل اجتماعه به 
  . استعداد بالده لالنخراط في هذا التحقيقوأبديالتحقيق بوفاة عرفات وان الوزير الروسي رحب 

حسب المصادر، فإن الطلب الفلسطيني جاء بعد رفض الفرنسيين وهنا يكمن العنصر الثالث في وب
 تسليم السلطة الفلسطينية التقرير النهائي للتحقيق، وهو أوالمشكلة، مشاركة الفلسطينيين في لجنة التحقيق 

كتم على نتائج  التكتم على نتائج التحقيق، كما حصل في التأخرى يتم مرة أنما يثير الخشية من 
 للرئيس الراحل في مستشفى بيرسي العسكري الذي رفض تسليم نتائج أجريتالفحوص الطبية التي 

 وهو ما يتناقض مع القانون الفرنسي الذي يلزم باالحتفاظ بنتائج أي إتالفهاالتحاليل الطبية وقال انه تم 
  .أعوامفحوص مدة عشرة 

  12/11/2012المستقبل، بيروت، 
  

  تنفي التوّصل إلى تهدئة بغزة دس القسرايا  .10
سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد اإلسالمي، نفت  أن 12/11/2012الحياة، لندن،  ذكرت

وجود تهدئة أو تدخل أي من األطراف للتوصل إلى التهدئة، في وقت استمر تبادل القصف بين الجيش 
  .اإلسرائيلي والناشطين الفلسطينيين

حديث القناة "اسم السرايا، أبو أحمد، في تصريحٍ نشره الموقع الرسمي للسرايا، إن وقال المتحدث ب
ال "، مؤكداً أن سرايا القدس "الصهيونية العاشرة عن التوصل لتهدئة يأتي في إطار قياس نبض المقاومة

لى جرائم يوجد لديها معلومات حول التهدئة ولم يتصل بها أحد، ما يعني أن السرايا مستمرة في الرد ع
  ".اإلحتالل الصهيوني

 نفى الناطق ،حسن دوحانمراسلها   نقالًغزةمن   12/11/2012الحياة الجديدة، رام اهللا،  وأضافت
باسم سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد االسالمي أبو احمد االدعاءات االسرائيلية باستخدام السرايا 

  .الروسي الصنع» كورنت«مضادات للدروع من نوع 
يدير معركته بأدواته المحلية «ان الجهاد االسالمي » الحياة الجديدة«قال أبو احمد في تصريح خاص لـو

ومن حقنا أن نحصل على ما يمكننا من صد العدوان االسرائيلي، ولكننا لم نستخدم أي أسلحة اال التي تم 
  .»االعالن عنها

 على قطاع غزة، وتسوق األوهام والحجج أن اسرائيل تريد تبرير استمرار عدوانها«وأوضح أبو احمد 
الستمرار عدوانها، واألسلحة التي نستخدمها ال تقارن في مواجهة آلة الحرب االسرائيلية، وهي أسلحة 

  .»بسيطة
  

  اغتيال عرفات ليس بالخطب بل باللحاق بالمقاومةذكرىإحياء : فوزي برهوم .11
التي صاحبت ذكرى رحيل الزعيم  تفاالت، انتقادات ضمنية لالح"حماس"وجه قيادي في حركة : غزة

وقال فوزي برهوم، النطاق باسم  .ترتقي إلى مستوى الحدث الفلسطيني ياسر عرفات، واعتبرها بأنها ال
الفلسطيني ياسر عرفات، يجب أال يكون بالخطب والتصريحات  ذكرى اغتيال الرئيس"إن إحياء " حماس"

  ."والتحرير ، بل بالسير قدما على طريق المقاومة والنصرالمقاومة والمشروع الوطني التي تجزئ وتقزم
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بدال من الخطب  من الضروري"إنه ) 11/11(األحد " قدس برس"وقال برهوم في بيان صحفي تلقته 
وذراعها العسكري، والنظرية والمفاهيم  والتصريحات إعادة التوازن واالعتبار الحقيقي لحركة فتح

   .بحسب تعبيره" وعمل واغتيل من أجلها) أبو عمار(ياسر عرفات  احلالثورية التي تبناها الرئيس الر
السلطة الفلسطينية  على حركته من قبل رئيس" همز ولمز"وأشار القيادي في حماس إلى ما اعتبره 

إال أن "اهللا في ذك ذكرى رحيل عرفات، وقال  محمود عباس، في كلمته التي ألقاها اليوم األحد في رام
تشغلنا عن مواجهة ومقاومة االحتالل وحماية شعبنا والرد علي  لى مناكفات سياسيةحماس لن تنجر إ
   ."وقتله للمدنيين جرائم االحتالل
المقاومة وانشغالنا  أولويات حماس هي الدفاع عن شعبنا وتضميد جراحه وتوحيد صف"وشدد على أن 

   .فهوفق وص" العقيمة بها أولى بكثير من االنجرار وراء هذه التصريحات
  11/11/2012قدس برس، 

  
 وردع االحتالل  المقاومة قادرون على حماية شعبنا في غزةرجال: الرشق .12

عزت الرشق االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية " حماس"حمل عضو المكتب السياسي لحركة : بيروت
  .الكاملة عن التصعيد الخطير الذي طال منازل األبرياء اآلمنين في قطاع غزة المحاصر

االحتالل من مغبة االستمرار في ارتكاب ) 11|11(وحذر الرشق في تصريح صحفي له اليوم األحد 
  .مجازره العدوانية واآلثمة

إن شعبنا الفلسطيني وقوى المقاومة لن تظل مكتوفة األيدي، بل ستدافع عن شعبنا وأهلنا : "وقال الرشق
  ".ى ردع العدوان الصهيونيالعزل بكافة الوسائل الممكنة، ورجالها قادرون عل

داعياً في " الجرائم الصهيونية المستمرة ضد أهلنا في قطاع غزة" ما وصفها بـ" حماس"القيادي في  ودان
  ".جماهير شعبنا الفلسطيني إلى التكاتف صفاً واحداً للصمود والتصدي لجرائم االحتالل"الوقت ذاته 

لتعاون اإلسالمي والمجتمع الدولي إلى الضغط لمنع كما ودعا الرشق جامعة الدول العربية ومنظمة ا
االحتالل من مواصلة تصعيده وجرائمه ضد قطاع غزة وحماية شعبنا الفلسطيني من االعتداء الصهيوني 

  .المستمر ضد اآلمنين العزل
  11/11/2012قدس برس، 

  
   ةمؤتمر األسرى في تونس استخدام آلالم الفلسطينيين لمصالح رخيص: مدحعزام األ .13

عن " فتح"عزام األحمد تغييب السلطة وحركة " فتح"استغرب عضو اللحنة المركزية لحركة : رام اهللا
أن "تحديدا عن أي مؤتمر لألسرى يعني عمليا " فتح"مؤتمر األسرى الدولي في تونس، وأكد أن غياب 

    ". المنظمين ال يريدون خدمة قضية األسرى على نحو صادق
عن سر غياب السلطة عن مؤتمر ) 11|11(اليوم األحد " قدس برس"ت لـ وقال األحمد في تصريحا

حقيقة لم أسمع بمؤتمر تونس حول األسرى، ولم تصلنا : "األسرى في تونس الذي ينهي أعماله اليوم
إلى مؤتمر لألسرى وال " فتح"دعوة في فتح وال في السلطة للمشاركة فيه، وأعتقد أن الذي ال يدعو 

هو إنما يبحث عن آالم الشعب الفلسطيني  ، "فتح"ر والتنظيم، ومعظم األسرى هم من يشركها في التحضي
  ".ليستخدمها لصالحه ولمكاسب رخيصة
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: بالتنازل عن حق العودة أو الدفاع عن األسرى، وقال" فتح"وانتقد األحمد من يتهمون السلطة وحركة 
ودة، ال يستحقون الرد، وهم مجموعة من يقول أن السلطة أو الرئيس محمود عباس تنازل عن حق الع"

من الجهلة، وأدوات إعالمية بأيدي ليبرمان الذي دعا إلى ربيع فلسطيني لإلطاحة بالرئيس محمود 
عباس، قضية حق العودة قضية مقدسة ال يستطيع أحد الخروج عنها، وأنا واثق أن الرئيس محمود 

  ".عباس لم يتنازل عن هذا الحق أبدا
  11/11/2012قدس برس، 

  
  اإلسرائيلي  تدعو إلى جبهة مقاومة موحدة للرد على العدوانالشعبيةالجبهة  .14

أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عماد أبو رحمة أن االحتالل : غزة
ئة من اإلسرائيلي لن يزول إال إذا خسر الكثير خالل احتالله لألراضي الفلسطينية، وأنّ الحديث عن تهد

قبل الفصائل الفلسطينية يعطي االحتالل رسالة اطمئنان وأنه يستطيع أن يواصل جرائمه ضد الشعب 
  .الفلسطيني دون رد

الفصائل الفلسطينية ) 11|11(الفلسطينية اليوم األحد " الشعب"ودعا أبو رحمة في تصريحات إلذاعة 
  .لشعب الفلسطيني وعدم االلتزام بأي تهدئةكافة إلى الرد بقوة على جرائم االحتالل المتواصلة بحق ا

لفصائل " كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"وجدد أبو رحمة دعوة الجبهة الشعبة و جناحها المسلح 
المقاومة الفلسطينية بتشكيل جبهة مقاومة موحدة لتنسيق وتنظيم جهدها وعملها الميداني في ظل تصاعد 

  . المحتلةالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والضفة
  11/11/2012قدس برس، 

 
  وفاة عرفات لكشف حقيقة  للتعاون مع الجهات المعنيةاستعدادهافتح تؤكد  .15

استعدادها الكامل للتعاون مع كافّة األطراف ذات العالقة " فتح"أكدت اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا
ت، مشيرة إلى أن كشف مالبسات للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفا

   .وفاته هو مطلب رسمي وشعبي فلسطيني وعربي
في مقر المقاطعة بمدينة رام اهللا، ) 11|10(واستمعت اللجنة خالل التئام أعضائها مساء أمس السبت 

محمود عباس، إلى تقرير مفصل عرضته لجنة " فتح"بحضور رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة 
 عرفات ويتضمن آخر المستجدات بشأن قضية فتح ضريح الرئيس الراحل وفحص  مقتلالتحقيق في 

  .رفاته
  11/11/2012قدس برس، 

  
  متمسكون بالمقاومة وبالوحدة وفاء لعرفات ورفاقه: الجبهة الشعبية .16

 ، أن الوفاء لدماء الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"اكدت : غزة
ودماء الشهداء اليكون اال بالتمسك بالمقاومة والوحدة والصمود، وما احوج الشعب الفلسطيني في هذه 
اللحظات الحرجة من نضاله الذي يتهدده خطر االحتواء والتبديد والتصفية الى استلهام روح الوحدة التي 

  . لم يتخل عنها الشهيد البطل على امتداد مسيرة الثورة ومنظمة التحرير
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في الذكرى الثامنة الستشهاد الرئيس الفلسطيني السابق ) 11|11(طالبت الجبهة في بيان لها اليوم األحد و
لمنظمة التحرير الفلسطينية وللدولة الفلسطينية ياسر عرفات، قادة النضال الوطني الفلسطيني والفصائل 

ن ابو عمار وحبش والياسين، االمتثال لروح القادة التاريخيي" حماس"و" فتح"الوطنية وبخاصة حركتي 
الذين لم تحل كل انواع الخالفات والتعددية في الساحة الفلسطينية، دون صيانتهم لوحدة النضال ضد 
االحتالل ووحدة الشعب في الحفاظ على بقائه وتضحياته وانجازاته وحقوقه الثابتة، غير القابلة للتصرف 

  . ن وتحرير االسرى والظفر بالحرية واالستقالل والعودةوفي مقدمتها المقاومة لدحر االحتالل واالستيطا
  11/11/2012قدس برس، 

  
  االحتالل يفرج عن القيادي بحماس رأفت ناصيف .17

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، عصر اليوم األحد عن القيادي البارز : حازم الحلو-الخليل-غزة
  ). عاما45(رأفت ناصيف ) حماس(في حركة 

، حيث تم االفراج عنه على معبر الظاهرية جنوب محافظة "ريمون"تقال في سجن وكان ناصيف مع
  .الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد حصوله على قرار جوهري

  11/11/2012فلسطين، أون الين، 
  

   في قطاع غزة  إطالق النار مع الفلسطينيينبوقفبيريز يأمل  .18
وم األحد عن أمله فى التوصل التفاق لوقف إطالق النـار            شيمعون بيريز، الي   الرئيس اإلسرائيلي أعرب  

العبريـة، علـى موقعهـا      " جيروزاليم بوسـت  "ونقلت صحيفة   والدولة العبرية،   بين المقاومة الفلسطينية    
معربا عن أمله فى أن يتم التوصل       " .. إن الوضع الحالى ال يمكن الدفاع عنه      "اإللكترونى عن بيريز قوله     

وأكد بيريز تضامنه مع سكان جنوب       .ف من تصعيد النزاع ويجنب المعاناة للجانبين      قريبا إلى اتفاق يخف   
  ".إنهم يستحقون السالم واألمن.. قلبى وعقلى مع سكان الجنوب" :دولة االحتالل، وقال

  11/11/2012، فلسطين أون الين
  

   مستعد ألي تطور على الحدود مع سورياالجيش: نتنياهو .19
رئيس الحكومة االسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فـي جلـسة حكومتـه           قال  : لة القدس المحت  -امال شحادة   
وتطرق في كلمته الى ما اعتبره تهديد امن        . االوضاع على الحدود السورية اخذة بالتدهور     إن   ،االسبوعية

الحدود االسرائيلية والمتصاعدة من جهة سورية، في اعقاب سقوط ثالث قذائف صاروخية سورية علـى               
وطنات الجوالن السوري المحتل واصابة سيارة جيب لقائد وحدة عسكرية بنيران المواجهـات             احدى مست 

وبحسب نتنياهو فان بالده تراقب عن كثـب مجريـات   . التي تشهدها سورية في البلدات المحاذية للحدود 
في االمور في سورية والتطورات عند حدودها الشمالية معلنا ان جيشه مستعد الي تطور وحال طوارئ                

  . هذه المنطقة الحدودية
من جهته اعتبر النائب االول لرئيس الحكومة، موشيه يعالون، حركة حماس الجهة التـي تقـف خلـف                  
تصعيد االوضاع في غزة وحذر من ان جيشه سيجبي منها ثمنا باهظـا فـي حـال اسـتمرار اطـالق                   

  . الصواريخ
  12/11/2012، الحياة، لندن
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  ش إلى العمل داخل قطاع غزة  أن يعود الجيعلىنعمل : باراك .20

الجيش يوجه ضربات موجعة إلـى      «قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك إن        :  فتحي صباح  -غزة  
الفلسطينيين في غزة، وال نقبل بمحاولة الفلسطينيين تغيير قواعد اللعبة من خالل جعل المعركـة علـى                 

  .» داخل القطاعالحدود فقط وإنما نعمل على أن يعود الجيش الى العمل
منظومة القبة الحديد غيرت الوضع في شكل جـوهري،         «وسعى باراك الى طمأنة اإلسرائيليين قائالً إن        

، معتبـراً أن    »وأنه بالمقارنة مع الوضع القائم في غزة قبل عشر سنوات، فإن األمر تغير في شكل كبير               
  . »في غزةإسرائيل تعيش مخاضاً صعباً وصراعاً شديداً مع الفلسطينيين «

  12/11/2012، الحياة، لندن
  

   عباسالتصعيد بالقطاع يثبت عدم شرعية: ليبرمان .21
استغل وزير خارجية إسرائيل افيغـدور ليبرمـان   : غزة ـ الناصرة ـ اشرف الهور وزهير اندراوس  

التصعيد في غزة واستمرار إطالق الصواريخ باتجاه مواقع وأهـداف إسـرائيلية السـتئناف هجومـه                
  .ل على الرئيس الفلسطيني محمود عباسالمتواص

مع سفراء إسرائيل لـدى  ' فينا'وقال ليبرمان الذي كان يتحدث خالل اجتماع عقده في العاصمة النمساوية       
دول االتحاد األوروبي لدراسة الرد اإلسرائيلي على توجه الفلسطينيين لألمم المتحدة وطرق إحباط هـذا               

خ من غزة دون ان يستنكرها او حتى يذكرها رئيس الـسلطة ابـو              إن استمرار إطالق الصواري   'التوجه،  
مازن يعيد طرح السؤال من هو محمود عباس ومن يمثل من الفلسطينيين؟ وما هي مسؤوليته عما يجري                 

  .'في الميدان وأي قيمة ستكون ألية تسوية معه
 12/11/2012، القدس العربي، لندن

  
   لوقفه"توسلوي" حتى  في قطاع غزةسنزيد القصف: يعالون .22

قال وزير الشؤون االستراتيجية في الحكومة االسرائيلية ان اسرائيل ترفـع مـن حـدة               : القدس المحتلة 
هجماتها وقصفها لقاع غزة الجبار حماس والحركات االخرى على وقف الصواريخ وحتى التوسل لوقف              

  .اسرائيل لقصفها للقطاع
هم ال يريدون التوقف عن قصف المدن بجنوب اسـرائيل          وقال يعالون نحن لن نبخل بالرد عليهم طالما ان        

  .مشيرا الى ان الوضع اصبح ال يطاق بالنسبة لالسرائيليين
وحول التصعيد في سوريا على هضبة الجوالن قال يعالون الذي يشغل منصب نائب رئـيس الـوزراء                 

استكماال للرسائل اللفظية   ايضا انه يعتقد ان الرد االسرائيلي اليوم بقصف مناطق داخل حدود سوريا ياتي              
  .التي ارسلتها اسرائيل للنظام السوري بضرورة وقف اطالق القذائف باتجاه االراضي االسرائيلية

  11/11/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

  سأوصي بضرب المسلحين ورؤوس قادة حماس :  اإلسرائيلي الداخلياألمنوزير  .23
وزير األمن الـداخلي اإلسـرائيلي      ، أن    غزة  من حفتحي صبا ، عن   12/11/2012،الحياة، لندن ذكرت  

حـان الوقـت    «: وحملها المسؤولية، وقال  » حماس«إسحق أهارونوفيتش توعد خالل زيارته سديروت       
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سأوصي بضرب المـسلحين ورؤوس قـادة حمـاس         . للعمل بحزم إلزالة هذا التهديد عن سكان الجنوب       
البنية التحتية، وكل ما هو ضروري إلزالة التهديـد         بعمليات القتل المستهدف، إذا لزم األمر، واستهداف        

ال يوجـد حـل     «كما اعتبر وزير حماية الجبهة الداخلية آفي ديختير، أنه          . »واستعادة الردع اإلسرائيلي  
  .»سحري إليقاف إطالق الصورايخ من قطاع غزة، وأن عملية وقف الصواريخ ستستغرق مدة طويلة

، وعـن    الناصـرة  ومن غزة    من حامد جاد وبرهوم جرايسي    ، عن 12/11/2012،الغد، عّمان وأضافت  
 لإلذاعة اإلسرائيلية، إنه ال يوجد حل سـحري لوقـف           قال آفي ديختر وزير الجبهة الداخلية       ، أن وكاالت

اطالق النيران من قطاع غزة، وأن األمر يحتاج لسنوات، وبشكل خاص إلى مخطط استراتيجي تـضعه                
واعتبر ديختر، أن حركة حماس، تسعى إلى وقف اطـالق النيـران             .يذإسرائيل على أن يكون قابال للتنف     

  .على المدى القريب
في المقابل، دعا وزير المواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتس إلى اغتيال قادة حركة حمـاس، مطالبـا                

قف عن  باالنفصال كليا عن قطاع غزة، والتوقف عن امداده بالماء والكهرباء، واغالق المعابر كليا، والتو             
  .تزويد القطاع بالمواد الغذائية والوقود

وانضم إلى كاتس، وزير الحرب السابق عمير بيرتس، الذي قال لإلذاعة اإلسرائيلية، إن علـى حركـة                 
  .حماس أن تدفع ثمنا باهظا

. واجمعت الصحف االسرائيلية امس، على الحديث عن مخاوف من تصعيد علـى الحـدود مـع غـزة                 
الغضب يتزايـد   " مضيفة ان    ،"لقد آن األوان للضرب   "الموالية للحكومة   " ل هايوم اسرائي"وعنونت صحيفة   

  ".لدى شعب جنوب اسرائيل والطبقة السياسية
حماس تحاول استغالل االنتخابات في اسـرائيل       "اللهجة نفسها قائلة ان     ) يمين(وعكست صحيفة معاريف    

  ".لشن هجمات
، مقتنعة بأن نتنيـاهو وفـي مواجهـة اطـالق           2007وبحسب معاريف فإن حماس التي تحكم غزة منذ         

 بـدال   ، لكي ال تتهمه المعارضة بتحويل الحملة االنتخابية الى قضايا امنية          ،الصواريخ سيبدي ضبط نفس   
خطـر،  "اليـسارية   " هـآرتس "من جهتها كتبت صـحيفة      . من التركيز على مسائل اقتصادية واجتماعية     

 حادث يوقع جرحى اسرائيليين يقرب اسرائيل مـن عمليـة           كل طلقة وكل  "مضيفة ان   " االنتخابات مقبلة 
  .مؤكدة ان نتنياهو ال يؤيد مثل هذا االحتمال" عسكرية

 وقبل ثالثة اشهر مـن االنتخابـات التـشريعية          2008) نوفمبر( أنه في تشرين الثاني      ،وذكرت هآرتس 
د اولمرت الى شن هجوم      انهار وقف إلطالق النار مع حماس ودفع برئيس الوزراء انذاك ايهو           ،الماضية

  .مدمر على قطاع غزة
  .من جهتها هاجمت صحيفة يديعوت احرونوت السياسة االمنية للحكومة حيال غزة

الصيغة التـي   (...) الفلسطينيين يهزأون منا    "وكتب اليكس فيشمان المتخصص في الشؤون العسكرية ان         
غارات جوية هي في الواقـع اعتـراف        ارستها الحكومة والقائمة على الرد على اطالق الصواريخ عبر          

  ".بالعجز والفشل
  

   لحملة إعالمية كبيرة استعداداً إلطالق عملية عسكرية في قطاع غزةيعّد نتنياهو: معاريف .24
إن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو يعـد لحملـة          " معاريف"قالت صحيفة   :  صفا –القدس المحتلة   

 استعداداً إلطالق عملية عسكرية واسعة النطاق فـي         ،عالم العالمية  في وسائل اإل   ،"كبيرة للغاية "إعالمية  
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اإلعـالم  " إن نتنياهو أوعز لقـسم       ،وذكرت الصحيفة على موقعها اإللكتروني اليوم االثنين      . قطاع غزة 
 إلبراز وضع المستوطنات اإلسرائيلية المحيطة بغزة في وسـائل اإلعـالم            ،في مكتبه " واإلرشاد القومي 

للقـاء  " إسـرائيل "وضحت أنه في هذا السياق فقد تم استدعاء السفراء األجانب المعتمدين في             وأ. العالمية
نتنياهو، مع اإلشارة إلى أن اللقاء مع نتنياهو سيتم بمستوطنات الجنوب، وأنه سيبلغهم عدم استبعاد عملية                

  .عسكرية واسعة في القطاع
في العالم طلبت إبراز ما اسمته      " إسرائيل"فراء  ووزعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بدورها تعليمات لس      

  .لسكان المستوطنات الجنوبية في كل محادثة سياسية وكل لقاء إعالمي" المعاناة اإلنسانية"
 لتوثيق المـصاعب    ،وقام قسم اإلرشاد واإلعالم القومي بإرسال مصورين صحفيين إلى تلك المستوطنات          

 فيما تعد وزارة الخارجية أشرطة فيديو مـصورة لنـشرها           التي يواجهها المستوطنون جراء الصواريخ،    
وتوزيعها في وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعية، كما سيتم جمع صحافيين أجانب مع سـكان               

  .هذه المستوطنات
  12/11/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  مليات وإطالق صواريخخرى لتنفيذ عأ ولمنظمات "القسام"ـحماس تمنح الحرية ل: معاريف .25

خالفاً لأليام التي درجت فيها حماس على إزاحة المسؤولية عن نفـسها علـى النـار نحـو اسـرائيل،                    
واستخدمت من بعيد منظمات أخرى، فإنها تمنح الحرية لكتائب عز الدين القسام ولمنظمات اخرى لتنفيذ               

رد بشدة على العملية امـس بـل        وفي حماس قناعة أن حكومة اسرائيل لن ت       . عمليات وإطالق صواريخ  
ستواصل الحفاظ على ضبط النفس كي ال يشتبه فيها باتخاذ سياسة حربية هدفها صرف األنظـار عـن                  

وبالتوازي تستغّل المنظمة الفرصة لرفع الرأس ولعـرض  . الوضع االقتصادي ـ االجتماعي نحو األمن 
ر، وذلك بعد تصريح أبو مـازن بـشأن         نفسها في نظر الجمهور الفلسطيني والعالم بأسره كمنظمة تحري        

  .وكان تصريح أبو مازن من ناحية حماس بمثابة هدية من السماء. التنازل عن حق العودة
  11/11/2012 ،معاريف
  12/11/2012 ،السفير، بيروت

  
   إصابة هلع وأضرار شديدة 26و" نتيفوت"صاروخ في : يديعوت .26

ليوم االثنين، إن صاروخا أطلق فـي الـسابعة مـن           في موقعها على الشبكة، ا    " يديعوت أحرونوت "قالت  
، سقط في ساحة أمام أحد البيوت وتسبب بأضرار شديدة، حيـث تـضررت              "نتيفوت"صباح اليوم باتجاه    

 إسرائيليا بحاالت من    26عدة مبان، ووقعت أضرار للبنى التحتية، بضمن ذلك شبكة الكهرباء، وأصيب            
  .الهلع

، "المجلس اإلقليمي حوف أشـكلون    " صواريخ باتجاه    5بساعتين أطلق   وأضافت أنه بعد انفجار الصاروخ      
  .، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات"القبة الحديدة"وتم اعتراض أحدها بواسطة 

إلى ذلك، قال الناطق بلسان جيش االحتالل إن الطيران الحربي قصف خالل ساعات الليل الفائت نفقـا،                 
سائل القتالية شمال قطاع غزة، كما قصف موقعا في جنوب القطاع           وموقعا بادعاء أنه يستخدم لتخزين الو     
  .بادعاء أنه يتم إطالق الصواريخ منه

  48،12/11/2012عرب
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   تطلب من األوروبيين عدم التصويت للفلسطينيين باألمم المتحدة"إسرائيل" .27

ـ      ،أعلن مصدر سياسي مسؤول في إسرائيل أمس      : ـ أشرف الهور   غزة دى دول   أن بالده تعمل جاهدة ل
 إلقناعها بعدم تأييد المبادرة الفلسطينية الرامية لنيل مكانة         ،أوروبا ودول أعضاء أخرى في األمم المتحدة      

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن المصدر قوله أن دول أوروبا لـم            .في المنظمة الدولية  ' دولة غير عضو  '
  .تبلور بعد موقفا من هذه المسألة

سيضع حدا للمساعي الرامية إلى اسـتئناف مفاوضـات         ' القرار الفلسطيني    وأشار إلى أن تمرير مشروع    
 دون  ،الـساحة الدوليـة   ، عازيا السبب لكون أن الفلسطينيين سيسعون إلى تحقيق االنجازات على            'السالم

  .تقديم التنازالت في عملية التفاوض
  12/11/2012، القدس العربي، لندن

  
  1973 تشرين أول /ل مرة منذ حرب أكتوبر اإلسرائيلية تقصف سوريا ألوالمدافع .28

، قـصفت المدفعيـة     1973سـنة   ) تـشرين أول  (ألول مرة منذ حرب أكتوبر      :  نظير مجلي  - تل أبيب 
اإلسرائيلية مواقع االشتباكات السورية الداخلية في قرية بير العجم، وذلك ردا على قذائف طائشة أطلقت               

  .. الن السورية المحتلةباتجاه معسكر للجيش اإلسرائيلي في هضبة الجو
 إن هذا القصف المدفعي تجاه األراضي السورية جاء ردا علـى            ،وقال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي    

وفي نهاية األسبوع، قـال     . إطالق ثالث قذائف أخرى باتجاه معسكر لجيشه في هضبة الجوالن السوري          
والرد اإلسـرائيلي يجـب أن      ..  دون عنوان  إسرائيل تجابه حدثا  «وزير الجبهة الداخلية، آفي ديختر، إن       

يكون متزنا وشديد الحذر بدرجات عالية جدا، وكنت أقول إننا بحاجة لمراقبة التطورات بيقظـة ولكـن                 
  .»بأعصاب من الحديد

  12/11/2012، الشرق األوسط، لندن
 

   لبنان  "تموز" من غزة إلى سوريا مروراً بـ  اإلسرائيلي"تموز "صاروخ .29
على األراضي السورية، كشف الكيان الصهيوني، أمس، ألول        ”صاروخ تموز “ناسبة إطالق   بم: )وكاالت(

مرة تفاصيل قال إنها سرية حول هذا الصاروخ الذي تم تطويره في بداية الثمانينات من القرن الماضـي                  
  .على لبنان ومحرقة غزة”تموز“واستخدم بشكل واسع في عدوان 
قـادر علـى    ”تموز“الصهيونية، الليلة الماضية، بأن صاروخ       ”هآرتس“وأفاد الموقع اإللكتروني لصحيفة     

 بـصري   - كيلومتراً، بواسطة جهاز استشعار إلكتـرو        25إصابة هدفه بدقة عالية جداً على بعد أقصاه         
يسمح للطاقم الذي يطلقه بمشاهدة الهدف على شاشة خالل تحليق الصاروخ وتوجيهه بصورة دقيقة حتى               

  .إصابة الهدف
م جيش االحتالل هذا النوع في سالح المدفعية، منذ بداية سنوات الثمانين من القـرن الماضـي،                 ويستخد
مؤخراً فقط  ”تموز“الكشف بشكل رسمي عن وجود صاروخ        ”اإلسرائيلي“وقرر الجيش   . ”هآرتس“حسب  

 أكثر   وأطلق خاللها  2006تموز  / يوليو”حرب لبنان الثانية  “وذلك في أعقاب استخدامه بشكل واسع خالل        
نصف مليون  ”تموز“وتبلغ تكلفة كل صاروخ      . 2008 صاروخ كهذا، والحرب على غزة نهاية        600من  

  ). ألف دوالر130حوالي (شيكل 
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وأمس، أطلق جيش االحتالل صاروخاً من هذا النوع على األراضي السورية، زاعماً أنه فعل ذلـك رداً                 
أن الجنود أطلقوا النار باتجـاه      ”اإلسرائيلية “وأوضحت اإلذاعة . على قذائف أطلقت من الجانب السوري     

 .           1973منطقة قريبة من موقع للجيش السوري، في أول حادث من نوعه منذ نهاية حرب اكتوبر 
 12/11/2012، الخليج، الشارقة

 
  السالح النووي هو الوحيد القادر على تدمير برنامج إيران : حالوتس .30

العبرية األقوال التي أدلى بها رئـيس  ' معاريف'ت أمس األحد صحيفة أبرز: الناصرة ـ زهير أندراوس 
مة األسبق في جيش االحتالل اإلسرائيلي، الجنرال المتقاعد دان حالوتس، والتـي قـال             اهيئة األركان الع  

فيها إن الطريقة الوحيدة لتصفية المشروع النووي اإليراني هو الهجوم العسكري على المفاعالت النووية              
  .انية، على حد تعبيرهاإلير
حالوتس عن أمله بأال يكون رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو مجنوناً على حد وصفه في                وعبر

التفكير بجدية بضربة عسكرية نووية على السالح النووي اإليراني، عالوة على ذلك، فإنه، بحسب مـا                
فإن الجنـرال حـالوتس     ) MAKO(قعها االلكتروني   نشرته القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي على مو       

همس في أذن رجاله أثناء زيارته لواشنطن مؤخراً أنه يجب على القيادة اإلسـرائيلية أن تعمـل بجديـة                   
وأضاف الجنرال حالوتس إنـه مـن       . بالنسبة للخطوط الحمراء حول النووي اإليراني، على حد تعبيره        

ب اإليراني بخصوص ما هي الخطوط الحمراء إلسرائيل وعـدم          األفضل إبقاء المجهول المعين في الجان     
إعالمهم ما هي تلك الخطوط من الناحية اإلسرائيلية، موضحاً أنه على رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي أال                 

  .يقوم بخطوة هجوم على إيران بالسالح النووي، على حد قوله
جيش اإلسرائيلي توصلت إلى قناعـة      وأضافت الصحيفة أن الجهات المختصة في اإلعداد للمهمات في ال         

بأن شن الهجوم اإلسرائيلي على المنشآت النووية اإليرانية بأسلحة تقليدية سيكون مصيرها الفشل، ذلـك               
أنه تبين لإلسرائيليين، بحسب الصحيفة، أن اإليرانيين قاموا بإخفاء كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب              

  .تي كان اإلسرائيليون يعتقدون أنها أخفيت تحت األرضتحت األرض، أكثر بكثير من الكمية ال
عالوة على ذلك، نقلت الصحيفة عن خبراء غربيين في المجال األمني قولهم إن المنشأة النووية لتخصيب               
اليورانيوم في بادرو، بالقرب من مدينة قم اإليرانية محصنة جدا من األسلحة التقليدية، وبحسبهم فإن هذا                

األول أن تقـوم    :  فرص قيام الدولة العبرية بشن هجوم على إيران ويبقي أمامها خيـاران            األمر يقلل من  
بشن هجوم بري، والثاني استخدام الصواريخ العابرة للقارات، والتي تحمل رؤوسا نووية تكتيكية، علـى               

  .حد قولهم
رئيسا للوزراء فـي    ولفتت المصادر الغربية أيضا إلى أنه قبل عشر سنوات، عندما كان أرئيل شارون،              

إسرائيل، فإنه كان من السهل الهجوم على البرنامج النووي اإليراني، الذي لم يكن آنذاك محصنًا، ولكـن          
اليوم بات األمر من رابع المستحيالت، ألن إيران قامت بتطوير دفاعاتها الجوية، باإلضافة إلـى إخفـاء                 

  .اليورانيوم المخصب تحت األرض بمسافة عشرات األمتار
هو وحده القـادر علـى      ) 3أريحا(وقالت المصادر الغربية للصحيفة إن الصاروخ اإلسرائيلي من طراز          

حمل رؤوس نووية تكتيكية، والذي بإمكانه تدمير المنشآت النووية اإليرانية، وبالمقابل فإن الهجوم الجوي              
رائيلي أكثر مـن عـشرين      اإلسرائيلي على إيران بالطائرات المقاتلة سيؤدي إلى فقدان سالح الجو اإلس          

ولكن الصحيفة أشارت إلـى أن خـشية        . بالمائة من الطائرات المهاجمة، على حد قول المصادر الغربية        
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الدولة العبرية من رد فعل المجتمع الدولي على استخدامها األسلحة غير التقليدية في الهجوم على إيـران                 
العبرية إلى أنه في األسـبوع الماضـي   ' معاريف'يمنع حكام تل أبيب من اللجوء إلى هذا الخيار، ولفتت       

ألمح وزير األمن اإلسرائيلي األسبق وزعيم حزب كاديما، شاؤول موفاز، في مؤتمر صحافي عقده إلـى                
أن رئيس الوزراء قد يلجأ الستخدام أسلحة غير تقليدية في الهجوم على البرنامج النووي اإليراني، الفتًا                

النووية اإلسرائيلية، وفي الوقت نفسه حذر رئيس الوزراء نتنيـاهو مـن            إلى أنه يعرف جميع األسرار      
  .اإلقدام على خطوة وصفها بالمجنونة

  12/11/2012، القدس العربي، لندن
  

  قصة ممارسة ليفني الجنس مع مسؤولين عرب مفبركة:  العبريةالصحافة .31
 تسيبي ليفني وجدت القصة المفبركة      سرائيلية السابقة قالت الصحافة العبرية ان وزيرة الخارجية اإل       :لندن

وكانـت  . الواسعة االنتشار في مصر مثيـرة للـضحك والتـسلية         " المصري اليوم "التي نشرتها صحيفة    
نسبت لليفني كالما لم تقله عن كونها مارست الجنس مع مسؤولين عرب عندما كانـت               " المصري اليوم "

وقالت صحف عبريـة    . ة منهم وابتزازهم  تعمل مع جهاز الموساد من اجل الحصول على معلومات سري         
 كان محرفا   2009ونسبته لصحيفة التايمز البريطانية في مقابلة نشرت عام         " المصري اليوم "ان ما نقلته    

وكانت تعليقات عديدة نشرت بصحف عربية حول هذه المـسألة كمـا            . ولم تدل به ليفني على االطالق     
  .تهكمت عدة صحف عبرية على القصة المفبركة

 12/11/2012، قدس العربي، لندنال
 

  "إسرائيل" ي قائمة أطول والية لرئيس حكومة في في يحتل المركز الثاننتنياهو .32
احتل رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو المركز الثانى فى قائمة أطـول واليـة              :  أ ش أ   - غزة

أن نتنياهو أصبح ثـانى رئـيس        ،اليوم األحد ) صوت إسرائيل (وذكر راديو    .لرئيس حكومة فى إسرائيل   
وزراء فى تاريخ إسرائيل من ناحية عدد األيام التى أمضاها فى منصبه بعد رئيس الوزراء األول دافيـد                  

وأشار الراديو إلى أن العدد اإلجمالى لأليام التى أمضاها نتنيـاهو فـى منـصب رئاسـة                  .بن جوريون 
  .الراحل إسحاق شمير احتل المركز الثالث يوما، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء 2434الوزراء بلغ 

  11/11/2012، اليوم السابع، مصر
  

   قطاع غزة العاشرة تنشر في تقرير لها تصورات العملية العسكرية للجيش ضّدالقناة .33
 انه ال مناص من تصعيد الرد       ،قالت القناة العاشرة االسرائيلية نقال عن ضباط في الجيش        : القدس المحتلة 

وقال المحللون للشان العسكري والفلسطيني فـي القنـاة          .ع غزة في المرحلة المقبلة    العسكري على قطا  
العاشرة انهم يعتقدون بان االوضاع تسير نحو التصعيد في جبهة قطاع غزة جنوب اسرائيل وفـق مـا                  

  .سمعوا من ضباط كبار في الجيش
 لكنها تريد التوصـل الـى   واشار المحللون للقناة بان حماس والجهاد تواصل قصف مدن جنوب اسرائيل     

تهدئة جديدة تكون فيها الكلمة العليا للحركتين وليس السرائيل التي ستسعى لزيادة حجم وقوة الردود التي                
  .تتبعها حتى اليوم لتجاوز االنتقادات بان الجيش ال يقوم بما عليه الظهار قوة الردع االسرائيلي
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يد االسرائيلي لن يكون على شكل عملية عسكرية واسعة          الى ان التصع   ،كما واشار محللي القناة العاشرة    
 ، لكنه يمكن ان يكون بتوجيه ضربات جوية اكبر واخطر مع استهداف لقيادات حماس والجهـاد               ،النطاق

الى جانب تنفيذ عمليات محدودة في القطاع على االرض حتى تستطيع مـن خاللهـا اسـرائيل فـرض       
  .موقفها

يش تحدثوا اليوم عن رد عنيف على استمرار سقوط الصواريخ لكنهم لم            واشارت القناة الى ان ضباط الج     
  .يتحدثوا عن احتالل غزة

واكدت القناة نقال عن مصادرها في الجيش ان العمليات سواء كانت ارضية او جوية لن تكـون نزهـة                   
  .وستكون نموذج مصغر للرصاص المصبوب

 وهو االمر الذي ال ولن تقبـل        ،ريضة للتهدئة  ان حماس تريد رسم الخطوط الع      ،واكدت المصادر العبرية  
  .به اسرائيل مما سيقود الى مرحلة التصعيد التي لن يكون منها مناص كما يقول ضباط جيش االحتالل

  11/11/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

  يتمار في نابلسإباراك يسمح بمضاعفة البناء بمستوطنة : رتسآه .34
ان وثائق وصلتها، تفيد بـأن      " هارتس"افادت صحيفة   : وت كوم  ترجمة خاصة لـ د    -رام اهللا    -القدس  

 وحدة استيطانية في مستوطنة ايتمار المقامة على        538وعز ببناء   أوزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك      
  .اراضي محافظة نابلس
ان باراك وافق قبل نحو شهر ونصف على خطة جديـدة لتوسـيع البنـاء فـي                 "واشارت الصحيفة إلى    

المقامة على اراضي قرية عورتا في محافظة نابلس، ولمـضاعفة اعـداد الوحـدات              " إيتمار"ة  مستوطن
 وحـدة اسـتيطانية جديـدة فـي         538السكنية فيها لخمس اضعاف عما هو موجود حالياً وذلك بإضافة           

  ".المستوطنة
 اليوم وفقـاً    وتأتي مصادقة باراك هذه على الرغم من عدم المصادقة على خطة البناء للمستوطنات لغاية             

  .للصحيفة
ان عملية البناء يجب ان تتم في داخل حدود المستوطنة التي تشمل آالف الدونمات              "وتضمن القرار كذلك    

  ".غير المأهولة، وعدم توسيع حدود المستوطنة
ان المصادقة جاءت لغرض ترتيب االوضاع القائمـة فـي المـستوطنة وان اي       "وجاء من مكتب باراك     

ة تستوجب مصادقة وزير الجيش عليها، وفي هذه المرحلة ال يوجد اي تـصريح لبنـاء                عملية بناء جديد  
  ".إضافي، وان معالجة البناء الغير مرخص ستظل قائمة في كل زمان ومكان

 11/11/2012، القدس، القدس
  

  عسكرياً" آبيي" حول التعاون في حل قضية "إسرائيل"و" جنوب السودان" بين دولة مباحثات .35
، جون نييون، في اتصال هاتفي مع نظيره الصهيوني، إيهود          "جنوب السودان "لدفاع في دولة    بحث وزير ا  

بعد أن فشلت كل الخيارات األخـرى       " آبيي"باراك، في خيارات دولة الجنوب للتعاطي مع مشكلة منطقة          
مكن أن تنجم   عن التداعيات اإلقليمية والدولية التي ي     " باراك"من  " نييون"مع دولة السودان، حيث استفسر      

وقد أكد  . لدولة الجنوب " إسرائيل"عن استخدام خيار القوة العسكرية ومستوى الدعم الذي يمكن أن تقدمه            
لنظيره الجنوبي أن الخيار العسكري أصبح مبرراً على ضوء اقتناع المجتمع الدولي بأن حكومة              " باراك"
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ول آبيي وأشار عليه بأن تختار دولـة        الخرطوم هي من تعيق عملية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع ح          
الجنوب التوقيت المالئم لالتجاه إلى خيار القوة والمتصل بوجود مناخ إقليمي ودولي مناسب، متعهداً بأن               

مـع  " باراك"جميع خيارات الجنوب انطالقا من التزامات تعاقدية بين الطرفين، كما إتفق            " إسرائيل"تدعم  
إلجـراء  " إسـرائيل " العامة لجيش جنوب السودان، جيمس هوت، إلى         على إيفاد رئيس األركان   " نييون"

  . ، بيني غانتس"اإلسرائيلي"المزيد من المشاورات مع رئيس األركان 
              مركز الناطور للدراسات واألبحاث، األردن      

 10/11/2012، 2663 ، العددالتقرير المعلوماتي
 

  وتدريب بالذخيرة الحية بأغوار الضفة " ريونبن غو"مناورة للجبهة الداخلية في مطار  .36
الصهيوني، حيث تم إغالق    " بن غوريون "أفادت مصادر صهيونية أن تمريناً أمنياً جرى في محيط مطار           

قاعة المسافرين، والمجال الجوي فوق المطار لعدة ساعات، كما امتنعت القطارات عـن التوقـف فـي                 
 تجـري   وأشارت المصادر إلى أن وحدات عسكرية صهيونية أيـضاً        . محطته خالل فترة إجراء التمرين    

استعدادات كبيرة إلجراء مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بمنطقة األغوار بالضفة الغربية غـداً األحـد،               
مضيفةً أن الوحدات سلمت السكان ورعاة المواشي بالغات إلخالء المنطقة إلجراء المناورة، إذ شوهدت              

ة للطيران والـصواريخ، إضـافة      تعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة ألول مرة بالمنطقة، بينها منصة مضاد         
  .لدبابات وناقالت جند

  )عن العبرية، ترجمة المركز(القناة الثانية، 
 10/11/2012، 2663 ، العددالتقرير المعلوماتي

 
  إيرلندا ألنها ستقاطع منتجات المستوطنات و" إسرائيل"بين توتر  .37

ي، إيمـون غلمـور، دول اإلتحـاد        دعوة وزير الخارجية اإليرلنـد    سرائيلية  أدانت وزارة الخارجية اإل   
بوعـاز  " لـدى أيرلنـدا      سـرائيلي من جهته، اتهم السفير اإل    . األوروبي، لمقاطعة منتجات المستوطنات   

، األخيرة بالتغاضي عما وصفها أعمال التنكيل واإلساءة التي يتعرض لها اليهود على أراضيها،              "موداعي
تعرض فيه مقاطع موسيقية وأفالم، إال أن منظميه        " بلند"كاشفاً عن إقامة مهرجان الثقافة الصهيونية في        

يواجهون صعوبة بإيجاد مبان للعرض على ضوء رفض أصحاب المحال تأجيرها، بعد أن قـام شـباب                 
إيرلنديون بتحطيم بوابات ونوافذ أحد المواقع الذي اختير إلقامة المهرجان، وأطلقـوا التهديـدات ضـده                

، "إسـرائيل "ن الحكومة اإليرلندية تقوم بتشجيع المواطنين على كره         أ" موداعي"وأضاف  . وطاقم السفارة 
متهماً إياها بالعمل من منطلق معاداة السامية، وتحولها ألكثر دولة أوروبية معادية، وتقوم بـدفع الـدول                 

      . األوروبية األخرى التخاذ مواقف متطرفة وغير قابلة للتهاون ضدها
  )ن العبرية، ترجمة المركزع(     موقع نيوز ون اإلخباري     

 10/11/2012، 2663 ، العددالتقرير المعلوماتي
  

  الجيش يدرس سبل مواجهة الشارع الفلسطيني  .38
 مطلعة أن رئيس األركان، بيني غانتس، يعقد جلسة خاصة لدراسة سبل             إسرائيلية كشفت محافل عسكرية  

اريوهات المحتملة علـى األرض لـدى       العمل والشكل الذي سيتحرك به الجيش، استعداداً لمواجهة السين        
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الشارع الفلسطيني في حال فشل السلطة الفلسطينية في مساعيها للحصول على عضوية األمم المتحدة أو               
  .في حال تحريك واستئناف مفاوضات السالم

  )القناة األولى، ترجمة المركز (
 10/11/2012، 2663 ، العددالتقرير المعلوماتي

 
 أشكنازي الحراسة األمنية حول  يشددالجيش اإلسرائيلي .39

كثّف الجيش اإلسرائيلي  الحراسة األمنية حول رئيس أركانه السابق، غـابي أشـكنازي، فـي أعقـاب                  
، وخارجها فـي  "إسرائيل"تهديدات له بالقتل، وتم تسليمه سيارة مصفحة وزيادة عدد الحراس حوله داخل        

  . حال سفره
 )القناة الثانية، ترجمة المركز(

 10/11/2012، 2663 ، العدد المعلوماتيالتقرير
 

  الشرطة اإلسرائيلية تستخدم طائرات بدون طيار لمالحقة اللصوص .40
أعلنت الشرطة اإلسرائيلية بدء استخدام الطائرات بدون طيار، لمالحقة اللصوص والكشف عن أمـاكن              

 جوية تكلف عدة آالف     اختبائهم، خاصة في المناطق الصناعية واألحياء الكبيرة، مشيرة إلى أن كل طلعة           
  .من الشواكل

  )القناة السابعة للمستوطنين، ترجمة المركز (
  10/11/2012، 2663 ، العددالتقرير المعلوماتي

  
   جريحاً حصيلة الغارات اإلسرائيلية 55سبعة شهداء وأكثر من : غزة .41

هجماتها على ، عن فتحي صباح، أن قوات االحتالل واصلت تصعيد       12/11/2012الحياة، لندن،   ذكرت  
قطاع غزة وقتل المدنيين، فارتفع عددهم خالل الساعات األربع والعشرين الماضية إلى سـبعة شـهداء                

ومن بين الشهداء السبعة في الغارات الجوية والقصف المدفعي ثالثة أطفال، فيما            .  جريحاً مدنياً  55ونحو  
 في حال   10سيدات، ومن بين الجرحى      طفالً، وثمان    12 فلسطينياً بجروح متفاوتة، من بينهم       54أصيب  
كما تم تدمير خمسة منازل تدميراً جزئياً، وثالث منشآت صناعية، ورابعة تابعة لشركة توزيـع               . الخطر

وقـصفت  . الكهرباء، ومزرعة لتربية المواشي والطيور، ما تسبب في نفوق عشرات األغنام والطيـور            
  .ق مفتوحةالطائرات الحربية اإلسرائيلية مواقع تدريب ومناط

، أن الناطق باسم وزارة الصحة الطبيب اشرف القدرة قـال ان     11/11/2012القدس، القدس،   وأضافت  
ثالثين جريحا بينهم اطفال ونساء ومسنون وصلوا       "، موضحا ان    "حالة ستة مصابين في خطرة او حرجة      "

  ".اف لهمالى مستشفى الشفاء في غزة لتلقي العالج اثر هذا القصف بينهم عشرة بترت اطر
، أن طائرات االحتالل اإلسرائيلي قصفت فجر اليوم االثنين عـدة           12/11/2012الغد، عّمان،   وأوردت  

  .مناطق في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات
وفي حـي   " السفينة"وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات االحتالل قصفت أراض خالية في محيط موقع             

  )بترا (-.في غزة دون االبالغ عن وقوع اصابات" ادأبو جر"النصر وموقعا بجوار 
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  جيش االحتالل يهّجر عشرات العائالت في األغوار الشمالية لتنفيذ مناورة عسكرية .42
أجبرت سلطات االحتالل، أمس، عشرات العائالت الفلسطينية، على النزوح عن          :  محمد بالص  -طوباس

حمة، والرأس األحمر، وحمصة في االغوار الشمالية،       مساكنها في تجمعات المالح، وابزيق، والميتة، وال      
لتنفيذ مناورة عسكرية ضخمة، بدعوى وقوع بعض التجمعات في مرمى النيران، والسـتخدام بعـضها               

وحول جيش االحـتالل    . االخر مكانا للتدريب على اقتحام تجمعات سكانية، في حال نشوب حرب جديدة           
ار الشمالية، إلى ما يشبه ساحة قتال طرفها واحـد هـو ذات             اإلسرائيلي، أمس، مناطق واسعة في األغو     

  .الجيش الذي حشد عددا كبيرا من اآلليات الثقيلة، والمروحيات القتالية، والطائرات الحربية
  12/11/2012األيام، رام اهللا، 

  
  "موقفٌ مخزيِ وتنصل من دماء شعبه"تجاهل عباس لعدوان غزة :  سياسيانمحلالن .43

اعتبر محلالن سياسيان عبد الستار قاسم وحسن عبدو، تجاهل خطاب رئيس السلطة            : ديأحمد اللبابي -غزة
موقف مخزي تنصل فيه عبـاس مـن        "محمود عباس للعدوان اإلسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، هو          

  ".دماء شعبه في غزة
ـ   ألقـل  ، على أنه كان من المنتظر من عبـاس أن يـدين علـى ا              "فلسطين أون الين  "وأجمع المحلالن ل

  .إستمرار العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد قطاع غزة، ال أن يتجاهلها وكأنها أمراً إعتيادياً
وكان عباس ألقى خطاباً في الذكرى الثامنه لرحيل الرئيس ياسر عرفات برام اهللا، لم يعرج فيـه علـى                   

  .ريحا على األقل ج35 شهداء و6العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته منذ نشوبه 
  11/11/2012فلسطين أون الين، 

  
  من الفلسطينيين يؤيدون حل السلطة الفلسطينية % 27.8: استطالع .44

أظهر استطالع للرأي العام الفلسطيني، أجراه مركز القدس لإلعالم واالتـصال           :  وليد عوض  -رام اهللا   
)JMCC (           أن هناك ارتفاعا في نسبة الذين يؤيدون حل السلطة من)فـي تـشرين الثـاني      )  بالمئة 22.2

مـا  )  بالمئة 65.0(، وذلك بالرغم من أن أكثرية من        2012في تشرين الثاني    )  بالمئة 27.8( إلى   2011
  .زالت تعتقد أن هناك ضرورة لبقاء السلطة والحفاظ عليها

خـصا،   ش 1200وبين االستطالع الذي اتمّه المركز بداية شهر نوفمبر الحالي، وشمل عينة عشوائية من              
ترى أن المخرج من المأزق السياسي الحالي يكمن فـي إجـراء            )  بالمئة 58.3(أن أكثرية فلسطينية من     

قالوا إن إلغاء االتفاقات الموقعة مع إسرائيل هـو         )  بالمئة 32.3(االنتخابات التشريعية والرئاسية، مقابل     
  .المخَرج

 بالمئـة فـي     22.3واحدة ثنائية القومية من     كما أظهر االستطالع وجود ارتفاع في نسبة مؤيدي الدولة ال         
، وذلك بالرغم من أن     2012) نوفمبر( بالمئة في تشرين الثاني      27.5 إلى   2011) نوفمبر(تشرين الثاني   

  . بالمئة51.2(نسبة مؤيدي حل الدولتين لم تتغير تقريبا وبقيت عند 
توجه الفلسطيني إلى األمـم المتحـدة        من المستطلعين ترى أن ال     48.0وبيّن االستطالع أن النسبة األكبر      

 بالمئة قـالوا إنـه      12.2 بالمئة قالوا إنه لن يفيد ولن يضر، و        35.6سوف يفيد القضية الفلسطينية، مقابل      
  .سوف يضر
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ومن ناحية ثانية أظهر االستطالع تراجعا عاما في تقييم الجمهور ألداء السلطة وقادتها، فقـد تراجعـت                 
 إلى  2011) نوفمبر( بالمئة في تشرين الثاني      67.6لسلطة جيد أو جيد جدا من       نسبة الذين يرون أن أداء ا     

  .2012) نوفمبر( بالمئة في تشرين الثاني 54.9
 بالمئة في   55.5كما تراجعت نسبة الراضين عن الطريقة التي يدير بها عباس عمله كرئيس للسلطة من               

وكذلك تراجع تقيـيم    . 2012) نوفمبر(لثاني   بالمئة في تشرين ا    49.2 إلى   2011) نوفمبر(تشرين الثاني   
 بالمئة في تشرين    29.6( إلى   2010) ابريل( بالمئة في نيسان     42.9أداء حكومة الدكتور سالم فياض من       

  .2012عام ) نوفمبر(الثاني 
وفيما يتعلق بجهود المصالحة بين حماس وفتح، فقد تراجعت نسبة الذين يتوقعون تحقيقها خـالل عـام                 

  .2012) نوفمبر( بالمئة في تشرين الثاني 35.9 بالمئة في أيار، إلى 40.2، من 2011
 51.3وبالرغم من هذا التشاؤم ارتفعت نسبة الذين يؤيدون إجراء االنتخابات شريطة اتمام المصالحة من               

، في حين انخفـضت نـسبة       2012) نوفمبر( بالمئة في تشرين الثاني      60.8، إلى   )مايو(بالمئة في أيار    
 بالمئة فـي    34.8إلى  ) مايو( بالمئة في إيار     42.7يؤيدون إجراء االنتخابات على كل األحوال من        الذين  

  .2012) نوفمبر(تشرين الثاني 
 12/11/2012القدس العربي، لندن، 

  
   " خطأ فادح"غياب السلطة عن مؤتمر األسرى في تونس ": قدس برس"ماجد الزير لـ  .45

يني في بريطانيا ماجد الزير بفعاليات المـؤتمر الـدولي حـول            أشاد رئيس مركز العودة الفلسط    : تونس
فـي  ) 11|11(األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، الذي ينهي أعمالـه اليـوم األحـد               
ترجمة واقعيـة   "العاصمة التونسية برعاية من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، واعتبره بأنه يمثل            

  ".ة وأهلها لدى قادة وحكومات دول الربيع العربيلموقع القضية الفلسطيني
التي سادت العالقـة بـين       لألجواء اإليجابية " عن ارتياحه " قدس برس "وأعرب الزير في تصريحات لـ      

 أو من الشتات    48مختلف األطراف المشاركة من فلسطين سواء من الضفة أو من القطاع أومن أراضي              
 المدنية المنظمة للمؤتمر والـضيوف الـدوليين تجـاه قـضية            العربي واألوروبي، وبين باقي األطراف    

المؤتمر الدولي لألسرى في تونس يمثل أحد عناوين مرحلة الربيع العربي فيمـا يتعلـق               "، وقال "األسرى
  ".بالقضية الفلسطينية

 ألن الغياب عـن  .. خطأ سياسي فادح "وانتقد الزير غياب السلطة الفلسطينية عن المؤتمر، ووصفه بأنه          
فعند ملف األسرى ينبغـي أن      .. محفل دولي خاص باألسرى األصل أن ال تدخل فيه الحسابات الحزبية            

  .بحسب تقديره" تسقط كل الحسابات السياسية
  11/11/2012قدس برس، 

  
  البدء ببناء مستشفى لألطفال والوالدة في غزة بكلفة أربعة ماليين دوالر .46

غزة اليوم االحد، األعمال إلنشاء مبنى مستشفى عام لألطفال         بدأت في مدينة دير البلح وسط قطاع        : غزة
 جدة بصفته مديرا    -والوالدة، بتكلفة تبلغ أربعة ماليين دوالر، مولت مناصفة بين البنك اإلسالمي للتنمية             
  . األردن-لمشاريع برنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة، واللجنة العليا إلعمار غزة 
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األعمال الخرسـانية بـدأت   "المشاريع بالمركز االستشاري لإلدارة والهندسة أحمد عايش، أن      وأفاد مدير   
ويتكون .  متر بجوار مستشفى شهداء األقصى     2100مساء األربعاء على أرض المشروع البالغ مساحتها        

ـ      سم المشروع في المرحلة األولى من ثالثة من طوابق، وهي طابق التسوية ثم الدور األرضي الخاص بق
  .الوالدة، يليه الدور األول الخاص بقسم األطفال

  11/11/2012القدس، القدس، 
  

   راضي المصري أفضل أخصائي في زراعة األسنان في الواليات المتحدةالفلسطينيالطبيب  .47
حصل الطبيب الفلسطيني راضي جواد المصري على جائزة أفضل أخصائي          :   سعيد عموري  -ميريالند  

 في اميركـا، والتـي تمنحهـا جمعيـة أخـصائيي            2012وزراعة األسنان للعام    لالستعاضة الصناعية   
االستعاضة الصناعية وزراعة االسنان االميركية، وذلك بناء علـى جهـوده فـي تطـوير اختـصاص                 

  . االستعاضة السنية وزراعة االسنان واالرتقاء بصحة المرضى
  11/11/2012القدس، القدس، 

  
   التصعيد اإلسرائيلي وفق اإلمكانيات  تعامل معجاهزون لل:  في غزةالصحةوزراة  .48

أكدت وزارة الصحة في غزة جاهزية المستشفيات والطواقم الطبيـة واإلسـعافية للتعامـل مـع                : غزة
  .المتغيرات الميدانية جراء التصعيد اإلسرائيلي المستمر، وفقا لقدراتها االستيعابية

نسخة عنه مساء االحد أن     " قدس برس "مكتوب تلقت   وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان         
لجنة الطوارئ العليا التي يترأسها وزير الصحة مفيد المخلالتي اطمأنت قبل عيد األضحى مباشرة علـى               

  .التجهيزات المطلوبة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي
طمئنان علـى جاهزيـة     التأمت اللجنة مجددا اليوم في مكتب الوزير لدراسة الوضع الميداني واال          : "وقال

أقسام االستقبال والطوارئ وغرف العمليات والعناية المركزة وما هو متاح لديها من أدوية ومـستهلكات               
  ".طبية

  12/11/2012قدس برس، 
  

   حول حق العودةاحتجاجا على تصريحات عباس أمام السفارة الفلسطينية اعتصام: انعّم .49
طن ومقاومة التطبيع أمس، اعتصاما رمزيا أمـام الـسفارة           نفذت لجنة حماية الو    : محمد الكيالي  -عمان  

الفلسطينية، احتجاجا على تصريحات أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس علـى القنـاة العاشـرة                
  .اإلسرائيلية

وكان الرئيس عباس ذكر في مقابلة مع القناة اإلسرائيلية العاشرة قبل أيام، أنه ال يحق له العيش في البلدة                   
  . وإنما يحق له رؤيتها فقط1948ي هجر منها العام الت

الحق الذي نجتمع عليه،    "وقال رئيس مجلس النقباء باإلنابة نقيب المهندسين الزراعيين زياد أبو غنيمة إن             
حق تعترف به الطبيعة اإلنسانية في أن يعود المهجر من أرضه، الذي أخرج قسرا وظلما وعدوانا إلـى                  

  ". إلى أرضهاألرض التي أخرج منها،
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أرض فلسطين، مركز النضال    "من جانبه، قال القيادي في الحركة االسالمية المهندس علي أبو السكر إن             
، مؤكدا أن حق العودة هو حق مقدس        "العربي واإلسالمي، وال يجوز ألحد أن يتخلى عن ذرة من ترابها          

  .يستمد قدسيته من الشرعية السماوية
التنازل عن فلسطين حتى    "قاومة التطبيع النقابية المهندس علي حتر إن        وقال عضو لجنة حماية الوطن وم     

  ".ولو كان لفظيا، مرفوض من قبل كافة القوى الحية في الوطن العربي
  12/11/2012، الغد، عّمان

  
   فوق خريطة فلسطين"إسرائيل" كّراسين يظهران كلمة "التربية" تندد بتوزيع "مناهضة الصهيونية" .50

نددت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية بقيام وزارة التربيـة والتعلـيم           : د الكركي  ليلى خال  -عمان  
 .فوق خريطة فلسطين  » إسرائيل«بتوزيع كراسين على طلبة المدارسة االبتدائية واإلعدادية يظهران كلمة          

العبـث  »وحملت الجمعية وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس المسؤولية الكاملة عما وصـفته ب             
، كما حملت المسؤولية الكاملة لكل جهـة رسـمية شـاركت            »التطبيعي بعقول أطفال المدارس األردنية    
وأهابت الجمعية في بيانها بكل أستاذ شـريف فـي المـدارس             .بطباعة هذه الكراريس أو أشرفت عليها     

  .أن يرفض توزيع مثل هذه الكراريس، وأن ينبه الطالب لمخاطرها وسمومها«األردنية 
  12/11/2012، الدستور، عّمان

  
  لماذا تُستبعد من االتهام باالغتياالت؟: "إسرائيل"ـ تقرير بان كي مون خدمة ليعتبرقاسم  .51

الشيخ نعيم قاسم التقرير األخير لالمين العام       » حزب اهللا «انتقد نائب األمين العام لـ      : »الحياة «-بيروت  
وقـال فـي    . »يتحدث بطريقة تخدم إسرائيل   «براً أنه   ، معت 1559لألمم المتحدة بان كي مون عن القرار        

هذا التقرير إسرائيلي الصياغة واألهداف، فهو يعتبـر أن طـائرة أيـوب تـشكل               «: احتفال تأبيني امس  
استفزازاً متهوراً من حزب اهللا، بينما ال يرى االستفزاز وال التهور من طلعات جوية يومية إسـرائيلية،                 

حـزب اهللا هـو دعامـة       «وأكد أن   . »محتلة لمزارع شبعا وتالل كفرشوبا    ولم ير أن إسرائيل ما زالت       
كيف أنه عندما يحصل تفجير في لبنان أو اغتيال يرتفع بعـض            «واستغرب قاسم    .»االستقرار األساسية 

هل االتهامات الـسياسية  «: ، سائالً»األصوات مباشرة لصرف النظر تماماً عن احتمال أن تكون إسرائيل         
  .»إالَّ إلسرائيل؟مسموحة للجميع 

دماء الشهداء وتضحياتهم ستبقى هي     «النيابية علي فياض أن     » الوفاء للمقاومة «الى ذلك، أكد عضو كتلة      
البوصلة والضمانات وليست تقارير بان كي مون المنحازة للعدو اإلسرائيلي أو القرارات الدوليـة التـي                

رع شبعا وتالل كفرشوبا ال تزال محتلة مـن         أرضنا في مزا  «، مذكراً بأن    »تدين الضحية وتبرئ الجاني   
هذا العدو الذي ينتهك أيضاً سيادة بلدنا، وبلدة الغجر احتلت من اإلسرائيليين، والقوات الدوليـة وعـدت                 

للضغط على إسرائيل ومعاقبتها بهدف استعادة هـذه        «، سائالً عما فعله بان كي مون        »بمعالجة هذا األمر  
  .»وحماية هذه السيادةاألرض إلى السيادة اللبنانية 

  12/11/2012، الحياة، لندن
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  بذل جهوداً مكثفة إلعادة التهدئة إلى غزةمصر ت: السفير ياسر عثمان .52

األيام أن مصر تقوم جريدة أكد السفير ياسر عثمان، سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية، ل: رام اهللا
: وقال .د الذي بدأ في األيام القليلة الماضيةبجهود مكثفة إلعادة التهدئة إلى قطاع غزة ووقف التصعي

الجهود المصرية تجري بشكل مكثف اآلن لوقف التصعيد ووقف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة 
  . إلى استعادة الهدوء في غزة مرة أخرىوصوالً

الجهود المصرية تستهدف عدم إطالة مدة التصعيد الحالي خاصة في  ":وقالت مصادر مطلعة لأليام
" مرحلة دعاية انتخابية إسرائيلية حيث أن الجانب اإلسرائيلي قد يصعد عدوانه في إطار الدعاية االنتخابية

  ".كلما تم تقليص مدة التصعيد كلما كان ذلك أفضل" وأضافت
  12/11/2012، رام اهللا، األيام

  
   والشامل والدائماالعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية سيسهل الوصول إلى السالم العادل: العربي .53

دعا األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي األحد، إلى دعم دولي لطلب : وليد عوض - رام اهللا
وقال العربي، في كلمه له بثت خالل  . تقديمه لألمم المتحدة هذا الشهرالمنويالعضوية الفلسطيني 

 إن االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية :هللا في رام اعرفاتياسر مهرجان إحياء الذكرى الثامنة لوفاة 
  ."سيسهل الوصول إلى السالم العادل والشامل والدائم"المستقلة 

خيار سياسي ودبلوماسي مبني على الشرعية الدولية "واعتبر العربي أن التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة 
على وضع دولة غير عضو في وقال إن رفع مكانة فلسطين والحصول  ."وعلى أسس القانون الدولي

 تأتي كخطوة لتثبيت حق الشعب الفلسطيني على أرضه بوصفها أرضا محتلة وليس أرضاً"األمم المتحدة 
وأكد أن قضية فلسطين تمثل القضية المركزية للجامعة العربية وبؤرة  ." عليها كما تدعى إسرائيلمتنازعاً

 من خالل التأكيد على الثوابت بإقامة الدولة ورفض اهتمامها وتتصدر قراراتها، على جميع المستويات،
  .االحتالل، واالستيطان وعودة الالجئين

  12/11/2012، لندن، القدس العربي
  

   األمم المتحدةفي الفلسطيني الكامل للمسعى هاؤكد على دعمت  المصريةالخارجيةوزارة  .54
مصرية ومندوب مصر الدائم لدى قال السفير عمر أبو العطى، مساعد وزير الخارجية ال: مصطفى عنبر

 أمسية أقيمت بمركز ، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الخارجية، محمد كامل عمروفيالجامعة العربية، 
تحت رعاية سفارة فلسطين بمناسبة الذكرى الثامنة لرحيل ياسر عرفات، األزهر للمؤتمرات بمدينة نصر 

 مرحلة هامة في من نماذج القيادة الوطنية  فريداًات نموذجاًلقد شكل القائد الراحل ياسر عرف" : القاهرةفي
 أبو  السفيروأضاف ".الفلسطينيمن مراحل النضال عبر خالله للعالم كله عن آمال وتطلعات الشعب 

 للحصول على عضوية األمم المتحدة الفلسطينينجدد من هذا المنبر دعم مصر الكامل للمسعى " :العطى
  ".لشريفكدولة عاصمتها القدس ا

  12/11/2012اليوم السابع، القاهرة، 
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  سنسحق العدو ونقيم دولة فلسطين على كامل ترابها:  األزهر في ذكرى عرفاتشيخكلمة  .55
ون اإلسالمية، كلمة ؤ، أمين عام المجلس األعلى للشي عبد الباقيألقى فضيلة الشيخ عل: مصطفى عنبر

 أمسية أقيمت بمركز األزهر ، فيأحمد الطيب.بر دنيابة عن شيخ األزهر الشريف فضيلة اإلمام األك
دعائنا للزعيم الفز ياسر " :قال فيهابمناسبة الذكرى الثامنة لرحيل ياسر عرفات، للمؤتمرات بمدينة نصر 

  ..".عرفات أكبر زعيم ضحى من أجل حريته وشعبه
 :ل الديانات، قائالً لك من عودة القدس الشريف والمسجد األقصى منبراًالباقيولم ييأس الشيخ عبد 

 وأبناء ياسر عرفات يتحصل فلسطين على حريتها ويعود المسجد الفلسطينيبعزيمة وصمود الشعب "
  ". ونقيم دولة فلسطين على كامل ترابهاالصهيونيسنسحق العدو .. األقصى والقدس لنا

  12/11/2012اليوم السابع، القاهرة، 
  

  تشكل خطراً  ال"إسرائيل"يؤكد أن و" اإلخوان" خلفان ينتقد مرسي ومرشد يضاح .56
 خلفان، في تصريحات له، الرئيس المصري محمد مرسي، ضاحيهاجم قائد شرطة دبي الفريق : لندن
 : على حسابه على موقع تويتر،ونشر خلفان .خوان المسلمين محمد بديع، المرشد العام لجماعة اإل.ود
 دولة عربية عندما يخاطب رئيسها العدو أعظموكبر أ أن، لدرجة إسرائيلنحن اليوم في عالم تحكمه "

 .ز، شيمون بيرياإلسرائيلي خطاب مرسي للرئيس إلى إشارة، في "يقول له صديقي العزيز شيمون
..  ترفرف في العديد من عواصمنا العربيةإسرائيل وأعالم القبلتين، محتلة، أولىقُدسنا، " : خلفانوأضاف

حكم المرشد، محمد " :متابعاً. "اآلن يرتضونها اإلسالمية، فمدعو  السابقة ارتضت ذلكاألنظمةفإذا كانت 
 اًشددم"  في كل مكاناإلخوان السنة، وبعد عامين ستحدث ثورة ضد جماعه أهلبديع، ينشر الفتنة بين 

  . سبب الفتنة هناك، حسب قولهألنهم من اليوم، مؤكداً انه سيقاتلهم، إخوان الخليج سيكون بال أنعلى 
توجد   على العالم العربي، باعتبار انه التشكل خطراً  ال"سرائيلإ"  أن حديث لقناة دبيواعتبر في

  . ليست عدوا بل صديق مصلحةأمريكا، وان ...مواجهة بينهما
  12/11/2012، لندن، القدس العربي

  
  لمتابعة شؤون األسرى" مكتب تونس" تشكيل :لمؤتمر الدولي لنصرة األسرىل الختاميبيان ال .57

قرر المؤتمر الدولي لنصرة األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي تشكيل مكتب تنفيذي في  :تونس
، إضافة إلى تشكيل أمانة "مكتب تونس"تونس، مقر انعقاد المؤتمر، لمتابعة شؤون األسرى، تحت اسم 

  .عامة للمؤتمر مهمتها متابعة وتنفيذ توصيات ومخرجاته اإلعالمية منها والقانونية
 الجاري بدعوة وتنظيم من جمعيات المجتمع 11/11 و10ؤتمر، الذي انعقد بتونس على يومي وأكد الم

المدني التونسي والعربي واألوروبي والدولي تحت رعاية الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، في بيانه 
 تحديد أهداف التحركات الضاغطة من أجل إبراز قضية األسرى في اإلعالم"الختامي، على ضرورة 

 الغربي، وتطوير آليات تناول قضية األسرى بما يكفل تفعيلها إعالميا بشكل أفضل، وتطوير الخطاب
  ".اإلعالمي ليكون مفهوما ومؤثرا ومحركا في االتجاهات المنشودة

التوجه لصناعة أحداث إعالمية مؤثرة لصالح قضية األسرى، والعمل على كسب "ولفت البيان إلى أهمية 
، كما دعا إلى إقامة "خصيات العامة والصحفيين العالميين ومناضلي الحقوق والعدالةقادة الرأي والش

مرصد عالمي لقضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، بحيث يكون مصدراً للمعلومات الشاملة 
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 وإصدار إعالن عالمي للتضامن مع األسرى في سجون االحتالل ليكون وثيقة مرجعية. والكاملة والدقيقة
وأوصى المؤتمر كذلك بالعمل على اختيار  .في قضية األسرى توقع عليها شخصيات ومؤسسات بارزة

، وإطالق مبادرات "سفراء األسرى"شخصيات دولية تمارس مهام سفراء للدفاع عن قضية األسرى 
لفنية للكتابة ونسج المؤلفات عن قضية األسرى بشتى اللغات مع التحفيز على األمر من خالل الجوائز ا

واإلعالمية والمادية، وتبني مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لصحفيين متخصصين بشؤون 
  .األسرى والتدريب اإلعالمي لألسرى المحررين

أما في الجانب القانوني؛ فقد أكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تشكيل لجنة قانونية داخل المكتب 
لمتابعة إجراءات معاملة دولة االحتالل مع األسرى ورصدها ) سرىمكتب تونس لمتابعة شؤون األ(

والبحث في اآلليات . وتكييفها قانونياً، ومتابعة األوضاع القانونية لألسرى داخل السجون اإلسرائيلية
مقاطعة "ودعا المؤتمر الدول والمنظمات إلى  .القانونية الممكنة للدفاع عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية

والعمل على تجريم التطبيع . لمؤسسات المطبعة مع الكيان الصهيوني والمتجاهلة لحقوق األسرىجميع ا
والعمل على طرق األبواب القانونية الدولية التي تمكّن من محاكمة كل من تورط . في الدساتير العربية

لمحاكمة مرتكبي بما يشمل إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة . بانتهاك حقوق األسرى وأسرهم
وإمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتحديد الوضع القانوني لألسرى في سجون . جرائم االحتالل

  ".االحتالل اإلسرائيلي واإلفراج عنهم
  12/11/2012قدس برس، 

  
  عن األزمة الداخلية" جيش التحرير"تطالب بتحييد "  العمل من أجل فلسطينيي سوريةمجموعة" .58

باإلفراج عن الضباط الفلسطينيين األربعة الذين " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"لبت  طا:لندن
ألقي القبض عليهم في منطقة حران العواميد، في غوطة دمشق الشرقية من قبل مجموعة تابعة للثوار 

غراض في منطقة حران العواميد هو وجود أل" جيش التحرير الفلسطيني"السوريين، وأكدت أن وجود 
  .مدنية مرتبط بحراسة محطة الكهرباء الحرارية هناك

 قدس برس أي تحرك قدس أرسلت نسخة منه ل11/11ونفت مجموعة العمل في بيان لها يوم األحد 
ميداني لجيش التحرير الفلسطيني مع الجيش السوري ضد الحراك الشعبي، وأكدت أن جيش التحرير 

 األحداث، باغتيال عدد من ضباطه ومجنديه في إطار محاوالت الفلسطيني دفع فاتورة كبيرة منذ بداية
ودعا البيان إلى عدم الخلط بين جماعة أحمد جبريل  .تخريب العالقة بين الشعبين الفلسطيني والسوري

 ةفلسطيني القيادة العامة، وبين جيش التحرير الفلسطيني، وأية مكونات -والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
نطالب قيادة جيش التحرير الفلسطيني بعدم االنخراط بأي نشاط من شأنه زج الفلسطينيين ": أخرى، وقال

في الصراع الحالي، مؤكدين على ضرورة تجنيب الفلسطينيين وتحييدهم الصراع المسلح، والحفاظ على 
، "شروعةالدور اإلنساني للمخيمات الفلسطينية في خدمة أشقائهم السوريين حتى نيل حريتهم وحقوقهم الم

  .على حد تعبير البيان
  11/11/2012قدس برس، 
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  برلمانيون أوروبيون يرفضون اقتالع فلسطينيي النقب .59
 مخطط أعدته القتالع بإلغاء أمس، "إسرائيل"، أوروبيونطالب برلمانيون :  برهوم جرايسي-الناصرة 

سة هدم البيوت، واإلجحاف قبائل فلسطينية بدوية من أرضها في النقب المحتل، مستنكرين مواصلة سيا
 باالقتالعي بصفته اإلسرائيليووصف البرلمانيون المخطط  .الذي تعاني منه القبائل الفلسطينية في النقب

 القتالع عشائر اإلسرائيلية في قضية المخططات أوروبيةوأصدرت لجنة تحقيق برلمانية  .تمييزاً
يوت ومصادرة األراضي في عشرات القرى  استنكرت فيه سياسة هدم البصحراء النقب أمس، بياناً

 لمصادرة العربية في النقب، التي ترفض السلطات اإلسرائيلية االعتراف بوجودها على األرض، تمهيداً
  .مئات آالف الدونمات أصحابها الفلسطينيون

الماضي النواب فيروني كيسير من ) أكتوبر( تشرين األول 30وتضم اللجنة التي زارت النقب في 
  .كا، وإيفو فاجغل من سلوفينيا، وإيمير كاستيلو من إيرلندا وسعيد الخضروي من بلجيكابلجي

ومن المتوقع أن ترفع اللجنة توصياتها إلى هيئات البرلمان األوروبي، الذي سيقرر كيفية االستمرار 
نحن . تبين أن الوضع على األرض ينذر بالخطر"وجاء في تصريح اللجنة أمس، . بالموضوع قدما

طالب السلطات اإلسرائيلية باالعتراف بالقرى البدوية في النقب، وهي أراضي األجداد بالنسبة للقبائل ن
التي تعيش هناك، واالهتمام بتوفير كل الخدمات األساسية للموطنين، بما فيها البنى التحتية، المياه، 

  ."التعليم، مثلهم مثل أي مواطن في دولة إسرائيل
  12/11/2012الغد، عّمان، 

  
   والضفة الغربية"إسرائيل"وفد أئمة مساجد ومسؤولي جمعيات إسالمية يزور : فرنسا .60

غادر باريس أمس، وفد من عشرة أئمة وستة مسؤولين عن جمعيات مسلمة للقيام بزيارة :  لندن،باريس
ونقلت وكالة الصحافة  . من نوعها، بحسب منظمين"في سابقة" واألراضي الفلسطينية "إسرائيل"إلى 

الفرنسية عن إمام مسجد درانسي، قرب باريس، حسن شلغومي، المعروف بقربه من الجالية اليهودية، 
بهذا التحرك، األول من . هدفنا هو أن نقول إن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي سياسي وليس دينياً": قوله

فض انتقال النزاع نوعه، نريد أن نزيل التوتر الذي يشوب العيش المشترك هنا في فرنسا من خالل ر
إن صورة فرنسا هي صورة التنوع وليست صورة محمد مراح أو ثالثة ": وأضاف. "بأي شكل إلى بلدنا

الذين (الوفد سيزور بالخصوص قبور ضحايا تولوز " إن :وتابع شلغومي قائالً. "أو أربعة متعصبين بلهاء
  ."نا للشعب الفلسطينيوسيزور األراضي الفلسطينية للتعبير عن دعم) دفنوا في إسرائيل

ومن بين أعضاء الوفد، مراك هالتر الكاتب الفرنسي اليهودي الذي يناضل منذ عقود من أجل حل سلمي 
إنهم تعرضوا للتهديد والنقد بسبب مبادرتهم ولكني أجد من " :وقال هالتر. للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

نهم على استعداد للمخاطرة بحياتهم من أجل قضية هذه مبادرة شجاعة جدا أل": وتابع. "واجبي أن أرافقهم
إنهم ال يريدون أن تقترن صورة اإلسالم بالعنف وهذه البادرة ستثير إعجاب الجميع في . تتجاوزهم

  ."الشرق األوسط
  12/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
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  رق األوسطنبغي على الزعماء الدينيين اإلسهام في تهدئة األوضاع في الشي: بطريرك روسيا .61
 الرئيس اإلسرائيلي لقاء مع عقد بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل األول ألمس: الوكاالتالسفير، 
تسعى لضمان أمن الديانة المسيحية لكي يكون بإمكان األرثوذكس " "إسرائيل" بيريز، الذي قال إن شيمون

سنفعل كل ما هو مطلوب لضمان ": ، مضيفاً"كما تعودوا على ذلك) في القدس المحتلة(أداء صلواتهم 
  ."الهدوء لهم

يونا ميتزغر، والشرقيين ) األشكناز(كما التقى كيريل بالحاخامين األكبرين لطائفتي اليهود الغربيين 
  .شلومو عمار، وبحث معهما وضع المسيحيين في منطقة الشرق األوسط) السفارديم(

ية لم تستنفد قدراتها في ما يتعلق بقضايا إحالل المراكز الدين"بطريرك كيريل عن قناعته بأن الوأعرب 
  .، مشدداً على ضرورة تكثيف المشاورات حول هذه القضايا"السالم

اإلسهام بقسطهم في تهدئة األوضاع المتوترة جداً في "وقال البطريرك إنه ينبغي على الزعماء الدينيين 
ذه المنطقة تؤثر سلبياً على وضع وأضاف إن األحداث في ه. "منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وشدد البطريرك كيريل على  .األقليات الدينية، مؤكداً أن األقلية المسيحية بالذات تتعرض للعنف
  ".ضرورة الحفاظ على األخالقية التقليدية وحمايتها"

  12/11/2012السفير، بيروت، 
  

   مليار دوالر6.7عقد صفقة تسلح مع الرياض بقيمة : البنتاغون .62
 طائرة نقل من طراز     20الكونغرس بمشروع بيع    ) البنتاغون(أبلغت وزارة الدفاع األميركية     ): ف ب أ  (
ـ «  مليارات دوالر، 6,7للسعودية بقيمة » 130-كي سي«وخمس طائرات تموين من طراز » 130سي 

  .بحسب ما أعلنت يوم الجمعة الماضي الوكالة األميركية للدفاع واألمن المكلفة بعملية تصدير
وأوضحت الوكالة أن الصفقة    .  يوماً لالعتراض، وإال يعتبر العقد مبرماً نهائياً       30ولدى الكونغرس مهلة    

» 16-لينـك « وحدة من نظام اتصال لحلف شمال األطلسي يسمى          25 محرك طائرة و   120تشمل أيضاً   
لوكهيـد  «رات  وأبرز المستفيدين من العقد مجموعة صناعة الطـائ       . مع قطع الغيار والتدريبات الالزمة    

  .»رولس رويس«، وشركة صناعة المحركات »جنرال الكتريكس«ومجموعة إنتاج التجهيزات » مارتن
، »السعودية بحاجة إلى هذه الطائرات للمحافظة على قوتها التي تتقـادم          «وبحسب الوكالة األميركية، فإن     

  .»لن تغير التوازن العسكري في المنطقة« طائرة 25مشيرة إلى أن 
الرياض في السنوات األخيرة بوضوح مشترياتها من العتاد العسكري، وأبرمت في نهاية العـام         وعززت  

 مليـار   60 أكبر صفقة تسلح مع واشنطن شملت عشرات الطائرات والمروحيات بقيمة حـوالي              2010
  .دوالر

  12/11/2012السفير، بيروت، 
  

   لمآالت التصعيد اإلسرائيلي ضد غزةحذرةقراءة  .63
  عامرعدنان أبو . د

في غمرة خروج السطور التالية إلى حيز النشر، ال يستطيع أحد أن يجـزم بمـآالت ذهـاب التـصعيد                    
اإلسرائيلي إلى نهاياته، السيما وأن ضرباتها في الساعات األخيـرة باسـتهداف المـدنيين الفلـسطينيين      

الرصـاص   "بصورة مباشرة تمثل تحوالً خطيراً، كما أن نمط المصادمات غير المنتظمة عقـب حـرب              
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أفسح المجال لتبادل النيران على مدار فترات طويلة تتخللها فترات هـدوء قـصيرة للغايـة،            " المصبوب
وحماس ال يريد تصعيد الموقف إلى مواجهة كبرى، إال أن األمور قد تخرج             ) إسرائيل(ورغم أن أياً من     

  .في النهاية عن نطاق السيطرة مع تصعيد الجانبين للفعل ورد الفعل
قناعات غير مؤكدة بأن حماس يقع على عاتقهـا مـسؤوليات داخليـة             ) إسرائيل(ذات الوقت، تسود    في  

ال تـزال ماثلـة فـي       " الرصاص المـصبوب  "وخارجية باعتبارها حكومة قطاع غزة، وإن آثار عملية         
األذهان، كما أن مصر تضغط عليها من أجل ضبط النفس واحتواء أي تصعيد إسرائيلي متوقع، خاصـة                 

  .أصبحت أكثر اعتماداً على القاهرة، ومن ثم فإنها تتوخى مزيداً من الحذر لئال تقوض عالقتها معهاوقد 
عالوة على ذلك، ترى حماس أنها على وشك أن تكسر العزلة المفروضة عليها، والمـأزق االقتـصادي                 

 فكرة أن هـذه     الذي تعاني منه بمساعدة مظلة حامية تقدمها مصر وقطر وتركيا، فيما حماس مطمئنة إلى             
" رصـاص مـصبوب   "في تصعيد األوضاع، والدخول في أتون عمليـة         ) إسرائيل(الحماية قد تُعقد تردد     

  .ثانية
تناوران بين هذه الضغوط المتضاربة، وتلعبـان لعبـة         ) إسرائيل(في ذات السياق، فإن كال من حماس و       

ة أعـوام تقريبـاً علـى عمليـة         معقدة ومحفوفة بالمخاطر تضعهما على حافة الهاوية، وبعد مرور أربع         
، بات واضحاً لإلسرائيليين أن قدرتهم على الردع في غزة تتآكـل، فالـصواريخ              "الرصاص المصبوب "

، دفعت مئات آالف اإلسرائيليين إلى االختبـاء فـي          )إسرائيل(والقذائف التي تتساقط يومياً على جنوب       
  .وى ضد حماسالمالجئ، مما شكل ضغطاً على الحكومة لكي تتخذ إجراء أق

أكثر من ذلك، فإن التقديرات األولية للجيش اإلسرائيلي تشير إلى أن الفلسطينيين يحاولون تنفيذ عمليـات             
نوعية في اآلونة األخيرة، مما دفع برئيس أركانه وقائد المنطقة الجنوبية، إلجراء تقييم لألوضاع األمنية               

دهور الوضع الميداني هنـاك، والتهديـد بـأن         قرب الحدود مع القطاع، وتحميل حماس المسؤولية عن ت        
  .تدرس جدياً سبل وأوان الرد على هذه العمليات، كونها بالغة الخطورة) إسرائيل(

وبناء على ذلك، صعدت القوات اإلسرائيلية من هجماتها الجوية المحددة ضد أهداف مختلفة في غزة، في                
الجماعات القتالية األخرى، بيد أنـه، نظـراً        محاولة إلجبار حماس على فرض وقف إطالق النار على          

عززت من دفاعاتها   ) إسرائيل(للديناميات الداخلية في غزة، فإن هذه الجهود لم تُؤت ثمارها بعد، كما أن              
العتراض الصواريخ، وبناء مالجئ إضافية،     " القبة الحديدية "اإليجابية والسلبية مع إدخال نظام بطاريات       

  .افية لمجابهة التحدي المتزايدلكن هذه التدابير غير ك
لديها أسباب استراتيجية قوية لتجنب اندالع مواجهة كبرى فـي قطـاع            ) إسرائيل(كما أنه من اليقين أن      

غزة، ألن عليها اتخاذ قرار حول إيران في العام المقبل، فضالً عن أنها تواجه حالة كبيرة من عدم اليقين                   
قبل ذلك وبعده تتوخى الحذر بأال تتزعزع عالقاتها الحساسة         على طول حدودها مع سوريا ولبنان، وهي        

  .بغزو غزة على سبيل المثال) إسرائيل(جداً مع مصر، وهو الوضع الذي سيتحقق في حالة قيام 
يناير تشجع علـى اتخـاذ ردود قويـة         /ورغم أن االنتخابات اإلسرائيلية القادمة في أواخر كانون الثاني        

مـن وقـف    ) إسرائيل(حول دون التصعيد الشامل، ورغم ذلك، فإذا لم تتمكن          وقاسية في غزة، إال أنها ت     
االتجاه الحالي، أو إذا تسببت نيران الصواريخ في وقوع أضرار بدنية أو نفسية ال تُحتمل، مثـل شـن                    

  .نفسها مرغمة على شن عملية واسعة النطاق في غزة) إسرائيل(هجوم دام على إحدى المدارس، فستجد 
ن وصول الوضع في غزة ألن يكون ملتهبا، بفعل قيام حماس والجماعات المسلحة األخـرى               وبالتالي فإ 

بإشعال النيران في براميل البارود، فإن ذلك يتطلب جهوداً فورية للحيلولة دون وقوع تصعيد              ) إسرائيل(و
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عدادها ضرورة أن تفهم حماس أنها تسيء تقدير است       ) إسرائيل(غير مبرر، وهنا يقدر بعض الخبراء في        
لمواصلة التعرض للنيران، وأن تُدرك أنها ستواجه تبعات غير مرغوبة إلى الحد الذي قـد تفقـد معـه                   

  .سيطرتها على غزة
  11/11/2012، فلسطين أون الين

  
  "إسرائيل"أثر نتائج االنتخابات األميركية على العالقات االستراتيجية مع  .64

  حلمي موسى
وهنا بدأت المعركة االنتخابية في إسـرائيل مـن حيـث     . راك أوباما انتهت االنتخابات األميركية وفاز با    

فالكثير من اإلسرائيليين كان يؤمن بأن االنتخابات هناك، خلف البحار، يمكن           . انتهت في الواليات المتحدة   
فالعالقـات اإلسـرائيلية    . وربما أن هذا اإليمان يستند إلى شيء من المنطـق         . أن تحسم االنتخابات هنا   

ولكن األمر يحتاج بداهة إلى إعادة      . ية تشكل واحدة من أعمدة األمن القومي اإلسرائيلية الرئيسية        األميرك
قراءة الواقع ومعرفة هل فعال هذه العالقات تدهورت في عهد بنيامين نتنياهو وهل التوتر الواضح القائم                

   أو حتى إلى التدهور الفعلي؟في العالقات بينه وبين أوباما كفيلة بدفع هذه العالقات إلى الدرك األسفل
البعض يجزم أن العالقات بين نتنياهو وأوباما يمكن أن تـضر بالتحـالف             . اآلراء تتضارب في إسرائيل   

آخرون يجزمون بأن ال شأن لهذا بذاك وأن المصالح القائمة بـين الـدولتين              . االستراتيجي بين الدولتين  
ومع ذلك هناك من يعتقد أن توتر العالقات        .  الدولتين تحول دون أن تتأثر جوهرياً بأهواء المسؤولين في       

بين نتنياهو وأوباما يترك أثرا سلبيا محدودا على العالقات بين الدولتين لكنه ال يقود إلى تدهور شامل في                  
  .هذه العالقات

يضاف إلى ذلـك واقـع      . وهكذا تبدو المسألة أقرب إلى وجهة نظر سياسية منها إلى تحليل بارد لألمور            
هل هـي   : داخل فيه المعطيات وتبدو أشد غموضاً، خصوصاً لجهة من هو الطرف األقوى في المعادلة             تت

الواليات المتحدة األقوى في العالم مقارنة بإسرائيل الصغيرة والبعيدة أم الرئيس األميركي الضعيف أمام              
  الكونغرس في مواجهة بنيامين نتنياهو ممثل إسرائيل المحبوبة هناك؟

المؤيدة لنتنيـاهو والتـي أنـشأها المليـاردير         » إسرائيل اليوم «قالة ماتي توخفيلد في صحيفة      من يقرأ م  
اليهودي األميركي شلدون أدلسون، العدو اللدود ألوباما، يفهم أن أوراق نتنياهو في أميركا أقـوى مـن                 

واالقتـصادي  وهنا ال يهم واقع أن أميركا تشكل الداعم المـادي العـسكري             . أوراق أوباما في إسرائيل   
إلسرائيل فضال عن توفيرها المظلة السياسية الدولية التي تمنع األسرة الدولية من التشدد معها، خصوصاً               

فما يهم اإلسرائيلي اليمينـي هنـا هـو أن اليمـين            . في المسألتين النووية واحتالل األراضي الفلسطينية     
انب إسرائيل ومستعد أيضا للوقـوف      األميركي، القوي والفاعل، يقف، وخصوصا في الكونغرس، إلى ج        

  .في وجه أوباما إذا حاول الضغط عليها
. ليس مؤكداً تماماً أن هذه الصورة هي الحقيقة المجردة حتى وإن لم يبد في السلوك األميركي خالف ذلك                 

ففي ذروة التوتر بين أوباما ونتنياهو حرص األول على إظهار أنه لم يسبق إلسرائيل أن نالـت دعمـاً                   
وقد قدم أوباما إلسرائيل في عهده ما كان يرفض الرؤساء السابقون           . ركياً بحجم الدعم الذي يوفره لها     أمي

كما أنه وفّر دعماً سخياً     . تقديمه في مجاالت التقنية العسكرية حيناً وفي ميادين التعاون االستخباري أحياناً          
وقد ضبط أوباما نفسه عندما تمرد      . خاستجاب لمطالب إسرائيل التطويرية في مجال الدفاع ضد الصواري        

عليه نتنياهو ورفض تجميد االستيطان أو تحريك العملية السياسية أو هدد طوال الوقت باالنفراد بـالقرار           
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هل يمكن ألوباما أن يتصرف مع إسـرائيل نتنيـاهو بـشكل            : وهذا يبرز السؤال  . العسكري ضد إيران  
  ه األولى؟يختلف عن الطريقة التي تصرف بها في واليت

فالمعارضون لنتنياهو يؤمنون   . أيضاً الجواب على ذلك ال يستند إال إلى تكهنات تقوم على دوافع سياسية            
أن أوباما سيجبي ثمناً من إسرائيل ومن نتنياهو ليس فقط جراء مواقفه السابقة وإنما كذلك جراء وقوفـه                  

العجز الذي أبداه أوباما في واليته األولـى        ولكن المؤيدين لنتنياهو يؤمنون بأن      . علناً إلى جانب رومني   
. سيستمر وربما يتفاقم ألنه كان عجزاً ليس في مواجهة نتنياهو وإنما في مواجهة إيران والتطرف العربي               

  .باختصار قراءات متناقضة لواقع واحد
وأحد أبـرز   . غير أن هذه القراءات ستظهر في تجليات سياسية مختلفة في المعركة االنتخابية اإلسرائيلية            

هذه التجليات هو اعتبار العالقة مع الواليات المتحدة عنواناً للتجاذب الداخلي، ربما للمرة األولـى فـي                 
فالمعركة االنتخابية التي ستحتدم في األسابيع القليلة المقبلة لن تقتصر هذه المـرة علـى               . تاريخ إسرائيل 

صادي أو األمني وإنما ستركز على العالقات مع        وجود أو فقدان الزعامة وال على الشأن االجتماعي االقت        
وربما أن خصوم نتنياهو سيحاولون أن يجعلوا من العالقات مع أميركا عنواناً لكـل المـشاكل                . أميركا

األخرى، حيث أن لهذه العالقات أثراً واضحاً على التسوية وعلى الشأن النووي اإليراني وحتـى علـى                 
  .ائيلالوضع االقتصادي االجتماعي في إسر

ورغم أن الكثير سيعتمد على السجال الداخلي في إسرائيل فإن أكثر من ذلك سيعتمد على المواقف التـي                  
والبعض يعتقد أن أول هذه المسائل ستتعلق بالتـسوية         . ستبديها إدارة أوباما مباشرة أو بشكل غير مباشر       

كمـا أن   . ن تكون مرضـية إلسـرائيل     التي يمكن أن تتطلع إليها إدارة أوباما مع إيران والتي بالتأكيد ل           
دولة غيـر   «آخرين يتصورون أن التحرك الفلسطيني في األمم المتحدة من أجل نيل االعتراف بوضعية              

ولكن هناك من يجزم بأن اإلدارة األميركية مستعدة        . يمكن أن يفاقم الخالف اإلسرائيلي األميركي     » عضو
وكل هـذا   .  التدخل اإلسرائيلي في االنتخابات األميركية     للتدخل في االنتخابات اإلسرائيلية كرد فعل على      

  .يقود إلى واقع قد يكون غريباً في ظل كل ما هو معروف عن العالقات األميركية اإلسرائيلية
عموماً ومهما كان الحال، من المؤكد أن العناد اليميني والغطرسة اإلسرائيلية، يصطدمان بواقـع يتغيـر                

ورغم كل التصورات وأنمـاط الـسلوك       . دة وإنما في المنطقة العربية أيضاً     ليس فقط في الواليات المتح    
السابقة يمكن االفتراض أنه في عالم يتغير بسرعة هناك فرصة ألن يتغير شيء ما على هـذا الـصعيد                   

  .أيضاً
  12/11/2012، السفير، بيروت

  
  !  تتهرب السلطة من التحقيق في اغتيال عرفات؟لماذا .65

  ياسر الزعاترة
ظهرت للرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه اهللا أخت؛ خرجت تطالب بعدم استخراج رفات أخيهـا               فجأة  

لم نسمع باألخت الفاضلة من قبل، ليس لعدم وجودها؛ بل ألنها لم تتدخل في أي شأن                . ألغراض الفحص 
ن سمعنا  مشابه طوال الفترات التي تم خاللها تداول الحديث عن جريمة اغتيال الرجل والتحقيق فيها، وإ              

  ).لعلها والدته(عن ابن أخت للراحل هو ناصر القدوة 
ال حاجة لكثير من الذكاء حتى يدرك المراقب أن السلطة هي من استدعى األخت الفاضلة لكي تطالـب                  
  .بعدم استخراج الجثة، السيما أنها تعلم بقرار استخراجها منذ شهور، ولم تتحرك لمنع ذلك بأي شكل كان
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ست هي الوصية على الراحل، السيما إذا تذكرنا أن األمر يتعلق بالقانون الفرنسي الذي              نعلم أن األخت لي   
  .والنتيجة أن القصة برمتها هي محض مماحكة من طرف السلطة. يحصر األمر في زوجته وابنته

أعنـي  (ولكن لماذا استدعت السلطة أخت الراحل لكي تطالب بما طالبت به اآلن، فيما وافقت من قبـل                  
على التحقيق واستخراج الجثة، وأعلنت أنها ستستقبل الفريق السويـسري الـذي أكـد وجـود                ) ةالسلط

البلوتونيوم في متعلقات عرفات بعد فحصها بناء على طلب من الصحفي الذي أجرى التحقيـق لحـساب                 
دعوى الجزيرة، في ذات الوقت الذي وافقت فيه على استقبال فريق التحقيق القضائي الفرنسي بناء على ال               

  .التي أقامتها زوجته في المحاكم الفرنسية
المفاجأة الجديدة التي أربكت السلطة وأفقدتها صوابها ودفعتها الستدعاء شقيقة الراحل تتمثل فـي طلـب                
القضاة الفرنسيين التحقيق مع عدد من األشخاص الذين كانوا يحيطون بعرفات في أيامه األخيـرة لكـي                 

المفترض عند البعض والمؤكد بالنسبة لغالبية الـشعب        (ل من خاللها السم     يتوصلوا إلى الكيفية التي وص    
  .إلى جسد عرفات، فضال عن التدقيق في مالبسات القضية برمتها) الفلسطيني

هنا رفضت السلطة وطالبت بأن تشارك الفريق الفرنسي في التحقيقات، األمر الـذي رفـضه األخيـر،                 
فرنسية، كون الرجل مات هناك، وإن بدأت القـضية فـي           باعتباره يحقق في جريمة وقعت على أرض        

  .مكان آخر
هنا تتبدى خيوط اللعبة التي سبق أن أشرنا إليها وأشار إليها سوانا مرارا وتكرارا، ولـم تجـب عنهـا                    

ذلك أن قناعة الجميع بأن عرفات مات مسموما كان يستدعي من السلطة أن تحقق              . السلطة وال رموزها  
  ).مضت ثماني سنوات على الجريمة(ل السم من خاللها إليه في الكيفية التي وص

السلطة لم تفعل شيئا من ذلك، ولم تسأل ولم تحقق، بل تعاملت مع الموضوع بمنتهى البرود، السـيما أن               
كثيرا من رموزها لم يكونوا يقرون أصال بأن الرجل مات مسموما، بل وصلت الحال ببعـضهم حتـى                  

خاصة عبر القول إنه كان مريضا باإليدز، فـي موقـف بـالغ الـسخف               التعريض بالرجل في جلسات     
  .والوقاحة

هكذا يتبدى من جديد حجم التواطؤ مع الجريمة من قبل فريق السلطة، وال نعرف إن كانوا سيوافقون في                  
  !نهاية المطاف على استخراج الجثة، وكيف سيتعاملون قبل ذلك وبعده مع فريق التحقيق الفرنسي؟

كرون في شيء قدر التفكير في التخلص من القضية بأقل الخسائر بعدما ورطهم تحقيق الجزيرة               إنهم ال يف  
في موقف لم يكونوا يريدونه، هم الذين حرصوا ويحرصون على طي ملف عرفات برمته، ألن مجـرد                 

جـواء  ذكره يذكّر الجميع بمن تآمروا عليه بالتعاون مع اإلسرائيليين واألمريكان، وصوال إلى تهيئـة األ              
لقتله بعد تقديم أنفسهم كبديل، وال تسأل عن محاولة االنقالب العسكري عليه، تلك التي نفذها دحالن بدعم                 

  .من عباس
هذه المجموعة ال يمكن أن تكون أمينة على تحقيق من هذا النوع، وهي ستفعل المستحيل مـن أجـل أال                    

ها اإلجابة عن سؤال من أدخـل الـسم         تظهر الحقيقة، السيما أن ظهورها سيحرجها أكثر، وسيفرض علي        
إلى جسد الرجل، فضال عن سؤال الرد على الجريمة، هي التي ال ترد أصال على انتهاكات نتنياهو بحق                  
فلسطين وأرضها ومقدساتها، بل تواصل التعاون األمني معه، وتكرس خطته للسالم االقتصادي والدولـة              

  .المؤقتة تحت مسميات شتى
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من العيار الثقيل، لكننا إزاء قوم ال تعنيهم الفضائح، وهم بلغوا من الـبالدة مبلغـا ال               إنها فضيحة أخرى    
يمكن تصوره، ومن باع حق العودة وقدم كل تلك التنازالت التي فضحتها وثائق التفاوض، ومن يصرح                

  . ذلكبأن إسرائيل وجدت كي تبقى، كل ذلك كتنازالت مجانية في الهواء لن يستغرب عليه أي شيء بعد
 12/11/2012، الدستور، عّمان

  
  من حماس أم إنجرار وراء الفصائلذخطوة مخططة  .66

  عاموس هرئيل وآفي يسسخروف
أصيب أربعة جنود من الجيش االسرائيلي أمس، اثنان منهم بجراح خطيرة، بنار صاروخ مضاد للدبابات               

وبنار الرد مـن الجـيش      . على سيارة دورية عسكرية قرب الجدار الحدودي على مقربة من مدينة غزة           
 صاروخا في غـالف     28وفور ذلك سقط    . 35االسرائيلي قتل أربعة فلسطينيين واصيب ما ال يقل عن            

واعترضت منظومة قبة حديدية صاروخ جراد اطلق نحو اسدود وسقط صاروخان آخـران فـي               . غزة
  . مناطق مفتوحة قبل اسدود وعسقالن

راضي االسرائيلية قد يتسبب بمواجهة عسكرية أوسع بين الجيش         استئناف نار الصواريخ الكثيفة نحو اال     
ووقعت الحادثة أمس عند الساعة الرابعـة والنـصف بعـد           . االسرائيلي وحماس، اذا لم يتوقف التدهور     

الظهر، قرب معبر كارني، حين اطلق صاروخ مضاد للدبابات من منطقة حي الشجاعية في شرقي غزة                
 للجيش االسرائيلي، وفيه جنود من كتيبة الدورية التابعة للواء جفعـاتي            مدرع" ديفندر"نحو سيارة جيب    

واصيب جراء اصـابة    . كان مسافرا في الجانب االسرائيلي من الجدار، على مسافة نحو مائة متر شرقه            
اثنـان مـنهم، واحـد      . الصاروخ لسيارة الجيب، غير المدرع ضد النار المضادة للدبابات، أربعة جنود          

ه ورفيقه في رأسه وجسده، نقال في وضع خطير بمروحية سالح الجـو الـى مستـشفى                 اصيب في رأس  
  . جنديان آخران، اصيبا بجراح طفيفة، نقال الى مستشفى بارزيالي في عسقالن. سوروكا في بئر السبع

وسارع عدد من المنظمات الى تبني المسؤولية عن اطالق الصاروخ، منها كتائب ابو علـي مـصطفى،                 
وفي المنظمة أعلنوا بان اصابة سيارة الجيب جاءت ردا         . سكري للجبهة الشعبية وحماس نفسها    الذراع الع 

  .  مساء يوم الخميس13على قتل طفل فلسطيني ابن 
في وسائل االعالم المتماثلة مع حماس شددوا على الضربة الدقيقة لسيارة الجيب وادعوا بان هذا سـالح                 

قة قطاع غزة في الجيش االسرائيلي كانت فـي المنطقـة بـالرد             وردا قوات من فر   . جديد تلقته المنظمة  
  . وجاء الرد بواسطة الدبابات أساسا. حسب خطة اعدت مسبقا، فضربت عدة أهداف لحماس

للمرة الثانية في غضون أربع سنوات، يبدو أن الحملة االنتخابية للكنيست ستقف في ظل تـصعيد أمنـي                  
، قبل ثالثة اشهر من االنتخابات االخيـرة، انهـار فـي            2008ففي تشرين الثاني    . شديد في قطاع غزة   

وبعد اكثر من شهر ونصف انجرت حكومة اولمرت الى حملة          . القطاع وقف النار بين اسرائيل وحماس     
تضمنت توغال بريا كبيرا للجيش االسرائيلي الى شمالي القطـاع، خالفـا للخطـط              " رصاص مصبوب "

  . الفالمسبقة للشركاء االساسيين في االئت
ومع أن رئيس الوزراء يكثر من الحديث عن الحاجة         . ومن شأن حكومة نتنياهو أن تواجه وضعا مشابها       

الى ازالة التهديد النووي االيراني، ولكن احدى االوراق االساسية لديه في االنتخابـات الحاليـة تتعلـق                 
ويهتز هذا االنجاز في ضوء ما   . بالهدوء االمني النسبي الذي يتمتع به مواطنو اسرائيل في سنوات واليته          

كل حدث يتعرض فيه الجيش االسرائيلي الى اصابات على حدود          . يبدو االن كتدهور ال تحكم به في غزة       
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 يدفع الى االمـام بحملـة عـسكرية         – وباالساس كل هجوم بالصواريخ على سكان النقب         –قطاع غزة   
  . ه يعرف بان التوغل البري قد يتعقداسرائيلية، حتى وان لم يكن نتنياهو يرغب في ذلك ومع أن

رصـاص  "فمنذ  . الجانب الذي يصعب حل لغزه في أحداث االسابيع االخيرة يتعلق اساسا بسلوك حماس            
قدروا في اسرائيل بان المنظمة تسعى الى االمتناع عن مواجهة مباشرة مع الجيش االسرائيلي              " مصبوب

اجة الى اظهار المقاومة المسلحة السرائيل وبين الحفاظ        وانه في كل مكان يتعين عليها أن تختار بين الح         
. وفي االشهر االخيرة طرأ تغيير في سلوك المنظمـة        . على سيطرتها في القطاع، ستفضل الخيار الثاني      

وفي وقـت   . بداية، سجل دور لها في تمويل نشاط لفصائل أكثر تطرفا، شاركت في النار على اسرائيل              
  .الهجمات على قوات الجيش االسرائيليالحق شاركت حماس، علنا، في 

ويتركز الصراع التكتيكي لحماس في ذاك القاطع بعرض بضع مئات أمتـار غربـي الجـدار، داخـل                  
فقد درج الجيش االسرائيلي على العمل فيه بين الحين واالخر، و سـيما لتفكيـك               . االراضي الفلسطينية 

ولكن بعـض الحـوادث فـي      .  اجتياز الجدار  ساحات من العبوات الناسفة، فيما تحاول حماس ردعه من        
وهكذا . االسابيع االخيرة، والتي تبنتها حماس بصراحة، وقعت بالذات في الجانب االسرائيلي من الحدود            

اصيب بجراح شديدة قائد سرية من لواء جفعاتي، النقيب زيف شيلون، بانفجار عبوة ناسـفة، واصـيب                 
  . جنود آخرون من اللواء بعبوة

مغزى، لم تحظى باالنتباه الكافي وقعت مساء يوم الخميس، عندما اصيب جندي من الجـيش               حادثة ذات   
ووقع االنفجار بعد بـضع     . االسرائيلي بجراح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة قرب الجدار جنوبي كيسوفيم          

ـ               . واتساعات من اجتياز قوة للجيش االسرائيلي الجدار الى داخل االراضي الفلسطينية لتفكيك ساحة عب
. في هذه المرحلة لم يتضح اذا كان الطرف الفلسطيني قدر بان النفق انكشف وعليه فقد اختـار تفجيـره                  

يبدو أن االنفجار كان محاولة فاشلة لتنفيذ عملية مـن          . وفي الجيش االسرائيل يعزون حفر النفق لحماس      
  . شأنها أن تحدث قتال كثيرا في اسرائيل

ا يبدو من الطرف االسرائيلي كمحاولة مقصودة من حماس الحـداث           ويعكس تواصل االحداث االخيرة م    
حتى وقت أخير مضى، فضلت قيادتها كبح جماح الفصائل االكثر تطرفا وفي الغالـب كـادت                . تصعيد

تتجاهل هجمات سالح الجو التي قتل فيها اعضاء هذه الفصائل عند محاولتهم اطالق الـصواريخ علـى                 
  . اسرائيل

خطوة مخططا لها، فتنخرط في نشاط الفصائل االصغر ام ببساطة تمتنع عن كـبح              فهل تقود حماس حقا     
.  وليس مؤكدا أن هذه االختالفات تشغل بال القيادة االسـرائيلية          –جماحها؟ الصورة ليس واضحة تماما      

 فـان اسـرائيل     –طالما يصاب جنود الجيش االسرائيلي في نشاط دفاعي من الجانب االسرائيلي للجدار             
وفي الخلفية توجد على ما يبدو أيضا       .  حماس، بصفتها الحكم في القطاع، مسؤولة عن التصعيد        ترى في 

في زمن الصراع علـى     . االنتخابات بقيادة حماس، في أعقاب اعتزال خالد مشعل، والتي ستجرى قريبا          
  .الخالفة الداخلية يكون الميل الطبيعي للمشاركين هو تشديد الخط تجاه اسرائيل
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الجيش االسرائيلي رد بشدة على الحدث وسـندرس        "رح وزير الدفاع ايهود باراك أمس فقال ان         هذا وص 
واالن ستبذل جهود سواء من جانب الحكومة المصرية أم من          ". ردود فعل اخرى في االيام القريبة القادمة      

ي الفترة االخيـرة    ولكن اذا لم تجدي هذه المساعي فان التغيير ف        . جانب الواليات المتحدة لتهدئة الخواطر    
من شأنه ان يؤدي الحقا الى صدام اوسع في نهايته حملة برية للجيش االسرائيلي في القطـاع، عـشية                   

  .االنتخابات للكنيست
  11/11/2012هآرتس 
 11/11/2012وكالة سما اإلخبارية، 
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