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ولـن  وال يمكـن التنـازل عنيـا تعد  فمسطين من النير إلى البحـر ومـن الشـمال إلـى الجنـوب مشعل: حماس 1
 تعترف بـ"إسرائيل"

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعؿ شدد أف  28/11/2012وكالة معًا اإلخبارية، ذكرت 
عمى تمسؾ حركتو بالقدس، كؿ القدس، والتمسؾ بحؽ عودة الالجئيف الفمسطينييف والنازحيف والمبعديف، 

 .ورفض كؿ مشاريع التوطيف أو الوطف البديؿ
اآلخر، مشددًا عمى  وذكر أف حماس ترى أف فمسطيف أرض واحدة، وجزء ال يتجزأ، وال ينفصؿ واحد عمى

وحدة الشعب الفمسطيني، ووحدة النظاـ السياسي، مف خالؿ منظمة التحرير، مشيرًا إلى أف االنقساـ 
 .استثنائي، وطالب مشعؿ ببناء المؤسسات والمرجعيات عمى أسس ديمقراطي

طينية في جاءت تصريحات مشعؿ في افتتاح أعماؿ مؤتمر "اإلسالميوف في العالـ العربي والقضية الفمس
ضوء التغيرات والثورات العربية" الذي يعقده مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات في فندؽ كراوف بالزا في 

وقاؿ مشعؿ أف أىمية المؤتمر تكمف في تزامنو مع الربيع العربي، وتقدـ الحركات  .بيروت اليوـ األربعاء
 .ع المشروع الصييونياإلسالمية، وفي ظؿ تعاظـ دور الحركات المقاومة، وتراج

وقاؿ مشعؿ إف الورقة التي يقدميا تمثؿ رؤية حماس، فيي تعّد فمسطيف أرض فمسطيف التاريخية مف النير 
إلى البحر ومف الشماؿ إلى الجنوب، وىي أرض الشعب الفمسطيني، وال يمكف التنازؿ عنيا، وىي أرض 

نسانيعربية إسالمية، وىي ميد األدياف، وتحريرىا واجب وطني وق سالمي وا   .ومي وا 
وأكد أف حركتو لف تعترؼ بشرعية االحتالؿ، وبالتالي لف تعترؼ بػ"إسرائيؿ"، فالمشروع الصييوني مشروع 
إرىابي، وعدو لمشعب الفمسطيني، ويمثؿ خطرًا ييدد اإلنسانية، وذكر مشعؿ أف المقاومة ىي وسيمة وليست 

 .حتالليـ األراضي الفمسطينيةغاية، فحماس ال تقاتؿ الييود ألنيـ ييود، بؿ ال
 .وأكد مشعؿ عمى أف التحرير يكوف أواًل ثـ التحرير، فالدولة الحقيقية ىي ثمرة التحرير

وأكد مشعؿ أف المقاومة خيار استراتيجي لحماس، وأف غياب المقاومة عف الضفة الغربية ىو ضرورة وأمر 
ية، فحماس تجمع السمطة والمقاومة، مشددًا واقع، وأف دخوؿ حركتو السمطة الفمسطينية كاف نتيجة ضرور 

 .ال يمفت حركتو عف ىدؼ تحرير كامؿ فمسطيف 1634عمى أف الموافقة عمى دولة عمى حدود 
وفيما يتعمؽ باالنقساـ الفمسطيني أكد مشعؿ أف حركتو سعت منذ المحظة األولى لالنقساـ في حزيراف/ يونيو 

 .إلى إنيائو 2004
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مشعؿ اعتبر أف "الربيع العربي" تطور استراتيجي كبير أن  29/11/2012، ينفمسطين أون الوأضافت 
عمى طريؽ تحرير فمسطيف، ألف "معركة تحريرىا تحتاج إلى أمة قوية متعافية في جبيتيا الداخمية 

 وسياساتيا الخارجية".
ت الربيع العربي لمموازنة وقاؿ مشعؿ "إف الربيع العربي زاد مف القمؽ االسرائيمي وأربؾ حساباتو"، داعيًا ثورا

 بيف أولوياتيا ومصالحيا وىموميا الداخمية وبيف أولويات األمة عمى رأسيا القضية الفمسطينية.
وأضاؼ مشعؿ الذي تحدث عبر الفيديو كونفرنس مف الدوحة إف الربيع العربي صرؼ األنظار مؤقتا عف 

ومف حؽ الشعوب أف تنشغؿ بيموميا وظروفيا،  القضية الفمسطينية، معتبرًا أف ىذه حالة مؤقتة وتكتيكية،
 مستدرًكا أنو مع ذلؾ فمسطيف حاضرة لدى األمة.

شكاالت أماـ الربيع العربي تستدعي ضرورة التوزاف بيف أولويات الداخؿ وأوليات  وبيف أف ىناؾ تحديات وا 
يخدـ السياسة الداخمية في  األمة، مؤكًدا أف ال تعارض بينيما، ومف الخطأ االنكفاء عمى الذات، بؿ االنفتاح

 مواجية الضغوط ومحاولة التدخؿ الخارجي.
عادة النظر في  وشدد عمى ضرورة رفع سقؼ الموقؼ العربي في موضوع الصراع العربي االسرائيمي، وا 
االستراتيجية العربية القائمة، فال يصح بعد الربيع العربي أف تكوف المغة ىي نفسيا والمواقؼ ذاتيا. كما 

 قاؿ.
وقاؿ7 "البد مف تغيير المواقؼ تجاه المقاومة، ومطموب رسـ استراتيجية كيؼ ندعـ حركات المقاومة بالماؿ 

شرب وأف و والسالح ونسندىا سياسيا، كما أنو مف المطموب طي صفحة المشاريع التي أكؿ عمييا الزمف 
 تكوف خيارات األمة مفتوحة".

التي تقيميا البد مف مراجعتيا، ألف )إسرائيؿ( لـ ولف تكوف وأضاؼ7 "معاىدات السالـ والموقؼ منيا لمدوؿ 
صديقة وال جارة لالمة جميعا، وعمى قادة الشعوب أف يعمموا أف غضب شعوبيـ ليس فقط عمى ظروفيـ 

نما أيضا عمى خضوع االنظمة لػ)إسرائيؿ(".  وا 
نأي عف أي تقسيمات طائفية وبيف أف فمسطيف تحتاج لألمة بكؿ مكوناتيا وتياراتيا، مؤكًدا عمى ضرورة ال

 أو عرقية أو مذىبية بغيضة.
وشدد عمى وحدة األرض الفمسطينية بكؿ جغرافيتيا، مؤكًدا أف "وضع غزة الحالي اسثنائي، فرض عمينا وال 

 يمكف اف نقبؿ فصميا عف الضفة، وىما معا جزء مف الوطف الفمسطيني الكبير".
شكؾ أف التيدئة تفريط بالمقاومة، فمسار المقاومة تحضيرا كما شدد عمى أف "المقاومة خيارنا، والذي ي

 واعدادا مستمر، وما يحدث تنويع الوسائؿ إلدارة القرار وليس المساس بالمبدأ".
ف كاف يتغير شكؿ الصراع فييا بسبب ظروفيا،  وأضاؼ7 "غزة ال يمكف أف نخرجيا مف دائرة الصراع، وا 

شعبنا بسبب الضغط األمني مف كؿ االتجاىات، مع بقاء النية وغياب المقاومة في الضفة بسبب الضرورة ل
 والتحضير، والمقاومة ستعود لمضفة".

أضاؼ إلى عالقات العربي "الربيع أف  قاؿمشعؿ، أف  29/11/2012المستقبل، بيروت، وأضافت 
مع حماس مثؿ مصر وتونس والمغرب، لكنو أدى الى خسارة حماس لبعض الدوؿ، وقد أصابيا ما أصابيا 

سوريا. كنا نريد أف تبقى سوريا منحازة الى المقاومة وىذه حقيقة تاريخية لكننا كنا نريدىا في عداد دوؿ 
الربيع العربي تدعـ المقاومة وتقوـ باالصالح". وقاؿ "سوريا خسارة لكف شعب سوريا ال يمكف اال اف يكوف 

 ت التطبيع والعالقات".مع المقاومة". وطالب "بمراجعة المعاىدات مع اسرائيؿ وفي مجاال
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 أعمال مؤتمر "اإلسالميون في العالم العربي والقضية الفمسطينية"  انطالق: الزيتونةمركز  2

انطمقت في العاصمة المبنانية بيروت صباح أمس، أعماؿ مؤتمر "اإلسالميوف في العالـ 7 أحمد المصري
ربية، والذي نظمو مركز الزيتونة المختص في العربي والقضية الفمسطينية" في ضوء المتغيرات والثورات الع

 الدراسات واالستشارات.
وشارؾ في المؤتمر المرشد العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف محمد بديع، ورئيس المكتب السياسي لحركة 
"حماس" خالد مشعؿ، واألميف العاـ لحركة الجياد اإلسالمي رمضاف شمح، وممثموف عف أحزاب إسالمية 

 عربية، وقادة فصائؿ إسالمية وعدد كبير مف األكاديمييف والباحثيف والخبراء.في الدوؿ ال
واشتمؿ اليوـ األوؿ لممؤتمر عمى ثالثة جمسات عمؿ، تطرقت الجمسة األولى التي أدارىا أ. جواد الحمد إلى 

مسطينية"، ورقة بعنواف "اإلسالميوف في تونس والقضية الفمسطينية"، و"اإلسالميوف في ليبيا والقضية الف
 و"اإلسالميوف في المغرب والقضية الفمسطينية".

وتطرقت الجمسة الثانية التي أدارىا د. محمد العدلوني، في ورقة إلى "اإلخواف المسمموف في مصر والقضية 
الفمسطينية"، و "الدعوة السمفية والقضية الفمسطينية"، وورقة حوؿ "أثر التغيرات والثورات العربية في العالـ 

 عربي عمى مواقؼ اإلسالمييف تجاه مشاريع ومعاىدات التسوية".ال
وانتقمت الجمسة الثالثة بإدارة د. طالؿ العتريسي إلى ورقة عمؿ حوؿ 7"اإلسالميوف في اليمف والقضية"، 
واإلسالميوف في الجزائر والقضية الفمسطينية"، مف ثـ "انعكاسات صعود اإلسالمييف في العالـ العربي عمى 

 الداخمي الفمسطيني".الوضع 
 28/11/2012، فمسطين أون الين

 
 مشروع قرار لمنح فمسطين وضع دولة مراقب غير عضو في االمم المتحدة عباس يطرح اليوم 3

ــاةنشػػرت  ــدة، رام اهلل،  الحي الػػرئيس محمػػود عبػػاس مػػف راـ ان نقػػال عػػف وكػػاالت، أف  29/11/2012الجدي
المػـ المتحػدة مشػروع قػرار لمػنح فمسػطيف وضػع دولػة مراقػب غيػر يطرح اليوـ الخمػيس فػي الجمعيػة العامػة ل

إلػػى  األوروبيػػةعضػػو فػػي االمػػـ المتحػػدة، ومػػع التأييػػد الكاسػػح مػػف العػػالـ النػػامي وانضػػماـ المزيػػد مػػف الػػدوؿ 
فرنسا امس في دعـ المسعى الفمسطيني، يبدو فػي حكػـ المؤكػد أف ينػاؿ المطمػب الفمسػطيني موافقػة الجمعيػة 

 عضوا. 193ـ المتحدة التي تضـ العامة لألم
وسيشكؿ ىذا التصويت انتصارا دبموماسيا ومكسبا قانونيػا فمسػطينيا، رغػـ انػو قػد يعػرض الفمسػطينييف لخطػر 

والواليػػات المتحػػدة وكنػػدا، التػػي اعتصػػـ عشػػرات النشػػطاء امػػس امػػاـ مبنػػى  إسػػرائيؿالعقوبػػات التػػي تمػػوح بيػػا 
 فيا المنحازة السرائيؿ.ممثميتيا في راـ ان احتجاجا عمى مواق

وتتوجو دوؿ االتحاد االوروبي الى التصويت منقسمة اثر عدـ تمكنيا مف الوصوؿ الػى موقػؼ مشػترؾ حػوؿ 
ىذه المسألة، بحيث اعمنت بريطانيا انيا تتجو لالمتناع عف التصويت عمى عكس فرنسا واسبانيا المتيف ايدتا 

 الطمب الفمسطيني.
جنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، لمصػػػحفييف فػػػي راـ ان امػػػس وقالػػػت حنػػػاف عشػػػراوي، عضػػػو الم

 االعضاء في االمـ المتحدة. 193مف اصؿ الدوؿ الػ« سنحصؿ عمى اغمبية كبيرة اكثر مف الثمثيف»
نعمػػـ اف اسػػرائيؿ بػػالطبع كانػػت تعمػػؿ عبػػر الواليػػات المتحػػدة والمممكػػة المتحػػدة لتحػػاوؿ »واضػػافت عشػػراوي 

نحػػف نحػػتفظ بحقنػػا فػػي »وتابعػػت «. التزامػػات بعػػدـ مقاضػػاتيا فػػي المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة الحصػػوؿ عمػػى
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اتخاذ القرار بشأف كيفية المضي قدما وفقا لمصمحتنا. اذا اوقفت اسرائيؿ انشػطتيا االسػتيطانية وغيرىػا.. فػال 
 «.يوجد سبب فوري وممح لفعؿ ذلؾ

بعػض الػدوؿ قمقػة جػدا مػف امكػاف لجوئنػا الػى »مػالكي اف مف جانبو اكد وزيػر الخارجيػة الفمسػطيني ريػاض ال
المحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة وقامػػػت بالتػػػالي بالضػػػغط عمينػػػا كػػػي نتعيػػػد بعػػػدـ سػػػموؾ مثػػػؿ ىػػػذه الطريػػػؽ، لكننػػػا 

 «.رفضنا
ريػػاض ، نقػػال عػػف مراسػػميا مػػف نيويػػورؾ عبػػد الػػرؤوؼ أرنػػاؤؤط، أف 28/11/2012األيــام، رام اهلل، وذكػػرت 

رسػػالة رسػػمية دوليػػة  100سػػطيف الػػدائـ لػػدى االمػـ المتحػػدة، قػػاؿ "سػػيتـ اعػػالف اكثػر مػػف منصػور، منػػدوب فم
تعبر عف دعـ الدوؿ لفمسطيف" واضػاؼ، "سيشػارؾ فػي الجمسػة وزيػر خارجيػة تركيػا احمػد داود اوغمػو ووزيػر 

 خارجية اندونيسيا ولالسؼ فإنو لف يشارؾ اي وزير خارجية عربي".
ظيرًا بتوقيت نيويورؾ ستنعقد الجمعية العامة لالمـ المتحػدة تحػت بنػد فمسػطيف، وذكر انو في الساعة الثالثة 

مشػػيرًا الػػى اف سػػفير السػػوداف وىػػو رئػػيس المجموعػػة العربيػػة فػػي االمػػـ المتحػػدة سػػيقدـ مشػػروع طمػػب الدولػػة 
قػد  وقػاؿ، "التصػويت المراقبة ثـ سيتحدث الرئيس عبػاس وبعػدىا قػد تػتـ كممػة إلسػرائيؿ ثػـ يجػري التصػويت.

يجػػري بػػيف السػػاعة الخامسػػة والسادسػػة بتوقيػػت نيويػػورؾ اي منتصػػؼ الميػػؿ فػػي فمسػػطيف" واضػػاؼ، "لػػف يػػتـ 
 تأجيؿ التصويت".

 
 لغزة كسر لمحصار اإلعالمي  "الصحفيين العرب"ىنية: زيارة  4

فػي  قاؿ رئػيس الحكومػة الفمسػطينية إسػماعيؿ ىنيػة7 "إف اإلعػالـ الفمسػطيني كػاف شػريكاً 7 نبيؿ سنونو - غزة
االنتصار عمى االحػتالؿ خػالؿ العػدواف الػذي شػنو عمػى قطػاع غػزة لمػدة ثمانيػة أيػاـ متواصػمة"، مؤكػدًا فشػؿ 

 االحتالؿ في استيداؼ وطمس الحقيقة.
واعتبر "ىنية" خالؿ لقائو بوفد الصحفييف العرب، أف ىذه الزيارة تمثؿ إعالنػًا عربيػًا صػريحًا بكسػر الحصػار 

 طاع غزة، واصفًا اإلعالمييف الفمسطينييف بػ" الفدائييف الذيف تصدوا لمعدواف".اإلعالمي المفروض عمى ق
وثّمف رئيس الوزراء الفمسطيني الدور الذي قاـ بػو اإلعػالـ الفمسػطيني فػي قطػاع غػزة، والضػفة المحتمػة عمػى 
ؿ حػػػد سػػػواء، لعممػػػو عمػػػى حمايػػػة ودعػػػـ الشػػػعب الفمسػػػطيني وصػػػمود المقاومػػػة، األمػػػر الػػػذي فاجػػػأ االحػػػتال

 اإلسرائيمي.
وشدد ىنيػة خػالؿ المقػاء الػذي جػرى بحضػور وفػد مػف الصػحفييف الفمسػطينييف القػادميف مػف الضػفة المحتمػة، 
عمػػى وحػػدة الشػػعب الفمسػػطيني ودولتػػو، مشػػيرًا إلػػى أف قطػػاع غػػزَة جػػزٌء مػػف فمسػػطيف، ولػػف يكػػوف خارجػػًا عػػف 

 الدولة الفمسطينية.
سمطة واحدة، وقيػادة موحػدة، فػي إطػار برنػامي وطنػي مشػترؾ  وأكد ضرورة أف يكوف لدى الشعب الفمسطيني

 إلنجاز مشروع التحرر الوطني، عبر المزاوجة بيف العمؿ السياسي الممتـز بالثوابت الوطنية والمقاومة.
 28/11/2012فمسطين أون الين، 
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سطيني محمود عباس وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغمو عمػى اجتمػاع استضاؼ الرئيس الفم 7نيويورؾ
غػػداء فػػي جناحػػو فػػي فنػػدؽ "يػػو إف ميمينيػػوـ بػػالزا" مقابػػؿ مبنػػى األمػػـ المتحػػدة فػػي نيويػػورؾ ظيػػر األربعػػاء، 

 وبحث معو اإلستراتيجية الفمسطينية في عممية التصويت عمى فمسطيف دولة عضو مراقب.
مػػػع اوغمػػػو الخطػػػوات التاليػػػة التػػػي مػػػف شػػػأنيا أف تقػػػود إلػػػى تحقيػػػؽ تقريػػػر المصػػػير ونػػػاقش الػػػرئيس عبػػػاس 

، 1967لمفمسطينييف وقياـ دولتيـ المستقمة المتواصػمة وذات السػيادة عمػى األراضػي الفمسػطينية المحتمػة عػاـ 
 كما بحث معو آخر التطورات في المنطقة.

ور الميػـ الػذي تقػـو بػو تركيػا فػي مػؤازرة القضػية ىذا وعبر عباس عف "تقػديره وتقػدير الشػعب الفمسػطيني لمػد
الفمسػػطينية ومسػػاندة الشػػعب الفمسػػطيني تاريخيػػا فػػي نضػػالو مػػف أجػػؿ الحريػػة واالسػػتقالؿ، ومػػؤازرة القضػػايا 
العربيػػػة األخػػػرى مستشػػػيدًا بالػػػدور التركػػػي خػػػالؿ الحػػػرب األخيػػػرة التػػػي شػػػنتيا إسػػػرائيؿ عمػػػى غػػػزة والمسػػػاعي 

 وطأة الحصار المستمر عمى غزة منذ سنوات.التركية المستمرة لتخفيؼ 
 29/11/2012القدس، القدس، 
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أكػػد عزيػػز دويػػؾ رئػػيس المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطينيا موقػػؼ حركػػة حمػػاس )التػػي ينتمػػي  7سػػما -راـ ان 
ي لألمػـ المتحػدة وىػو قبولػو بػأي مكسػب لمقضػية الفمسػطينية فػي أي مجػاؿ إلييا( الثابت مف التوجو الفمسطين
 كاف قانوني او سياسي وغيرىما.

وأضػػػاؼ دويػػػؾ فػػػي لقػػػاء ضػػػمف برنػػػامي "لعبػػػة األمػػػـ" الػػػذي يبػػػث عبػػػر قنػػػاة "الميػػػاديف" الفضػػػائيةا أف القبػػػوؿ 
اب التنػازؿ عػف الحقػوؽ بالتوجو لنيؿ عضوية فمسطيف غيػر الكاممػة فػي المنظمػة الدوليػة لػف يكػوف عمػى حسػ

 الفمسطينية الثابتة كحؽ العودة وكافة الحقوؽ الفمسطينية.
وتمنػػػى بػػػأف لػػػو كانػػػت تمػػػؾ الخطػػػوة الفمسػػػطينية قػػػد تمػػػت باإلجمػػػاع الفمسػػػطيني عمييػػػا وقػػػاؿ "لكػػػف الػػػرئيس 
الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس قػػد توجػػو دوف مشػػاورة مػػف لػػو وزف فمسػػطيني كحركػػة )حمػػاس(ا ونحػػف دعمنػػا ىػػذا 

 ا ال نريد أف نضيع عمينا أي إنتصار بعد اإلنتصار الذي تـ تحقيقو في قطاع غزة".ألنن
وأشػار دويػػؾ إلػػى أنػو كػػاف مػػف الضػرورة أف تتواصػػؿ القيػػادة الفمسػطينية مػػع كافػػة وزراء الخارجيػة العػػرب مػػف 

 أجؿ ضماف تصويتيـ لصالح دولة فمسطيف بؿ والذىاب بصحبتيـ لمجمعية العامة لألمـ المتحدة.
لفت إلى أف الوضع الفمسطيني اآلف ىو أماـ برنامجيف متعارضيف ال يمكف أف يتقابال وىـ برنامي تفاوضي و 

والػػذي قػػػاؿ فيػػو الػػػرئيس عبػػػاس انػػو سػػػيتوجو لممفاوضػػات عقػػػب رجوعػػػو مػػف األمػػػـ المتحػػدة مباشػػػرة وبرنػػػامي 
 المقاومة المسمحة والذي ثبت "إنتصاره" في قطاع غزة.

% فقػػط مػػف  20مية لمتوجػػو لألمػػـ المتحػػدة مػػع العمػػـ أنػػو يقػػر بفمسػػطيف عمػػى وحػػوؿ دعػػـ الحركػػات اإلسػػال
األرضا أوضح دويؾ أنو" ال أحػد ينكػر أف فمسػطيف ىػي خيارنػا مػف البحػر إلػى النيػر وىػذا لػيس تراجعػا منػا 

ولكػػػف ىػػػذا كوضػػػع مرحمػػػيا ولػػػيس حػػػدود نيائيػػػة لمدولػػػة  67بػػػأف نقبػػػؿ باقمػػػة دولػػػة فمسػػػطينية عمػػػى حػػػدود 
 التي نسعى إلييا". الفمسطينية

 29/11/2012وكالة سما اإلخبارية، 
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أكد د. يوسؼ رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنيػة، عػدـ 7 محمد جاسر - غزة
محتممػػة، مرحبػػًا فػػي الوقػػت وجػػود معمومػػات مؤكػػدة حػػوؿ زيػػارة رئػػيس الػػوزراء التركػػي رجػػب طيػػب أردوغػػاف ال

 ذاتو الزيارة، الذي وصفيا بػ"الزيارة التاريخية".
 28/11/2012فمسطين أون الين، 

 
 مصمحة الواليات المتحدة إن التصويت ضد   لمرئيس عباس": بيرنز قال األيامعريقات لـ" 8

رئيس محمػود عبػاس عبد الرؤوؼ ارناؤوط7 واصمت الواليػات المتحػدة االميركيػة الضػغوط عمػى الػ -نيويورؾ 
.  لمتراجع عف قرار الذىاب الى االمـ المتحدة حتى المحظات االخيرة ما قبؿ التصويت اليـو

وكشػػػؼ د.صػػػائب عريقػػػات، عضػػػو المجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، النقػػػاب لػػػػ"األياـ" عػػػف اف 
فػػي اجتمػػاع عقػػد فػػي مقػػر إقامػػة مسػػاعد وزيػػرة الخارجيػػة االميركيػػة وليػػاـ بيرنػػز قػػاؿ لمػػرئيس محمػػود عبػػاس 

 الرئيس في نيويورؾ، "اف الواليات المتحدة تعتبر التصويت ضد المصمحة االميركية".
وقاؿ، "بيرنز تحدث مع الرئيس عباس بصراحة فاعتبر اف التصويت ضد مصمحة اميركا وطمب مف الرئيس 

اليػات المتحػػدة واعػرؼ انكػػـ منػذ سػػنة اف يغيػر رأيػو وقػػاؿ لػو الػػرئيس اف ىػذه مسػػألة خالفيػة بػيف فمسػػطيف والو 
ونصػػؼ السػػنة ضػػد القػػرار ولكػػف اآلف تػػـ توزيػػع القػػرار وال اسػػتطيع التمديػػد او التغييػػر او التعػػديؿ وسيصػػوت 

 عميو غدًا )اليوـ(".
واضػاؼ عريقػػات، "الرسػػالة التػي حمميػػا بيرنػػز ىػػي اف الػرئيس االميركػػي بػػاراؾ اوبامػا لديػػو اآلف فرصػػة ثانيػػة 

لمسػػالـ والدولػػة تتحقػػؽ مػػف خػػالؿ المفاوضػػات ولػػيس مػػف خػػالؿ االمػػـ المتحػػدة وانيػػـ  2013 وسػػيكرس العػػاـ
 ضد الخطوة في االمـ المتحدة".

 29/11/2012األيام، رام اهلل، 

 
 بشدة حديثيا عن دولة بحدود مؤقتة تنفيعشراوي  9

د.حنػاف عشػراوي األربعػاء وليد عوض7 نفت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية،   -راـ ان  
بشػػدة إف تكػػوف قػػد تحػػدثت عػػف قبػػوؿ القيػػادة الفمسػػطينية، الدولػػة بحػػدود مؤقتػػة، معتبػػرة تػػرويي ىػػذه االحاديػػث 
عمػػػى لسػػػانيا، تزويػػػر لمواقػػػؼ القيػػػادة وثوابتيػػػا الوطنيػػػة، وأف المصػػػادر التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى نشػػػر ىػػػذه االخبػػػار 

 ؿ حقوقيـ المشروعة في المجتمع الدولي.المكذوبة تريد تعطيؿ تحرؾ الفمسطينييف تجاه ني
وقالػػت عشػػراوي فػػي بيػػاف ارسػػؿ لػػػيالقدس العربػػيي االربعػػاء اف القيػػادة الفمسػػطينية وضػػعت عػػدة سػػيناريوىات 
 لمواجية الرد اإلسرائيمي عمى الطمب الفمسطيني لالعتراؼ بدولة فمسطينية بصفة مراقب في األمـ المتحدة.

س المتواجػػد فػػي نيويػػورؾ لتقػػديـ الطمػػب الفمسػػطيني لمجمعيػػة العامػػة أف وأوضػػحت عشػػراوي التػػي ترافػػؽ عبػػا
السػمطة الفمسػػطينية تواجػو تيديػػدات لمتراجػع عػػف الطمػب، معتبػػرة أف تصػريحات واشػػنطف فػي ىػػذا الخصػػوص 

 منحازة ضد الفمسطينييف.
مسػػطينييف وأضػػافت أف عمػػى إسػػرائيؿ أف تتحمػػؿ عواقػػب زعزعػػة االسػػتقرار فػػي المنطقػػة، ومحػػذرة مػػف أف الف

 سيدعوف إلى محاسبة إسرائيؿ إذا ما واصمت االنتياكات.
وقالػػت إف االتحػػاد األوروبػػي تعيػػد بػػدعـ فمسػػطيف، معربػػة عػػف امتنػػاف الفمسػػطينييف لمػػدوؿ األوروبيػػة بػػإعالف 

 دعميا ليـ، ونوىت بإعالف كؿ مف إسبانيا وفرنسا نيتيما االعتراؼ بالدولة الفمسطينية بصفة مراقب.
 29/11/2012ربي، لندن، القدس الع
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 يؤكد دعمو لطمب عضوية الدولة في األمم المتحدة  "الفمسطينيالوطني " 10

أكػػد المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني وقوفػػو بكػػؿ قػػوة خمػػؼ الػػرئيس محمػػود عبػػاس فػػي 7 كمػػاؿ زكارنػػة -عمػػاف 
عضػػو فييػػا،  المعركػة السياسػػية التػػي يخوضػػيا اآلف فػػي األمػػـ المتحػػدة لطمػب االعتػػراؼ بفمسػػطيف دولػػة غيػػر

متسػػمحا بوحػػدة الموقػػؼ الفمسػػطيني والػػدعـ الكامػػؿ مػػف مختمػػؼ القػػوى والفصػػائؿ التػػي اعتبػػرت ىػػذه الخطػػوة 
حاسمة عمى طريؽ استعادة حقوقنا المشروعة، بعػد الصػمود األسػطوري فػي وجػو العػدواف اإلسػرائيمي األخيػر 

 عمى أىمنا في قطاع غزة. 
ُمنِػػَي بخيبػػات أمػػؿ متتاليػػة ىػػذا الشػػير فػػي أرض المعركػػة فػػي غػػزة  وأكػػد المجمػػس أف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي قػػد

والتكاتؼ في الضفة المحتمة، وخػاب أممػو عنػدما أعمػف أحػرار العػالـ دعميػـ لشػعبنا وانحيػازىـ لمحػؽ والعػدؿ، 
وخاب أممو أيضا بالموقؼ الموحد والصمب الذي عبرت عنو فصائؿ منظمة التحرير وحركتا حمػاس والجيػاد 

لمػػرئيس عبػػاس وىػػو فػػي طريقػػو لممنظمػػة األمميػػة، وسػػيخيب أممػػو كثيػػرًا عنػػدما نحمػػي انجػػاز األمػػـ اإلسػػالمي 
 المتحدة بتحقيؽ المصالحة قريبًا.

 29/11/2012الدستور، عمان، 
 

 بجيود األردن ممكا وحكومة وشعبا  في غزة يشيد الداخمية  وزير 11
ة المقالػػة بغػػزة فتحػػي حمػػاد بجيػػود االردف ممكػػا أشػػاد وزيػػر الداخميػػة واألمػػف الػػوطني فػػي الحكومػػ7 بتػػرا -غػػزة 

وحكومة وشعبا في الوقوؼ الى جانب الشعب الفمسطيني والتخفيؼ مف معاناتو. جاء ذلؾ خػالؿ زيػارة حمػاد 
عمػػػى رأس وفػػػد مػػػف المسػػػؤوليف وقػػػادة األجيػػػزة األمنيػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة الميمػػػة قبػػػؿ الماضػػػية الػػػى المستشػػػفى 

كػػاف فػػي اسػػتقبالو قائػد المستشػػفى خمػػدوف الشػمري ومػػدير المستشػػفى عاىػػد ، حيػث 21الميػداني األردنػػي غػػزة 
 العدواف وعدد مف طواقـ المستشفى.

وأثنػػػى عمػػػى الجيػػػود التػػػي بػػػذليا األردف عمػػػى مسػػػتوى القيػػػادة والحكومػػػة والشػػػعب والخػػػدمات الطبيػػػة الممكيػػػة، 
جػو والتخفيػؼ عنػو عمػى كػؿ مؤكدا اف األردف دأب بشكؿ متواصؿ عمى خدمة أبناء الشػعب الفمسػطيني وعال

 المستويات.
 29/11/2012الدستور، عمان، 

 
 دولة فمسطينية الرئيسية في مسعى الفمسطينيين إلقامة المحطات 12

 ب7 فيما يمي المحطات الرئيسية في مسعى الفمسطينييف إلقامة دولتيـ7 ؼ ا -راـ ان 
الػػذي يػػنص عمػػى تقسػػيـ  181در القػػرار 7 الجمعيػػة العامػػة لالمػػـ المتحػدة تصػػ1947مػػف تشػػريف الثػػاني  29ػػ 

فمسػػطيف الخاضػػعة لالنتػػداب البريطػػاني وذلػػؾ إلقامػػة دولتػػيف ييوديػػة وأخػػرى عربيػػة واعطػػاء القػػدس وضػػعًا 
 دوليًا. رفضت الدوؿ العربية ىذا القرار.

اقًا 7 تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية خالؿ المؤتمر الفمسطيني االوؿ. تبنت المنظمة ميث1964ايار  28ػ 
 ينص عمى حؽ الفمسطينييف في السيادة وتقرير المصير ورفض قياـ دولة اسرائيؿ.

7 قبػػػوؿ منظمػػػة التحريػػػر فكػػػرة وجػػػود سػػػمطة وطنيػػػة عمػػػى "اي جػػػزء مػػػف فمسػػػطيف 1974حزيػػػراف  09-01ػػػػ 
 المحررة".
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مصػػػير 7 الجمعيػػػة العامػػػة لالمػػػـ المتحػػػدة تعتػػػرؼ بحػػػؽ الفمسػػػطينييف فػػػي تقريػػػر ال1974تشػػػريف الثػػػاني  22ػػػػ 
 واالستقالؿ وتعطي منظمة التحرير صفة مراقب في االمـ المتحدة.

7 تبنػػػت الجامعػػػة العربيػػػة خطػػػة فػػػاس التػػػي تكػػػرر الخطػػػة التػػػي قػػػدميا ولػػػي العيػػػػد 1982ايمػػػوؿ  09-06ػػػػ 
والتػػػي تعتػػػرؼ ضػػػمنيًا بإسػػػرائيؿ وتػػػدعو الػػػى انشػػػاء دولػػػة فمسػػػطينية  1981السػػػعودي االميػػػر فيػػػد فػػػي آب 

 .1967ف كافة االراضي المحتمة العاـ وانسحاب اسرائيمي م
7 اعالف قياـ "دولة فمسطيف المستقمة" في الجزائػر وقبػوؿ قػراري االمػـ المتحػدة رقػـ 1988تشريف الثاني  15ػ 

والتوصػؿ الػى  1967المذيف يدعواف النسحاب اسرائيمي مف االراضي الفمسطينية المحتمػة العػاـ  383و 242
 حؿ عف طريؽ التفاوض.

7 بعػػد سػػػتة اشػػير مػػف المفاوضػػػات السػػرية فػػي اوسػػمو تبادلػػػت منظمػػة التحريػػر واسػػػرائيؿ 1993ؿ ايمػػو  13ػػػ 
االعتػػراؼ ووقعتػػا فػػي واشػػنطف اعػػالف مبػػادئ إلقامػػة حكػػـ ذاتػػي فمسػػطيني انتقػػالي لمػػدة خمػػس سػػنوات. وقػػاـ 

 خية.رئيس منظمة التحرير الفمسطينية ياسر عرفات مع الرئيس االسرائيمي اسحؽ رابيف بمصافحة تاري
7 عرفات يشكؿ السمطة الفمسطينية في غزة التي انتخب رئيسًا ليػا فػي كػانوف الثػاني 1994ػ االوؿ مف تموز 

1996. 
 عف مجمس االمف والذي يذكر دولة فمسطيف لممرة االولى. 71397 صدور القرار 2002آذار  12ػ 
واليػػات المتحػػدة واالمػػـ المتحػػدة 7 نشػػر خارطػػة الطريػػؽ التػػي وضػػعتيا المجنػػة الرباعيػػة )ال2003نيسػػاف  30ػػػ 

. قبػؿ الفمسػطينيوف الخارطػة 2005وروسيا واالتحاد االوروبي( والتي تنص عمى قيػاـ دولػة فمسػطينية بحمػوؿ 
 تحفظًا. 14واقرتيا اسرائيؿ في ايار لكف مع ابداء 

نية مػػع وضػػع 7 رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو يقبػػؿ مبػػدأ قيػػاـ دولػػة فمسػػطي2009حزيػػراف  14ػػػ 
 شروط صارمة.

7 رئػػػيس الػػػوزراء الفمسػػػطيني سػػػالـ فيػػػاض يقػػػدـ خطػػػة مػػػدتيا عامػػػاف لوضػػػع االسػػػس لدولػػػة 2009آب  25ػػػػ 
 فمسطينية.

7 الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس يعػػرض خػػالؿ اجتمػػاع عربػػي فػػي سػػرت )ليبيػػا( 2010تشػػريف االوؿ  8ػػػ 
ـ طمػػب عضػػوية دولػػة فمسػػطيف عمػػى اسػػاس حػػدود مجموعػػة بػػدائؿ لمفاوضػػات السػػالـ المتعثػػرة مػػف بينيػػا تقػػدي

 في االمـ المتحدة. 1967العاـ 
7 محمػود عبػاس يقػدـ الػى االمػيف العػاـ لالمػـ المتحػدة بػاف كػي مػوف طمػب قبػوؿ فمسػطيف 2011ايموؿ  23ػ 

 كدولة عضو في المنظمة الدولية.
مػف كػػانوف االوؿ  13كو". فػػي 7 الفمسػػطينيوف ينػالوف العضػوية الكاممػػة فػي "اليونيسػ2011تشػريف االوؿ  31ػػ

 رفع العمـ الفمسطيني في مقر المنظمة في باريس.
7 الممثمػػوف الفمسػػطينيوف فػػي االمػػـ المتحػػدة يوزعػػوف مشػػروع قػػرار مػػنح فمسػػطيف 2012تشػػريف الثػػاني  26 -

 وضع دولة مراقب في االمـ المتحدة والذي سيقدـ لمتصويت في الجمعية العامة الخميس.
 اسي لحركة حماس خالد مشعؿ يعمف دعمو ليذا المسعى.رئيس المكتب السي

 
7 فرنسػػا تعمػػف انيػػا ستصػػوت لصػػالح مشػػروع القػػرار، وتتبعيػػا اسػػبانيا وسويسػػرا، 2012تشػػريف الثػػاني  8-7ػػػ 

 والدنمارؾ والنرويي.
 28/11/2012األيام، رام اهلل، 
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 لحماية مصر "إسرائيل"شمح: غزة تقف حائًطا بشرًيا بوجو  13

كممة في قاؿ  االميف العاـ لمجياد االسالمي رمضاف شمح"أف  29/11/2012ل، بيروت، المستقبذكرت 
لو بافتتاح مؤتمر "االسالميوف في العالـ العربي والقضية الفمسطينية في ضوء التغيرات والثورات العربية"، 

شيء آخر. إف  ما حدث في غزة، ما قبمو شيء وما بعده بيروت،"مركز الزيتونة لمدراسات" في الذي نظمو 
فمسطيف قضية وطنية عربية اسالمية وانسانية". وشدد عمى "وحدة شعب فمسطيف وأرضيا، واف كياف 
اسرائيؿ باطؿ. لذلؾ، كؿ المعاىدات واالتفاقات التي ابرمت مع ىذا الكياف باطمة". واعتبر أف "ال مشروع 

تحرير كؿ فمسطيف" و"اف الجياد ىو نيضة لالمة يمكف لو النجاح طالما أف اسرائيؿ موجودة. إف ىدفنا 
انتيى، وانو ليس امامنا اال اف  34وكرر اعالنو "عدـ الرىاف عمى أي تسوية وأف دولة عمى حدود  الحؿ".

تعود فمسطيف كاممة في برامجنا وعنوانيا المقاومة"، مينئا الثورات التي حصمت في بعض الدوؿ العربية 
 ىذه الثورات بأمورىا الداخمية عف فمسطيف".وعنوانيا الحرية، الفتا الى "انشغاؿ 

رمضاف شمح قاؿ إف قطاع غزة يقؼ حاجًزا بشرًيا في وجو  أف 28/11/2012السبيل، عمان،  وأضافت
الكياف اإلسرائيمي ليحمي مصر، مستيجًنا الحمالت اإلعالمية المصرية المغرضة التي ضد القطاع 

 والمقاومة.
ف البعض ىناؾ يشكؾ في المقاومة وفي مف يقود مصر وشعبيا وأضاؼ شمح في أف "مصر تغيرت، ولك

 وخياراتيا، ويروجوف أف قطاع غزة عبء عمى مصر وما يجري في سيناء بسبب الفمسطينييف".
وبيف شمح أف ىناؾ انشغاال لدى شعوب الربيع العربي بالشأف الداخمي، وىو مف حقيا وميمتيا أف تعيد 

 في ظؿ الديكتاتورية واالستبداد.ترتيب شئونيا بعد ما تعرضت لقمع 
"ىذه الثورات نحف أسعد الناس بيا، ونحف عندما انتفضنا وقاومنا االحتالؿ كنا نعبر عف خيارات  وقاؿ7

وأكد أف فمسطيف  الشعوب وضميرىا، وحرية االنساف ىي المقدمة الحقيقية لتحرير األرض واالوطاف".
جري في غزة أماـ التمفاز ليؿ نيار، ففمسطيف في عقؿ حاضرة عاطفيا، فالشعوب تسمرت وىي تشاىد ما ي

 وضمير ىذه الشعوب، ولكنيا ليست حاضرة في البرنامي العممي اليوـ.
ونصح شمح قادة الثورات العربية بعدـ االنغماس الكامؿ بشئونيـ الداخمية وتناسي قضايا األمة، قائال7 

ذا استغرقتنا بالكامؿ ض  عنا فقتمتنا وقتمت فمسطيف"."ىمومنا الداخمية لف تنتيي وا 
ف لـ تنتبو األمة لما يدبر ليا  وقاؿ إف ىناؾ حالة استقطاب كبيرة تجري في مجتمعاتنا في ظؿ الثورات، وا 

 مف االنشغاؿ بيف التيارات ستضيع ىذه الثورات وستبدد دماء الشيداء ويعود وكالء االحتالؿ مف جديد.
عزيزىا، وال ننزلؽ إلى المربعات التي يريدىا لنا العدو فننشغؿ وأكد أىمية البحث عف القواسـ المشتركة وت

 عف القضايا المصيرية ليذه األمة، كما يجب أف تبقى فمسطيف القضية المركزية لألمة.
وخاطب دوؿ الربيع العربي "خففوا مف تأكيد التزامكـ بكؿ االتفاقيات التي وقعت مع إسرائيؿ في زمف ظالـ 

 الباب أماـ الشعوب لتراجع ىذه االتفاقيات وتستعيد مقدراتيا". مجحؼ، ويجب أف ال نقفؿ
وشدد شمح عمى أف كؿ مف يفكر بالتخمي عف فمسطيف، سيقطع ان أوصالو في ىذه األرض ولف يقوـ لو 

وبيف أف عمى األمة أف تدرؾ أنو ال مشروع نيضة يمكف أف ينجح أو تكوف ليا  أي كياف في ىذه األمة.
 ا ىذا الكياف اإلسرائيمي الذي زرع إلضعاؼ األمة موجود عمى ىذه الخريطة.حرية حقيقية طالم
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وأوضح أنو "إذا كنا ال نممؾ أف نحرر فمسطيف اآلف"، فيجب عدـ التوقؼ عف اإلعداد لذلؾ، مشيًرا إلى أف 
ف ما وصمت لو المقاومة في غزة واالنتصار الذي انجزتو مؤخًرا بفضؿ الجيد الدؤوب والمتواصؿ لممخمصي

 في ىذه األمة مف أجؿ تتقوى غزة وتكسر ىذا الكياف.
وشدد عمى أف االعداد ىو الحؿ وطوؿ النفس ببقاء باب الصراع مفتوح حتى يصبح ليذه االمة وزف 

 وتستعيد فمسطيف.
مف جانب آخر، جدد شمح تأكيد موقؼ حركتو مف المفاوضات، قائال "يكفي ما قدمتو منظمة التحرير 

لمحصمة صفر، واقتصاديا تصدر لنا إسرائيؿ ما تريد وتأخذ أفضؿ ما عندنا لتحقيؽ والسطمة، سياسيا ا
مصمحتيا، وخدماتيا تعطينا بعض الكيرباء وتسرؽ مياىنا ثـ تبيعيا لنا، وأمنيا تتحوؿ السمطة إلى ثكنة 

 عسكرية تحمي إسرائيؿ".
مامنا إال أف تعود فمسطيف في وأكد عمى أنو لـ يعد ىناؾ أي رىاف عمى التسوية والمفاوضات، " وليس أ

 استراتجيتنا وبرامجنا كاممة مف البحر إلى النير، وال طريؽ يوصمنا إلييا إال المقاومة".
مف جية أخرى، حذر شمح مف أف ىناؾ محاولة في المنطقة لخمؽ عدو جديد، )ايراف(، مضيًفا "قد نختمؼ 

إف ايراف دعمتنا ال يجوز لو أف يعاتب وىو ال  أو نتفؽ معيا ولكف نحف أمة واحدة، ومف يعتب عمينا قولنا
 يبادر وال يدعـ".

 
عادة إعماره بوساطة مصريةالحياة:  14  مفاوضات في القاىرة لرفع حصار غزة وا 

أف حوار المصالحة بيف حركتي « الحياة»كشؼ مصدر فمسطيني موثوؽ بو لػ 7 جيياف الحسيني -القاىرة 
محمود عباس )أبو مازف( إلى األمـ المتحدة مف أجؿ الحصوؿ  سيعقد بعد توجو الرئيس« حماس»و « فتح»

وتسمية « حماس»عمى اعتراؼ دولي بفمسطيف دولة مراقبة، وكذلؾ عقب انتياء االنتخابات الداخمية لحركة 
الرئيس الجديد لمكتبيا السياسي الذي يتوقع اإلعالف عنو عقب اجتماع مجمس شورى الحركة قبيؿ نياية 

 الشير المقبؿ.
ي غضوف ذلؾ، استأنفت مصر جمسة ثانية مف المفاوضات مع الوفد الفمسطيني الموجود في القاىرة حاليًا ف

برئاسة نائب رئيس الحكومة المقالة زياد الظاظا والذي ضـ اثنيف مف معاونيو، وذلؾ بعد محادثات أجرتيا 
لحدود والمعابر وممثميف عف خبيرًا في الشؤوف األمنية وفي ا 23أوؿ مف أمس مع وفد إسرائيمي ضـ نحو 

تـ خالليا طرح الموقؼ الفمسطيني المتعمؽ بقضايا رفع الحصار عف غزة، « شاباؾ»جياز األمف الداخمي 
عممًا أف الوفد اإلسرائيمي غادر القاىرة لمتشاور في شأف المطالب الفمسطينية ومف دوف أف يبمغ الجانب 

 «.حماس»المصري بموقؼ واضح إزاء مطالب 
المفاوضات تتعمؽ بتنفيذ بنود »حضر المحادثات مع الوسطاء المصرييف إف « حماس»مسؤوؿ في وقاؿ 

عادة  التيدئة التي تـ التوصؿ إلييا أخيرًا مع الجانب الفمسطيني، والتي تتعمؽ برفع الحصار عف قطاع غزة وا 
ا البند تـ إنياؤه. وأوضح7 ، نافيًا أف تكوف المفاوضات تناولت تثبيت وقؼ إطالؽ النار، وقاؿ إف ىذ«إعماره

، في إشارة إلى حرية الحركة بيف «معنيوف بمتابعة تنفيذ االتفاؽ في الشؽ المتعمؽ برفع الحصار بكؿ بنوده»
عادة تشغيؿ مطار غزة وتشغيؿ المعابر وحرية الحركة لألفراد والبضائع. وقاؿ7  قطاع غزة والضفة الغربية وا 

، وأشار إلى أف إسرائيؿ وافقت عمى توسيع منطقة «2003يو قبيؿ عاـ نريد إعادة األمور إلى ما كانت عم»
الصيد قبالة ساحؿ غزة مف ثالثة أمياؿ إلى ستة أمياؿ، موضحًا أف الحكومة في غزة تصر عمى توسيع 

 مياًل. 12نطاؽ الصيد إلى 
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 29/11/2012الحياة، لندن، 
 

 عالن عنيا قبل التصويتعدم اإلمم المتحدة طمبت شعث: ىناك دول تدعم توجو فمسطين في األ 15
كشؼ عضو المجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض العالقات الدولية فييا،  7محمد ابو خضير -القدس

الدكتور نبيؿ شعث النقاب، عف اف دواًل تؤيد التوجو الفمسطيني في األمـ المتحدة، ولكنيا طمبت مف القيادة 
 ويت.الفمسطينية عدـ االعالف عنيا قبؿ جمسة التص

وقاؿ شعث7" اعتقد انو سيكوف الى جانبنا كتمو ىامة مف الدوؿ األوروبية، ستصوت الى جانب القرار، 
 باالضافة الى اصدقاءنا في اسيا وروسيا وافريقيا وامريكا الالتينية ".

واكد أف "الطمب الفمسطيني لدى االمـ المتحدة كما ىو، ولـ يطرأ عميو اي تعديالت"، مشددًا عمى اف 
 فمسطيف ستمارس كافة الصالحيات التي ستكتسبيا مف التصويت، بدخوليا المنظمات والييئات الدولية"."

وبيف شعث، انو واثناء القاء الرئيس محمود عباس خطابو في األمـ المتحدة غدا الخميس، سيفتتح في 
لؼ مشارؾ مف جميع ا 22البرازيؿ المنتدى العالمي تحت عنواف "الحرية لمشعب الفمسطيني "وذلؾ بحضور 

 دوؿ العالـ، ومف ضمنيـ وفد فمسطيني برئاستو. 
 29/11/2012القدس، القدس، 

 
 حماس تستيجن إصدار محكمة السمطة أحكاما عمى عناصرىا بتيمة االنتساب ليا 16

استيجف الناطؽ باسـ حركة حماس في قطاع غزة سامي أبو زىري، إصدار محكمة أمف السمطة  غزة7
ة حكما بالسجف لستة أشير بحؽ ثالثة مف أبناء حركة حماس بتيمة االنتماء السياسي الفمسطينية بالضف

تستيجف حركة )حماس( إصدار »لمحركة. وقاؿ أبو زىري، في تصريح صحافي مكتوب، وصؿ أمس7 
محاكـ أمف السمطة في مدينة طولكـر حكما بالسجف لستة أشير بحؽ ثالثة مف أبناء حماس بتيمة االنتماء 

واعتبر أبو زىري «. ي لمحركة ىذا إضافة إلى استمرار حمالت االستدعاء مف قبؿ أجيزة أمف الضفةالسياس
، «ىذه التجاوزات تعكر األجواء اإليجابية التي نتجت عف انتصار غزة، والحراؾ الشعبي في الضفة»أف 

ائؿ الفمسطينية داعيا إلى وقؼ االنتياكات المستمرة في الضفة ضد حركة حماس. ودعا أبو زىري، الفص
 إلى تحمؿ مسؤولياتيـ لوقؼ إجراءات تعكيرية ضد حماس في الضفة.

 29/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 لقطاع غزة ال عالقة ليا بمحاور جديدة وال قديمة «آذار 14»من قوى  البردويل زيارة الوفد المبناني 17
أف زيارة الوفد « السػفير»البردويؿ لػصالح البردويؿ « حماس»قاؿ القيادي البارز في 7 ضياء الكحموت

،ال عالقة ليا بمحػاور جديدة وال قديمػة، لكنو قاؿ إف الكثير مف األطياؼ «آذار 11»مف قوى المبناني 
 السياسية أتت إلى غزة بحموىا ومرىا، وأف حركتو ال يمكنيا أف تتدخؿ في شؤوف الوفود الزائرة.

ر لممقاومة الفمسطينية ولمشروع المقاومة وتحت راية وعباءة إف ما جرى في غزة انتصا»قاؿ البردويؿ و 
 «.المقاومة التي حققت النصر عمى العدو، فميأِت مف يأتي، فنحف ال نذىب تحت راية أحد

 29/11/2012السفير، بيروت، 
 

 : التوجو لألمم المتحدة خطوة باالتجاه الصحيح شرط التخمي عن أوسمولتحرير فمسطين الشعبية الجبية 18
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اعتبر عضو المجنة المركزية الفرعية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، ذوالفقار سويرجو خطوة يروت7 ب
التوجو الفمسطيني لألمـ المتحدة لمحصوؿ عمى دولة مراقب ميمة وفي االتجاه الصحيح، شريطة أف تأتي 

 قات االمنية.ضمف استراتيجية وطنية فمسطينية موحدة، وتستند عمى مغادرة مربع أوسمو واالتفا
(، أف أي خطة دبموماسية ال تحوؿ دوف ممارسة 11|25ورأى سويرجو في تصريح تمفزيوني اليوـ األربعاء )

حؽ الشعب الفمسطيني في مقاومة االحتالؿ، وال تفضي لممارسة حقو في العودة إلى دياره ومدنو وقراه التي 
كوف تداعياتيا سمبية عمى حالة االلتفاؼ فإنيا ستكوف مرفوضة، وست 161ىجر منيا استنادا إلى قرار 

 الشعبي حوؿ المقاومة وحؽ العودة.
ودعا سويرجو لضرورة أف تتوج خطوة التوجو لألمـ المتحدة بعقد مؤتمر دولي كامؿ الصالحيات، لتطبيؽ 

 قرارات الشرعية الدولية ذات الصمة وليس التفاوض عمييا.
 28/11/2012قدس برس، 

 
 «دولة فمسطين»ي وثيقة عمييا أفارات االسرائيمية برفض استالم تعميمات لمس: ليبرمان 19

ــــدة، رام اهللذكػػػػرت  ــــاة الجدي وزيػػػػر الخارجيػػػػة اإلسػػػػرائيمية، ، أف القػػػػدس المحتمػػػػة، عػػػػف 29/11/2012، الحي
أفيغػػدور ليبرمػػاف، أصػػدر تعميماتػػو لجميػػع السػػفارات والممثميػػات اإلسػػرائيمية فػػي أرجػػاء العػػالـ، بعػػدـ تمقػػي أو 

، أو مصػػدقة بخػػاتـ الدولػػة «دولػػة فمسػػطيف»رسػػائؿ أو برقيػػات، أو أي مسػػتندات رسػػمية تحمػػؿ عبػػارة اسػػتالـ 
 االخباري امس.« واي نت»الفمسطينية، وفقا لما أورده موقع 

ونقؿ الموقع عف رئيسة قسـ التأشيرات في الخارجية اإلسرائيمية غاليا ليفنوف، قوليا إف اليدؼ مف التعميمػات 
ديد عمػى عػدـ التعامػؿ مػع الرسػائؿ الرسػمية التػي تبعثيػا جيػات دبموماسػية دوليػة، وتتضػمف الجديدة ىػو التشػ

 مصطمحات غير مقبولة إسرائيميا مثؿ فمسطيف المحتمة، أو القدس المحتمة، أو المناطؽ المحتمة.
مطالبػة  وحظرت التعميمات الجديدة عمى السفارات والممثميات اإلسرائيمية حتػى مجػرد فػتح مثػؿ ىػذه الرسػائؿ،

بإعادتيػػا فػػورا إلػػى مصػػدرىا أو إىماليػػا، وعػػدـ التعػػاطي معيػػا بػػأي شػػكؿ، وحصػػر الرسػػائؿ التػػي يمكػػف ليػػذه 
 السفارات التعامؿ معيا بتمؾ التي تتضمف مصطمحات مثؿ إسرائيؿ، أو مناطؽ السمطة الفمسطينية.

ية الساحقة عمى منح فمسطيف صفة وتأتي ىذه الخطوة مع توقع موافقة الجمعية العامة لألمـ المتحدة، بالغالب
فػػػي المخاطبػػػات الرسػػػمية والدبموماسػػػية « دولػػػة فمسػػػطيف»دولػػػة مراقػػػب، والتػػػي سػػػتؤدي الػػػى اسػػػتخداـ عبػػػارة 

 المتعمقة بفمسطيف.
تسػػفي ىػػاوزر، قػػاؿ اف "التحػػرؾ  ،اإلسػػرائيمية سػػكرتير الحكومػػة ، أف29/11/2012، الحيــاة، لنــدن وأضػػافت

لمتحػدة سػيبعد السػالـ عػف المنطقػة ويتعػيف عمػى الفمسػطينييف أف يػدركوا انػو ال يمكػف الفمسطيني لػدى األمػـ ا
 تحقيؽ السالـ في الشرؽ األوسط اال مف خالؿ المفاوضات المباشرة وليس بالخطوات االحادية.

وفػػػي تصػػػريحات اعالميػػػة لػػػو اعتبػػػر ىػػػاوزر" اف التحػػػرؾ الفمسػػػطيني يشػػػكؿ خرقػػػا جوىريػػػا لالتفاقػػػات الدوليػػػة 
عة بيف السمطة الفمسػطينية واسػرائيؿ وخرقػا لمقواعػد مػا يسػمح لحكومػة اسػرائيؿ باتخػاذ ايػة خطػوة ترتأييػا الموق

 لحماية مصالحيا".
مػػف جيتػػو اعػػرب رئػػيس الحكومػػة السػػابؽ اييػػود اولمػػرت، عػػف اعتقػػاده بأنػػو مػػا مػػف سػػبب يػػدعو اسػػرائيؿ الػػى 

مكانػػة دولػػة غيػػر عضػػو لمفمسػػطينييف يضػػع معارضػػة الطمػػب الفمسػػطيني فػػي االمػػـ المتحػػدة معتبػػرا اف مػػنح 
االسػػػاس لحػػػؿ الػػػدولتيف وبالتػػػالي يتعػػػيف عمػػػى اسػػػرائيؿ اجػػػراء مفاوضػػػات مػػػع الجانػػػب الفمسػػػطيني عمػػػى ىػػػذا 
االسػػاس. واضػػاؼ فػػي رسػػالة بعػػث بيػػا الػػى البروفسػػور برنػػارد افيشػػاي، مػػف الجامعػػة العبريػػة فػػي القػػدس "اف 
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مػػى إسػػرائيؿ أف تطمػػؽ عمميػػة تسػػوية جػػادة مػػف المفاوضػػات الطمػػب الفمسػػطيني يتماشػػى مػػع حػػؿ الػػدولتيف وع
 ، ومف أجؿ حؿ باقي المسائؿ".67لمتوصؿ إلى اتفاؽ عمى حدود معينة تقـو عمى أساس حدود العاـ 

 
 طمب رفع التمثيل الفمسطيني بعدما أقرت بعجزىا عن منعو  "تقزيم"تسعى إلى  "إسرائيل" 20

أحرونوتي اإلسرائيمية عف مسؤوؿ إسرائيمي رفػض ذكػر اسػمو  ػ يو بي آي7 ونقمت صحيفة ييديعوت تؿ أبيب
أف الحكومة اإلسرائيمية تقّبمت حقيقة عجزىا عف منع الرئيس الفمسطيني محمود عباس مف التوجو إلػى األمػـ 

 المتحدة لطمب الحصوؿ عمى صفة دولة مراقب، إاّل أنيا ستحاوؿ التقميؿ مف شأنو.
فػي األمػػـ المتحػػدة وصػحيح أننػػا سػنرى ألعابػػًا ناريػة فػػي راـ ان ولكػػف وأضػاؼ يلػػف أزيػد مػػف أىميػة التصػػويت 

وقػػػاؿ مسػػػؤوؿ آخػػػر  المسػػػتوطنات سػػػتبقى مكانيػػػا وسيواصػػػؿ الجػػػيش اإلسػػػرائيمي العمػػػؿ فػػػي المنػػػاطؽ ذاتيػػػاي.
لإلذاعػػة اإلسػػرائيمية أف الحكومػػة قػػررت السػػعي لتقػػزيـ أىميػػة الطمػػب الفمسػػطيني، مضػػيفا إف يالحكومػػة قػػررت 

 اوؿ في القضية، عدـ إطالؽ تصريحات تصعيدية حوؿ الرد اإلسرائيمي عمى الخطوة الفمسطينيةي.بعد التد
 29/11/2012، القدس العربي، لندن
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سػرائيمية أمػس، إلػى اإل« ىػررتس»أظير استطالع لمرأي العاـ فػي إسػرائيؿ، نشػرت نتائجػو صػحيفة  تؿ أبيب7
اسػػتمرار التراجػػع فػػي قػػوة معسػػػكر اليسػػار والوسػػط لصػػالح قػػوى اليمػػػيف المتطػػرؼ، فػػي حػػاؿ خػػوض تسػػػيبي 

السػػػابقة، االنتخابػػػات القريبػػػة عمػػػى رأس حػػػزب مسػػػتقؿ، وعودتيػػػا إلػػػى الحيػػػاة « كػػػديما»ليفنػػػي، زعيمػػػة حػػػزب 
 السياسية.

حػزب الميكػود وفػوز عناصػر الػيمف األكثػر تطرفػا فػي وأجري ىذا االستطالع بعػد نتػائي االنتخابػات الداخميػة ل
« الحركػػػة»الحػػػزب، وكػػػذلؾ بعػػػد التأكػػػد مػػػف عػػػودة ليفنػػػي لمحيػػػاة السياسػػػية وتشػػػكيؿ حػػػزب جديػػػد يحمػػػؿ اسػػػـ 

ينػاير )كػانوف الثػاني( المقبػؿ. وشػممت العينػة فػي ىػذا االسػتطالع  22، فػي 19لخوض انتخابات الكنيست الػ
 ؽ إسرائيؿ ومف مختمؼ الفئات واألعمار.شخصا موزعيف عمى كافة مناط 514

القنػػػاة »ليبرمػػػاف بالمقارنػػػة مػػػع نتػػػائي االسػػػتطالع الػػػذي أجرتػػػو  -وأظيػػػر االسػػػتطالع تقػػػدما لتحػػػالؼ نتنيػػػاىو 
مقعػدا، فػي حػيف  39مقعدا إلػى  35لمتمفزيوف اإلسرائيمي المستقؿ في األسبوع الماضي، فيرتفع مف « العاشرة

مقاعد فقط. وال تشكؿ عودة ليفنػي وفقػا ليػذا  7بزعامة تسيبي ليفني عمى  «الحركة»سيحصؿ الحزب الجديد 
 66االستطالع أي خطر عمى معسكر اليميف، بػؿ بػالعكس، فػإف ىػذا المعسػكر سػيعزز قوتػو ويحصػؿ عمػى 

 نائبا. 54، بينما يصبح معسكر الوسط واليسار والعرب معا فقط 120مقعدا مف مجموع 
نما شكمت عودتيا ويشير االستطالع إلى أف ليفن ي لـ تستطع كسب أصوات مف جميور اليميف اإلسرائيمي وا 

مقاعػػد عػػف  5مقعػػدا ويتراجػػع  18تراجعػػا ألحػػزاب الوسػػط فػػي إسػػرائيؿ، حيػػث سيحصػػؿ حػػزب العمػػؿ عمػػى 
 13بزعامػػة يػػائير لبيػػد الػػذي تراجػػع مػػف « يوجػػد مسػػتقبؿ»اسػػتطالع القنػػاة العاشػػرة، وكػػذلؾ الحػػاؿ مػػع حػػزب 

بزعامػة شػاؤوؿ موفػاز، « كػديما»مقاعػد، فػي حػيف سيحصػؿ حػزب  8ع القنػاة العاشػرة إلػى مقعدا في اسػتطال
الػػػذي كػػػاف قػػػد أطػػػاح بميفنػػػي فػػػي االنتخابػػػات الداخميػػػة قبػػػؿ سػػػنة، عمػػػى مقعػػػديف فقػػػط. وفػػػي حالػػػة كيػػػذه مػػػف 

 المشكوؾ فيو أف يتجاوز نسبة الحسـ.
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اإلسرائيمية القادمة نتنياىو أـ ليفني، فأجاب  وقد سئؿ المستطمعة آراؤىـ عمف يجدونو مناسبا لرئاسة الحكومة
فػػي  21فػي المائػػة مػنيـ أف نتنيػػاىو ىػو الشػػخص المناسػػب لقيػادة الحكومػػة اإلسػرائيمية، فػػي حػيف أجػػاب  66

 المائة فقط أف ليفني ىي المناسبة لرئاسة الحكومة القادمة.
اؾ إلى الحكومة القادمة، في منصػب وزيػر وتجدر اإلشارة إلى أف نسبة اإلسرائيمييف المؤيديف لعودة إييود بار 

فػػي المائػػة فػػي االسػػتطالع  46فػػي المائػػة فػػي االسػػتطالع السػػابؽ إلػػى  39الػػدفاع، ارتفعػػت مػػرة أخػػرى، مػػف 
لف يعبر نسػبة الحسػـ فػي أي مػف « االستقالؿ»في المائة ال يريدونو في المنصب(. ولكف حزبو  39الجديد )

 االستطالعيف.
 29/11/2012، الشرق األوسط، لندن
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ىػػدد النائػػب األوؿ لػػرئيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي سػػيمفاف شػػالـو بأنػػو إذا توجيػػت السػػمطة 7 عمػػي الصػػالح - لنػػدف
فسػػيا بطمػػب تقػػديـ رؤسػػاء الفمسػػطينية إلػػى المحكمػػة الدوليػػة فػػي الىػػاي، فػػإف إسػػرائيؿ سػػتتوجو إلػػى المحكمػػة ن

حماس والمنظمات الفمسطينية األخرى في قطاع غػزة لممحاكمػة بسػبب إطػالؽ الصػواري  عمػى المػدف والقػرى 
المحاذية لقطاع غزة. وزعـ الوزير شالوـ في مقابمة إذاعيػة بعػد ظيػر أمػس أف توجػو أبػو مػازف إلػى الجمعيػة 

غير عضو في المنظمة الدولية يعتبر خرقا لالتفاقات  العامة لألمـ المتحدة بطمب الحصوؿ عمى مكانة دولة
 «.ماذا سيكوف مدى التزاـ الطرؼ الفمسطيني باالتفاقية الدائمة في حاؿ التوصؿ إلييا»المرحمية، متسائال7 

وردد الػػوزير شػػالـو مػػا قالتػػو رئيسػػة حػػزب )الحركػػة( تسػػيبي ليفنػػي مػػف أف سياسػػة حكومػػة نتنيػػاىو ىػػي التػػي 
ة الفمسطينية إلى التوجو إلى األمـ المتحدة. وأعرب عف اعتقاده بأف جيود إييود أولمرت دفعت برئيس السمط

السػابقيف، لمتوصػؿ إلػى اتفػاؽ مػع عبػاس، قػد فشػمت، كمػا وافػؽ رئػيس « كػديما»وتسيبي ليفني زعيمػي حػزب 
 الوزراء نتنياىو عمى تجميد االستيطاف واإلعالف بقبوؿ حؿ الدولتيف ولكف مف دوف جدوى.

رئيسػػة حػػزب العمػػؿ أشػػيمي يحيمػػوفيتش، فقالػػت إف المبػػادرة الفمسػػطينية فػػي األمػػـ المتحػػدة ال تصػػب فػػي  أمػػا
لكنػػو ال تجػوز المبالغػة فػػي مػدى أىميػة ىػػذه الخطػوة، ألف الحػديث يجػػري عػف الجمعيػػة »مصػمحة إسػرائيؿ، و

ى استئناؼ المفاوضات ودعت النائبة يحيموفيتش إل«. العامة لألمـ المتحدة، وليس عف مجمس األمف الدولي
 الفمسطينية، مؤكدة أف الجمود السياسي يتنافى والمصالح اإلسرائيمية. –اإلسرائيمية 

 29/11/2012، الشرق األوسط، لندن
  

 
 

 لمكافحة تيريب األسمحة بين سيناء وغزة تطالب بقوات أمريكية عمى الحدود "إسرائيل" 23
بوسػاطة مصػرية فػي القػاىرة، بػيف إسػرائيؿ وحمػاس مػف خالؿ المفاوضػات الجاريػة 7 نظير مجمي - تؿ أبيب

أجػػؿ التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ تيدئػػة أو ىدنػػة، اشػػترطت إسػػرائيؿ وضػػع نظػػاـ يمنػػع تيريػػب أسػػمحة جديػػدة لحركػػة 
حماس وغيرىا مػف التنظيمػات المسػمحة فػي قطػاع غػزة، ومػف بينيػا وضػع قػوات أميركيػة لمراقبػة الحػدود بػيف 

حصػػار البحػػري اإلسػػرائيمي وتعيػػد مصػػري لمكافحػػة ىػػذا التيريػػب، مقابػػؿ سػػيناء المصػػرية وغػػزة ومواصػػمة ال
 تخفيؼ الحصار عمى القطاع وفتح معبر رفح بالكامؿ.

 29/11/2012، الشرق األوسط، لندن
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ر ُعقػد فػي معيػد الدراسػات اإلسػتراتيجية التػابع لممركػز المتعػدد المجػاالت الناصرة ػ زىيػر أنػدراوس7 فػي مػؤتم
فػػػػي مدينػػػػة ىرتسػػػػميا، المتاخمػػػػة لتػػػػؿ أبيػػػػب، والػػػػذي يرأسػػػػو رئػػػػيس مركػػػػز األمػػػػف القػػػػومي اإلسػػػػرائيمي السػػػػابؽ، 
بروفيسػػور عػػوزي أراد، قػػدـ الجنػػراؿ فػػي االحتيػػاط دانػػي يػػاتوـ، رئػػيس جيػػاز الموسػػاد األسػػبؽ )االسػػتخبارات 

ارجيػة( صػػورة تشػػاؤمية حػػوؿ الوضػػع فػػي الشػػرؽ األوسػػط قػائال، إنػػو فػػي الوقػػت الػػذي سػػيكوف فيػػو الوضػػع الخ
 جيدا في الشرؽ األوسط سيكوف سيئا جدا في إسرائيؿ.

وتػابع يػػاتوـ، المسػػؤوؿ عػػف محاولػػة االغتيػاؿ الفاشػػمة لػػرئيس الػػدائرة السياسػػية فػي حمػػاس، خالػػد مشػػعؿ، عػػاـ 
عمػػػاف، تػػػابع قػػػائاًل إف االىتػػػزاز فػػػي المنطقػػػة يمعػػػب بشػػػكؿ أساسػػػي لصػػػالح ، فػػػي العاصػػػمة األردنيػػػة 1997

المتطرفيف وليس المعتػدليف، حيػث تظيػر الواليػات المتحػدة كمسػاعدة قصػيرة البػاع، لػذلؾ لػذلؾ، ىنػاؾ برأيػو، 
 أسباب عديدة لتكوف مقمقة جدا بالنسبة لمدولة العبرية.

لنقاط التالية7 سقوط الرئيس المصري السابؽ، محمػد حسػني وعدد ياتوـ أسباب القمؽ اإلسرائيمي مؤكدا عمى ا
مبارؾ المعتدؿ، تراجع مكانة الواليات المتحدة األمريكية في منطقة الشػرؽ األوسػط عمػى ضػوء سياسػتيا إزاء 
الدوؿ التي حصمت فييا ثورات، غياب الديمقراطية في الدوؿ العربية، إلى جانب التداعيات القاسية عمى مػف 

ذلػػؾ مثػؿ انشػػقاؽ السػػمطة الفمسػػطينية وصػعود حمػػاس، العػػراؽ وتقسػيمو، لبنػػاف وعػػدـ اسػػتقراره،  حػاوؿ تطبيػػؽ
كما أشار إلى الخطر عمى السالـ مع مصر المتمثػؿ باتفاقيػة )كامػب ديفيػد( المبرمػة بػيف الطػرفيف منػذ العػاـ 

لشارع المصري، زاعما ، تحويؿ االنتباه العالمي مف الخطر األساسي عمى دولة إسرائيؿ، إيراف وليس ا1979
أف الجميوريػػة اإلسػػالمية فػػي إيػػراف تسػػتخدـ ذلػػؾ لتزيػػد مػػف قوتيػػا فػػي المنطقػػة والحػػث عمػػى تفجيػػر السػػالح 

 النووي.
ولفػػت إلػػى أف معسػػكر المقاومػػة يسػػتمد الػػدعـ مػػف سػػقوط األنظمػػة المعتدلػػة، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، أشػػار فػػي 

ـ مبػػادرتيـ فػػي األمػػـ المتحػػدة خسػػروا شػػريكيـ المصػػري، سػػياؽ حديثػػو إلػػى أف الفمسػػطينييف الػػذيف يقفػػوف أمػػا
واليوـ استفادت حماس مف ىذا الفراغ، ولفت أيضا إلى ما أسػماه بتراخػي األمػف فػي سػيناء، محػذرا مػف عػزؿ 

تركيا، والفتا إلى التوتر السائد بيف دولة االحتالؿ مف جيػة وبػيف أوروبػا والواليػات المتحػدة  -إسرائيؿ عالميا 
 مف جية ثانية، عمى حد تعبيره. األمريكية

ووفقػػا لػػرئيس الموسػػاد األسػػبؽ، فػػإف الثػػورات فػػي الػػدوؿ العربيػػة سػػتؤدي فقػػط إلػػى عػػدـ االسػػتقرار والفوضػػى 
وستعزز التحديات األمنية التي تواجييا إسرائيؿ، قائاًل إنو بقدر ما سيكوف الوضع جيًدا في الشػرؽ األوسػط، 

 ى حد تعبيره.سيكوف سيًئا في الدولة العبرية، عم
وبنػاء عمػى النظريػة التػي طرحيػا الجنػراؿ فػي االحتيػػاط يػاتوـ، فإنػو يتحػتـ عمػى صػناع القػرار مػف المسػػتوييف 
السياسػػي واألمنػػي فػػي الدولػػة العبريػػة العمػػؿ وفػػؽ االقتراحػػات التػػي عرضػػيا خػػالؿ المػػؤتمر المػػذكور7 الحفػػاظ 

ثمػػػة أمػػػور أىػػػـ مػػػف  -العالقػػػات مػػػع أوبامػػػا  بكػػػؿ األسػػػاليب عمػػػى السػػػالـ مػػػع تركيػػػا واألردف، الحفػػػاظ عمػػػى
المواجية مع أوباما حوؿ مسألة المستوطنات، تحطيـ ومسألة الحدود. كمػا طالػب بنشػاط دبموماسػي إعالمػي 
مكافح لمنػع وجػود ديمقراطيػة فػي الشػرؽ األوسػط، لػذلؾ يجػب مسػاعدة إسػرائيؿ ومنػع سػيطرة جيػات متطرفػة 

 عمى البمداف العربية.
سرائيمية عمػى إطػالؽ مبػادرة سياسػية مػف شػأنيا إعػادة الفمسػطيني إلػى طاولػة المفاوضػات، وحث الحكومة اإل

بداًل مػف االعتػراؼ بالدولػة مػف قبػؿ األمػـ المتحػدة. وتطػرؽ إلػى األزمػة بػيف أنقػرة وتػؿ أبيػب وقػاؿ إف تػدىور 
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لتػدىور ولػيس األتػراؾ العالقات مع تركيا غير ضروري، الفًتا إلى أف إسرائيؿ ساىمت أيًضا وكثيرا في ىػذا ا
فقػػط، مؤكػػًدا عمػػى أف اقتػػػراح االعتػػذار الػػذي كػػاف موافػػػؽ عميػػو مػػف قبػػؿ األتػػػراؾ نسػػفتو جيػػات سياسػػية فػػػي 

 إسرائيؿ.
وساؽ قائاًل إنو مع تصاعد فرص توجيو ضربة عسػكرية إسػرائيمية إليػراف عمػى خمفيػة برنامجيػا النػووي الػذي 

ر الػرئيس األسػبؽ لمموسػاد مػف أف تنيمػر الصػواري  مػف قبػؿ حػزب تعتبره الدولة العبرية تيديًدا لوجودىػا، حػذ
 عمى إسرائيؿ عقب شنيا اليجوـ عمى الجميورية اإلسالمية.  ان المبناني وحركة حماس

وقاؿ الرئيس األسبؽ لمموساد أيضا إف إسرائيؿ ربما تجبر عمى تدمير أجزاء مػف لبنػاف وغػزة إذا أطمػؽ حػزب 
الد ردا عمػػى ىجػػـو إسػػرائيمي عمػػى إيػػراف، عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، حػػذر الجنػػراؿ فػػي ان وحمػػاس صػػواري  عمػػى الػػب

االحتياط مف تقديـ صػورة مروعػة لمطريقػة التػي سػوؼ تػرد بيػا إيػراف إذا اتخػذت إسػرائيؿ إجػراء عسػكريا ضػد 
 برنامجيا النووي. وبينمػا اعتػرؼ يػاتوـ بػأف إيػراف لػدييا عػدة مئػات قميمػة مػف الصػواري  التػي يمكػف أف تصػؿ
إلسرائيؿ وأف الثمف سوؼ يكوف مروًعا إذا ما تـ تزويد ىػذه الصػواري  بػرؤوس حربيػة نوويػة أو كيماويػة، إال 
أنو قاؿ7 إف القمؽ الرئيسي يتمثؿ في عشرات اآلالؼ مف الصواري  الموجودة في ترسانات حزب ان وحماس 

والذي نشره المعيد عمى موقعػو االلكترونػي  في لبناف وغزة. وتابع قائاًل في المؤتمر المذكور بمدينة ىرتسميا،
 إف ىذه الصواري  يمكف أف تغطي كؿ إسرائيؿ وىذه ىي المشكمة الرئيسية.

عنػدما أطمػؽ  2006واستطرد الجنراؿ ياتوـ قائاًل إف الدرس الذي تعممتو إسرائيؿ مف حرب لبناف الثانية عػاـ 
تعػػيف عمييػػا أف نوقػػؼ إطػػالؽ الصػػواري  مػػف حػػزب ان مئػػات الصػػواري  عمػػى شػػماؿ الػػبالد ىػػو أنػػو سػػوؼ ي

الشػػماؿ والجنػػوب بأسػػرع مػػا يمكػػف، وسػػاؽ قػػائاًل إنػػو مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ، سػػوؼ يتعػػيف عمػػى الدولػػة 
العبرية العمؿ بقوة كبيرة ضد البنية التحتية فػي لبنػاف وغػزة وربمػا يكػوف الػثمف الػذي سػوؼ تدفعػو لبنػاف وغػزة 

عرضػػة ألف تُػػدمر أو مػػف المػػرجح أف تُػػدمر أجػػزاء مػػف لبنػػاف وغػػزة حتػػى ال مروعػػا، مشػػيرا إلػػى أف إسػػرائيؿ 
 يعاني أو يقتؿ مواطنوف الدولة العبرية، عمى حد تعبيره.
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بروفيسػػور ىيمػػؿ فػػريش، الباحػػث فػػي معيػػد بػػيغف السػػادات والمحاضػػر فػػي ػػػ زىيػػر أنػػدراوس7 قػػاؿ ال الناصػػرة

جامعػػة بػػار إيػػالف، قػػاؿ فػػي ورقػػة بحثيػػة أعػػدىا وُنشػػرت عمػػى موقػػع المعيػػد االلكترونػػي أمػػس األربعػػاء، إف 
 الرئيس المصري محمد مرسي أثبت أنو قادر عمى أف يكوف دكتاتورا عمى خطى سمفو حسني مبارؾ.

طتو عف طريؽ حؿ المجمػس العسػكري األعمػى، الػذي كػاف ُيػدير شػؤوف الػبالد، ومػنح ولفت إلى اف تعزيز سم
نفسو صالحيات واسعة عمى النظاـ القضائي، لػـ تػأت مػف فػراغ، بػؿ أف المرسػـو الدسػتوري )تجػاوز السػمطة 
د القضػػائية( الػػذي أصػػدره الخمػػيس الفائػػت لػػـ يكػػف مػػف قبيػػؿ الصػػدفة، أنمػػا جػػاء ىػػذا المرسػػـو الػػديكتاتوري بعػػ

نجػػاح الػػػرئيس المصػػػري فػػي لعػػػب دور الوسػػػاطة ونجاحػػو فػػػي التوصػػػؿ إلػػى اتفػػػاؽ لوقػػػؼ إطػػالؽ النػػػار بػػػيف 
 إسرائيؿ وحماس.

وشدد الباحث اإلسرائيمي عمى أف مرسي يسعى إلى تعزيز سػيطرتو عمػى مصػر مػع االسػتمرار مػف االسػتفادة 
ه. واعتبػػػر الباحػػػث أف المرسػػػـو مػػػف المسػػػاعدات الغربيػػػة، التػػػي تحصػػػؿ عمييػػػا بػػػالد النيػػػؿ، عمػػػى حػػػد تعبيػػػر 

الدستوري ىو ضربة أخرى مف قبؿ مرسي، ففي آب )أغسطس( مف ىػذا العػاـ فػوجل الجميػع بعػزؿ المجمػس 
العسػػكري األعمػػى بقيػػادة المشػػير محمػػد حسػػيف طنطػػاوي، واالستعاضػػة عنػػو وعػػف بقيػػة الجنػػراالت والقيػػادات 
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الػذيف ُقتمػوا  15مرسػي اسػتغؿ مذبحػة شػرطة الحػدود  بجنراالت ُتعيد بعػض اليػدوء إلػى الػبالد، مشػيرا إلػى أف
مػف قبػػؿ مجموعػة جياديػػة بػالقرب مػػف الحػدود المصػػرية فػػي غػزة كعػػذره لتطييػر الجػػيش المصػري مػػف القيػػادة 
التي كانت مسؤولة، وشددت الورقة عمى أف عزؿ القيادة العسكرية مر بدوف احتجاجات أو أي أعماؿ أخػرى 

مؤسسة العسكرية، ومضى قائاًل إف مرسي لـ ُيكمؼ نفسو عناء توجيو الدعوة في الشارع المصري أو داخؿ ال
، عمػػى الػػرغـ مػػف أنيػػـ كػػانوا مػػف قػػدامى 1973لمجنػػراالت المقػػاليف إلػػى االحتفػػاؿ بالنصػػر فػػي حػػرب أكتػػوبر 

 المحاربيف البارزيف في ىذه الحرب.
جػاري وجػو الػرئيس لممػرة الثانيػة ضػربة وساؽ البروفيسور فريش قائاًل إنو فػي الػػثاني والعشػروف مػف الشػير ال

أخرى، في تصرؼ غريب عجيب، واستغؿ الوضع، بعد المرسـو الديكتاتوري لمتوجو إلى حضور مؤتمر عف 
التنمية االقتصادية في كراتشي، باكستاف، وأصػدر مرسػوًما رئاسػًيا )يطمػؽ عمييػا اسػـ يحمايػة الثػورة القػانوفي( 

 الدستور.الذي أنيى عممًيا عمؿ لجنة صياغة 
وساؽ الخبير اإلسرائيمي قائاًل إف الواليػات المتحػدة األمريكيػة وحمفاؤىػا األوروبيػوف، عمػى الػرغـ مػف خطػابيـ 
الػػديمقراطي، لػػـ يرتػػؽ رد فعميػػـ إلػػى المسػػتوى المطمػػوب واكتفػػوا بالتنديػػد والمػػـو الضػػعيفيف، عمػػى حػػد تعبيػػره، 

ذلػػؾ، ذلػػؾ أف ىػػذه الػػدوؿ، كانػػت أكثػػر ميتمػػًة وعبػػروا عػػف قمقيػػـ مػػف تصػػرفات مرسػػي، ولكػػف ال أكثػػر مػػف 
 بنجاح الرئيس مرسي في وقؼ إطالؽ النار بيف حماس وبيف إسرائيؿ، عمى حد تعبيره.

باإلضػافة إلػػى ذلػؾ، تسػػاءؿ البروفيسػور اإلسػػرائيمي فػي ورقتػػو البحثيػػة عػف مسػػألة التوقيػت، الفتًػػا إلػى أنػػو مػػا 
دفػع منتقديػو إلػى تسػميتو بفرعػوف جديػد، وبػيف وقػؼ إطػالؽ  ىي العالقة بيف إعالف المرسػوـ الرئاسػي، الػذي

النػػار فػػي غػػزةا مجيبػػا أف ىػػذا األمػػر يبػػدو وكأنػػو لغػػزا، ولكػػف فػػي الواقػػع كػػاف التػػرابط والتوقيػػت بػػيف الحػػدثيف7 
 المرسـو ووقؼ إطالؽ النار، ترابطا منطقيا ومقنعا، عمى حد قولو.

إلخػواف المسػمميف، تعيػد لمحركػة التػي ينتمػي إلييػا قبػؿ فقد تعيد الرئيس مرسي، وىو عضو بارز في حركة ا
أف ينتخب لرئاسة الجميورية، أنو سُيبت نفسو مف خالؿ وقؼ إطالؽ النار في غزة وىو األمر الذي لـ يسػع 
الرئيس السابؽ مبارؾ إلى فعمو، ناىيؾ عف تحقيقو. وتابع الباحث قائاًل إف مبػارؾ ُيصػور بشػكؿ خػاطل مػف 

ـ عمى أنو كاف حميًفا إلسرائيؿ، ولكف خالؿ فترتو تمكنت حركة حماس مػف إدخػاؿ كميػات قبؿ وسائؿ اإلعال
ً ا أف الػػرئيس المصػػري  ـَ كبيػػرة مػػف الصػػواري  والعتػػاد العسػػكري مػػف شػػبو جزيػػرة سػػيناء إلػػى قطػػاع غػػزة، زاعػػ

 المخموع استخدـ حركة حماس الستنزاؼ الدولة العبرية عمى الجبية الجنوبية.
ش إلػى أف موقػؼ مبػارؾ تغيػر بعػض الشػيء بعػد قيػاـ مئػات اآلالؼ مػف الفمسػطينييف فػي وأشار الباحث فػري

باقتحاـ معبر رفح الحػدودي إلػى شػماؿ سػيناء، زاعمػا  2008قطاع غزة، في كانوف الثاني )شباط( مف العاـ 
فػػي  أف العشػػرات مػػف مقػػاومي حمػػاس ومػػف الجيػػادييف اخترقػػوا الحػػدود واسػػتقروا فػػي سػػيناء، األمػػر الػػذي أدى

ضػعاؼ السػيطرة المصػرية فػي المنطقػة، عمػى  نياية المطاؼ إلػى تحػوؿ شػبو الجزيػرة إلػى مرتػع لإلرىػابييف وا 
 حد قولو.

وتابعػػت الورقػػة البحثيػػة قائمػػًة إف مرسػػي، خالفًػػا لمػػرئيس المخمػػوع مبػػارؾ، بػػات ممزمػػا بوقػػؼ جميػػع اليجمػػات 
ه، جنػػوب الدولػة العبريػػة، كمػا أنػػو أصػػبح الصػاروخية مػػف قطػاع غػػزة، وتحديػًدا مػػف قبػؿ حركػػة حمػػاس، باتجػا

ممزًما لوضع حٍد لكػؿ أشػكاؿ المقاومػة الفمسػطينية مػف قطػاع غػزة ضػد أىػداؼ إسػرائيمية، وىػذه المقاومػة ىػي 
 التي ُتميز حماس عف السمطة الفمسطينية في راـ ان بقيادة محمود عباس.
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قة مع غزة، ذلؾ أنو ُيحاوؿ إجبار أمريكا وزاد7 توقيت وقؼ إطالؽ النار ومرسوـ مرسي يشير إلى وجود عال
وحمفاؤىػا األوروبيػػوف إلػى التوصػػؿ التفػػاؽ معػو وفػػؽ ىػذه الصػػيغة7 اسػػمحوا لػي أف أكػػوف فرعػوف فػػي مصػػر، 

 وبالمقابؿ سُأقدـ لكـ االستقرار عمى الجبية اإلسرائيمية.
الؼ معكػـ فػي المنطقػة. بكممات أخرى7 مرسي يقوؿ7 أعطوني مممكتي، وأنا سوؼ أعطيكـ األولوية في التح

واختبػػار مرسػػي، كمػػا ُيسػػميو البروفيسػػور فػػريش سػػيكوف7 ىػػؿ الواليػػات المتحػػدة وأوروبػػا، ودوؿ الخمػػيي عمػػى 
 4.8استعداد قبوؿ ىذه الصفقة ببساطة7 ىؿ ستقبؿ ىذه الدوؿ منح قرض صندوؽ النقد الدولي لمصر بقيمة 

واؿ إضػػافية مػػف المػػاؿ الخميجيػػةا وىػػذه األمػػواؿ مميػػار دوالر، مػػع خمسػػة مميػػار يػػورو مػػف المسػػاعدات، وأمػػ
 ىدفيا إنقاذ االقتصاد المصري الذي يعاني مف االضطرابات الداخمية.

وخمػػص الباحػػث إلػػى القػػػوؿ إف السياسػػة الخارجيػػة ألمريكػػا كانػػػت دائًمػػا تعػػاني مػػف التػػػوتر بػػيف المثػػؿ العميػػػا 
ي ُيمكف الرىػاف عمػى أف واشػنطف، عمػى الػرغـ مػف لمديمقراطية )جيفرسوف( نشر والواقعية )ىاميمتوف(، وبالتال

الخطػاب الػديمقراطي، المصػادقة عمػى الصػفقة مػع مرسػي، لكػف الصػفقة قػد تكػوف مؤلمػة، بنػاء عمػى التجربػػة 
 العراقية وأمثمة أخرى كثيرة تشير إلى أف أمريكا تُفضؿ مصالحيا عمى مبادئيا الراقية، عمى حد تعبيره.

 29/11/2012، القدس العربي، لندن
 

 إسرائيمي: ال يوجد حل لوقف الصواريخ من غزة مسؤول 26
رئيس الوزراء لألمف القومي ػ وكاالت7 قاؿ الرئيس السابؽ لمجمس األمف القومي اإلسرائيمي ومستشار  القدس

البروفيسور عوزي أراد، "إف مػف يعتقػد أنػو يمكػف تحقيػؽ قػوة ردع أمػاـ العمميػات ضػد إسػرائيؿ، أو إيجػاد حػؿ 
 إلطالؽ الصواري ، فيو ال يعمـ عما يتحدث عنو".

 وأضػػاؼ أراد بمحاضػػرة لػػو فػػي مركػػز الدراسػػات واألمػػف القػػومي بجامعػػة حيفػػا، "يمكػػف الحػػديث عػػف قػػوة ردع
فعالة فقط مع الدوؿ النووية، أما في حالة المواجيات التقميدية ال يمكف الحديث عف قوة ردع، ومف يعتقد أنو 
باإلمكػػاف تحقيػػؽ قػػوة ردع أمػػاـ العمميػػات ضػػد إسػػرائيؿ، أو إيجػػاد حػػؿ إلطػػالؽ الصػػواري ، فيػػو ال يعمػػـ عمػػا 

 يتحدث عنو".
يػاط بػالقرب مػف حػدود غػزة أثنػاء العمميػة العسػكرية، لػـ تكػف وتابع قائاًل، "إف قياـ إسرائيؿ بنشػر الجنػود االحت

 سوى خطوة تيديدية تضر بمصداقية إسرائيؿ، وال تمس سوى بقدراتيا عمى الردع".
 

وحوؿ الطرؼ الرابح مف العممية العسكرية عمى قطػاع غػزة قػاؿ أراد، "مػف الصػعب تحديػد الطػرؼ الػرابح مػف 
ىنػاؾ خسػارة أو انتصػار مطمقػاف ألي مػف الجػانبيف، وال يمكػف  الطرؼ الخاسر، ولكف عمى كؿ حاؿ لـ تكػف

 معرفة الرابح أو الخاسر إال مف خالؿ ما يحممو المستقبؿ".
 29/11/2012، األيام، رام اهلل

 
 يحذ ر مستوطنيو في الجنوب من صواريخ فمسطينية "غير منفجرة"    االحتالل 27

صػػاروخ أطمقتػػو المقاومػػة  1200مية، بوجػػود أكثػػر مػػف أفػػادت تقػػديرات لمشػػرطة اإلسػػرائي7 الناصػػرة )فمسػػطيف(
الفمسػػطينية إبػػاف الجولػػة العسػػكرية األخيػػرة مػػع جػػيش االحػػتالؿ، لػػـ تنفجػػر معظميػػا، فػػي أمػػاكف مفتوحػػة فػػي 

 .1948المستوطنات الييودية جنوب األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
قاومػػة الفمسػطينية تّضػػمف إطػالؽ حػػوالي وذكػرت مصػادر فػػي الشػرطة، أف التصػػعيد العسػكري األخيػػر مػع الم

صػػاروخ مػػف قطػػاع غػػزة باتجػػاه أىػػداؼ إسػػرائيمية داخػػؿ الخػػط األخضػػر مػػف تػػؿ أبيػػب شػػمااًل إلػػى بئػػر  1490
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صػاروخ منيػا، فػي حػيف تتزايػد المخػاوؼ مػف  250السبع جنوبًا، مشيرًة إلى أنو تـّ جمع بقايا ما ال يزيد عػف 
 ـ يتـ العثور عمييا حتى اآلف أو أنيا لـ تنفجر بعد.وجود المئات مف ىذه الصواري  التي ل

وأضافت أف خبراء المتفجرات في الشرطة اإلسرائيمية عثروا خالؿ األياـ الثالثة األخيػرة عمػى سػبعة صػواري  
فػي أمػػاكف مفتوحػة فػػي منطقػة غػػالؼ غػزة، موضػػحة أف أي مسػاس بيػػذه الصػواري  كػػاف مػف شػػأنو أف يوقػػع 

 كارثة حقيقية.
ا، نقمت مصادر إعالميػة عبريػة عػف خبيػر المتفجػرات فػي الجػيش اإلسػرائيمي، إيػرز تمسػوط، قولػو مف جانبي

"إف الخوؼ األكبر ىو قياـ اإلسرائيمييف خالؿ األياـ المقبمة، وتحديدًا في نياية األسبوع بالتجوؿ في المناطؽ 
 حسب قولو.التي سقطت فييا الصواري  الفمسطينية، وىو ما يشّكؿ خطرًا عمى حياتيـ"، 

، اليقظػة 1948وناشد تمسوط، الييود سّكاف المستوطنات القائمة عمى أراضػي جنػوب فمسػطيف المحتمػة عػاـ 
 والحذر وعدـ المس باألجساـ المشبوىة عمى اإلطالؽ.

وفػػي سػػياؽ مّتصػػؿ، أّكػػد مسػػؤوؿ كبيػػر فػػي قسػػـ العمميػػات فػػي الشػػرطة اإلسػػرائيمية أف عمميػػة ترسػػيـ وتحديػػد 
 واري  التي أطمقتيا المقاومة الفمسطينية يحتاج إلى وقت طويؿ جدًا، حسب تأكيده.أماكف سقوط الص

 29/28/11/2012قدس برس، 

 
  خالل العدوان مقابر خمسف اواستيد 64ثالثة مساجد وتضررتدمير وزير األوقاف:  28

الؿ حمؿ وزير األوقاؼ والشئوف الدينية الدكتور إسماعيؿ رضواف، سمطات االحت7 جماؿ غيث - غزة
 اإلسرائيمية المسئولية الكاممة عف استيداؼ المساجد والمقابر والمدنييف الفمسطينييف.

واستيجف رضواف، في مؤتمر صحفي لو عقد عمى أنقاظ مجمع أبو خضرة الحكومي، والذي دمر بشكؿ 
يف مف كامؿ خالؿ العدواف األخير عمى قطاع غزة والذي استمر ثمانية أياـ، العدواف اليمجي عؿ المدني

 األطفاؿ والنساء وكبار السف، واستيداؼ دور العبادة والمقدسات بشكؿ متعمد.
طفاًل و  46شييًدا بينيـ  185وبمغت حصيمة العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة خالؿ الثمانية أياـ 

سيدات و  254طفاًل و  504مصاًبا مف بينيـ  1452مسًنا، في حيف بمغ عدد المصابيف  20سيدة و 12
 مسًنا، بحسب مركز المعمومات الصحية التابع لوزارة الصحة الفمسطينية.102

واعتبر وزير األوقاؼ، استيداؼ المدنييف ودور العبادة بمثابة جريمة حرب ضد اإلنسانية واألخالؽ والقيـ، 
منو  الفًتا إلى أف جريمة ىدـ المساجد تظير الصورة الحقيقية لعنصرية االحتالؿ اإلسرائيمي، ومحاولة

 إلشعاؿ حرب دينية في المنطقة، محذًرا مف عواقبيا.
مف موظفي الوزارة، الفتًا إلى أف سمطات االحتالؿ دمرت  3بيف وزير األوقاؼ والشئوف الدينية، استشياد و 

مقابر  5بشكؿ جزئي، إضافة إلى استيداؼ  64خالؿ عدوانيا عمى قطاع غزة ثالث مساجد بشكؿ كمي، و 
مبنى وعقاًرا وقفًيا تابعة لوزارة األوقاؼ  11أشالء وعظاـ الموتى، باإلضافة إلى تدمير ما أدى إلى تناثر 

 كدائرة العمؿ النسائي والمدرسة الشرعية في خانيونس.
بمغت أربعة مالييف  -حسب المجنة المكمفة بحصر األضرار-وأشار رضواف، إلى أف التكمفة اإلجمالية 

المساجد جريمة حرب مخالفة لكافة الشرائع السماوية والمبادئ  دوالر أمريكي، مضيًفا7 "إف استيداؼ
اإلنسانية والقانوف الدولي، وتكشؼ الوجو الحقيقي لالحتالؿ، الذي ييدؼ إلشعاؿ حرب دينية عمى اإلسالـ 

 والمسمميف".
 28/11/2012، فمسطين أون الين
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  2000 صحفيًّا منذ عام 23االحتالل قتل وزارة اإلعالم في رام اهلل:  29

حتى المحظة ثالثة وعشريف صحفيًّا فمسطينيًّا، وبمغ  2000قتمت قوات االحتالؿ )اإلسرائيمي( منذ بداية عاـ 
ـ حتى الحرب األخيرة عمى غزة 2008عدد االنتياكات )اإلسرائيمية( بحؽ الصحفييف الفمسطينييف منذ عاـ 

 انتياًكا. 930
ا رسائؿ إلى7 اتحاد الصحفييف العرب، واتحاد الصحفييف وقالت وزارة اإلعالـ في حكومة راـ ان7 "وجين

الدولييف، ومبعوث الرباعية لمشرؽ األوسط طوني بمير، ندعوىـ فييا إلى العمؿ الجاد والحثيث عمى اتخاذ 
الخطوات الالزمة مع الجيات والمنظمات الدولية المعنية؛ لحماية اإلعالـ واإلعالمييف الفمسطينييف، 

( وجيشيا عمى ما اقترفتو مف جرائـ بحؽ المدنييف الفمسطينييف، وبشكؿ خاص ومحاكمة )إسرائيؿ
 اإلعالميوف".

واستيدفت قوات االحتالؿ خالؿ العدواف األخير بشكؿ مباشر ومتعمد الطواقـ الصحفية، ما أدى إلى 
د استيداؼ استشياد ثالثة صحفييف، وتدمير عدد مف مكاتب وسائؿ اإلعالـ المحمية والعربية والدولية، بع

 عنيؼ ومباشر لألبراج والمباني التي اتخذت فييا تمؾ المؤسسات اإلعالمية مقاَر ليا.
واستعرض البياف عدًدا مف االنتياكات )اإلسرائيمية( بحؽ الصحفييف العامميف في األرض الفمسطينية خالؿ 

ـ، 2011مسجمة خالؿ  انتياكات 206انتياًكا، مقارنة بػ 76ـ، وبمغ عددىا 2012النصؼ األوؿ مف عاـ 
 انتياًكا. 218ـ إلى 2010ووصؿ العدد اإلجمالي لالنتياكات التي وثقت عاـ 

 28/11/2012، فمسطين أون الين
 

 : تقييم دولي مشترك حول االحتياجات اإلنسانية لقطاع غزة بعد العدوان اإلسرائيمي"أوتشا" 30
ؤوف اإلنسانية في األرض الفمسطينية المحتمة أفاد مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الش 7القدس المحتمة / سما

)أوتشا( في تقرير لو اليـو الخميس، بأف تقييما دوليا مشتركا يجرى حاليا بيف وكاالت األمـ المتحدة 
ومنظمات شريكة بالتنسيؽ مع السمطات المحمية، حوؿ االحتياجات اإلنسانية لسكاف قطاع غزة بعد الحرب 

 األخيرة.
قؼ إطالؽ النار الذي تـ التوصؿ إليو ال يزاؿ ساري المفعوؿ، حيث تمكف وأضاؼ التقرير أف و 

الفمسطينيوف مف الوصوؿ إلى المناطؽ الزراعية الواقعة قرب السياج، باإلضافة إلى مناطؽ صيد األسماؾ 
 التي تبعد عف الشاطل مسافة ستة أمياؿ بحرية.

الجاري، أف النشاطات الطبيعية استؤنفت في مف الشير  26إلى  22وأوضح التقرير الذي يغطي الفترة مف 
قطاع غزة منذ السبت الماضي، ومف بينيا المدارس وعبور البضائع والمسافريف والنشاطات التجارية واإلدارة 

 العامة.
صابة  آخريف عمى الحدود مع إسرائيؿ، باإلضافة إلى إطالؽ  19ورصد التقرير استشياد فمسطيني واحد وا 

تجاه جنوب إسرائيؿ مباشرة، بعد اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار، دوف وقوع إصابات أو عدد مف الصواري  با
 أضرار بالممتمكات.

عائمة ىجرت نتيجة تعرض منازليا ألضرار، وال تزاؿ تعيش لدى  700 -350وأشارت التقديرات إلى وجود 
ليا تقييما لنطاؽ األقارب واألصدقاء، بعضيا يعيش في ظروؼ صعبة لمغاية. وكشؼ التقرير أنو يجرى حا
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األضرار التي لحقت بالمباني السكنية، تشرؼ عميو األونروا، وبرنامي األمـ المتحدة اإلنمائي، بالتنسيؽ مع 
 وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف في غزة، ويتوقع أف ينتيي خالؿ أسبوعيف. 

وحدات سكنية( تعرضت  منزال )العديد منيا تتضمف عدة 298وقدرت النتائي األولية أف ما ال يقؿ عف 
ألضرار جسيمة أو ُىدمت، وما زاؿ توزيع األغطية البالستيكية عمى العائالت التي تعيش في منازؿ 

 تعرضت ألضرار طفيفة تضمنت تحطـ النوافذ واألبواب، مستمرا.
ويجري حاليا تقييـ نفسي يستيدؼ فئة األطفاؿ، حيث وصؿ في الخامس والعشريف مف الشير الجاري 

طفال يعيشوف في القرى ومخيمات الالجئيف واألحياء  500الفريؽ العامؿ المعني بحماية الطفؿ لػ أعضاء
وأوضحت النتائي األولية أف عددا كبيرا مف األطفاؿ يعانوف مف خوؼ حاد، وظيرت عمييـ  األكثر تضررا.

 أعراض االضطراب، بما في ذلؾ البكاء المفرط والتبوؿ الالإرادي والصراخ.
مدرسة ومرفقا تعميميا تعرضت ألضرار متفاوتة، معظميا تعرض  136النتائي األولية إلى أف وأشارت 

 لتحطيـ النوافذ واألبواب.
وبيف التقرير أف نقص الوقود ال يزاؿ يشكؿ مصدر قمؽ ألنو يعيؽ قدرة البمديات عمى إزالة النفايات الصمبة، 

ؿ العدائية، موضحا أف برنامي األمـ المتحدة بما في ذلؾ النفايات التي تراكمت خالؿ تصعيد األعما
لتر مف الوقود عبر المشاريع التي يموليا  100,000اإلنمائي سيدعـ بمدية غزة مف خالؿ تزويدىا ب

 صندوؽ االستجابة الطارئة.
 29/11/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 عبة"رئيس رابطة األسرى المحررين: األوضاع المادية لمحرري الضفة الغربية "ص 31

وصؼ رئيس رابطة األسرى المحرريف توفيؽ أبو نعيـ الوضع المعيشي لألسرى 7 محمد جاسر - غزة
"صعب" نتيجة تعامؿ السمطة الفمسطينة بالضفة معيـ، حيث يعتمد معظميـ عمى مصدر رزؽ وحيد وىو 

 الراتب، متسائاًل إذا لـ يتسمـ األسير راتبو فماذا سيكوف حالتوا.
تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، األربعاء، السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية بالتمييز  واتيـ أبو نعيـ في

 بيف أسرى حركتي حماس والجياد اإلسالمي وأسرى منظمة التحرير الفمسطينية.
وانتقد رئيس رابطة األسرى المحرريف ما يحدث لألسرى، قائاًل7 "وكأننا أصبحنا عبل عمى الشعب 

 الحكومية". الفمسطيني ومؤسساتو
وطالب السمطة بالتعامؿ مع األسرى عمى ميزاف واحد، كما تعاممت حماس مع األسرى في صفقة وفاء 

 األحرار، حيث أنيا لـ تفرؽ بيف فصيؿ أو بأخر.
 28/11/2012، فمسطين أون الين

 
 االحتالل يرتكب اعتداءات جديدة في الضفة  32

حتالؿ اإلسرائيمي في الضفة الغربية أمس مزارع مساحتيا جرفت قوة مف جيش اال -راـ ان، غزة )االتحاد(
دونما في وادي الرقاطي ُقرب بمدة بيت أوال شماؿ غرب الخميؿ مزروعة بنحو ألؼ شجرة زيتوف ولوز،  70

كما ىدمت بئر مياه وغرفة زراعية فييا والجدراف المحيطة بيا. وىدمت عددًا مف خياـ البدو الفمسطينييف في 
شابًا فمسطينيًا، خالؿ حممة  16ُقرب البمدة، فيما تتواصؿ عمميات اليدـ ىناؾ. و اعتقمت  منطقة أـ نير

 تفتيش شنتيا في نابمس وسبسطية وبمدة بيتا ومخيـ بالطة لالجئيف الفمسطينييف.
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 29/11/2012، االتحاد، ابوظبي
 

  "إسرائيل" تخرق التيدئة وتعتقل تسعة صيادين شمال غزة 33
الناطؽ باسـ وزارة الداخمية في حكومة حماس ، أف أ ؼ ب، عف 29/11/2012 ،الحياة، لندنذكرت 

إسالـ شيواف أعمف أف الشرطة البحرية اإلسرائيمية اعتقمت تسعة صياديف فمسطينييف في البحر شماؿ قطاع 
  غزة وأغرقت مراكبيـ، في خرؽ جديد لمتيدئة.

يمي توغمت، صباح اليوـ الخميس قوات االحتالؿ اإلسرائ، أن 29/11/2012قدس برس، وأضافت 
(، شرؽ خاف يونس الواقعة في جنوب قطاع غزة. وقاؿ راصد ميداني لػ "قدس برس" إف عدة 11|29)

دبابات وجرافات إسرائيمية خرجت صباح اليوـ الخميس مف موقع "كيسوفيـ" العسكري شرؽ خاف يونس 
وأضاؼ أف تمؾ القوات  راض زراعية.وتوغمت في بمدة القرارة شماؿ شرؽ خاف يونس وقامت بتجريؼ أ

أطمقت النار تجاه منازؿ الفمسطينييف. وبعد انتياء عممية التجريؼ انسحبت مف المكاف، دوف اف يبمغ عف 
 وقوع إصابات في اإلرواح.

 
 

 شاحنة مساعدات لغزة 250تسمح بإدخال  "إسرائيل" 34
مف الوقود الصناعى القطرى لمحطة سمحت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمى، اليوـ األربعاء، بض  كميات 

 توليد الكيرباء فى قطاع غزة، مف خالؿ معبر كـر أبو سالـ جنوب القطاع.
شاحنة محممة بمساعدات،  250وقالت لجنة تنسيؽ إدخاؿ البضائع لمقطاع، إف االحتالؿ سمح بإدخاؿ 

ميات محدودة مف غاز وسمع غذائية وطبية لمقطاعيف التجارى والزراعى، وأضافت أنو سيتـ أيضا ض  ك
دخاؿ كميات مف "الحصى" لصالح المشاريع الدولية بغزة.  الطيى، وا 

شاحنة محممة بمساعدات وبضائع لمقطاعيف  276وأشارت إلى أف االحتالؿ سمح أمس الثالثاء، بإدخاؿ 
 التجارى والزراعى، باإلضافة لض  كميات محدودة مف السوالر الصناعى القطرى وغاز الطيى.

 28/11/2012، أون الين فمسطين
 

 في غزة المبنانية" القوات"غضب فمسطيني من استقبال ممثل  35
بدا، أمس، أف غزة استفاقت فجأة عمى أبعاد استقباؿ حكومتيا لمنائب انطواف زىرا عضو 7 ضياء الكحموت

جتماعي ، أمس األوؿ، وىو األمر الذي تـ التعبير عنو عبر صفحات التواصؿ اال«القوات المبنانية»كتمة 
 رفضًا لمزيارة واالستقباؿ.« فايس بوؾ»وخاصة 

ومف مواقع التواصؿ، انتقمت عدوى الغضب سريعًا إلى الشارع الغزي الذي رأى في استقباؿ أحد المسؤوليف 
وصمة عار في تاري  القطاع، لكف الغزييف التمسوا عذرًا لحكومتيـ التي ال « مجزرة صبرا وشاتيالً »عف 

 ستقباؿ أي زائر لمقطاع.يمكنيا أف ترفض ا
ف كانت مجموعات شبابية  لـ تدـ الزيارة أكثر مف خمس ساعات، لكف آثارىا والغضب منيا لـ ينتو، وا 
أعمنت بأنيا لو كانت تعمـ بالزيارة مسبقا لكانت خرجت لقوؿ كممتيا الرافضة لزيارة زىرا، وىي حاؿ كثيريف 

 ، لكنيـ لـ يعرفوا أف زىرا مف ضمنو.«آذار 14»قالوا انيـ كانوا يعرفوف بزيارة وفد 
 29/11/2012، السفير، بيروت
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 "االستيطان واالنقسام الفمسطيني" من أبرز المخاطر التي تيدد السالمبن رعد:  األمير فراس 36

أكد األميػر فػراس بػف رعػد فػي محاضػرة ألقاىػا أمػس فػي الجمعيػة األردنيػة لمعمػـو والثقافػة، أف  7 الغد -عماف
اطر التػػي تيػػدد عمميػػة السػػالـ، تعميػػؽ االنقسػػاـ الفمسػػطيني، ومحػػاذير انييػػار السػػمطة بسػػبب مػػف أبػػرز المخػػ

األزمة الماليػة، والوصػوؿ إلػى حالػة إلغػاء االتفاقيػات المتعمقػة بعمميػة السػالـ، فضػال عػف تسػريع االسػتيطاف، 
 ؽ الفوضى.واالنسحاب اإلسرائيمي أحادي الجانب مف بعض أجزاء الضفة الغربية بدوف تنسيؽ، لخم

وعبر عف قناعتو أف الوضع األمثؿ لمسار القضية الفمسطينية ىو "إعادة استئناؼ المفاوضات المباشرة بناء 
وعػػرض نبػذة عػػف  عمػى مرجعيػة واضػػحة، ومواصػمة الجيػػود االقتصػادية واألمنيػػة ودعػـ السػػمطة الفمسػطينية".

ثمانيػة مرتكػزات اقتصػادية ىػي7 تنميػة القطػاع أجندة ممثؿ المجنػة الرباعيػة فػي القػدس الشػرقية، مبينػا أف ليػا 
الخاص، وتشجيع التجارة، وحرية التنقؿ، وتنمية البنية التحتيػة، واسػتراتيجية خاصػة لقطػاع غػزة، إضػافة إلػى 
القػػدس الشػػرقية، ومنطقػػة ج، وتطػػوير القطػػاع القضػػائي، ودعػػـ السػػمطة الفمسػػطينية ماليػػا. وكشػػؼ سػػموه عػػف 

قتصػػادي، مبينػػا أف عنػػواف عمػػؿ المجنػػة فػػي المرحمػػة القادمػػة تثبيػػت اليويػػة بعػػض اإلنجػػازات فػػي المسػػار اال
 الفمسطينية في القدس.

 29/11/2012، الغد، عم ان
 

 الممك يولي القضية الفمسطينية أعمى درجات العناية والرعاية :دائرة الشؤون الفمسطينية 37
الممؾ عبدان الثػاني ، أف ود العقرباويمدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية محمقاؿ  7فيروز مبيضيف -عماف 

يولي القضية الفمسطينية أعمى درجات العناية والرعاية، وظمت فمسطيف وقضيتيا االلـ والجرح والمعاناة التػي 
حمميا جاللتو الى جميع المنابر الدولية واالقميمية، وكاف صوتو مدويًا لمداواة ىػذا الجػرح وااللػـ والظمػـ الػذي 

ويوضػػح اف قضػية الالجئػػيف الفمسػػطينييف حػػازت عمػػى  الفمسػػطيني عبػر السػػنيف الماضػػية.تعػرض لػػو الشػػعب 
 مف خالؿ العمؿ عمى ازالة الظمـ التاريخي الذي لحؽ بالشعب الفمسطيني. الممؾاىتماـ كبير مف قبؿ 

 29/11/2012، الغد، عم ان
 

 ات كبيرةالمنجا والكاكا اإلسرائيمية تغزو مختمف األسواق المحمية بكمياألردن:  38
بػػدأت المانجػػا اإلسػػرائيمية  تغػػزو األسػػواؽ المحميػػة  أف الكميػػة المسػػتوردة بمغػػت) 7 عصػػاـ مبيضػػيف -السػػبيؿ 
 ( الشير الماضي 78طنا في حيف كانت كميات الكاكا)  (263.5

 ويجػػيء تضػػاعؼ اسػػتيراد األردف مػػف المانجػػا اإلسػػرائيمية والكاكػػا  فػػي وقػػت مػػا تػػزاؿ فيػػو وزارة الزراعػػة تمػػـز
المسػتورديف بقرارىػا الصػادر قبػػؿ عػاميف، والقاضػي بضػػرورة تمييػز المنتجػات الزراعيػػة اإلسػرائيمية مػف خػػالؿ 

 وضع ليبؿ عمييا يشير إلى مصدرىا لغايات تخيير المستيمؾ بيف شرائيا أو العزوؼ عنيا.
 29/11/2012، السبيل، عم ان

 
 سرائيميي الصراع العربي اإلما جرى في غزة يؤسس لمرحمة جديدة فوزير خارجية لبنان:  39

وزير الخارجية المبناني بعد عودتو مػف قطػاع غػزة، حيػث كػاف ضػمف وفػد  عدناف منصور7 قاؿ مارليف خميفة
كانت المّرة األولى التي تطأ فييا قدماي جزءًا مف أرض فمسػطيف، كنػت بغايػة الشػوؽ لمعاينػة 7 »وزراء عرب
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لرؤيػػة وجػػوه تػػدفع ثمػػف االحػػتالؿ منػػذ عقػػود، فػػي مػػا أعػػيف  حػػاؿ الشػػعب الفمسػػطيني واستبسػػالو، وجرفنػػي تػػوؽ
 «.العالـ مغمضة ال تراىا

، وعندما تحدث الى أىػالي الشػيداء، وأثنػاء تقػديـ التعػازي لعائمػة «الشفاء»تأثر منصور بما رآه في مستشفى 
اسػػيتي اختمجػػت فػػّي أحاسػػيس متفجػػرة. غػػادرت ديبموم»أشػػخاص دفعػػة واحػػدة. يقػػوؿ  10التػػي فقػػدت « الػدلو»

وتساءلت بمرارة عف الضمير العالمي لمدوؿ التي تطالب بالديموقراطيػة والحريػة وحقػوؽ اإلنسػاف، مػاذا فعمػت 
عامػػًاا مػػاذا حققػػت لشػػعب تػػرؾ فريسػػة لمتسػػويات السياسػػية ورىينػػة لألمػػر الواقػػع  64لمشػػعب الفمسػػطيني بعػػد 

 «.الذي تحاوؿ إسرائيؿ فرضو عميو
لػػو عػػدت مػػف غػػزة قبػػؿ ترؤسػػؾ اجتمػػاعي القػػاىرة مػػاذا كػػاف ليتغيػػرا يجيػػب وزيػػر الخارجيػػة7 « السػػفير»تسػػأؿ 

 «.لكاف موقفي أشّد صالبة بالتأكيد. موقفنا في القاىرة ىو الحّد األدنى مما قد يبادر اليو العرب»منصور7 
 المساعدة في تحقيؽ السالـ في المنطقػة»في االجتماع األوروبي ػ العربي، طالب منصور الشريؾ األوروبي 

  .«وتأميف الدولة الفمسطينية لمشعب الفمسطيني وتطبيؽ المبادرات واالتفاقيات الموقعة
مػػا جػػػرى فػػي غػػزة قمػػػب »ينتقػػؿ منصػػور مػػػف النصػػر الديبموماسػػي الػػػى النصػػر الفمسػػطيني الميػػػداني، قػػائال7 

ف زمػػف المعػػادالت. لػػيس ىنالػػؾ مػػف قػػوة تسػػتطيع اليػػـو أف تحسػػـ األمػػور لصػػالحيا، وأعنػػي بيػػا إسػػرائيؿ، إ
نيػػػاء األمػػػور بالطريقػػػة التػػػي تريػػػدىا إسػػػرائيؿ انتيػػػى، تػػػوازف الرعػػػب موجػػػود والمسػػػتقبؿ  فػػػرض األمػػػر الواقػػػع وا 

، وقنػػاعتي أف مػػا جػػرى 2012وحػػرب  2009- 2008لنوعيػػة المقاتػػؿ الفمسػػطيني والفػػارؽ واضػػح بػػيف حػػرب 
رعػػب وعػػدـ اسػػتفراد إسػػرائيؿ فػػي غػػزة يؤسػػس لمرحمػػة جديػػدة فػػي الصػػراع العربػػي االسػػرائيمي عنوانيػػا تػػوازف ال

 «.بالعمميات العسكرية. نعـ، لـ تعد إسرائيؿ ىي التي تتحكـ بالمعبة العسكرية في المنطقة
الميػداف أثػر بشػكؿ كبيػر، »وعّما إذا كاف النجاح الديبموماسي العربػي يػوازي نجػاح المقاومػة يجيػب منصػور7 

عطاء الفمسطينييف حقوقًا ل ـ تكف قباًل، وعوض أف يصطاد الصيادوف فػي حػدود والدليؿ وقؼ إطالؽ النار وا 
أميػػاؿ، وصػػارت توجػػد إمكانيػػة لممػػزارعيف لتفقػػد  6بػػات يحػػؽ ليػػـ الصػػيد بػػػ« الغزاويػػة»أميػػاؿ داخػػؿ الميػػاه  3

 «.مزارعيـ، وينبغي العمؿ اليوـ عمى فؾ الحصار كميًا وفتح المعابر الى غزة مف جية مصر
 29/11/2012، السفير، بيروت

 
 جية مصر يؤكد دعم بالده لممسعى الفمسطيني باألمم المتحدةوزير خار  40

القػػاىرة ػ د ب أ7 أكػػد وزيػػر الخارجيػػة المصػػري محمػػد كامػػؿ عمػػرو األربعػػاء يدعػػـ بػػالده الكامػػؿي لممسػػعى 
الفمسػػػػطيني لمحصػػػػوؿ عمػػػػى اعتػػػػراؼ الجمعيػػػػة العامػػػػة لألمػػػػـ المتحػػػػدة بفمسػػػػطيف كدولػػػػة مراقػػػػب غيػػػػر عضػػػػو 

يػاف لمخارجيػة المصػرية تمقػت وكالػة األنبػاء األلمانيػة نسػخة منػو امػس أف ىػذا جػاء وذكر ب بالمنظمة الدولية.
خػػالؿ اتصػػاؿ ىػػاتفي تمقػػاه الػػوزير عمػػرو مػػف أليسػػتر بػػرت وزيػػر الدولػػة البريطػػاني لمشػػؤوف الخارجيػػة، بحثػػا 

 خاللو االثناف تطورات المسعى الفمسطيني .
 الواسػع لمقػرار الفمسػطيني المطػروح فػي ىػذا الشػأفي. وأشار الوزير المصري إلى جيػود ضػماف يالتأييػد الػدولي

وبحسػػب البيػػاف، تطػػرؽ االتصػػاؿ إلػػى كيفيػػة تفعيػػؿ المبػػادرات المتعمقػػة بالتنميػػة ودعػػـ االقتصػػاد فػػي مصػػر 
لى التطورات السياسية في مصر.  والمنطقة العربية وا 

 29/11/2012، القدس العربي، لندن
 

 الفمسطيني باألمم المتحدة تكثف دعميا لممسعى "اإلسالمي التعاون" 41
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الريػػاض ػ د ب أ7 أعمنػػت منظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي األربعػػاء أنيػػا كثفػػت فػػي األسػػبوع الجػػاري ومػػف خػػالؿ 
مكتبيػػػا فػػػي نيويػػػورؾ حشػػػدىا لػػػدعـ التصػػػويت لصػػػالح المسػػػعى الفمسػػػطيني فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة، وذلػػػؾ تنفيػػػذا 

 نظمة، الذي عقد مؤخرا في جيبوتي.لقرارات اجتماع وزراء الخارجية بالدوؿ األعضاء بالم
وقالت المنظمة فػي بيػاف امػس إف ياألمػيف العػاـ لػػمنظمة التعػاوف اإلسػالمي أكمػؿ الػديف إحسػاف أوغمػى، قػاـ 
اليػػػـو باتصػػػاالت مكثفػػػة تسػػػتمر حتػػػى مػػػا قبػػػؿ عمميػػػة التصػػػويت غػػػدا الخمػػػيس، وذلػػػؾ مػػػع عػػػدد مػػػف الػػػدوؿ 

التابعػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة مػػػف أجػػػؿ ضػػػماف أعمػػػى نسػػػبة  األعضػػػاء والمجموعػػػات الكبػػػرى فػػػي الجمعيػػػة العامػػػة
 تصويت لصالح دولة فمسطينية مراقب غير عضو في األمـ المتحدةي.

وشػػدد أوغمػػى عمػػى أنػػو، وألوؿ مػػرة عمػػى مػػدى أكثػػر مػػف أربعػػة عقػػود، ىػػي عمػػر منظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي، 
مفمسػػطينييف، واالسػػػتفادة مػػف ىػػػذه يطمػػب مػػف الػػػدوؿ األعضػػاء أف تتػػػيح لممنظمػػة يتقػػػديـ إنجػػاز بيػػذا الحجػػػـ ل

 الفرصة التاريخية، لتنبري لمتصويت لصالح الدولة الفمسطينية في األمـ المتحدة.
 29/11/2012، القدس العربي، لندن
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أنػػو  ،لجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة السػػفير أحمػػد بػػف حمػػي أمػػس أعمػػف نائػػب األمػػيف العػػاـ7 أحمػػد اسػػماعيؿ -القػػاىرة
ديسػػمبر المقبػػؿ،  9تقػػرر عقػػد اجتمػػاع لػػوزراء خارجيػػة لجنػػة متابعػػة مبػػادرة السػػالـ العربيػػة فػػي الدوحػػة يػػـو 

برئاسػػة الشػػي  حمػػد بػػف جاسػػـ رئػػيس الػػوزراء وزيػػر خارجيػػة قطػػر، تنفيػػًذا لقػػرار مجمػػس الجامعػػة األخيػػر فػػي 
بر الجاري، وذلؾ لدراسة وتقييـ الموقػؼ العربػي مػف عمميػة السػالـ، وبحػث دعػـ السػمطة نوفم 19القاىرة يوـ 

الفمسػػػطينية اقتصػػػادًيا ومالًيػػػا فػػػي حػػػاؿ تعرضػػػيا لعقوبػػػات اقتصػػػادية جػػػراء نتيجػػػة التصػػػويت اليػػػوـ لحصػػػوؿ 
 فمسطيف عمى دولة غير عضو في األمـ المتحدة.
س المجنة الشي  حمد تـ االتفاؽ عمػى عقػد اجتمػاع وزراء وقاؿ انو بعد مشاورات جرت بيف األميف العاـ ورئي

خارجيػػة لجنػػة متابعػػة مبػػادرة السػػالـ العربيػػة فػػي الدوحػػة إلعػػادة تقيػػيـ عمميػػة السػػالـ بمػػا فييػػا المبػػادرة العربيػػة 
لمسالـ واآلليات الدولية خاصة المجنة الرباعيػة التػي أثبتػت فشػميا بالتعامػؿ مػع عمميػة السػالـ ومناقشػة كيفيػة 

وأشػار إلػى أف توجيػو الػدعوة كػاف مػف الشػي  حمػد  لدفع باتجاه آليات جديدة في التعامػؿ مػع ىػذا الموضػوع.ا
بػػف جاسػػـ لمػػدوؿ األعضػػاء فػػي المجنػػة لممشػػاركة فػػي ىػػذا االجتمػػاع الػػوزاري، موضػػًحا أف ىػػذا االجتمػػاع بنػػاء 

 عمى تكميؼ مف االجتماع الوزاري الطارئ بالقاىرة.
أف الجامعة العربية وجيت رسائؿ رسمية إلى الدوؿ العربية كافة بعد زيػارة الوفػد  وكشؼ بف حمي النقاب عف

الوزاري العربي إلى غزة، مف أجؿ القياـ بتقديـ الدعـ العاجؿ لمشعب الفمسػطيني ومسػاعدتو فػي عمميػة إعػادة 
تػػـ التوصػػؿ  اإلعمػار والبنػػاء، مػف أجػػؿ تنفيػذ قػػرار كسػػر الحصػار عمػػى غػزة، وفػػي ضػػوء اليدنػة الحاليػػة التػي

 إلييا بجيود مقدرة مف مصر بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف.
 29/11/2012، البيان، دبي
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غزة7 قاؿ نائب مدير المخابرات المصرية الوكيؿ محمد إبراىيـ إف القاىرة ستدعو الفصائؿ الفمسػطينية خػالؿ 
ألوؿ( المقبػػػؿ لممشػػػاركة فػػػي اجتماعػػػات لممشػػػاورات حػػػوؿ إتمػػػاـ وترجمػػػة المصػػػالحة شػػػير ديسػػػمبر )كػػػانوف ا
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الفمسػػػطينية عمميػػػا، والبػػػدء بخطػػػوات عمػػػى األرض، وتحقيػػػؽ الوحػػػدة السياسػػػية والوطنيػػػة بػػػيف الضػػػفة الغربيػػػة 
 وقطاع غزة.

ونائبػػو رزؽ  وجػػاءت تأكيػػدات إبػػراىيـ خػػالؿ لقائػػو مػػع األمػػيف العػػاـ لحركػػة المقاومػػة الشػػعبية زكريػػا دغمػػش
عػػروؽ فػػي مقػػر الجيػػاز بمدينػػة القػػاىرة، بحضػػور كػػؿ مػػف المػػواء نػػادر األعصػػر مسػػؤوؿ الممػػؼ الفمسػػطيني 
والعميد أحمد عبػد الخػالؽ. وبحػث الطرفػاف آخػر مسػتجدات ممػؼ التيدئػة مػع االحػتالؿ اإلسػرائيمي وتفاصػيؿ 

 التفاىمات التي توصمت ليا المقاومة بوساطة مصرية.
 29/11/2012، ندنالشرق األوسط، ل
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وصؿ وزير الصحة التونسي عبد المطيؼ المكي قطاع غزة عصر أمػس األربعػاء عمػى رأس وفػد طبػي 7 غزة
 متخصػػص يػػرافقيـ سػػفير تػػونس فػػي القػػاىرة لمتضػػامف مػػع أىػػالي القطػػاع والتخفيػػؼ عػػنيـ مػػف آثػػار العػػدواف.

فػػي معبػػر رفػػح وزيػػر الصػػحة بغػػزة مفيػػد المخمالتػػي وعػػدد مػػف المػػدراء العػػاموف فػػي وكػػاف فػػي اسػػتقباؿ الوفػػد 
ورحػػب المخمالتػػي بالوفػػد التونسػػي، مثمًنػػا ىػػذه الخطػػوة والتػػي تػػأتي فػػي "إطػػار األخػػوة ومػػدى شػػعور  الػػوزارة.

 اإلخوة في تونس لمدى وحدة الجسد العربي".
األطباء المتخصصيف الذيف سيجمسوف في قطاع مف جانبو، قاؿ المكي إف الوفد التونسي يضـ مجموعة مف 

ونػػوه إلػػى أف  غػػزة لعػػدة أيػػاـ لتقػػديـ الواجػػب ومسػػاعدة الطػػواقـ الطبيػػة الفمسػػطينية باتجػػاه الجرحػػى والمصػػابيف.
% مػػف المسػػاعدات التػػي طمبػػت مػػف وزارة الصػػحة، مضػػيًفا أف "األيػػاـ 10الوفػػد التونسػػي وصػػؿ غػػزة محمػػاًل بػػػ

ؿ طػػائرة تونسػػية أخػػرى محممػػة بالمسػػاعدات الطبيػػة وسػػتقـو بنقػػؿ عػػدد آخػػر مػػف القميمػػة القادمػػة ستشػػيد وصػػو 
 الجرحى والمصابيف في القطاع".

 29/11/2012، السبيل، عم ان
 

 العرب" يختتم زيارتو لغزة بدعوة مالحقة االحتالل الصحفيين" 45
ة، مسػػػاء اليػػػـو اختػػػتـ وفػػػد اتحػػػاد الصػػػحفييف العػػػرب زيارتػػػو التضػػػامنية مػػػع قطػػػاع غػػػز 7 نبيػػػؿ سػػػنونو - غػػػزة

االربعاء، بعد أف عقد عدة لقاءات شممت رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية، وأسر اإلعالمييف الػذيف 
 استشيدوا خالؿ العدواف اإلسرائيمي األخير ضد قطاع غزة.

األمػيف العػاـ التحػاد الصػحفييف العػرب مكػـر محمػد  -الذي مكث فػي قطػاع غػزة عػدة سػاعات -وترأس الوفد
ـ  أح صػػحفيًا آخػػريف مػػف بيػػنيـ نقيػػب الصػػحفييف العػػراقييف مؤيػػد الالمػػي، ونقيػػب الصػػحفييف  23مػػد، فيمػػا ضػػ

 السودانييف محيي الديف تتياوي، ونقيب الصحفييف المغربييف عبد ان البقالي.
، قػاؿ األمػيف العػػاـ التحػاد الصػػحفييف العػرب مكػػـر أحمػد7 "إف  دمػػاء الشػيداء ىػػي التػي صػػنعت ىػذا النصػػرو 

ومػػف حػػؽ الشػػيداء عمينػػا أف نحػػارب جميعػػًا االنقسػػاـ، ونػػدعـ الوحػػدة الوطنيػػة، التػػي يجػػب أف تسػػبقيا وحػػدة 
وأضػػػػاؼ "أحمػػػػد" فػػػػي تصػػػػريحاٍت خاصػػػػة بػػػػػ" فمسػػػػطيف"7 "إف االحػػػػتالؿ اسػػػػتيدؼ اإلعالميػػػػيف  الصػػػػحفييف".

ما مدينتي )تؿ أبيػب( الفمسطينييف، لمنع تغطية وصوؿ صواري  المقاومة إلى كؿ مكاف في )إسرائيؿ(، والسي
 والقدس المحتمة، في ظؿ ثبات وصمود الشعب الفمسطيني في قطاع غزة".
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وشػػػػدد عمػػػػى أف الصػػػػحفييف الفمسػػػػطينييف أدوا رسػػػػالتيـ ببسػػػػالة، وضػػػػحوا بأنفسػػػػيـ فػػػػي سػػػػبيؿ كرامػػػػة الشػػػػعب 
ار فضػػح الفمسػػطيني، ورفعػػة األمػػة؛ مسػػتدركا7 "لػػذا فػػإف وفػػد اتحػػاد الصػػحفييف العػػرب يػػأتي إلػػى غػػزة فػػي إطػػ

 جرائـ االحتالؿ، والقياـ بالواجب تجاه إخوانيـ".
وحػػوؿ مػػا يمكػػف لالتحػػاد أف يقػػوـ بػػو لمالحقػػة االحػػتالؿ، قػػاؿ7 "لػػف نتػػردد فػػي التوجػػو إلػػى المحػػاكـ الدوليػػة، 
ثبػػػات الجػػػرائـ التػػػي ارتكبيػػػا االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي ضػػػد الصػػػحفييف  والتقػػػدـ بالوثػػػائؽ المسػػػاعدة عمػػػى إدانػػػة وا 

 ف في قطاع غزة، والذيف ساىموا بشكؿ أساسي في نشأة االتحاد".الفمسطينيي
 28/11/2012، فمسطين أون الين
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تونس ػ يو بي اي7 رّدت حركة يوفاءي التونسػية عمػى تصػريحات الػرئيس التونسػي المؤقػت منصػؼ المرزوقػي 
ييػػا أنػػو ال مجػػاؿ لمتنصػػيص عمػػى تجػػريـ التطبيػػع مػػع إسػػرائيؿ فػػي الدسػػتور التونسػػي الجديػػد، التػػي اعتبػػر ف

 بالقوؿ إف التطبيع يخط أحمري.
وقػػػػاؿ سػػػػميـ بوخػػػػذير، عضػػػػو المكتػػػػب التنفيػػػػذي لحركػػػػة يوفػػػػاءي المكمػػػػؼ الرسػػػػمي بػػػػاإلعالـ، لػػػػػييونايتد بػػػػرس 

ة ليس فقط لمشعب الفمسطيني الشػقيؽ بػؿ ىػو إنترناشوناؿي، ينحف في حركة وفاء نعتبر ممارسة التطبيع خيان
 خيانة أيضًا لمشعب التونسي الذي يعتبر نصرة أشقائو في فمسطيف مسألة غير قابمة لمنقاشي.

وتأّسست حركة وفاء في شير أيار )مايو( الماضي مف عدد مف مؤسسي حزب المؤتمر مف أجؿ الجميورية 
الػػػبالد، يتقػػػدميـ األمػػػيف العػػػاـ المسػػػتقيؿ مػػػف الحػػػزب  الػػػذي كػػػاف يرأسػػػو منصػػػؼ المرزوقػػػي قبػػػؿ توليػػػو رئاسػػػة

 المحامي عبد الرؤوؼ العيادي، وذلؾ بسبب يانحراؼ الحزب عف مبادئو ومبادئ الثورةي.
وقػػاؿ بوخػػذير إف حركػػة وفػػاء يتعتبػػر أف التطبيػػع مػػع الكيػػاف الصػػييوني خطػػًا أحمػػر، والحػػاؿ أف ىػػذا الكيػػاف 

 ية عمى الشعب الفمسطينيي.مازاؿ يباشر إعتداءاتو الغاشمة والدمو 
وكاف الرئيس التونسي المؤقػت منصػؼ المرزوقػي قػد أكػد األسػبوع الماضػي خػالؿ حفػؿ تسػممو جػائزة المعيػد 
الممكػي لمشػػؤوف الدوليػػة يشػاتاـ ىػػوسي فػػي لنػػدف، الػذي يرأسػػو األميػػر أنػػدرو دوؽ يػورؾ، أنػػو يال مكػػاف لتجػػريـ 

 سي الجديدي.التطبيع مع الكياف الصييوني في الدستور التون
 29/11/2012، القدس العربي، لندن
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الرباط ػ يالقدس العربيي7 يحتشد ناشطوف مغاربة مناىضوف لمتطبيع مع الدولة العبرية لمطالبة الحكومة بسف 
، ومجموعػػة العمػػؿ الوطنيػػة لمسػػاندة العػػراؽ ودعػػت الجمعيػػة المغربيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف قػػانوف يجػػـر التطبيػػع.

وفمسطيف والجمعيػة المغربيػة لمسػاندة الكفػاح الفمسػطيني وحممػة مقاطعػة وسػحب االسػتثمار وفػرض العقوبػات 
عمى الكياف الصييوني والجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف، الى تنظػيـ وقفػة تضػامنية مػع الشػعب الفمسػطيني 

ف لممطالبػػػة بسػػػف قػػػانوف يجػػػـر كػػػؿ أشػػػكاؿ التطبيػػػع مػػػع الصػػػياينة والكيػػػاف اليػػػـو الخمػػػيس امػػػاـ مقػػػر البرلمػػػا
 الصييوني.

وتػػأتي ىػػذه الوقفػػة التضػػامنية حسػػب بيػػاف لممنظمػػيف تخميػػدا لميػػـو العػػالمي لمتضػػامف مػػع الشػػعب الفمسػػطيني 
أجػؿ تشريف الثاني/ نػوفمبر مػف كػؿ سػنة، تحػت شػعار يمػف  29الذي يتـ إحياؤه بقرار مف األمـ المتحدة في 

سف قانوف لتجريـ كافة أشكاؿ التطبيع مع الكياف الصػييونيي. اسػتنكارا لعمميػة التطبيػع الُمتسػاِرعة وطنيػا مػع 



 
 
 

 

 

           31ص                                    2693العدد:                29/11/2012س الخمي التاريخ:

دانػػػػة لسياسػػػػة الػػػػال عقػػػػاب التػػػػي يتمتػػػػع بيػػػػا الكيػػػػاف الصػػػػييوني المػػػػدعوـ مػػػػف طػػػػرؼ  الكيػػػػاف الصػػػػييوني، وا 
 االمبريالية.

 29/11/2012، القدس العربي، لندن
 

 عمى رفع صفة فمسطين الى دولة مراقب في االمم المتحدة التصويتالدولية من  المواقف 48
نيويورؾ )األمـ المتحدة( ػ )ا.ؼ.ب(7 فيما يأتي قائمة البمداف التي اعمنت موقفيا خالؿ االياـ الماضية بشأف 
التصويت في الجمعية العامػة لالمػـ المتحػدة اليػـو الخمػيس، عمػى رفػع صػفة فمسػطيف الػى دولػة مراقػب غيػر 

بصفة "كياف" مراقب في االمـ المتحدة فػي  1974في المنظمة الدولية. ويتمتع الفمسطينيوف منذ العاـ  عضو
حيف يطالبوف اف يصبحوا دولة غير عضو مثؿ الصفة الممنوحة لمفاتيكاف. ومف المتوقػع اف تصػوت غالبيػة 

 في االمـ المتحدة لصالح منح فمسطيف ىذه الصفة.  193البمداف الػ
 تي اعمنت تأييد رفع الصفة التمثيمية لفمسطيف7 ػ الدوؿ ال

الدنمارؾ، اسبانيا، فرنسا، النػرويي، سويسػرا، تركيػا، روسػيا. واعمنػت فرنسػا عمػى لسػاف وزيػر خارجيتيػا لػوراف 
فابيوس، الثالثاء، انيا ستصػوت لمصػمحة االقتػراح الفمسػطيني مػف بػاب "االنسػجاـ" مػع سياسػتيا، مػذكرًا بػأف 

فرنسػػا كػػاف االعتػػراؼ بالدولػػة الفمسػػطينية". كمػػا اعتبػػرت اسػػبانيا اف ىػػذا االمػػر يمثػػؿ "الحػػؿ "الموقػػؼ الثابػػت ل
االنسب لتقريبنا مف السالـ"، وفؽ تصػريحات وزيػر الخارجيػة االسػباني خوسػيو مانويػؿ غارسػيا مارغػالو. مػف 

المبػػدئي" حػػوؿ جانبيػػا اعمنػػت روسػػيا، امػػس، انيػػا ستصػػوت لصػػالح الطمػػب الفمسػػطيني انسػػجامًا مػػع "موقفيػػا 
 ىذه القضية بحسب وزارة الخارجية. 

ػ دوؿ اعمنت معارضتيا لرفع الصفة التمثيمية لفمسطيف7 الواليات المتحدة، اسرائيؿ، ألمانيا. وذكرت المتحدثػة 
باسـ الخارجية االميركية فكتوريا نوالند، الثالثاء، اف واشنطف تعػارض "اي موقػؼ فػي الجمعيػة العامػة يجعػؿ 

 تعقيدًا". كما لوحت الواليات المتحدة واسرائيؿ بتدابير عقابية.  الوضع اكثر
ػػػ دوؿ اعمنػػت امتناعيػػا عػػف التصػػويت7 اكػػدت بريطانيػػا، امػػس، انيػػا سػػتمتنع عػػف التصػػويت اذا لػػـ تػػتـ تمبيػػة 
شروطيا خصوصًا لجية العودة الفورية لمفمسطينييف الى طاولة المفاوضات )وزير الخارجيػة البريطػاني وليػاـ 

(. كذلؾ اعمنت ليتوانيا انيا سػتمتنع عػف التصػويت بسػبب عػدـ التوصػؿ الػى موقػؼ مشػترؾ فػي االتحػاد ىيغ
 االوروبي حوؿ الموضوع )الرئيسة الميتوانية داليا غريباوسكايت(.

 29/11/2012، األيام، رام اهلل
 

 تواصل محاولة تفريغ التحر ك الفمسطيني في األمم المتحدة واشنطن 49
المحاوالت األمريكية ، أف حناف البدري عف مراسمتياواشنطف مف  ، 29/11/2012، ارقةالخميج، الش ذكرت

اسػػػتمرت إلقنػػػاع الفمسػػػطينييف بتغييػػػرات فػػػي مسػػػودة الطمػػػب الفمسػػػطيني المقػػػرر التصػػػويت عميػػػو فػػػي األمػػػـ 
كػػدت ، وبعػػد تػػيقف واشػػنطف مػػف الفشػػؿ فػػي عرقمػػة التصػػويت. وأ”اإلسػػرائيمي“المتحػػدة، اليػػوـ، لطمأنػػة الحميػػؼ 

أف التصػويت لمصػمحة الفمسػطينييف بػات مضػمونا بأغمبيػػة ” لخمػيي“مصػادر دبموماسػية فػي األمػـ المتحػدة ؿ 
 عمى معظـ الدوؿ.” اإلسرائيمية”مريحة رغـ الضغوط األمريكية و

ــان، دبــي وأضػػافت واشػػنطف حصػػمت ، أف فكتػػور شػػميوب عػػف مراسػػميا واشػػنطف مػػف،  29/11/2012، البي
عدـ مالحقة مسؤوليف إسرائيمييف، أماـ المحكمػة الجنائيػة الدوليػة بتيمػة ارتكػاب جػرائـ تعّيد فمسطيني ب»عمى 
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؛ إذ بعػػد اكتسػػاب ىػػذه «حػػرب وتصػػفيات، بعػػد الحصػػوؿ عمػػى وضػػع دولػػة عضػػو مراقػػب فػػي األمػػـ المتحػػدة
 الصفة، تصبح الطريؽ مفتوحة أماـ فمسطيف لطرؽ أبواب مثؿ ىذه المؤسسات الدولية.

أبمغػػت المعنيػػيف بػػأف قػػرار إغػػالؽ مكتػػب المفوضػػية الفمسػػطينية فػػي واشػػنطف  االمريكيػػة رةكمػػا تػػردد أف اإلدا
 لمتنفيذ في حاؿ اقتضى األمر ذلؾ.« جاىز»

 اً أمريكيػ اً وفػد ، أفسػعيد عريقػاتعػف مراسػميا نيويػورؾ  ذكرت  مف، 28/11/2012، القدس، القدس وكانت
باح اليػػـو األربعػػاء برئاسػػة نائػػب وزيػػرة الخارجيػػة حضػػر إلػػى نيويػػورؾ صػػ ،رفيػػع المسػػتوى قادمػػًا مػػف واشػػنطف

األمريكػػي وليػػاـ بيرنػػػز وعضػػوية ديفيػػد ىيػػػؿ، وجونثػػاف شػػورتز، حيػػػث التقػػوا مػػع الػػػرئيس الفمسػػطيني محمػػػود 
عبػػػاس، وكبيػػػر المفاوضػػػيف الفمسػػػطينييف صػػػائب عريقػػػات، وأعضػػػاء الوفػػػد الفمسػػػطيني المرافػػػؽ الػػػذي وصػػػؿ 

متصويت عمى دولة فمسطيف كعضو مراقب في الجمعية العامة غدا الخميس نيويورؾ امس الثالثاء استعدادًا ل
(29/11/2012.) 

اف الػػرئيس عبػػاس أخبػػر وليػػاـ بيرنػػز الػػذي جػػاء فػػي محاولػػة أخيػػرة لمضػػغط عمػػى  "القػػدس"، وأكػػد عريقػػات لػػػ
القػرار  الفمسطينييف لمتراجع عف التصويت في الجمعية العامة غدًا "إننا عازموف عمى التصويت عمػى مشػروع

 " حيث وزعت نس  مشروع القرار عمى الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة".29/11في موعده الخميس 
وكانت الناطقة باسـ وزارة الخارجية األمريكية فيكتوريا نوالند قد أكدت لػ"القدس الثالثػاء الماضػي أف واشػنطف 

ؽ "في إطار المساعي والجيود المستمرة التػي سترسؿ وفدا رسميًا لمقاء الرئيس عباس والوفد الفمسطيني المراف
وأضافت نوالند "الرسالة التي نوجييا دائمًا ىي أف األمـ المتحدة ليست  نبذليا مف أجؿ تحقيؽ حؿ الدولتيف."

المكػػػاف الالئػػػؽ لتحقيػػػؽ آمػػػاؿ الفمسػػػطينييف بػػػدولتيـ المسػػػتقمة، بػػػؿ اف ذلػػػؾ لػػػف يحػػػدث إال عبػػػر المفاوضػػػات 
 ".سطينييف عمى العودة إليياالمباشرة التي نحث الفم

وأكدت نوالند إنو إذا طرح األمر لمتصويت في الجمعية العامة ىذا األسبوع، فإف "الواليات المتحػدة ستصػوت 
ضػد الطمػب الفمسػػطيني"، الػذي تعتبػره واشػػنطف "خطػأ". وأضػافت "لػػف يقػرب ىػذا اإلجػػراء فػي الجمعيػة العامػػة 

وردت نوالند عمى سؤاؿ وجيتػو قائمػة  ر لمتصويت، سنصوت بال."الفمسطينييف مف ىذا اليدؼ. إذا طرح األم
"إننا نركز عمى ىدؼ سياسي عمى األرض لمفمسطينييف ولإلسرائيمييف، وىو التوصؿ إلى دولتيف يمكنيما مف 

 العيش بسالـ متجاورتيف".
 

 الفمسطينية دعوى قضائية ضد كمينتون بسبب تمويل السمطة 50
واألمػػريكييف دعػػوى قضػػائية ضػػد الحكومػػة األمريكيػػة ” اإلسػػرائيمييف“شػػرات أقػػاـ ع حنػػاف البػػدري7 -واشػػنطف 

بسبب تمويميا لمسمطة الفمسطينية وىيئات تابعة ليا. وقدـ الدعوى المحامي نورماف شتاينر، وزعمت أف وزارة 
الخارجيػػػة األمريكيػػػة انتيكػػػت قػػػانوف مكافحػػػة اإلرىػػػاب وتجاىمػػػت الضػػػمانات المقدمػػػة لمكػػػونغرس ومتطمبػػػات 

وقعػت أمػواؿ  -وفقًا لمػدعوى القضػائية -بالغ التي يشترطيا تقديـ المساعدات األمريكية لمسمطة . وبالتالياإل
، والجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ومنظمة التحرير الفمسطينية . وطالب ىؤالء ”حماس“األمريكييف في أيدي 

 الحكومة األمريكية بأف توقؼ كؿ أنواع التمويؿ لمسمطة عمى الفور.
رسػالة الػى الػرئيس األمريكػي بػاراؾ ” أمريكيوف مف أجؿ السػالـ اآلف“جاء ذلؾ في الوقت الذي أرسمت حركة 

دولػػة مراقبػػة “أوبامػػا تحثػػو فييػػا عمػػى دعػػـ مسػػاعي الفمسػػطينييف لرفػػع مسػػتوى تمثػػيميـ فػػي األمػػـ المتحػػدة الػػى 
 ”.غير عضو

 29/11/2012، الخميج، الشارقة
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 ونروااأل مميون يورو لصالح  11. 5بمغ األوروبي يتبرع بم االتحاد 51

مميػػوف يػػورو  11. 5غػػزة ػ د ب أ7 وقػػع االتحػػاد األوروبػػي ووكالػػة يأونػػرواي األربعػػاء اتفاقيػػة دعػػـ مػػالي بقيمػػة 
ونقؿ بياف أصدرتو أونػروا، عػف جػوف جػات روتػر ممثػؿ االتحػاد األوروبػي، خػالؿ  لميزانية الوكالة المنتظمة.
في غػزة، إف ىػذا التبػرع يسيسػتخدـ لػدعـ ميزانيػة الوكالػة التػي يسػتفيد منيػا ماليػيف  مراسـ توقيع اتفاقية الدعـ

الالجئيف الفمسطينييف، مؤكدا التزاـ االتحاد األوروبي بدعـ المنظمة الدولية لمدور الكبير الذي تقوـ بو لخدمة 
سػػرائيؿ الػػذي ودعػػا روتػػر إلػػى تثبيػػت اتفػػاؽ التيدئػػة بػػيف الفصػػائؿ الفمسػػطيني السػػالـ واالسػػتقرار. ة فػػي غػػزة وا 

 أعمنتو مصر األسبوع الماضي إلنياء ثمانية أياـ مف العنؼ بيف الجانبيف.
فػػػي نفػػػس الوقػػػت، أكػػػد المسػػػؤوؿ األوربػػػي ضػػػرورة معالجػػػة األسػػػباب التػػػي تػػػؤدي إلػػػى العنػػػؼ فػػػي غػػػزة يمثػػػؿ 

 الحصار الذي يجب أف ينتيي حتى يتمكف الفمسطينيوف مف العيش بصورة طبيعيةي.
 29/11/2012، لعربي، لندنالقدس ا

 
 يخترقون خادما لوكالة الطاقة الذرية "سرائيللـ "إمعموماتية معادون  قراصنة 52

فيينػػا ػ ا ؼ ب7 قػػاـ قراصػػنة معموماتيػػة بػػاختراؽ خػػادـ فػػي الوكالػػة الدوليػػة لمطاقػػة الذريػػة، التػػي تشػػرؼ عمػػى 
شخصػية لعػدد مػف خبرائيػا حسػب مػا  الحد مػف االنتشػار النػووي فػي العػالـ، ونشػروا عمػى االنترنػت معمومػات

 اعمنت االربعاء متحدثة باسـ الوكالة.
وقالت جيؿ تػودور فػي بريػد الكترونػي لفػرانس بػرس اف يتفاصػيؿ عػف معمومػات شخصػية لخبػراء يعممػوف فػي 

ي مػػػف دوف تحديػػد تػػػاري  2012تشػػػريف الثػػاني )نػػوفمبر(  25وكالػػة الطاقػػة نشػػػرت عمػػى موقػػع لمقراصػػػنة فػػي 
ي االلكترونػػي دعػػوا فيػػو الػػى التحقيػػؽ حػػوؿ  لقرصػػنة.حػدوث عمميػػة ا ونشػػر القراصػػنة بيانػػا عمػػى موقػػع يكريبتػػـو

 برنامي اسرائيؿ النووي.
 29/11/2012، القدس العربي، لندن

 
 في جامعات الواليات المتحدة "إسرائيل" ضد   أكثر من مائة تظاىرة 53

فػي الواليػات المتحػدة ” اإلسػرائيمي“الموبي حذرت رابطة مكافحة التشيير إحدى كبريات  ”7الخميي“ -واشنطف 
فػػي الجامعػػات األمريكيػػة . وأصػػدرت الرابطػػة بيانػػًا ” إسػػرائيؿ“مػػف تنػػامي مػػا وصػػفتيا بالمظػػاىرات المعاديػػة لػػػ 

نددت فيو بأكثر مف مائة تظاىرة طالبية شارؾ فييا أساتذة جامعيوف وطمبة داخؿ الحـر الجامعي ألكثر مف 
 األخير عمى غزة. ” اإلسرائيمي“بواليات مختمفة في أعقاب العدواف  ثمث الجامعات األمريكية

فقارنوىا بالنازية واتيموىػا بمحاولػة ارتكػاب ” إسرائيؿ“وجاء في البياف أف ىؤالء استخدموا خطابًا متطرفًا ضد 
جػػامعي فػػي غػػزة. ونػػددوا بالطمبػػة واألسػػاتذة الػػذيف عبػػروا عمنػػًا فػػي التظػػاىرات داخػػؿ الحػػـر ال” محرقػػة أخػػرى“

التػػي وصػػفتيا رابطػػة مكافحػػة التشػػيير ب ” حمػػاس“وعبػػر وسػػائؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي، عػػف دعميػػـ لحركػػة 
، وقالت في بيانيا التحذيري إنو باإلضافة إلػى التظػاىرات، فػإف الجماعػات الطالبيػة المناىضػة ؿ ”اإلرىابية“
 ”.إسرائيؿ“دعت إلى سحب االستثمارات األمريكية مف ” إسرائيؿ“

 29/11/2012، ، الشارقةالخميج
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 عبد الباري عطواف
معارضة بريطانيا وامريكا والمانيا الطمب الفمسطيني بالحصػوؿ عمػى االعتػراؼ بدولػة مراقبػة غيػر عضػو فػي 
االمػػـ المتحػػدة مخجػػؿ بكػػؿ المقػػاييس، ويكشػػؼ عػػف سػػموؾ سياسػػي غيػػر اخالقػػي وغيػػر انسػػاني، بػػؿ وعػػدائي 

 ب والمسمميف.لمعر 
يصػػػعب عمينػػػا اف نفيػػػـ ىػػػذه المواقػػػؼ المعاديػػػة مػػػف دوؿ طالبػػػت الفمسػػػطينييف دائمػػػا بػػػالحوار واالبتعػػػاد عػػػف 
العنػػؼ، واحتػػراـ المواثيػػؽ الدوليػػة، ووعػػدتيـ بدولػػة مسػػتقمة حقيقيػػة، ثػػـ نجػػدىا تعػػارض االعتػػراؼ بدولػػة غيػػر 

 عضو، وعمى الورؽ فقط، وذات طابع رمزي.
الحاليػػة التػػي يترأسػػيا بػػاراؾ اوبامػػا الػػذي دشػػف فتػػرة رئاسػػتو االولػػى بالتعيػػد بقيػػاـ ىػػذه الدولػػة اإلدارة االمريكيػػة 

عمػػى االرض، لػػـ يكتػػؼ بممارسػػة ضػػغوط شرسػػة عمػػى الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس لمتراجػػع عػػف ىػػذه 
تػو رسػائؿ الخطوة، وتيديده بوقؼ المساعدات المالية، بػؿ ذىػب الػى مػا ىػو ابعػد مػف ذلػؾ عنػدما ارسػمت إدار 

الى كؿ الدوؿ االوروبية تطالبيا، ليس بمعارضة الطمب الفمسطيني والتصويت ضده في االمـ المتحػدة فقػط، 
 وانما تحريض الدوؿ االخرى بكؿ الطرؽ والوسائؿ التخاذ الموقؼ نفسو، اي المعارضة.

روميف مػف ابسػط حقػوقيـ ال نعرؼ اسباب ىذا الحقد والكراىية تجاه الفمسطينييف المحاصريف المجّوعيف المحػ
االنسانية مف قبؿ الواليات المتحدة، التي تدعي زعامة العػالـ الحػر ونشػر قػيـ الديمقراطيػة والعدالػة فػي العػالـ 

 بأسره.
فماذا فعؿ الشعب الفمسطيني ألمريكا حتى يقابػؿ بكػؿ ىػذا الحقػد، وىػذا العػداء، فمػـ تغػز الجيػوش الفمسػطينية 

ضػػػييا فػػػي اي حقبػػػة مػػػف حقبػػػات تاريخيػػػا القصػػػير، واالنكػػػى مػػػف ذلػػػؾ موقػػػؼ امريكػػػا، ولػػػـ تحتػػػؿ ايػػػا مػػػف ارا
بريطانيا وحكومتيا الحالية الذي عّبر عنو وزير خارجيتيا وليـ ىيغ، الػذي قػاؿ امػاـ البرلمػاف اف بػالده يمكػف 
اف تسػػاند الطمػػب الفمسػػطيني فػػي حػػاؿ تقػػديـ الفمسػػطينييف ضػػمانات بعػػدـ الػػذىاب الػػى محكمػػة جػػرائـ الحػػرب 

 ولية لمقاضاة مجرمي الحرب االسرائيمييف، وعودتيـ الى المفاوضات مع اسرائيؿ دوف شروط مسبقة.الد
*** 

ولػػيـ ىيػػغ ىػػذا الػػوزير الحاقػػد عمػػى الفمسػػطينييف الػػذي انضػػـ الػػى المػػوبي المسػػاند السػػرائيؿ )جمعيػػة اصػػدقاء 
ة عنػػػػدما يفػػػػرض عمػػػػى عامػػػػا، يقػػػػدـ ابشػػػػع نمػػػػوذج فػػػػي النفػػػػاؽ واالزدواجيػػػػ 16اسػػػػرائيؿ( عنػػػػدما كػػػػاف عمػػػػره 

الفمسطينييف شروطا مسبقة مقابؿ اعترافو بدولتيـ الوىمية، ثـ يطالبيـ بالعودة الػى المفاوضػات دوف شػروط، 
 اي وقاحة اكثر مف ىذها

بريطانيا التي لعبت دورا رئيسيا في تسميـ فمسطيف عمى طبؽ مف ذىب الى الييود، يجػب اف تشػعر بالػذنب، 
ة الكبرى ىذه بالوقوؼ الػى جانػب الفمسػطينييف واالعتػذار ليػـ، وتعويضػيـ ماليػا وتكفر عف خطيئتيا التاريخي

 ومعنويا، أسوة بالدوؿ االخرى التي اعتذرت عف جرائميا االستعمارية وطالبت بالصفح والغفراف.
الفمسػػػطينيوف وىػػػػـ يتقػػػػدموف اليػػػػـو بطمػػػػبيـ الػػػػى االمػػػـ المتحػػػػدة لمحصػػػػوؿ عمػػػػى االعتػػػػراؼ بدولػػػػة مراقبػػػػة، ال 

صػوتا كافيػة لنجػاح طمػبيـ، ولكػنيـ  135وف الى اصوات بريطانيا وامريكا والمانيا، فقد ضػمنوا حػوالى يحتاج
 لف ينسوا مواقؼ ىذه الدوؿ وغيرىا التي أدارت ظيرىا ليـ في ىذه الفترة التاريخية الحرجة.

مصػادرة اراضػي الغيػر، ىؤالء ال يعرفوف العدالة، وال قيـ االنسانية، وينحازوف الى الظمػـ والقمػع والحصػار، و 
وتغػػػّوؿ االسػػػتيطاف، وتشػػػجيع العػػػدواف وارتكػػػاب جػػػرائـ الحػػػرب، وقتػػػؿ االطفػػػاؿ وتيػػػديـ البيػػػوت فػػػوؽ رؤوس 

 اصحابيا.
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يبرروف موقفيـ بالقوؿ باف الدولة الفمسطينية يجب اف يتـ الوصوؿ الييا مف خالؿ المفاوضات، ونحف نسأؿ 
يـ المارقػػة اسػػرائيؿ، الػػـ يتفػػاوض الػػرئيس عبػػاس وشػػركاؤه ايػػف ىػػي ىػػذه المفاوضػػات، ومػػف قتميػػا غيػػر حميفػػت

طػػواؿ العشػػريف عامػػا، وتعرضػػوا ألبشػػع انػػواع اليػػواف واإلذالؿ عمػػى يػػد االسػػرائيمييف، فػػأيف ىػػي الدولػػة التػػي 
 يتحدثوف عنياا

يػدا اف لـ نكف مطمقا مف المؤيديف ليذا الحراؾ الدبموماسي وانجازاتو المتواضعة في دولة وىمية، ألننا نعمـ ج
القوانيف الدولية ال تطبؽ ااّل اذا كانت تصػّب فػي مصػمحة اسػرائيؿ وامريكػا، ولكػف طالمػا قػرر الػرئيس عبػاس 
السػير فػي ىػذا االتجػاه، فػاف االيجابيػة الوحيػدة التػي نراىػا، ىػي فػي إفشػاؿ الضػغوط االمريكيػة ػ االسػرائيمية، 

 عد اف نسييا العرب قبؿ غيرىـ.واعادة قضية فمسطيف الى خريطة االىتماـ الدولي مجددا ب
*** 

الػػرئيس عبػػاس يجػػب اف يػػذىب الػػى محكمػػة الجنايػػات الدوليػػة فػػور حصػػولو عمػػى االعتػػراؼ بفمسػػطيف دولػػة 
مراقبػػة، لالنضػػماـ الػػى عضػػويتيا، والبػػدء بمالحقػػة مجرمػػي الحػػرب االسػػرائيمييف، اسػػتنادا الػػى تقريػػر القاضػػي 

 ة في ىذا الصدد.االممي غولدستوف، وما تضمنو مف وقائع وادل
االعتراؼ الذي سُينتزع اليوـ، وتغييػر دوؿ اوروبيػة مثػؿ فرنسػا واسػبانيا والبرتغػاؿ لمواقفيػا مػف حيػث االنتقػاؿ 
مف المعارضة الى الدعـ، ما كاف ليتحقؽ لوال الصمود البطولي في قطاع غزة، ووصوؿ الصواري  الػى قمػب 

 شخصا، نسبة كبيرة منيـ مف االطفاؿ. 170ثر مف تؿ ابيب، ومستوطنات القدس المحتمة، واستشياد اك
الشعب الفمسطيني سيظؿ يطرؽ عمى جدار النفػاؽ الغربػي، والػال عدالػة الدوليػة، حتػى يصػؿ الػى اىدافػو فػي 
استعادة يجميعي اراضػيو المغتصػبة، واجبػار دوؿ مثػؿ الواليػات المتحػدة وبريطانيػا التػي سػاندت اعػداءه، عمػى 

اسػرائيؿ الدولػة العنصػرية فمعاممتيػا مختمفػة كميػا، وجريمتيػا اكبػر بكثيػر، اكبػر مػػف  االعتػذار والتعػويض. امػا
 االعتذار والتعويض.

 29/11/2012، القدس العربي، لندن
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 عمي بدواف

ي المشػػػترؾ لعمػػػـو َرَسػػػَمت األزمػػػة الوطنيػػػة الداخميػػػة فػػػي سػػػوريا عالمػػػات )قديمػػػة جديػػػدة( فػػػي النسػػػيي الػػػوطن
الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف مػػػف أبنػػػاء مخػػػيـ اليرمػػػوؾ مػػػع إخػػػوتيـ وأشػػػقائيـ مػػػف عمػػػـو أبنػػػاء الشػػػعب السػػػوري، 
خصوصًا مف القاطنيف منيـ في محيطيـ القريب، وىو محيط سوري متنوع ومتداخؿ معيـ تػداخاًل كبيػرًا منػذ 

 عقود طويمة.
يس فقػط عمػى مػدى ىػذا التغمغػؿ الموجػود بػيف فمسػطينيي وقد بات ذلػؾ التػداخؿ عالمػة فارقػة وىامػة تؤشػر لػ

سوريا وعموـ المجتمع السوري بكؿ طوائفو في )سوسيولوجيا( مشػتركة، بػؿ يؤشػر كػذلؾ عمػى مصػير وطنػي 
وقومي واحد طالما تغنينا بو عمى الدواـ انطالقا مف قدسية القضية الفمسطينية وحضورىا الساطع في الشارع 

 .1948السوري منذ العاـ 
كمػػا فػػي التػػداخؿ اليػػومي فػػي ظػػؿ األزمػػة السػػورية، حيػػث سػػقط مػػف أبنػػاء مخػػيـ اليرمػػوؾ خػػالؿ األيػػاـ العشػػرة 

( شػػييدًا مػػف أبنػػاء المخػػيـ ليصػػبح مجمػػوع 52) 2012األولػػى فقػػط مػػف شػػير نوفمبر/تشػػريف الثػػاني الجػػاري 
الثمائػة شػييد مػف أبنػاء شيداء فمسطيف في األحداث السػورية حتػى تاريخػو نحػو سػبعمائة شػييد، مػنيـ نحػو ث

 مخيـ اليرموؾ وحده. فكيؼ نقرأ حاؿ العالقات بيف مخيـ اليرموؾ وجيرانوا
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 % من السكان وصبغة فمسطينية خالصة25
نبدأ القوؿ بأف مخيـ اليرموؾ، بات منػذ زمػف طويػؿ أكبػر تجمػع فمسػطيني فػي الشػتات عمػى اإلطػالؽ، يضػـ 

ف أصػؿ نحػو سػبعمائة ألػؼ مػواطف فمسػطيني فػي سػوريا مػنيـ بيف ثناياه نحو ربع مميوف مواطف فمسػطيني مػ
والمسػػجميف فػػي قيػػود الييئػػة العامػػة  1948( آالؼ فمسػػطينيي مػػف الالجئػػيف إلػػى سػػوريا منػػذ العػػاـ 510نحػػو )

لالجئػػيف الفمسػػطينييف، وفػػي سػػجالت وكالػػة ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة إلغاثػػة وتشػػغيؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي 
 روا(.الشرؽ األدنى )األون

وتمؾ األرقاـ والمعطيات ليست تقديرية، أو أرقاـ نطمقيا عمى عواىنيػا، كمػا ىػي ليسػت دوف َمرجػٍع ُيعتَػُد بػو، 
فيي أرقاـٌ حصَؿ عمييا كاتب ىذه السطور مف الييئة العامة لالجئيف الفمسػطينييف ومػف وكالػة األونػروا ومػف 

 سجالت النفوس في مخيـ اليرموؾ.
تمػػة السػػكانية الكميػػة )فمسػػطينية وسػػورية( المقيمػػة فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ وحػػدوده اإلداريػػة أمػػا العػػدد الحقيقػػي لمك

%( مػػف الفمسػػطينييف، الػػذيف يتركػػزوف وسػػط 25المعروفػػة فتبمػػغ نحػػو مميػػوف نسػػمة تقريبػػًا، منيػػا فقػػط نحػػو )
الكثافػة السػكانية  المخيـ أو فيما نطمؽ عميو بػ )ُلِب المخيـ( بينمػا تقػيـ عمػى حػدود قشػرتو السػميكة نسػبيًا تمػؾ

 ذات األغمبية غير الفمسطينية.
ومع ىذا فإف )السمة العامة( و)الصبغة الرئيسية(  لمخيـ اليرموؾ تبقى سمة وصبغة فمسطينية صرفة، حتى 

 %( مف سكانو ومواطنيو.25لوتدنت نسبة الفمسطينييف فيو عف النسبة المعروفة التي تقارب نحو )
بمديػة اليرمػوؾ وعمػـو مجمػس إدارتيػا مػف الفمسػطينييف، ولػـ يحػدث أف  وتمؾ السمة جعمت مف شخص رئػيس

تػػػرأس بمديػػػة اليرمػػػوؾ شػػػخص غيػػػر فمسػػػطيني منػػػذ قيػػػاـ المخػػػيـ حتػػػى اآلف، بػػػالرغـ مػػػف تابعيػػػة تمػػػؾ البمديػػػة 
 لمحافظة دمشؽ ووزارة اإلدارة المحمية.

%( مػف سػكانو مػف غيػػر 75) إف السػمة والصػبغة الفمسػطينية الصػرفة لمخػيـ اليرمػوؾ بػالرغـ مػف وجػود نحػو
الفمسطينييف، تعود في جوىرىا لحيويػة ىػذا التجمػع الػذي بػدأ عمػى يػد الالجئػيف الفمسػطينييف الػذيف كػانوا أوؿ 
مػػف سػػكف منطقتػػو ووضػػع حجػػرًا بػػو فػػي منطقػػة )شػػاغور بسػػاتيف( المعروفػػة جنػػوب دمشػػؽ منػػذ قيامػػو عػػاـ 

ونػػػروا بتوزيػػػع األراضػػػي عمػػػى العػػػائالت الفمسػػػطينية ، عنػػػدما قامػػػت الييئػػػة العامػػػة لالجئػػػيف ووكالػػػة األ1954
 ( مترًا لكؿ أسرة مع مساعدة ومعونة في إعمار المنزؿ.48الالجئة بواقع مساحة )

 الدور االستثنائي لمخيم الشيداء
كمػػا تعػػود تمػػؾ السػػمة الفمسػػطينية الصػػرفة لمخػػيـ اليرمػػوؾ، لبػػروز الػػدور الفمسػػطيني فيػػو وعمػػى محيطػػو وفػػي 

كػػػؿ المسػػػتويات، خصوصػػػًا منيػػػا الػػػدور التعميمػػػي والتربػػػوي والثقػػػافي، والسياسػػػي، وحالػػػة  عمػػػـو دمشػػػؽ عمػػػى
النشػػػاط العػػػاـ، حيػػػث َتضػػػـ مسػػػاحة مخػػػيـ اليرمػػػوؾ عشػػػرات األنديػػػة والمالعػػػب الرياضػػػية والكشػػػفية ومركػػػز 

فمسػطينية )األشباؿ( والمراكز والمؤسسات والمقرات والييئات الفمسطينية المختمفة، بمػا فييػا مؤسسػات خدميػة 
تقػػدـ خػػدماتيا لعمػػـو المػػواطنيف دوف تمييػػز بػػيف سػػوري وفمسػػطيني، ومنشػػرت وكالػػة األونػػروا )التػػي يبمػػغ عػػدد 

 مدرسة(، واليالؿ األحمر الفمسطيني. 38مدارسيا نحو 
إضػػػافة لػػػبعض المؤسسػػػات الخدميػػػة التابعػػػة لمجيػػػات الحكوميػػػة السػػػورية كػػػالمركز الثقػػػافي العربػػػي فػػػي مخػػػيـ 

ي يعتبػػر مػػف أكبػػر وأوسػػع المراكػػز الثقافيػػة فػػي سػػوريا بصػػاالتو وقاعاتػػو وفعالياتػػو التػػي يطغػػى اليرمػػوؾ والػػذ
عمييػػػا الطػػػابع الػػػوطني الفمسػػػطيني بحكػػػـ فعاليػػػة الجميػػػور الفمسػػػطيني داخػػػؿ المركػػػز وفػػػي برامجػػػو النشػػػاطية 

 الدائمة.
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لعػاـ، أكسػبتو سػػمتو وفػوؽ كػؿ ذلػؾ، فػإف خصوصػػية دور مخػيـ اليرمػوؾ عمػى المسػتوى الػػوطني الفمسػطيني ا
وصبغتو الوطنية الفمسطينية، فمف مخيـ اليرموؾ انطمقت الشرارات األولى لمثورة الفمسػطينية المعاصػرة، ومػف 
عمػػى أرض مخػػيـ اليرمػػوؾ وجػػواره المباشػػر كػػاف المعسػػكر األوؿ لمفػػدائييف الفمسػػطينييف فػػي بسػػاتيف مػػا بػػات 

 يف الحييف أوائؿ سبعينيات القرف الماضي.يعرؼ اآلف بحي التضامف وحي دؼ الشوؾ قبؿ قياـ ىذ
ومػػف مخػػيـ اليرمػػوؾ كػػاف الشػػييد األوؿ لحركػػة فػػتح )أحمػػد موسػػى الػػدلكي(، والجبيػػة الشػػعبية/القيادة العامػػة 
)خالد األمػيف( والجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف )خالػد أبػو عيشػة(، وجبيػة التحريػر العربيػة )نصػر الغػوري( 

النتفاضػػػػة )محمػػػػد عمػػػػريف( وجبيػػػػة التحريػػػػر الفمسػػػػطينية، وجػػػػيش التحريػػػػر ومنظمػػػػة الصػػػػاعقة وحركػػػػة فتح/ا
 الفمسطيني وقوات التحرير الشعبية. إل .

وتحػػػػت ترابػػػػو اسػػػػتقرت جثػػػػاميف الػػػػدفعات األولػػػػى مػػػػف الشػػػػيداء حيػػػػث قامػػػػت المقبػػػػرة األولػػػػى لشػػػػيداء الثػػػػورة 
القػػػوات الفمسػػػطينية وطاقتيػػػا الفمسػػطينية المعاصػػػرة. وفػػػي ىػػذا السػػػياؽ ال نبػػػالغ فػػػي القػػوؿ بػػػأف نصػػػؼ تعػػداد 

كانػػت مػػف أبنػػاء  1982البشػػرية الموضػػوعة )تحػػت السػػالح( والتػػي قاتمػػت أثنػػاء حصػػار بيػػروت صػػيؼ العػػاـ 
مخيـ اليرموؾ بما في ذلؾ قوات حطيف وقوات القادسية التابعة لجيش التحرير الفمسطيني والتػي شػّكمت القػوة 

جمػات القػػوات "اإلسػرائيمية" التػي حاولػػت أكثػر مػف مػػرة الضػاربة الرئيسػية فػي الػػدفاع عػف بيػروت وفػػي صػد ى
اختراؽ بيروت الغربية والدخوؿ لمعاقؿ المقاومة الفمسطينية والحركة الوطنية المبنانية، وكاف منيا عمى سػبيؿ 
المثاؿ معركػة المتحػؼ وسػط بيػروت والتػي كانػت المفخػرة الكبػرى فػي تػاري  العمػؿ العسػكري الفمسػطيني وقػد 

صػػاعقة( التابعػػة لقػػوات حطػػيف وكػػاف جػػؿ مقاتمييػػا مػػف أبنػػاء مخػػيـ الشػػيداء، مخػػيـ  411بػػة )خاضػػتيا الكتي
 اليرموؾ.

 سوريو مخيم اليرموك
مخيـ اليرموؾ، بقعة جغرافية كبيرة نسبيًا، يتبع إداريًا لمدينة دمشؽ، حيث يالصػقيا مػف جيػة الجنػوب، عبػر 

الجوانػػػب أحيػػػاء سػػػورية مكتظػػػة، غالبيتيػػػا أحيػػػاء حيػػػي الميػػػداف والزاىػػػرة. فيمػػػا تحػػػيط بػػػو مػػػف بػػػاقي الجيػػػات و 
شعبية، منيا أحياء عشوائية لكنيا رسمية قامت عمى أراض زراعية )طابو زراعي( تابعة لمناطؽ مػف غوطػة 
دمشؽ الشرقية، ومنيا أحياء )مخالفات(، ومنيا ما يسمى بأحياء )الَطَبػب( التػي أقيمػت فوقيػا منشػرت سػكنية 

 يا باعتبارىا أمالكا عامة.متواضعة دوف شرائيا أراضي
فاألحيػػاء السػػكانية السػػورية )األحيػػاء الشػػعبية أو مػػا بػػات ُيعػػرؼ بالعشػػوائيات( التػػي تحػػيط بمخػػيـ اليرمػػوؾ، 
كانت ومازالت أحياء ُممتيبة في سياؽ األزمة الداخمية السورية، حيث ُتحيط بمخيـ اليرموؾ مف كافة الجيات 

 حيي الزاىرة والميداف. تقريبًا عدا الشماؿ منو المفتوح عمى
فإلى الشرؽ مف مخيـ اليرموؾ، وعمى امتداد نحو كيمومتريف طواًل، يتجاور مخيـ اليرموؾ مػع حػي التضػامف 
عبر شارع فمسطيف، وصواًل لمجنوب الشرقي مف اليرموؾ حيث تقع بمدة )يمدا( التي تتجاور في تمػؾ المنطقػة 

مػػوؾ حيػػث تقػػع أحيػاء الحجػػر األسػػود، والجزيػػرة. أمػػا غربػػي مػع مخػػيـ اليرمػػوؾ، وصػػواًل إلػػى الجنػوب مػػف الير 
اليرموؾ َفَتِحَدُه بساتيف منطقة القدـ والجػورة والعسػالي واألعػالؼ التػي يفصػميا عػف اليرمػوؾ أتػو سػتراد شػارع 

 الثالثيف.
يف إف تداخؿ مخيـ اليرموؾ مع جيرانو، ليس تػداخال جغرافيػا فقػط، بػؿ ىػو تػداخؿ إنسػاني بالدرجػة األولػى، بػ

شػػعبيف ممتصػػقيف، وقػػد أدى وظائفػػػو فػػي والدة )سوسػػيولوجيا( اجتماعيػػة واحػػػدة بتػػأثير فمسػػطيني طػػاٍغ، دفػػػع 
عموـ سكاف مخيـ اليرموؾ مف سورييف وفمسطينييف لمصراخ بالصوت العالي7 بيف فمسطيف وسػوريا.. احترنػا 

 عمى أي وطف نتوجع!
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طينييف أكثػػر مػػف كػػونيـ سػػورييف، وىػػو مػػا دفػػػع وفػػي تمػػؾ السوسػػيولوجيا، بػػات "سػػوريو مخػػيـ اليرمػػوؾ" فمسػػػ
بقطاعػػات واسػػعة مػػنيـ لالنخػػراط فػػي العمػػؿ الػػوطني الفمسػػطيني وفػػي صػػفوؼ مختمػػؼ الفصػػائؿ الفمسػػطينية، 

 فعدد الشيداء السورييف في العمؿ الفدائي الفمسطيني يقارب نحو ثمث شيداء الثورة الفمسطينية المعاصرة.
 ائياتالسوسيولوجيا االجتماعية والعشو 

إف منبػت تمػػؾ السوسػػيولوجيا، أنيػػا قاربػت أيضػػًا مػػف الزاويػػة الطبقيػػة الوضػع "الطبقػػي واالجتمػػاعي" بػػيف حػػاؿ 
الفمسػطيني الالجػل قسػػرًا مػف أرض وطنػو فمسػػطيف وقػد خػرج منيػػا )يػد مػف األمػػاـ ويػد مػف الخمػػؼ7 عمػى حػػد 

كانوا إجمااًل مف منابت طبقيػة فقيػرة  تعبير المثؿ الشعبي الفمسطيني( وبيف حاؿ سكاف تمؾ العشوائيات الذيف
ومتواضػػعة )وبعضػػيا مػػف منابػػت طبقيػػة مسػػحوقة( ومػػػف فقػػراء األريػػاؼ والمحافظػػات البعيػػدة ومػػف ميمشػػػي 
المػػدف )الػػذيف كػػاف ُيطمػػؽ عمػػييـ الماركسػػيوف العػػرب فػػي أدبيػػاتيـ مسػػمى "البروليتاريػػا الرثػػة"(، ومػػف طػػالبي 

في سوؽ الرزؽ في المعامؿ والمنشرت والبنػى التحتيػة فػي العاصػمة  العمؿ والمياومة )العمؿ باألجر اليومي(
 دمشؽ ومحيطيا.

إف تمؾ الحالة االجتماعية السوسيولوجية لمعشوائيات المحيطة بمخيـ اليرموؾ ومنيا حي التضامف عمى وجو 
 الخصػػوص، َدفعػػت قطاعػػات مػػف سػػكاف تمػػؾ المنطقػػة لمبحػػث عػػف الوظيفػػة الحكوميػػة حتػػى المتدنيػػة فػػي سػػمـ
"الراتب والرتبة الوظيفية"، ونمت معيا ثقافة "ضارة" عنوانيا "ترؾ األرض الزراعية والبحث عف الوظيفػة" وقػد 
دفعػت تمػػؾ الثقافػػة األعػداد المتزايػػدة مػػف سػكاف األريػػاؼ فػػي المنػاطؽ البعيػػدة مػػف مختمػؼ المحافظػػات لمقػػدـو 

 لدمشؽ واإلقامة في تمؾ العشوائيات.
تػػي مػػرت عمػػى المنطقػػة الشػػرقية فػػي سػػوريا قػػد أسػػيمت فػػي تػػأجيي وتشػػجيع تمػػؾ وقػػد تكػػوف سػػنوات الجفػػاؼ ال

ىمػػاؿ أىميػػة توزيػػع  اليجػػرات الداخميػػة، إضػػافة لمتقػػاعس العػػاـ فػػي تنميػػة الريػػؼ مػػف قبػػؿ الجيػػات المعنيػػة وا 
 المؤسسات اإلنتاجية وحتى الوزارات عمى كامؿ بقعة األرض السورية.

ـ اليرمػوؾ، وغيرىػا البعيػدة عنػو والموزعػة فػي عمػـو منػاطؽ دمشػؽ ومف بيف تمػؾ العشػوائيات المحيطػة بمخػي
وبػػاقي المحافظػػات، ازدىػػرت حػػاالت التػػذمر االجتمػػاعي، واحتقنػػت معيػػا روح التمػػرد والتػػي باتػػت بعػػد حػػيف 
تحمػؿ مضػمونًا سياسػيًا، بػالرغـ مػف تػوفر الخػػدمات األساسػية لتمػؾ العشػوائيات وخاصػة فػي المجػاؿ المتعمػػؽ 

 ية والتعميـ وانتشار المدارس فييا وباقي المرافؽ الخدمية.بالصحة والترب
ومػػف الميػػـ، اإلشػػارة إلػػى أف المنػػاطؽ المحيطػػة بػػاليرموؾ تضػػـ بػػيف ثناياىػػا خميطػػًا مػػف عمػػوـ أبنػػاء الشػػعب 
السػػوري مػػف كػػؿ المحافظػػات وحتػػى مػػف كػػؿ الطوائػػؼ، وىػػو أمػػر أوجػػد حالػػة غنيػػة مػػف األلفػػة والتفاعػػؿ بػػيف 

حالػػة االنصػػيار الػػوطني، وقػػد سػػاعد عمػػى ىػػذا األمػػر أيضػػًا الحالػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية الجميػػع وسػػاعد عمػػى 
 التي كانت ومازالت عمى الدواـ حالة جامعة ال تقبؿ بمنطؽ الطوائؼ، بؿ تذـ وَتمَعَف َأصحاَبيا.

ت بػػػػؿ إف الزيجػػػػات المختمطػػػػة تمّيػػػػز الحالػػػػة الفمسػػػػطينية فػػػػي سػػػػوريا، فينػػػػاؾ المئػػػػات مػػػػف الشػػػػباف أو الشػػػػابا
 الفمسطينيات ممف اقترنوا بسوريات أو سورييف مف كافة الطوائؼ والممؿ.

وفي المقابؿ، كاف ومازاؿ فمسطينيو سوريا ومخػيـ اليرمػوؾ، األجػدر مػف جيػرانيـ عمػى شػؽ طػريقيـ الصػعب 
والقاسػػػي بػػػالرغـ مػػػف وجػػػودىـ كالجئػػػيف خػػػارج أرض وطػػػنيـ التػػػاريخي، وقػػػد يكػػػوف السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ نتيجػػػة 

لرئيسي نحو ىميـ الوطني ونحو بوصمتيـ المتجية نحو وطنيـ فمسطيف، فضاًل عف التجربة التي انشدادىـ ا
دعكػػتيـ فػػي مراراتيػػا وعمقميػػا، ودفعػػت بيػػـ نحػػو حفػػر الصػػخر بأظفػػارىـ لتحسػػيف أوضػػاعيـ، والتركيػػز عمػػى 

ي ىػذا الجانػب عػف تعميـ أبنائيـ، وىو أمر جعؿ مف مخيـ اليرموؾ )ورغـ السوسيولوجيا المشتركة( متمايزًا فػ



 
 
 

 

 

           39ص                                    2693العدد:                29/11/2012س الخمي التاريخ:

حالػػػة سػػػكاف العشػػػوائيات المحيطػػػة بػػػو، فبػػػات مخػػػيـ اليرمػػػوؾ مدينػػػة كبيػػػرة وعػػػامرة وخػػػارج إطػػػار مػػػا يسػػػمى 
 بالعشوائيات وفؽ التقسيمات المرسومة والمصنفة في وزارة اإلدارة المحمية السورية.

 28/11/2012، الجزيرة نت، الدوحة
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حيانػػًا يمكػػف أف تشػػكؿ الحػػروب، بمػػا فػػي ذلػػؾ الصػػغيرة منيػػا، لحظػػات وضػػوح تنقشػػع فييػػا غيػػوـ الدعايػػة، أ
وتتضح فييا دوافع المتحػاربيف بجػالء. ويبػدو أف ىػذا ىػو الحػاؿ مػع الحػرب األخيػرة فػي غػزة. فوسػط الحػرب 

ى بػو أحػد المتحػدثيف القصيرة والمميتة في آف واحد التي عرفيا القطاع، لفت نظري بشكؿ خاص تصريح أدل
الرسػمييف اإلسػػرائيمييف ألنػػو يحػػرؼ الحقيقػػة ويشػػوىيا بشػػكؿ فػي ومكشػػوؼ، حيػػث زعػػـ أف ىػػدؼ إسػػرائيؿ مػػف 

 «.القضاء عمى )حماس( حتى نستطيع الجموس مع المعتدليف والتفاوض حوؿ السالـ»الحرب ىو 
، «حماس»ئيؿ لـ تسَع إلى تدمير والحاؿ أف ىذه ليست ىي الحقيقة، عمى مستويات كثيرة جدًا7 ذلؾ أف إسرا

، وىػػػذه الحكومػػػة الحاليػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ ليسػػػت ميتمػػػة «المعتػػػدليف»وال ىػػػي ميتمػػػة بالعمػػػؿ مػػػع الفمسػػػطينييف 
 بالتفاوض أساسًا حوؿ حؿ دائـ لمنزاع اإلسرائيمي ػ الفمسطيني.

، فػػي الحقيقػػة، عػػف وأعتقػػد أنػػو عمػػى رغػػـ شػػكوى بعػػض الزعمػػاء االسػػرائيمييف، إال أف حكومػػة نتنيػػاىو راضػػية
لػػـ تػػدمر، لكنيػػا، فػػي نظػػر إسػػرائيؿ، ُدجنػػت وتقمػػدت دور « حمػػاس»نتيجػػة ىػػذه الجولػػة األخيػػرة مػػف القتػػاؿ. فػػػ

الػػذي يضػػمف السػػيطرة عمػػى المجموعػػات األكثػػر تشػػددًا فػػي غػػزة. وىػػذا وضػػع تسػػتطيع اسػػرائيؿ « الشػػرطي»
 التعايش معو.

إسػػرائيؿ تنظػػر إلػػى غػػزة باعتبارىػػا عبئػػًا سػػتكوف سػػعيدة جػػدًا والواقػػع أنػػو منػػذ األيػػاـ األولػػى لالحػػتالؿ، كانػػت 
زاحتو عف كاىميا. وعندما بادر رئيس وزراء إسرائيؿ حينيا آرييؿ شاروف بػ مػف « االنسػحاب»بالتخمص منو وا 

غػزة بشػػكؿ أحػػادي، رفػػض التفػاوض حػػوؿ عمميػػة تسػػميـ منظمػػة حتػى ال يقػػوي دور السػػمطة الفمسػػطينية. فقػػاـ 
ف المثيريف لمشغب مف القطاع غير المرغوب فيو، في وقت حافظ فيو عمى سيطرة خارجية بإجالء المستوطني

شبو كاممة عمى المنطقة. وفػي األعػواـ التػي تمػت ذلػؾ، لػـ يكػف مػف المبالغػة وصػؼ غػزة بأنيػا بمثابػة سػجف 
 كبير في اليواء الطمؽ.

إلػى تطػور اقتصػاد قػائـ عمػى  عمػى القطػاع، وحفػر األنفػاؽ الػذي أدى« حمػاس»وكاف مف نتائي ذلؾ سػيطرة 
سػػرائيؿ التػػي تمػػت ذلػػؾ فػػي « حمػػاس»تيريػػب السػػمع وتوريػػد األسػػمحة ػ إضػػافة إلػػى الحػػروب الػػثالث بػػيف  وا 

 والحرب األخيرة التي انتيت األسبوع الماضي. 2008/2009و 2006
الحػرب. ذلػؾ أيضا تبدو راضية عف النتيجة التػي انتيػت إلييػا « حماس»وعمى رغـ خطابيا المتشدد، إال اف 

الفعميػة فػي غػزة، حيػث تتػولى « السػمطة»أنيا حصمت عمى اعتراؼ دولي، وبات ُينظػر إلييػا اليػوـ باعتبارىػا 
 دورًا ال يختمؼ عف ذلؾ الذي تقوـ بو منافستيا في الضفة الغربية، السمطة الفمسطينية في راـ ان.

والوعػد « حمػاس»د مػف االغتيػاالت لزعمػاء والثمف الوحيد الذي ُطمب مف إسرائيؿ دفعو ىو اإلحجاـ عػف مزيػ
بػػأف تنػػاقش مػػع مصػػر فػػي المسػػتقبؿ نظامػػًا قػػد يخفػػؼ القيػػود عمػػى تػػدفؽ السػػمع عبػػر الحػػدود إلػػى قطػػاع غػػزة 
الفقيػػػر. وىكػػػذا، تأمػػػؿ إسػػػرائيؿ اآلف أف تكػػػوف كسػػػبت عمػػػى األقػػػؿ بعػػػض السػػػنوات مػػػف السػػػالـ النسػػػبي عمػػػى 

 حدودىا الجنوبية.
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ذا كانت إسرائيؿ لـ تن ، فماذا عف االدعاء أنيا ترغػب فػي العمػؿ مػع الزعمػاء «القضاء عمى حماس»ِو أبدا وا 
ا الواقػػع أف ىػػذا يمثػػؿ ايضػػا ليػػًا واضػػحًا لعنػػؽ «التفػػاوض حػػوؿ السػػالـ»مػػف أجػػؿ « المعتػػدليف»الفمسػػطينييف 

 الحقيقػػػة. ذلػػػؾ أنػػػو وسػػػط حػػػرب غػػػزة، أعمنػػػت إسػػػرائيؿ عػػػف بنػػػاء المئػػػات مػػػف الوحػػػدات السػػػكنية الجديػػػدة فػػػي
األراضػػي المحتمػػة، إضػػافة إلػػى تجديػػد تيديػػداتيا لمسػػمطة الفمسػػطينية فػػي حػػاؿ مضػػى رئيسػػيا محمػػود عبػػاس 
قدمًا في مخططو الرامي إلى السعي وراء الحصػوؿ عمػى اعتػراؼ محػدود مػف األمػـ المتحػدة فػي وقػت الحػؽ 

 مف ىذا الشير.
التفػػاوض دوف شػػػروط »وعرضػػػو « حػػؿ الػػدولتيف»والواضػػح منػػذ وقػػػت طويػػؿ ىػػو أف قبػػػوؿ رئػػيس نتنيػػاىو بػػػػ

كانا مجرد مناورة خداعة ىدفيا اإلبقػاء عمػى األميػركييف بعيػدًا. ويمكػف القػوؿ إنػو نجػح فػي ذلػؾ إلػى « مسبقة
التػػي يطرحيػػا نتنيػػاىو نفسػػو7 إنػػو لػػف « الشػػروط المسػػبقة»حػػد مػػا، غيػػر اف مػػا تجاىمػػو أنصػػار إسػػرائيؿ ىػػو 

منطقة الميمة مف الضفة الغربية التي قامت إسرائيؿ بضميا إلى يتنازؿ أبدًا عف القدس الشرقية المحتمة أو ال
لحاحػػػو عمػػػى الحفػػػاظ بشػػكؿ كامػػػؿ عمػػػى سػػيطرة إسػػػرائيؿ عمػػػى المسػػػتوطنات «القػػػدس الكبػػرى»مػػا تسػػػميو  ، وا 

التػي بنتيػا إسػرائيؿ فػي الضػفة الغربيػة، والتػي « لمييػود فقػط»الكبرى وشبكة الطرؽ الرابطة بينيا المخصصػة 
 وضرورية ألمنيا. وكميا شروط تجعؿ مف المفاوضات والسالـ أمرًا مستحياًل. تقوؿ إنيا ميمة

إف ىدؼ نتنياىو ليس سالمًا دائمًا يقوـ عمى حؿ الدولتيف، إذ يبدو أنو لـ يتخؿ يومًا عف اليدؼ الصػييوني 
عمػػػػى حسػػػػاب شػػػػعب فمسػػػػطيني مسػػػػالـ ومسػػػػتقؿ ذاتيػػػػًا يػػػػراد منػػػػو أف يػػػػذعف « اسػػػػرائيؿ الكبػػػػرى»المتمثػػػػؿ فػػػػي 

مالءات إسرائيؿ. وقد بات قاب قوسػيف أو أدنػى مػف تحقيػؽ ذلػؾ، حسػبما يعتقػد. فيػو يػرى أف الفمسػطينييف إل
)والمجتمع الدولي( أخضػعوا بمػا يكفػي حتػى يسػمحوا باسػتمرار توسػيع المسػتوطنات. كمػا أف منػاطؽ السػمطة 

وليػػة، وميػػددة بفقػػداف بعػػض الفمسػػطينية باتػػت اليػػوـ تحفػػظ نظػػاـ نفسػػيا ذاتيػػًا، ومعتمػػدة عمػػى المسػػاعدات الد
الػدعـ المػالي، فػي حػاؿ قػررت التحػػدي والمضػي قػدمًا فػي السػعي وراء اعتػػراؼ أممػي. واليػوـ، قػد تكػوف غػػزة 

، وىي أيضا تعتمػد ماليػا عمػى رعػاة دوليػيف، حيػث حمػت «حماس»ُدجنت أيضًا. وستتولى ضبط النظاـ فييا 
 قطر وتركيا ومصر األكثر اعتداال محؿ إيراف وسوريا.

سرائيؿ تنظر إلى ىذه التطػورات باعتبارىػا مكاسػب عمػى المػدى القصػير، إال أنيػا  وىميػة وغيػر « مكاسػب»وا 
، والعمؿ في الوقت نفسو عمى إضعاؼ شرعية السػمطة الفمسػطينية ىػو، «حماس»مستدامة، وذلؾ ألف تقوية 

يػػديولوج« حمػػاس»فػػي أفضػػؿ األحػػواؿ، اسػػتراتيجية خاطئػػة. فػػػ يتيا لػػـ تتغيػػر. كمػػا اف تػػراىف عمػػى الوقػػت ػ وا 
إضعاؼ السمطة الفمسطينية ال يؤدي إال إلى نزع الشرعية عف الشريؾ الحقيقي الوحيد في مفاوضػات السػالـ 
وتيميشػػػو. وقػػػد احػػػتي الفمسػػػطينيوف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة عمػػػى تػػػدىور وضػػػعيـ االقتصػػػادي وسػػػمبية السػػػمطة 

لػػػى ذلػػػؾ اإلذالؿ الػػػذي يسػػػببو سػػػموؾ إسػػػرائيؿ الفمسػػػطينية، خػػػالؿ العػػػدواف االسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة. ويضػػػاؼ إ
المتحدي في وقت تواصؿ فيػو إحكػاـ قبضػتيا عمػى األراضػي المحتمػة، ويػزداد فيػو وضػع السػمطة الفمسػطينية 

 اليش وضوحًا عمى نحو مؤلـ.
 29/11/2012، السفير، بيروت
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