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   وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة3000 حكومة نتنياهو تقرر بناء .1

في أول رد فعل علـى قـرار الجمعيـة           و ، أنه حلمي موسى ، عن   1/12/2012،  السفير، بيروت ذكرت  
العامة لألمم المتحدة االعتراف بفلسطين دولة غير عضو فيها، قررت حكومة اليمين اإلسرائيلي بزعامة              
بنيامين نتنياهو شن موجة استيطان جديدة، وإنشاء ثالثة آالف وحدة سكنية في األراضي المحتلة في العام                

ي ال يعني إال هروباً إلى األمام في ظل تفاقم التشدد لـيس فقـط               ومن المؤكد أن الرد اإلسرائيل    . 1967
  . داخل الحلبة السياسية وإنما كذلك داخل شرائح المجتمع

وبحسب بيان رسمي إسرائيلي فإن حكومة نتنياهو قررت المصادقة على بناء ثالثة آالف وحدة سـكنية                
ا قررت، عالوة علـى ذلـك، تـسريع         كم. جديدة في كل من القدس الشرقية ومستوطنات الضفة الغربية        
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إجراءات تخطيط إنشاء عدة آالف أخرى من الوحدات االستيطانية في القدس الشرقية والكتل االستيطانية              
وتظهر سرعة اتخاذ القرار أن     . »E1« القدس المعروف بالمنطقة     -»معاليه أدوميم «خصوصاً في قاطع    

رائيلية المعدة على القرار الـدولي والتـي فـي     خطوة كهذه كانت مقرة ضمن مجموعة ردود الفعل اإلس        
  .الغالب لن تقف عند هذا الحد

الوزارية في إطار ما تعارف اليمين اإلسرائيلي علـى أنـه           » التساعية«وأشيع أن القرار اتخذ في هيئة       
وكثيراً ما نظـر اليمـين اإلسـرائيلي إلـى الخطـوات            . على الخطوات الفلسطينية  » الرد الصهيوني «

يتجسد باألفعـال   » الرد الصهيوني «ة، السياسية والديبلوماسية، بنوع من االستخفاف معتقداً أن         الفلسطيني
وقيل أن القرار جاء في إطار مـا        . عبر مصادرة المزيد من األراضي، وتوسيع المزيد من المستوطنات        

ـ  وأقل من  » المصالح األمنية «إلسرائيل والتي تتجاوز خريطة     » خريطة المصالح اإلستراتيجية  «يعرف ب
  .»خريطة المصالح األيديولوجية«

وفي كل األحوال، فإن القرار اإلسرائيلي بتوسيع االستيطان يهدف، من ناحية، إلشـاعة أجـواء الثقـة                 
بالنفس في صفوف اليمين والجمهور اإلسرائيلي كما أنه يرمي إليصال رسالة إلى العالم، بـأن الدولـة                 

ورأت أوساط إسرائيلية أنـه     . السبع األخرى إلى جانبها   » الحق«دول  اليهودية ال تتأثر طالما أن أميركا و      
كان من الصعب جداً على نتنياهو وحكومته تمرير القرار الدولي، الذي شكل أكبر ضـربة ديبلوماسـية                 

وأشارت أوساط سياسية إسرائيلية     .للسياسة اإلسرائيلية في العقدين األخيرين، من دون رد فعل جوهري         
 تلقى في المشاورات التي سبقت القرار تحذيرات من مغبة التسرع، وأن البناء االستيطاني              إلى أن نتنياهو  

ومن المؤكد أن القرار خـصوصاً      . سيظهر كصفعة ليس للفلسطينيين وحسب وإنما لألسرة الدولية جمعاء        
ـ             » E1«المتعلق بالمنطقة    مال قرب القدس سيثير ردود فعل دولية ألنه يركز على القاطع الذي يفصل ش

ويخـدم القـرار    . الضفة الغربية عن جنوبها، ويجعل الضفة منطقتين من دون تواصل جغرافي بينهمـا            
والذين نالوا الغالبية في انتخابات حزب      » حل الدولتين «أنصار أرض إسرائيل الكاملة والمعارضين لفكرة       

  .الليكود األخيرة
 رئيس الحكومة سيلفان شالوم اعتبـر       نائب، أن   اسعد تلحمي ، عن   1/12/2012،  الحياة، لندن وأوردت  

هذا الخرق معناه بطالن االتفاق، ويتيح      «إن  وتوجه الفلسطينيين إلى المنظمة الدولية خرقاً التفاق أوسلو،         
إلسرائيل بأن تقوم هي أيضاً بخطوات أحادية الجانب، مثل اإلعالن عن بسط سيادتها على الضفة والربط                

  .»ة القدسبين مستوطنة معاليه أدوميم ومدين
حركة السالم االن المناهـضة لالسـتيطان       ، أن   وكاالت، عن   30/11/2012،  القدس، القدس وأضافت  

بدال من معاقبة الفلـسطينيين،     "وقالت هاغيت اوفران المسؤولة عن ملف المستوطنات         .نددت بهذا القرار  
، "سـرائيل ال تريـد الـسالم      تقوم هذه الحكومة بمعاقبة اسرائيل بجعل السالم اصعبا للتحقيق وتبين بان ا           

  ".امر خطير للغاية"مشيرة الى ان هذا 
  

  إسرائيلي" اعتداء" في حال إالنه لن يتوجه لمحكمة الجنايات الدولية أعباس يؤكد  .2
 إلـى  الفلسطينيين لـن يتوجهـوا       إنل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة       قا:  ا ف ب   -نيويورك  

" االعتـداء " في حال    إال المتحدة   األمم على وضع دولة مراقب في       محكمة الجنايات الدولية بعد حصولهم    
  . عليهماإلسرائيلي
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 التوجه لمحكمة الجنايات الدولية من      إن"وقال عباس للصحفيين الفلسطينيين المتواجدين معه في نيويورك         
  وأضـاف ".ينا اضطررنا واعتدي علإذا إال، ولن نتوجه لها، اآلن إليها نتوجه أن ولكن ال نريد  اآلنحقنا  

  ".األميركية اإلدارةهذا الموقف ابلغنا به دوال عديدة ومنها "
 ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعـة وخـصوصا         اآلن 1967 الدولة الفلسطينية على حدود عام       إن"وقال  
 تغيير ديمغرافي فيها وال يجوز      إجراء محتلة وال يجوز     أراض دولة فلسطين هي     أراضين   أل 49المادة  
  ". المستوطنين وجودهم مخالف للقانون الدوليأن أي إليها أخرىواطنين من دولة نقل م

، معتبرا بعد رفع    إسرائيل واستئناف المفاوضات مع     اإلسرائيلي وقف االستيطان    إلىودعا عباس الجمعة    
  .واإلسرائيلي األميركي الكرة باتت في الملعب أن المتحدة، األمم دولة مراقب في إلىمكانة فلسطين 

 نريد العودة للمفاوضـات،     إننا مليون مرة    أعلنت"وقال خالل لقائه مع صحافيين فلسطينيين في نيويورك         
 أن المتحـدة    واألمـم  األمن قرارا من مجلس     15 مستعدون لها ونحن ال نضع شروطا مسبقة، هناك          إننا

 يوقفـون   االستيطان غير شرعي وعقبة في طريق السالم وانه يجـب اجتثـاث االسـتيطان، لمـاذا ال                
  "االستيطان؟
نحن نـذهب   .  واضح وفيه قرار دولي    اآلنموضوع الدولة وحدودها    . نريد العودة للمفاوضات   "وأضاف

، والالجئون والقدس والمستوطنات والميـاه      اآلنالحدود معروفة   : لحل كافة قضايا المرحلة النهائية الست     
يمس جونز انه يكفي طرف ثالث في مهمة         حينها ج  األميركييوجد اتفاق مسبق برعاية المنسق      . واألمن
  ". على الحدوداألمن
 الكرة عندهم وعند    إن جاهزون؟   اإلسرائيليونهل الجيران   : نحن جاهزون لكل ذلك ويبقى السؤال     "وتابع  

  .يناير/  المقررة في كانون الثانياإلسرائيلية"  لكنهم قد يتذرعون باالنتخاباتاألمريكان
  1/12/2012الحياة، لندن، 

  
  رفع تمثيل فلسطين تتويج النتصار غزة: نيةه .3

دولـة غيـر عـضو      "عد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن حصول دولة فلسطين على صفة             
في األمم المتحدة جاء تتويجا النتصار المقاومة في قطاع غزة علـى قاعـدة عـدم التنـازل أو      " مراقب
مر تضامنا مع األسرى المضربين عن الطعام الجمعة، أن         وأكد في كلمته أمام مقر الصليب األح       .التفريط

حكومته ترحب بما حدث في األمم المتحدة مع التزامنا باالستراتيجية الثابتة نحو تحرير فلـسطين كـل                 
  ".فلسطين من البحر إلى النهر ومن شرقها إلى غربها

" حجارة السجيل "وأن معركة   وشدد هنية على أن زمن االنتصارات لالحتالل اإلسرائيلي ولى بال رجعة،            
كانت فاصلة بين عهدي المرابطة واالستعداد إلى عهد المباغتة ومشاركة األمة فـي تحريـر أسـراها                 

وأشاد هنية بالوفود العربية واإلسالمية التي زارت غزة عقب العدوان على قطاع غزة، مبينـا               .ومسراها
  .صدق واألصالةأن المشاعر التي تحملها هذه الوفود إلينا هي مشاعر ال

وأشار إلى أن الصمود الذي حققته غزة مؤخرا سيترك أثرا كبيـرا فـي معنويـات األمـة وعقليتهـا،                    
  .وسيضعها أمام مرحلة التحرير الشامل لفلسطين واألقصى

  30/11/2012فلسطين أون الين، 
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  ال يمكن أن نمرر أي مشروع يمس بسيادة األردن: هنية .4
 نمرر أي مشروع يمس بسيادة      أن هنية انه ال يمكن      إسماعيلة الفلسطينية   أكد رئيس الحكوم  :  بترا –غزة  
 ويسهم في تصفية القضية الفلسطينية، وال للتوطين وال للتهجير وال للوطن البـديل، فـال وطـن                  األردن

  .للفلسطينيين إال فلسطين
ـ       .دوعبر هنية لدى زيارته على رأس وفد ضم وزير الصحة             أميـال ة   مفيد المخلالتـي ومنـسق قافل

 أمـس  21 غـزة    األردنـي  المستشفى الميداني    إلىيوسف وعدد من المسؤولين،     أبو  االبتسامات عصام   
اهللا الثـاني والحكومـة والـشعب         جاللة الملك عبد   إلىالجمعة لالطمئنان والتقدير، عن شكره وعرفانه       

  .طاع غزة جانب الشعب الفلسطيني في قإلى األخوية على جهودهم الداعمة ووقفتهم األردني
  1/12/2012الدستور، عمان، 

  
  المفاوضات يجب أن تتم على أساس القرار األممي: عريقات .5

صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر          .أكد د :  عبد الرؤوف ارناؤوط   - نيويورك
ـ  ـ              إسرائيلعلى  "أن  " األيام"الفلسطينية، ل اس  أن تدرك أن أي مفاوضات اآلن يجب أن تكـون علـى أس

القرار الذي تم تبنيه في الجمعية العامة لألمم المتحدة، فاالستيطان يجب أن يتوقف فاالستيطان لم يعد فقط                 
  ".مخالفة للقانون الدولي بل أصبح جريمة حرب

ما حدث في األمم المتحدة هو البداية فالطريق طويل وصعب ولكن فلسطين عائـدة إلـى                "وقال عريقات   
 وعاصمتها القـدس    1967ن على الطريق الصحيح نحو فلسطين على حدود         خارطة الجغرافيا، نحن اآل   

 لـن   إسرائيلالشرقية عائدة إلى خارطة الجغرافيا دولة كاملة السيادة وبطبيعة الحال فإن قواعد اللعبة مع               
 وعاصمتها القدس الشرقية أصبحت دولـة       1967تكون كما كانت في الماضي، فلسطين اآلن على حدود          

 عضواً في األمم المتحدة لديهم زميلة اآلن تحت االحتالل وزميلـة أخـرى              192 وهناك   تحت االحتالل 
  ". وبالتالي عليهم مسؤوليات سياسية واقتصادية وقانونيةإسرائيلتمارس االحتالل وهي 

  1/12/2012األيام، رام اهللا، 
  

  بناء الوحدات االستيطانية عدوان على الدولة الفلسطينية: السلطة .6
 آالف وحـدة    3 بنـاء    "إسـرائيل "نددت الرئاسة الفلسطينية، أمس الجمعة، بقـرار        : )ب أ  د   - أ ف ب  (

استيطانية جديدة في األراضي الفلسطينية، فيما اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر حنـان               
  .عشراوي بناء الوحدات عدوانا على الدولة الفلسطينية

صوت لـصالح    يشكل صفعة للعالم بأسره الذي    "ة إن هذا القرار     وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردين      
  ."غير الشرعية وغير القانونية"ـ، واصفا هذه التصرفات ب"الدولة الفلسطينية

عدوانا على دولة وعلى كل العالم أن يتحمـل  " يعد  "إسرائيل"ومن جانبها، قالت عشراوي إن ما قامت به         
ل يوم على تصعيد االستيطان وسرقة األراضي ومـا أعلنتـه            تعمل ك  "إسرائيل"وأضافت أن   . "مسؤوليته

  . جزء من مخطط استيطاني شامل) أمس(
 1/12/2012الخليج، الشارقة، 
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  تعيين المفوضة العامة لفلسطين في بروكسل سفيرة قريباً .7
 ليلـى شـهيد     األوروبـي  المفوضة العامة لفلسطين لدى بلجيكا واالتحاد        أعلنت: )ا ف ب  ( – بروكسل  

 المتحدة منح فلسطين صـفة      لألمم وذلك غداة قرار الجمعية العامة       "سفيرة فلسطين " ستصبح   أنهامعة  الج
  .دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية

بلجيكا وعلى لسان وزيـر خارجيتهـا       " أن "آر تي بي اف   " البلجيكية العامة    لإلذاعةوصرحت ليلى شهيد    
 صـفة بعثـة     إلـى ، رئيسة بعثة الوفد الفلسطيني الذي رقـي         ديدييه رايندرز منحتني للتو مرتبة سفيرة     

 وبلجيكـا   األوروبـي لفلـسطين لـدى االتحـاد       " المفوضة العامـة  " اآلنوكانت شهيد حتى     ."فلسطين
  .ولوكسمبورغ

  1/12/2012القدس العربي، لندن، 
  

  للقيادة الفلسطينية سيعقد قريباً في القاهرة اجتماع ": الحياة" .8
قال مسؤولون فلسطينيون إن اجتماعاً للقيادة الفلسطينية سيعقد قريباً في القـاهرة            : نس محمد يو  -رام اهللا   

بعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو فـي األمـم              وذلك   .للبحث في الخطوات المقبلة   
وأوضح مسؤول أمني رفيع أن نقاشاً يدور في المؤسسة األمنية لمنع دخول الجيش اإلسـرائيلي               ،  المتحدة

وتنص التفاهمات بين السلطة وإسـرائيل علـى عـودة رجـال األمـن              . إلى مناطق السلطة الفلسطينية   
  .الفلسطينيين إلى مراكزهم في حال تلقيهم إشعاراً من الجيش اإلسرائيلي بالدخول إلى المنطقة

طة إلـى   وقال مسؤولون في الحكومة إنها بحثت في االجتماعات األخيرة تغيير األوراق الرسمية من السل             
وأوصى طـاقم  .  الفلسطيني في شأن العالم إلى سفاراتالدبلوماسيدولة فلسطين، وتحويل مكاتب التمثيل    

اتفاقية " و "ميثاق روما "من الخبراء القيادة السياسية بالتوقيع على عدد من المعاهدات الدولية المهمة، مثل             
كما أوصى الفريق باالنضمام إلى جميع      . الل، وكالهما يتعلقان بحماية المدنيين تحت االحت      "جنيف الرابعة 

  .الوكاالت الدولية، مثل منظمات الصحة والتجارة والطفولة ومحكمة الجنايات الدولية
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إن الرئيس عباس سيعقد اجتماعـاً               

وأضاف أن رئيس المكتب الـسياسي لحركـة        . رة قريباً لإلطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير في القاه      
 رمضان شلح سيحضران االجتماع الـذي       "الجهاد اإلسالمي "خالد مشعل، واألمين العام لحركة      » حماس«

  .سيبحث المصالحة والخطوات المقبلة بعد الحصول على مكانة عضو مراقب في األمم المتحدة
ى اتخاذ إجراءات دراماتيكية من شأنها قلـب المعادلـة          ورجح مسؤولون فلسطينيون ألّا يسارع عباس إل      

القائمة على األرض في هذه المرحلة، لكنهم استبعدوا في الوقت نفسه العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل                
هل وظيفة  ": ، متسائالً "الكرة اآلن في ملعب الراعي األميركي     ": وقال الرجوب . من دون وقف االستيطان   

تل؟ بالنسبة إلينا ال يوجد شريك في إسـرائيل للتفـاوض معـه، ودور الراعـي                أميركا أن تحمي المح   
  ."األميركي هو التدخل لوقف االستيطان إذا ما أراد إحياء العملية السياسية

  1/12/2012الحياة، لندن، 
  

  اإلعالميون تمكنوا من كشف الوجه القبيح لالحتالل: أبو السبح .9
محررين عطا اهللا أبو السبح، أن الصحفيين واإلعالميين فـي          أكد وزير األسرى وال   : جمال غيث  - غزة

قطاع غزة تمكنوا من كشف الوجه القبيح لالحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانه األخير على قطـاع غـزة                 
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والذي استمر ثمانية أيام، رغم محاوالته المستمرة الستهدافهم وإخفاء المجازر التي يرتكبها بحق الشعب              
  .صال رسالته للعالمالفلسطيني ولمنع إي

إن أجساد الشهداء الصحفيين حسن سالمة ومحمـود        : "وأضاف أبو السبح، خالل مؤتمر صحفي في غزة       
الكومي، ومحمد أبو عيشة، والجرحى تؤكد بشاعة الجريمة وأخالقياتهم العدوانية، ومدى الخسائر التـي              

  ".أحلت باالحتالل
  30/11/2012فلسطين أون الين، 

  
   أيام من العدوان8ا إدارة أزمة الكهرباء خالل استطعن: زةسلطة الطاقة بغ .10

كشف نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة عن خطة العمل التي مكنت من اسـتمرار               :  نبيل سنونو  - غزة
توصيل الكهرباء بالشكل المعتاد إلى السكان، خالل العدوان اإلسرائيلي األخير ضد قطاع غزة، في ظل               

ة للقصف، وشح كميات الوقود الواردة من الجانب المصري، مشيراً إلـى            تعرض خطوط اإلمداد الرئيس   
  .أن إقفال المحال التجارية والمؤسسات ألبوابها وفر تيارا كهربائيا تم تحويله إلى السكان

ـ       .وأشاد م  ، بـدور العـاملين فـي سـلطة الطاقـة،           "فلسطين"فتحي الشيخ خليل، خالل حوارٍ خاص ب
على أكمل وجه، في الوقت الذي كانوا معرضين فيـه للقـصف، وتـأخر              وتصميمهم على إتمام عملهم     

  .االحتالل عن إصالح خطوط الكهرباء، بعد تعطلها نتيجة العدوان
  30/11/2012فلسطين أون الين، 

  
  االنتصار لم يكن لوال تضحيات الشعب الفلسطيني: دبور .11

 فلسطين لألمـم المتحـدة بـصفة        أكد سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور أمس، أن انضمام دولة           
انتصار تاريخي لم يكن ليكون لوال التضحيات الجسام للشعب الفلسطيني بكل فئاته والتفافه خلف              "مراقب  

  ".قيادته برئاسة الرئيس محمود عباس ووقوف األحرار والشرفاء في العالم إلى جانب قضيتنا العادلة
اتفية المهنئة على انضمام دولة فلسطين لألمـم المتحـدة          وتلقى دبور العديد من البرقيات واالتصاالت اله      

 وشخـصيات ومـسؤولي     ودبلوماسـيين بصفة مراقب، من عدد من الوزراء والنواب اللبنانيين وسفراء          
  .األحزاب اللبنانية

  1/12/2012المستقبل، بيروت، 
 

برنـامج  إيجـاد   بهناك رغبة   و..  يجب أن تكون على كل األرض الفلسطينية       الفلسطينيةالدولة  : مشعل .12
  مشترك
رئيس المكتب السياسي قال خالد مشعل ): إعداد سها جادو للنشرة العربية (- سامية نخول -الدوحة 

نه ينبغي النظر إلى االعتراف الفعلي بدولة فلسطينية ذات سيادة الذي حققه الرئيس ألحركة حماس، 
ونة األخيرة في غزة مع إسرائيل محمود عباس في األمم المتحدة إلى جانب الصراع الذي نشب في اآل

  .كاستراتيجية واحدة جريئة قد تؤدي إلى تمكين كل الفلسطينيين
 فلسطينيا وخمسة إسرائيليين انتهت بشروط 162وقال مشعل إن الحرب القصيرة التي أودت بحياة 

زعمها وضعتها حماس وانهت عزلتها وخلقت حالة جديدة قد تؤدي إلى المصالحة مع حركة فتح التي يت
 .عباس
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وفي مقابلة مع رويترز في الدوحة قارن مشعل بين حالة االنكسار اإلسرائيلية وابتهاج الفلسطينيين في 
ألول مرة يتم وقف اطالق النار عبر شروط "غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل واصر على أنه 

 .المقاومة بشكل واضح وبحضور األمريكان
ة الدبلوماسية التي قادها عباس رئيس السلطة الفلسطينية لترقية الوضع ودعم مشعل بقوة المبادر

الفلسطيني في األمم المتحدة إلى دولة غير عضو بصفة مراقب والتي أيدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 .يوم الخميس في نيويورك

نا اتصلت به قبل أيام للذهاب إلى األمم المتحدة وأ) عباس(نحن رحبنا بخطوة أبو مازن "وقال مشعل 
 ".وأبلغته بذلك وموقفنا هذا انطالقا من حرصنا على توحيد الجهود الفلسطينية وتوحيد الموقف الفلسطيني

يقول مشعل وويضع هذا الفلسطينيين دبلوماسيا على قدم المساواة مع الفاتيكان ولكن من الناحية السياسية 
كجزء من عملية المصالحة مع حركة فتح التي " لسطينيةتوحيد الجهود الوطنية الف"إنه قد يساعد على 

 .يتزعمها عباس
جزء من استراتيجية وطنية فلسطينية  ..قلت لألخ ابو مازن نريد بهذه الخطوة جزءا من كل"وقال مشعل 

فيها خيارات مفتوحة مستندة إلى امتالك أوراق قوة متعددة وعلى رأسها المقاومة التي أبدعت في غزة 
 ".لة عن قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود ومواجهة المحتلواعطت رسا
هناك اجواء جديدة تتيح لنا . انا متفائل بعد هذه االجواء التي فيها انجاز فلسطيني واحد"وقال مشعل 

هذه األجواء وفي وجود  ..المصالحة رزمة واحدة فيها قضايا عديدة نسعى لتطبيقها"، تحقيق المصالحة
عتقد أننا قادرون على تحويل التفاهمات السابقة لتطبيق عملي على األرض سواء مصر بروح جديدة أ

 ".فيما يتعلق بالحكومة وتشكيلها واالنتخابات وملف المصالحة االجتماعية
عندما نتوحد ونتصالح وننهي االنقسام وتكون لنا مرجعية واحدة ونضال سياسي واحد عند ذلك  "وأضاف

نجز أكثر وقدرتنا على الصمود امام العدوان اإلسرائيلي بكل أشكاله تكون نصبح قوة أكبر ونستطيع ان ن
 ".أكثر

هل هذا على حساب ..الحرب األخيرة أبرزت أهمية التغيير الذي جرى في مصر والعالم العربي"وقال 
 ".أحد ليس على حساب أحد هذه أمتنا

مختلف غزة لم تبد معزولة في هناك اسناد عربي للشعب الفلسطيني . هناك حضور عربي مختلف"وقال 
فال شك هذه  "2009 وبداية 2008كما كانت خالل الصراع المدمر مع اسرائيل أواخر " هذه الحرب

 ."عوامل أسهمت في الوصول إلى هذه النتيجة
" داخلية وخارجية"نه ليست لديه نية لالستمرار في زعامة حماس على الرغم من دعوات مشعل إوقال 

  . لالستمرار
 إن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون على كل األرض الفلسطينية لكن هناك رغبة لتوحيد الموقف وقال

 .الفلسطيني والعربي على برنامج مشترك
قبلت مبدأ التوافق على القواسم المشتركة بمعني ما هو الحد األدني الذي يمكن أن "وأضاف أن حماس 

 عاصمتها القدس مع انجاز حق 67ة دولة على حدود عام يلتقي عليه الفلسطينيون والعرب وجدنا أن اقام
ودولة ذات سيادة حقيقية حد مشترك بين برامح القوى الفلسطينية والدول العربية فقبلنا ) الالجئين(العودة 

 .وقال انهم قبلوا ذلك لكن ليس على حساب االعتراف بإسرائيل أو التخلي عن الحقوق الفلسطينية." به
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اسرائيل ال يمكن ان تعطينا شيئا حقيقيا ذا بال على طاولة .. لسطينية ال تنال بالمفاوضاتالدولة الف"وقال 
العدو علمنا التاريخ ال يعطي شيئا وال يتراجع اال تحت .. التفاوض اال اذا كنا اقوياء على االرض

 ".الضغط
عرف ان الطريق  عليه ان ي67كل فلسطيني وكل عربي يريد دولة فلسطين حتى في حدود "وتابع قوله 

حل ) ال يوجد(الى ذلك المقاومة وتوفير كل اوراق القوة وكل اشكال الضغط الفلسطيني والعربي مفيش 
 ".غير ذلك هذه هي القاعدة

. احنا مع الشعب السوري ومع الشعوب العربية واالسالمية التي تطالب بالحرية واالصالح"وقال مشعل 
 .ال يمكن أن نقف مع هذه السياسة.. على سفك الدماءمن يطلب منا تأييد سياسة رسمية قائمة

نصحناهم ولكنهم أصروا على الخيار العسكري إلى أن تطورت  ..من اللحظة األولى موقفنا كان رافضا"
 ".غادرنا دمشق هذا هو الموقف باختصار...األمور وتعقدت األزمة وفي لحظة شعرنا ما أرادوا منا

 .ضا مع إيران وهي ممول ومورد رئيسي لألسلحة إلى حماسوقال مشعل إن العالقات تأثرت أي
نحن اختلفنا مع إيران في االزمة السورية "وأضاف . وقال إن إيران دعمتهم طويال دعما كبيرا دون شك

وال شك ان االزمة السورية القت بظاللها على عالقتنا مع إيران نحن نقدر كل من يدعمنا ولكن ال يمكن 
 ".اعتنا ومبادئناان يكون على حساب قن

وأعرب مشعل عن شكره اليران وسوريا الستضافته لسنوات عديدة عندما وصمت الواليات المتحدة 
 .لكنه قال ان حماس ال يمكنها التنازل عن مبادئها" إرهابية"وإسرائيل الحركة بانها 

ي ولكن ال يمكن ال نتدخل في قضايا اآلخرين هذه سياستنا وال ندخل في معركة مع اي نظام عرب"وقال 
ان نقف مع اي نظام أو زعيم داخل في معركة دموية مع شعبه ونحن بالضرورة منحازون للشعوب 

 ".ولتطلعاتها وحقوقها المشروعة
. وقال إن األسد لن يتمكن من االنتصار في المعركة ضد شعبه وانها مسألة وقت قبل أن يحدث التغيير

 هذا الحد ولكن التاريخ يقول إن الشعوب في النهاية هي التي كنت أتمنى أال تتطور األزمة إلى"وأضاف 
 ".تنتصر

وقال مشعل إنه سيقوم بزيارة تاريخية لقطاع غزة األسبوع المقبل بعد سنوات عاشها في المنفى وذلك 
 . عاما على تأسيس الحركة25بمناسبة مرور 

صبحت الظروف مهيئة وزيارة غزة في الفترة األخيرة أ"وأردف أنه سيعود إلى بلده وأن هذا هو حلمه 
 .ستكون مقدمة لزيارات متعددة..حلم وواجب في نفس الوقت

انا في غاية السعادة واالعتزاز انني ان شاء اهللا قريبا سأكون على أرض غزة وأسعد بأرضها الطاهرة "
 ".المضمخة بدماء الشهداء والقادة العظماء

الضامن االساسي هو "ن إسرائيل قد تحاول اغتياله قال وردا على سؤال عما اذا كان يشعر بالقلق من أ
 ".عمره ورزقه .. اهللا ال أحد يموت اال ان يستوفي أجلهىاهللا انا ال اعتمد اال عل

  30/11/2012، وكالة رويترز لألنباء
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ـ دعمنا لعباس كان مـشروطًا بالح     و.. تحرير كامل تراب فلسطين    مشروع حماس : البردويل .13 اظ علـى   ف
  الثوابت

أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس صالح البردويل، أن حصول فلسطين :  أحمد اللبابيدي- ةغز
على اعتراف غير كامل العضوية في األمم المتحدة جزء من الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني الذي 

  . عاما64ًسلبت أرضه وهجر عنوة منها قبل 
لخطوة رئيس السلطة محمود " حماس"أن دعم ، "فلسطين أون الين"وأوضح البردويل في تصريح لـ

عباس، لم يكن دعماً مفتوحاً بل مشروطا بأن تكون خطوته مقترنة بالحفاظ على الثوابت الفلسطينية، 
  .مشددا على أن حركته لن تقبل بالمساس بحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني

أجل الحفاظ على الثوابت الفلسطينية التي قدمت الغالي والنفيس من " حماس"ال يمكن لـ: "وقال البردويل
، الفتًا النظر إلى أن العالم الظالم "القيام بأي خطوة من شأنها التنازل عن فلسطين حتى ولو كانت إعالمية

وفرض حصارا جائرا على قطاع غزة لرفضها المساومة على حقوق الفلسطينيين " حماس"حارب 
  ).إسرائيل(واالعتراف بـ

ع أي حراك دبلوماسي يمكن أن يحقق إنجازات إضافية لشعبنا، بشرط أن يأتي وأشار إلى أن حركته م
  .ذلك في سياق رؤية وطنية مشتركة تستند على المقاومة وعدم التخلي عن ذرة من تراب أرض فلسطين

وشدد البردويل على أن موقف حركته نابع من رؤيتها االستراتيجية لتحرير كامل فلسطين، نافياً أن يكون 
تأييدها لخطوة عباس دليال على موافقتها على مشروع التسوية الذي يقوده إلنهاء الصراع موقف 

  .الفلسطيني االسرائيلي
ترى أن فلسطين أرض واحدة، ووحدة كاملة ال يمكن أن تتجزأ، تمتد حدودها من " حماس"وذكر أن 

يق السلطة أن فلسطين ال النهر إلى البحر ومن الشمال إلى الجنوب في الوقت الذي يرى فيه عباس وفر
  .1967تتجاوز حدود 

يدافع عن حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم والعودة إلى ديارهم " حماس"وأكد أن المشروع الذي تقوده 
وفصائل المقاومة للوصل " حماس"وتحرير كامل أرضهم ومقدساتهم، مبينًا أن الدولة الحقيقية التي تسعى 

  .اومةإليها ستكون ثمرة التحرير والمق
  30/11/2012فلسطين أون الين، 

  
  أسامة حمدان يؤكد حق الفلسطينيين في المقاومة والدفاع عن أرضهم وتحريرها من االحتالل .14

في المنتدى الدولي الذي نظمه له كلمة  في أسامة حمدانأكد مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس 
قبل افتتاح أعمال مؤتمره "  في سياسة الشعوبالصراع والسلم"تحت عنوان   ماليزيا فيالحزب الحاكم

على حق الفلسطينيين في المقاومة والدفاع عن أرضهم وتحريرها من االحتالل، مؤكدا أن  السنوي
الصراع مع المحتل االسرائيلي يختلف عن الصراعات في الدول األخرى، حيث إن االحتالل االسرائيلي "

  ".رضه ليحل مكانهيهدف لطرد شعب من أ" إحاللي"هو احتالل 
وحظيت الزيارة ومشاركة الوفد في اعمال مؤتمر الحزب الحاكم باحتفاء شعبي كبير وتغطية اعالمية 

  .واسعة في الصحف والقنوات المحلية الرئيسية
  30/11/2012فلسطين أون الين، 
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  "لسطينيانتصار تاريخي للشعب الف"إقرار دول العالم برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب : فتح .15
إقرار دول العالم برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في األمم " فتح"اعتبرت حركة :  محمد عيد- غزة

  ".انتصارا تاريخيا للشعب الفلسطيني"المتحدة، 
 دولة من دول العالم لصالح القرار؛ إنما 138إن تصويت : "أسامة القواسمي" فتح"قال المتحدث باسم و

إن : "وأضاف". لحقوق الثابتة لشعبنا على أرضه، وإدانة قانونية عالمية لدولة االحتاللهو إقرار عالمي با
شعوب العالم الحرة، ودولها المحبة للسالم، التي أيدت الطلب الفلسطيني ووقفت مع الحق الطبيعي 

اإلنسانية والتاريخي لشعبنا في وطنه، وجسدت إرادة دولية عظيمة بتكريس قيم العدالة والحرية والكرامة 
  ".وحقوق الشعوب في الحرية واالستقالل

حركة فتح ومعها الشعب الفلسطيني، تشكر الدول التي صوتت لصالح فلسطين، "وأكد القواسمي أن 
وتتمنى أن تستعيد الدول الممتنعة والرافضة عافية ضميرها السياسي واألخالقي، وتعيد تقييم مواقفها 

  ".السلبية تجاه حقوق شعبنا
  30/11/2012 أون الين، فلسطين

  
  لم يبق لشعبنا خيار سوى المقاومة: سعدات .16

أحمد سعدات تحية فخر واعتزاز للمقاومة الفلسطينية " فلسطين"وجه األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير 
الباسلة التي تصدت للعدوان اإلسرائيلي الغادر على قطاع غزة وكسرت جبروته وخلقت معادلة جديدة 

  .الوحدة الميدانية، وبردها النوعي على العدوانتجسدت في 
ألقاها بالنيابة عنه عضو المكتب السياسي للجبهة " هداريم"في رسالة له ُسربت من سجن " سعدات"وأكد 

عمر شحادة في منتدى فلسطين حرة بالبرازيل أنه لم يبق لشعبنا خيار سوى المقاومة لتحقيق حقوقه 
  .جرائمه بحق شعبنا الفلسطينيالوطنية في ظل سياسة العدوان و
، الفتا إلى أن االحتالل ما كان "االمبريالية الكبرى المنحازة لالحتالل"وشن هجوما حادا على القوى 

ليجرؤ على عدوانه على شعبنا الفلسطيني في القطاع لوال الغطاء الدولي الذي توفره هذه القوى 
  .االمبريالية

  30/11/2012فلسطين أون الين، 
  

  انتصار وتقدم في مكانة القضية الفلسطينية"دولة مراقب"الحصول على صفة : ة الشعبيةالجبه .17
أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في قطاع غزة، كايد 

ين صفة الغول أن النجاح في استصدار قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة وبهذه النسبة بمنح فلسط
وشدد على . ”يشكل انتصاراً وتقدماً في مكانة القضية الفلسطينية في إطار المؤسسة الدولية“دولة مراقب، 

تحويل هذا القرار لواقع ملموس خاصة في ظل التهديدات التي صدرت عن مندوبي أمريكا “ضرورة 
  .ئه أي قيمةوكندا واالحتالل، والتي حاولت أن تجرد هذا القرار من مضمونه، وعدم إعطا

وأعرب الغول عن أمله أال يكون ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس من وعود ألصدقائه بأنه 
سيتصرف بمسؤولية في الخطوات المقبلة، قد حمل وعوداً بانتقاص ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون 

  .من المؤسسات الدولية وغيرها
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يق مزيد من المكتسبات في إطار الصراع السياسي استثمار هذا القرار من أجل تحق“وأكد ضرورة 
 .”واألمم المتحدة وليس بالذهاب لمفاوضات بالرعاية األمريكية وانحيازها الكامل لالحتالل

  1/12/2012الخليج، الشارقة، 
  

  خطوة منفردة وال تحمل إجماعا فصائليا" دولة مراقب" عباس على حصول: حركة األحرار الفلسطينية .18
اعتبرت حركة األحرار الفلسطينية خطوة رئيس السلطة محمود عباس، نحو : يد محمد ع- غزة

وأكد األمين العام . ، خطوة منفردة وغير محسوبة وال تحمل إجماعا فصائليا"دولة مراقب"الحصول على 
للحركة خالد أبو هالل، على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة فلسطينية، دون تنازل عن 

  . حق من الحقوق الوطنيةأي شبر أو
وشدد أبو هالل خالل تصريحات تلفزيونية، على النهج المقاوم في تحرير فلسطين، وانتزاع الحقوق من 

ورأى . ، داعياً منظمة التحرير إلى انتهاج طريق المقاومة في الحصول على كامل تراب الوطن"إسرائيل"
نا سوى التنازالت والمزيد من االستيطان والتهويد لم تجلب لشعب"أن الخيارات التي لم تتضمن المقاومة؛ 

  ".على األراضي الفلسطينية
  30/11/2012فلسطين أون الين، 

 
   في غزة25احتفاالت حماس بذكرى انطالقتها الـ " نجم"مشعل سيكون ": قدس برس"البردويل لـ  .19

بانطالقتها هذا العام " سحما"الدكتور صالح البردويل، أن احتفاالت " حماس"أكد القيادي في حركة : غزة
ستشهد حدثا تاريخيا مختلفا بمشاركة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في افتتاح هذه االحتفاالت في 

  .قطاع غزة
اتخذت كافة الترتيبات " حماس"أن حركة " قدس برس"وأوضح البردويل في تصريحات خاصة لـ 

نحن : " األولى من نوعها إلى قطاع غزة، وقالاألمنية والسياسية لتسهيل زيارة رئيس مكتبها السياسي
خالد مشعل في " حماس"اتخذنا كافة االجراءات األمنية والسياسية الستقبال رئيس المكتب السياسي لحركة 

 النطالق الحركة، هذا حدث تاريخي مهم في مسار الحركة 25قطاع غزة في إطار االحتفال بالذكرى 
  ".ر األرض كل األرض وانجاز حق العودةومسيرة النضال الفلسطيني حتى تحري

  .وأشار إلى أن االحتفاالت سيشهدها ضيوف فلسطينيون وعرب من دول الربيع العربي وغيرها
  30/11/2012قدس برس، 

  
   "خالل تأديته واجبه الجهادي"سرايا القدس تُعلن استشهاد أحد مقاتليها  .20

صباح  هاد اإلسالمي، أن أحد مقاتليها استشهد، الذراع العسكري لحركة الج"سرايا القدس"أعلنت : غزة
  ".تأديته واجبه الجهادي"خالل ) 12|1(السبت 

  1/12/2012قدس برس، 
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  فلسطين انتصرت في األمم المتحدة ومسؤولياتنا باتت كبيرة باستعادة الوحدة الفلسطينية: أبو العردات .21
فلسطين انتصرت اليوم في "العردات ان لقيادي في حركة فتح فتحي ابو اقال  : ا ف ب-) لبنان(صيدا 

االمم المتحدة، ومسؤولياتنا باتت كبيرة، وفي مقدمها استعادة الوحدة الفلسطينية ومواصلة مسيرة شعبنا 
  . "والتمسك بحق عودة الالجئين.. من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

  1/12/2012القدس العربي، لندن، 
  

  الحصول على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة مرتبط بانتصار الفلسطينيين في قطاع غزة : المقدح .22
ن حصول فلسطين على صفة دولة مراقب إقال القيادي في حركة فتح منير مقدح لوكالة فرانس برس 

لى في األمم المتحدة مرتبط باالنتصار الذي حققه الفلسطينيون في قطاع غزة من خالل الرد العسكري ع
  .'العدوان االسرائيلي، واصرار الشعب الفلسطيني على المضي في معركته الى النهاية

  1/12/2012القدس العربي، لندن، 
  

  تقليديالرهاب اإل  تمارسسياسي وحماسال رهاباإل  يمارسعباس: ليبرمان .23
 ، اليـوم الجمعـة، اتهـم وزيـر الخارجيـة          "24روسيا  "في حديثه مع قناة     :  وكاالت – ـرب48عــ

اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان رئيس السلطة الفلسطينية باإلرهاب السياسي، كما ادعى إن إسرائيل ال تنوي              
  .التهديد بفرض عقوبات على فلسطين وستلتزم بكافة االتفاقات القائمة معها

ـ            "عنه قوله   " روسيا اليوم "ونقلت   ة نحن ال نهدد بأية عقوبات، وسنلتزم بكل حرف وفاصلة ونقطة في كاف
وبحسبه فـإن إسـرائيل     ". كنا حتى اآلن أكثر كرما مما تلزمنا به كافة وثائقنا والبروتوكوالت          . االتفاقات

  ".فقط وفقا لحرف البروتوكول أو االتفاقات"تنوي التصرف 
ذلك "وقال إن   . وادعى ليبرمان أن رفع صفة فلسطين في األمم المتحدة سيبعد آفاق قيام الدولة الفلسطينية             

، مشددا على أن هذا القرار للجمعيـة العامـة          "قيام الدولة الفلسطينية على اإلطالق، بل سيبعده      لن يقرب   
كما أكد على أن الجيش اإلسرائيلي لن يغير تصرفاته، وسـتبقى           ". سيزيد من االحتكاكات  "لألمم المتحدة   

  .المستوطنات في مواقعها
لـيس  .  رام اهللا واألراضي الفلـسطينية     على كل حال يدرك عباس أنه قد خسر الوضع عنده في          : "وتابع

  ".صدفة أنه أجل االنتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عامين ونصف العام
إن ما يقوم به عباس هو      "وقال  . واتهم ليبرمان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باإلرهاب السياسي        
إنـه تقـسيم    . ليدي بشكل يـومي   إرهاب سياسي، وله تقسيم واضح مع حماس التي تمارس اإلرهاب التق          

  .على حد تعبيره". واضح لفرعي اإلرهاب
في حال عدم إبعاد عباس اليـوم       "وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من البدائل بين الفلسطينيين، مضيفا أنه             

  ".أو غدا، فسيأتي إلى هناك بعد غد الراديكاليون وليس حتى اإلخوان المسلمون
إذا وصل أشخاص طبيعيـون إلـى الـسلطة،         . فرض أحد على الفلسطينيين   نحن ال ننوي    : "وتابع قائال 

، فسنتعامل معهم على هذا     )أشخاص ال يمكن التفاهم معهم    (وإذا وصل إلى السلطة أوباش      . سنعمل معهم 
  ".األساس
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ويرى ليبرمان أن عباس يسعى لتعويض فشله في السياسة الخارجية للسلطة الوطنية الفلـسطينية علـى                

 .عيد على ساحة السياسة الخارجيةحساب التص
  30/11/2012، 48عرب

  
  العالم مخدوع وأبو مازن ليس شريكاً: يالونأداني  .24

ان "االخباري العبري عن نائب وزير الخارجية االسرائيلية داني ايالون قولـه            " والال" نقل موقع    :رام اهللا 
طلب الفلسطيني، إال انه ال يوجـد       اسرائيل اصيبت بخيبة امل من الدول الصديقة التي صوتت لصالح الم          

  ".إلسرائيل اي نية بالمس بالعالقات مع هذه الدول
  ". لقد اثبت ابو مازن مرة اخرى انه ليس شريك في عملية السالم " ويضيف ايالون 

وتعليقاً على ما حملته الصحف من اخبار عن هزيمة اسرائيل في هذه المعركة الدبلوماسية قال ايالون انه                 
   ".ص جميع التفاصيليجب فح"

 دولة تعترف بالسلطة الفلسطينية كدولة وكانت       130حتى قبل تصويت االمس فقد كان هناك        "وقال ايالون   
ـ               6تقيم معها عالقات رسمية، بما في ذلك تبادل للسفراء، وكل الضجة التي اُثيرت هي في االصوات الـ

ل االوروبية التـي صـوتت لـصالح القـرار          وحول العالقة مع الدو    ".الجديدة التي اضيفت لهذه القائمة    
ال رغبة السرائيل بالمس بالعالقات مع هذه الدول،        " الفلسطيني ومن بينها فرنسا وايطاليا اشار ايالون ان         

 ".وان صراعنا ليس مع هذه الدول، بل مع إرهاب صواريخ حماس واإلرهاب الـسياسي البـو مـازن                  
 . د الواليات المتحدة لمحاولة إحباط المسعى الفلسطينيوشكر نائب وزير الخارجية االسرائيلي جهو

  30/11/2012، القدس، القدس
  

   "إسرائيل" مقاضاة ية عملية تفجير استراتيجية ألنه منح الفلسطينيين إمكان المتحدةاألممقرار : ليفني .25
عملية تفجير   «ة المتحد اعتبرت وزيرة الخارجية سابقاً تسيبي ليفني القرار األمم       :  اسعد تلحمي  –الناصرة  

وأضافت أن القرار   . »استراتيجية ألنه قرار منح الفلسطينيين إمكان مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية          
ما يعني أنه مع استئناف المفاوضات، فإن إسرائيل        «اعترف بفلسطين دولة لها حدود وعاصمتها القدس،        

مة اإلسرائيلية كانت قادرة على منـع هـذه         ، مشيرةً إلى أن الحكو    »ستدخلها وهي في وضع أقل ارتياحاً     
  .الخطوة لو أجرت مفاوضات مع الفلسطينيين

  1/12/2012، الحياة، لندن
    

  نائبان في الكنيست يحرقان العلم الفلسطيني .26
في الوقت الذي كان فيه الفلسطينيون يستعدون لالحتفال بقرار الجمعية العامـة رفـع مكانـة                 :تل أبيب 

» عوتسماه ليسرائيل «، أقدم عضوا الكنيست من حزب       »دولة غير عضو  «دة إلى   فلسطين في األمم المتح   
 في باحـة الكنيـست      على إحراق العلم الفلسطيني    ، ميخائيل بن آري، وأريه الداد     )قوة عظيمة إلسرائيل  (

  . اإلسرائيلي
: ل الـداد  وقا. وهاجم الداد وبن آري حكومة بنيامين نتنياهو على ردها الضعيف على الخطوة الفلسطينية            

كنا نتوقع أن يكون لدينا رئيس حكومة قوي يرد بحزم وصرامة على االسـتفزاز الفلـسطيني، ولكننـا     «
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إن أقل ما كان ممكنا فعله هو إلغاء اتفاقيـات          . فوجئنا برئيس حكومة يتصرف كالخرقة ويمتنع عن الرد       
  .»أوسلو وحل السلطة الفلسطينية وضم الضفة الغربية كلها إلسرائيل

نوعم أرنون، الناطق بلسان المستوطنين اليهود في الخليل، إلى تعميق االستيطان في الضفة الغربية              ودعا  
أبو مـازن هـو     ) الرئيس الفلسطيني محمود عباس   (وقال إن خطاب    . ردا على القرار في األمم المتحدة     

ة إلـى رئـيس     وبعث قادة المستوطنات برسال   . فرصة إلسرائيل أن تصحح مسار اتفاقيات أوسلو اللعينة       
 .الحكومة ووزرائه تتضمن خريطة لمستوطنات تحتاج إلى قرار لتوسيعها

  1/12/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   مقعدا19" العمل" مقعدا و37 "الليكود بيتينو": استطالع .27
، "يديعوت أحرونوت "مينا تسيماح لصحيفة    . بإشراف د " داحاف"بين استطالع للرأي أجري من قبل معهد        

يحصل على مقاعد أكثـر مقارنـة باالسـتطالع         " الليكود بيتينو "ائجه صباح اليوم الجمعة، أن      نشرت نت 
  ".العمل"السابق، مقابل تراجع حزب 

 مقعدا في االستطالع السابق، ويتراجع حـزب        33 مقعدا مقابل    37يحصل على   " الليكود بيتينو "وجاء أن   
  .لسابق مقعدا في االستطالع ا24 مقعدا مقابل 19إلى " العمل"

 مقاعـد، بينمـا     10بـ" البيت اليهودي " مقعدا، يليها    11تحصل على   " شاس"ويتضح من االستطالع أن     
  . مقاعد لكل منهما9على " الحركة برئاسة تسيبي ليفني"و" يش عتيد"يحصل كل من 
 مقاعد لكل منهما، بينما يحصل حزب الراف حـاييم          5على  " ميرتس"و" يهدوت هتوراه "ويحصل حزب   

  .نسبة الحسم" كاديما"على مقعدين لكل منهما، بينما ال يتجاوز حزب " عوتسما ليسرائيل"م وحزب إمسال
 4 للجبهـة الديمقراطيـة، و       4 مقعـدا؛    11وبحسب االستطالع ذاته فإن األحزاب العربية تحصل على         

  . مقاعد للتجمع الوطني الديمقراطي3للموحدة، و 
 مقعـدا، وتحـصل األحـزاب       49يحصل على   ) ألحزاب الحريدية بدون ا " (اليمين"وتشير النتائج إلى أن     

ـ     42 مقعدا، مقابل    18اليهودية الحريدية على      مقعـدا   11، و   "المركـز "و" اليـسار " مقعدا لما يسمى بـ
  .لألحزاب العربية

% 62وردا على سؤال بشأن األنسب لرئاسة الحكومة بين بنيامين نتانياهو وشيلي يحيمـوفيتش، أجـاب                
  .لصالح يحيموفيتش% 19هو مقابل لصالح نتانيا

% 55وردا على سؤال بشأن األنسب لرئاسة الحكومة بين نتانياهو وتسيبي ليفني، حصل نتانياهو علـى                
% 68وكانت الفجوة األكبر بين نتانياهو ويائير لبيد، حيث حصل األول على            . لصالح ليفني % 30مقابل  
 شخص من البالغين،    700ع قد شمل عينة مؤلفة من       تجدر اإلشارة إلى أن االستطال     .للثاني% 17مقابل  

 .وأجري في اليومين الماضيين
  30/11/2012، 48عرب

  
  يحيموفيتش يليها هرتسوغ وبيرتس: انتخابات حزب العمل .28

الفائز الكبيـر فـي     "بالقول إن   " العمل"نتائج االنتخابات التمهيدية في حزب      " يديعوت أحرونوت "وصفت  
  ".الصحفية ميراف ميخائيلياالنتخابات التمهيدية هو 
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للكنيست، خالفـا   " العمل"وأسفرت النتائج عن حصول الصحافية ميخائيلي في المكان الخامس في قائمة            
  .لرغبة رئيسة الحزب شيلي يحيموفيتش

وبحسب النتائج فإن أعضاء الكنيست يتسحاك هيرتسوغ وعمير بيرتس سيحتالن المكانين الثاني والثالث             
واحتل المكان الرابع إيتان كابل، يليه ميخائيلي، في حين احتل عـضو             . المكان األول  بعد يحيموفيتش في  

الكنيست ووزير األمن السابق بنيامين بن إليعيزر المكان السادس، وتم إدراج السكرتير العـام للحـزب                
  .رمانحيليك بار في المكان السابع، يليه جنرال االحتياط عومر بار ليف، وستاف شبير، وأفيشاي بروف

  30/11/2012، 48عرب
  

    وفشل لنتنياهو..  إنجاز رمزي للسلطة"دولة فلسطين"إعالن : الصحف اإلسرائيلية .29
أجبر قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة الصحافة اإلسرائيلية على التعامل مع قرار منح فلسطين صفة               

وطفحت .  على خد إسرائيل اليمين    دولة غير عضو على اعتباره الحدث األهم سياسياً، وأنه ضربة مدوية          
. الصحف بتعليقات حول المعاني الكامنة خلف الحدث وآثاره الالحقة على األرض وفي الحلبـة الدوليـة               

وربما أن جانباً من المعلقين أبدى شماتة في قيادة إسرائيل الحالية كونها اعتقدت أنها على طريق االنتهاء                 
  .ة الفلسطينية وأن لديها كل ما تحتاج من وقتدفعة واحدة وإلى األبد من مشروع الدول

ـ  » يديعوت احرونوت «وعموماً عنونت    على اعتبار أن   »  تشرين الثاني الفلسطيني   29«صفحتها األولى ب
هذا التاريخ شكّل القاعدة الدولية التي انطلقت منها الدولة اليهودية، في إشارة إلى مشروع التقسيم الصادر                

  .1947م في التاريخ نفسه في العا
ـ    » معاريف«واختارت   فشل .. إنجاز رمزي للسلطة  «و» األمم المتحدة تحسم  «أن تعنون صفحتها األولى ب

وربما في نوع من النكاية آثرت نشر مقالة ألوري أفنيري الذي كان مـن أبـرز            . »ديبلوماسي إلسرائيل 
ية خالفاً لتعليمات القـانون     دعاة التسوية مع الفلسطينيين، وأقام أول صالت مع منظمة التحرير الفلسطين          

في إشارة إلـى الفـارق فـي        »  ضد 9 مع،   138«ولم تنس الصحيفة أن تعنون أيضاً على        . اإلسرائيلي
موازين القوى بين القرار الذي منح إسرائيل شرعيتها، والقرار الذي يفترض أن يمنح للدولة الفلـسطينية              

  .شرعيتها الالحقة
، وعنـاوين   »العالم قـرر  «حكومة بنيامين نتنياهو فاختارت عنواناً هو       وهي األشد انتقاداً ل   » هآرتس«أما  

وعلـى النقـيض، عبـرت      . »فتشوا عن أصدقائكم  «، و »الفلسطينيون يتحدون خلف عباس   «فرعية مثل   
األمـم المتحـدة وهبـت    «المقربة من حكومة نتنياهو عن خيبة األمل باختيار عنـوان     » إسرائيل اليوم «

  .»فرحتهم، حرجنا« ضطرت لإلقرار بأن ، لكنها ا»اإلرهاب جائزة
  1/12/2012، السفير، بيروت

  
  "دولة فلسطين عليكم الرحيل فوراًبأنتم : "المسيرات األسبوعية لجنود االحتاللبالمشاركون  .30

قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، المسيرات األسبوعية المناهضة  ":وكاالت "- "األيام"مندوبو 
ي واالستيطان، والتي انطلقت في المعصرة وبلعين والنبي صالح وكفر قدوم، لجدار الفصل العنصر

وطالبت جنود . والتي ركزت هذا األسبوع على االعتراف بفلسطين كدولة مراقب في األمم المتحدة
  .االحتالل بالرحيل الفوري عن فلسطين
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 الذي حققته القيادة الفلسطينية، وكانت مسيرة المعصرة انطلقت من أمام مدرسة القرية، احتفاالً باالنتصار
  .بالحصول على دولة مراقب في األمم المتحدة

ورفع المشاركون في المسيرة األعالم الفلسطينية، وصور الرئيس محمود عباس، والشعارات التي تقول 
  .هنا دولة فلسطين، وأخرى تندد باالحتالل ومستوطنيه وجرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني

 النبي صالح غرب رام اهللا أصيب، أمس، العشرات من المواطنين والمتضامنين الدوليين، وفي قرية
بحاالت اختناق، جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية لقمع 

 شعار المشاركين في مسيرة القرية األسبوعية السلمية التي انطلقت من ميدان الشهداء وسط القرية تحت
  ".جمعة إعالن الدولة"

وأصيب، أمس، عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، 
بعد قمع قوات االحتالل مسيرة القرية األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان وجدار الفصل العنصري، 

  .ذ أكثر من عشر سنواتوالمطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق للقرية من
وفي قرية بلعين، غرب رام اهللا، أصيب، أمس، مواطنان بجروح وعشرات المواطنين والمتضامنين 
األجانب باالختناق الشديد، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات االحتالل لقمع 

ر الفصل العنصري، في جمعة الدولة المشاركين في مسيرة القرية األسبوعية المناوئة لالستيطان وجدا
  .واالنتصار السياسي والدبلوماسي الفلسطيني باألمم المتحدة، ودعم الرئيس محمود عباس

  1/12/2012، األيام، رام اهللا
  

  بلدية االحتالل تفتح مكتباً لها في باب العمود بالقدس .31
وأفاد  .لبلدة القديمة في القدس المحتلة فتحت بلدية االحتالل، مؤخراً، مكتباً لها في باب العمود با:القدس

مركز معلومات وادي حلوة بأن تجار البلدة القديمة فوجئوا بفتح المكتب بالقرب من محالهم التجارية، 
  .وبالتحديد بالقرب من المكان الذي تتواجد فيه قوات حرس الحدود يومياً

  30/11/2012، القدس، القدس
  

  خطوة ضمن مشروع التهويد األكبر هو" رائيلجوهرة إس"بناء كنيس : الخطيبكمال  .32
، كمال الخطيب، 1948حذر نائب رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام : نبيل سنونو - غزة

جوهرة "من نية االحتالل توسعة ما يسمى بالمعصم المحيط بالحرم القدسي الشريف، عبر بناء كنيس 
  .، كافة المعابد والكنس األخرى، الذي ستفوق آثاره التهويدية)"إسرائيل(

 الذي سيتم بناؤه على أرض وقف إسالمي -إن الكنيس": "فلسطين"وقال الخطيب في تصريحٍ خاص بـ
 مليون شيقل، 50 متراً، وستصل تكلفة بناء قبته الضخمة إلى 23 سيبلغ ارتفاعه -في البلدة القديمة

اللذين تم إنشاؤهما خالل السنوات " اقكنيس الخراب وخيمة إسح"لينضم إلى كنيسين آخرين هما 
 أنه سيعمل على تغيير المنظر المتميز والفريد في - والقول للخطيب-وما يميز الكنيس الجديد ".الماضية

مدينة القدس المحتلة، الذي تخطف فيه األبصار قبة الصخرة المشرفة، من خالل بناء أكبر عدد ممكن 
  .انيةمن المعابد التي هي بمثابة بؤر استيط
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نعم هو تاريخي : "، قال"التاريخي"وتعليقًا على وصف شخصيات إسرائيلية عدة قرار بناء الكنيس بـ
بارتفاعه وتكلفته، وتاريخي بأن يكون خطوة كبيرة ضمن مشروع التهويد األكبر، واستكماالً لقرارات 

  ".ى المباركاالحتالل بتغيير األسماء العربية لألحياء واألماكن التي تشكل خاصرة األقص
  30/11/2012، فلسطين أون الين

  
  تشرين الثاني/  نوفمبر شهر خاللاً فلسطيني621 تاعتقل" إسرائيل ":"مركز أحرار" .33

حالة اعتقال تمت خالل ) 621(قال تقرير صادر عن مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أن 
 أبناء الشعب الفلسطيني وهو أكبر عدد  في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد2012شهر نوفمبر من عام 

  .2012معتقلين تم خالل العام الجاري 
 606  وباقي العدد وهو، حالة من قطاع غزة15وبحسب التقرير فإن من بين هذه الحاالت المرصودة 

خالل عبوره لجسر ) سلمان حسونة(من الضفة الغربية، وحالة واحدة تم فيها اعتقال مواطن أردني وهو 
  .سين لزيارة أقاربه في الضفة الغربية وهو إمام مسجد في العاصمة األردنية عمانالملك ح

  30/11/2012، فلسطين أون الين
  

  في الكبد وهو مكبل القدميناألسير أيمن أبو ستة خضع لعملية  .34
 تواصل سلطات االحتالل رفضها فك قيود االسير ايمن ابو سته المكبل الى سريره داخل مستشفى :جنين

االسرائيلي، وذلك بذريعة االمن، فيما تواصل حرمانه ايضا من كافة حقوقه بما فيها االتصال ) كاسورو(
  .بعائلته التي باتت تتخوف على حياته بعدما اجريت له عملية جراحية وهو مكبل القدمين
  30/11/2012، القدس، القدس

  
   فلسطينيين برصاص الجيش اإلسرائيلي شرق غزةتسعةصابة إ .35

 فلسطينيين أصيبوا بجروح، بعد 9قال مصدر طبي في غزة ليونايتد برس إنترناشونال، إن  :يو بي اي
إطالق قوات الجيش االسرائيلي أعيرة نارية تجاههم لدى اقترابهم من السياج األمني والمنطقة العازلة 

ة بين الفصائل القريبة من السياج األمني اإلسرائيلي التي بات من الممكن الوصول لها بعد اتفاق التهدئ
 فلسطينيين أصيبوا شرق جباليا، واثنين شرق المقبرة الشرقية 4وذكر المصدر أن  .الفلسطينية وإسرائيل

  .إلى الشرق من غزة، واثنين شرق المحافظة الوسطى، فيما أصيب التاسع شرق رفح جنوب القطاع
  1/12/2012، الحياة، لندن

  
  في األمم المتحدة" عضواً مراقباً"فلسطين   تحتفل بإعالنةالفلسطينيالمخيمات : لبنان .36

في " عضواً مراقباً"احتفلت المخيمات الفلسطينة في لبنان أمس، باالنتصار الذي تجسد بإعالن فلسطين 
األمم المتحدة، إذ خرج الفلسطينيون الى الشوارع للتعبير عن فرحتم بهذه الخطوة التي لطالما سعوا من 

زغاريد ورفعوا ريات النصر واألعالم الفلسطينية وصور الرئيسين محمود أجلها، فأطلقوا الهتافات وال
يكون هذا االعتراف الدولي بفلسطين هو بداية تحقيق حلم العودة "عباس وياسر عرفات، آملين أن 

  ".المنشودة
  1/12/2012، المستقبل، بيروت
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  الحقيقية أمام العالم" إسرائيل" صورة تظهرالحمالت التضامنية  :مسؤول الحملة الشعبية بالضفة .37

ول الحملة الشعبية في مقاومة الجدار في الضفة الغربية جمال جمعة، ؤأكد مس:  عبد اهللا التركماني-غزة
أهمية المتضامنين الدوليين في التضامن مع الشعب الفلسطيني، بهدف تغيير وجهة النظر الغربية فيما 

ضللتهم آلة الدعاية الصهيونية عبر ترويج األكاذيب عن يتعلق بالقضية الفلسطينية والفلسطينيين، بعد أن 
  .الشعب الفلسطيني
، عمد االحتالل على تشويه صورة 1948منذ تأسيس الكيان اإلسرائيلي عام ": "فلسطين"وقال جمعة لـ

، ومنذ سنوات قريبة كان المفهوم السائد "اإلرهابيين والمتسلقين والمحتلين"الفلسطينيين وتصويرهم بـ
، إال أن هذا المفهوم "شعب يريد احتالل إسرائيل"ب في الرأي العام الدولي أن الفلسطينيين ما هم إال الغال

  ".بدأ بالزوال تدريجياً بعد موجة التضامن الدولي التي اجتاحت إسرائيل
 الحقيقية أمام "إسرائيل"وبين أن الحمالت التضامنية مع الفلسطينيين، أثرت إيجاباً في إظهار صورة 

العالم التي تعتمد على سفك الدماء وممارسة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، بعد أن عملت األخيرة 
لسنوات طويلة على عكس الصورة من خالل ضخ مليارات الدوالرات في تعزيز اإلعالم اليهودي في 

  .الساحة الدولية
ة المنتجات اإلسرائيلية في دول العالم، ومحاربة ولفت النظر إلى الدور الذي لعبه المتضامنون في مقاطع

  .االقتصاد الحربي الذي يشجع على شراء المزيد من السالح والرصاص والقنابل لقتل الفلسطينيين
  30/11/2012، فلسطين أون الين

  
  "معركة الكرامة من اإلعداد إلى االنتصار: "مركز أحرار لدراسات األسرى يصدر كتابا بعنوان .38

معركة الكرامة من " أصدر مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان كتاب بعنوان :رام اهللا
، وثق من خالله تجربة الحركة األسيرة األخيرة في اإلضراب عن الطعام، الذي "اإلعداد إلى االنتصار

  . والذي سجلت فيه انتصاراً تاريخيا14/5/2012ً وحتى 17/4/2012خاضته من 
  1/12/2012، القدس، القدس

  
  "األوائل على درب فلسطين" :هيثم زعتير يوقع كتابه الجديد .39

االوائل على «وقع اإلعالمي الفلسطيني هيثم زعيتر كتابه الجديد الذي يحمل عنوان :  الدستور–عمان 
، مساء األربعاء الماضي في المكتبة الوطنية، وأدار حفل التوقيع وتحدث فيه السيد نجيب »درب فلسطين
  . المجلس الوطني الفلسطينيالقدومي عضو

، كتاب نسج في خمسمائة وثمان وعشرين »االوائل على درب فلسطين«: وقال القدومي في بداية الحفل
 والكتاب اول توثيق لدور قادة عسكرين ورواد سياسيين ومناضلين ومبدعين ،صفحة من القطع المتوسط

ة وتحديداً منذ انطالق فتح والثورة في مجاالت عديدة في حقبة مهمة من مسار القضية الفلسطيني
  .الفلسطينية

  1/12/2012، الدستور، عمان
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  على طريقتهم الخاصة" انتصار المقاومة"الفنانون والرسامون يحتفلون بـ .40
شارك فنانون ورسامون ومدونون من كافة أطياف أبناء الشعب الفلسطيني، فرحة :  محمد عيد- غزة

  .في حرب األيام الثمانية" غزة"صة، احتفالهم بالنصر الذي حققته األهالي عامة ورجال المقاومة خا
وسارع الفنانون إلنشاد أغانيهم الشعبية المجسدة لروح المقاومة الفلسطينية وعمليات إطالق صواريخها 
على المدن والبلدات اإلسرائيلية، فيما رسم هواة الكاريكاتير صوراً ملخصة للمعركة التي انتصرت فيها 

ولم ينقطع المدونون على مواقع التواصل االجتماعي عن كتاباتهم الممجدة للمقاومة،  .مة في غزةالمقاو
  .والمعبرة عن التغيرات السياسية والعسكرية جراء انتصار المقاومة في معركتها مع االحتالل

  30/11/2012، فلسطين أون الين
  

  بصفة مراقب في األمم المتحدة ترحب بقرار تغيير وضع فلسطين إلى دولة  األردنيةالحكومة .41
 بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة تغيير وضع فلسطين إلى  األردنيةرحبت الحكومة : )بترا (-عمان

  .دولة غير عضو في األمم المتحدة بصفة مراقب
ووصف وزير الدولة لشؤون اإلعالم ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة القرار 
باإلنجاز االستراتيجي المهم في مسار الصراع العربي االسرائيلي يجب استثماره في حشد الدعم الدولي 
واالنتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في 

  .افة على أرضهاقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وممارسة حقوقه الوطنية والسياسية ك
وقال إن القرار االممي تأكيد واضح على أن حل الدولتين هو األساس إلنهاء الصراع الفلسطيني 

  .اإلسرائيلي، والمدخل لتحقيق السالم الشامل في الشرق األوسط
  1/12/2012الغد، عمان، 

  
   بغزةيسرائيليبدأ إجراء العمليات الجراحية لجرحى العدوان اإل األردني "طباءاأل"وفد  .42

باشر وفد نقابة االطباء الذي وصل الى قطاع غزة أمس األول الخميس إجراء :  إيهاب مجاهد-عمان 
وضم الوفد سبعة أطباء مختصين . العمليات الجراحية لجرحى العدوان االسرائيلي االخير على القطاع

راحة التجميل في جراحة الكلى والمسالك وجراحة العظام والمفاصل وجراحة الدماغ واالعصاب وج
  .والحروق والتخدير واالنعاش

  1/12/2012الدستور، عمان، 
  

  "لبيك يا أقصى"مهرجان خطابي لنصرة فلسطين في بني كنانة بعنوان : األردن .43
لبيك يا "انطلقت فعاليات المهرجان الخطابي لنصرة فلسطين والذي عقد بعنوان :  أحمد التميمي-إربد
ته الفاعليات الشعبية والشبابية في ساحة نادي كفرسوم الرياضي ، مساء أول من أمس الذي نظم"قدس

رئيس الجبهة الوطنية لإلصالح / بمنطقة الكفارات بلواء بني كنانة، برعاية رئيس الوزراء األسبق
  .الوطني أحمد عبيدات

ة إلى وقال عبيدات إن الدولة اليهودية تعمد ومنذ بدايات تأسيسها إلى االستمرار في مخططاتها الرامي
تهويد األرض واإلنسان من خالل تغيير الصفة العربية واإلسالمية عن األماكن المقدسة، وكذلك مصادرة 

  .األرض والمياه وغيرها، بهدف جلب المزيد من اليهود من شتى مناطق العالم
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 26 واستعرضت األسيرة المحررة أحالم التميمي مدى معاناتها من السجن، منوهة إلى أنه ما يزال هناك
 آخرين انقطعت أخبارهم، ولم يعد يعرف عنهم أي معلومات تدل على مكان وجودهم، 29أسيرا أردنيا و

  .مطالبة بضرورة تحرير كافة األسرى من السجون اإلسرائيلية
  1/12/2012الغد، عمان، 

  
 في األمم المتحدة" عضواً مراقباً" بانتخاب فلسطين لبنان يرحب .44

 المهنِّئة على نيل فلسطين مقعد دولة مراقبة في األمم المتحدة، وشددت على توالت ردود الفعل اللبنانية
  .ضرورة تمتين وحدة الصف الفلسطيني

 138واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان انتخاب فلسطين دولة مراقبة في االمم المتحدة بغالبية 
  .» لمنع حصول ذلكانتصارا للديموقراطية على رغم الضغوط التي مارستها اسرائيل«صوتا 
أن على اسرائيل التبصر جيدا بهذه الخطوة واالقتناع بالمسار الديموقراطي واالنخراط بالعملية «ورأى 

السلمية على قاعدة مرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة بيروت العربية، إذا كانت راغبة فعال في السالم 
  .»والتخلي عن سياسة العدوان واالستيطان والتهويد

س مجلس النواب نبيه بري رسالة تهنئة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكّد فيها ووجه رئي
التطلع الى استعادة القضية الفلسطينية أللقها وتأكيد موقعها بصفتها القضية المركزية للعرب والمسلمين، «

  .»لسطينيةوالى اعادة بناء الوحدة واللحمة بين الفصائل الفلسطينية في اطار منظمة التحرير الف
ما تحقق «وأجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصاال هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، واعتبر أن 

يؤكد من دون شك حق الشعب الفلسطيني الثابت في وطنه وأرضه ودولته ويجب أن يكون حافزا لبذل 
  .»المزيد من الجهد لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني وعودته الى دياره حرا معززا

نرجو أن تكون ذات . بداية مرحلة جديدة في مسار القضية الفلسطينية«واعتبر الرئيس سليم الحص انها 
نرجو أن يكون . هذا يعتبر دنوا من الهدف األبعد ولو محدودا. أبعاد إيجابية على مسار القضية

  .»االعتراف بالدولة الفلسطينية الخطوة التالية
يشكل هذا الحدث االستثنائي رسالة سياسية وأخالقية «مله في أن وأعرب الرئيس سعد الحريري عن أ

وإنسانية لكل أطراف المجتمع الدولي تجاه الفلسطينيين وتطلعاتهم إلقامة دولتهم المستقلة على أرضهم 
  .»ورفع الظلم التاريخي الذي وقع عليهم

ل على تجاوز حساسياتها يشكل هذا النجاح الفلسطيني حافزا لكل القوى الفلسطينية للعم«وأمل أن 
  .»وخالفاتها وإعادة صياغة أواصر الوحدة الوطنية

، وحق فلسطين لن يضيع مهما كانت »ما ضاع حق وراءه مطالب«: وقال الرئيس فؤاد السنيورة
ونحن بدءا من هذا اليوم، نرى أنه وفي المدى المنظور، أصبح من المؤكد التوصل الى . الصعاب

ن خسارة اسرائيل لهذه المعركة في الجمعية العمومية تعني الكثير الكثير، اذ إ. استعادة الحق واالرض
  .انها خسارة خط ونهج وممارسة ال يمكنها أن تستمر بعد اليوم

اننا كلبنانيين معنيون بهذا اإلنجاز الذي يشكل مرحلة على طريق «واعتبر وزير المال محمد الصفدي 
الجهود العربية والدولية لقيام دولة فلسطينية تكون مدخال إعادة الحق ألصحابه، ونأمل أن تتضافر 

  .»إلحالل السالم
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االعتراف الدولي بفلسطين الدولة ولو بصفة مراقب، يشكل انتصارا «واعتبرت النائبة بهية الحريري ان 
  .»جديدا ألصحاب القضية الفلسطينية العادلة والمحقة، وجاء ليؤكد انه ما ضاع حق وراءه مطالب

 الحريري أجرت سلسلة اتصاالت تهنئة بقيادات فلسطينية على رأسها الرئيس الفلسطيني محمود وكانت
  .عباس

أن وصول الشعب الفلسطيني إلى تحقيق «أسامة سعد » للتنظيم الشعبي الناصري«ورأى االمين العام 
م، لن يتحقق إال أهدافه الوطنية بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وبعودة الالجئين إلى دياره

  .»بتعزيز المقاومة بمختلف أشكالها
 هذا القرار يشكل خطوة وبداية على الطريق الى «ورأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن

  .»التحرير الكامل ألرض فلسطين من الكيان الصهيوني الغاصب
أن تكون هناك دول صوتت «ن وثمن البطريرك غريغوريوس الثالث لحام قرار االمم المتحدة واستهج

: وقال. »ضد هذا القرار المحق، ومنها دول تريد أن تكون رائدة في الدفاع عن حرية الشعوب وكرامتها
ال سالم في الشرق األوسط من دون سالم في القدس، وال سالم في العالم من دون سالم القدس، ومن 

  .»دون حلِّ الصراع الفلسطيني االسرائيلي
ى أن إيقاف سياسة االستيطان في الضفة هو مساهمة فاعلة في مسيرة المفاوضات التي ال بد أن وشدد عل
  .تبدأ حاال

هذا االنتصار اتى على طريق الربيع العربي، وأثبت « آذار النظر الى ان 14ولفتت األمانة العامة لقوى 
ة والشرعية الدولية قادر على بشكل صادق ان تفاعل الشرعية الوطنية الفلسطينية مع الشرعية العربي

  .»تحقيق اإلنجاز التاريخي المتمثل بمنطق الدولتين
االستفادة من نتائج انتصار غزة، ومن فرصة فلسطين في «على » امل«وشدد المكتب السياسي لحركة 

  .، مطالبا الفلسطينيين بإعادة بناء وحدتهم ألنها شرط انتصارهم»االمم المتحدة
إن تضحيات أهلنا الفلسطينيين ودمهم المقدس تفرض على العربان «، »بطونالمرا«واعتبرت حركة 

أبو مازن في مواجهته مع الصهاينة من أجل منح الجمعية ) الرئيس(الخانعين واألذلّاء ليس فقط دعم 
العامة لألمم المتحدة لفلسطين صفة دولة غير عضو، بل أن يجتمعوا ويتوحدوا على حق تحرير كل 

  .»فلسطين
االعتراف األممي بفلسطين عضوا في األمم المتحدة غير كامل، «أن » المؤتمر الشعبي اللبناني «ورأى

  .»خطوة متأخرة جدا لتصحيح الجريمة التاريخية بحق شعب فلسطين
االنتصار الديبلوماسي جاء ليجعل من «الدكتور سمير صباغ أن » رابطة العروبة والتقدم«ورأى رئيس 

  .»رعاها المجتمع الدولي بدال من اراضي محتلةفلسطين دولة محتلة ي
من جهته، تلقى سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، العديد من البرقيات واالتصاالت الهاتفية 

 .واكد ان هذا االنتصار التاريخي لم يكن ليكون لوال التضحيات الجسام للشعب الفلسطيني. المهنئة
  1/12/2012السفير، بيروت، 
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 لالنسحاب من مزارع شبعا"  لبنانية-سرائيلية إدثات محا" .45
ذكرت مصادر اسرائيلية ان الجيشين االسرائيلي واللبناني بحثا من جديد :  امال شحادة-القدس المحتلة 

في االجتماع االخير الذي عقداه في راس الناقورة بمشاركة قائد قوات اليونيفل، باولو سيرا، قضيتي 
  .ر وسبل التسوية بين الطرفينمزارع شبعا وقرية الغج

. وبحسب االذاعة االسرائيلية طالب الجيش اللبناني اسرائيل باتخاذ اجراءات االنسحاب من شبعا والغجر
ونقل عن مسؤول في اليونيفل ان المحادثات كانت بناءة وجرت باجواء ايجابية، مشيرا الى ان االجتماع 

  .دود بين البلدينشمل ايضا مواضيع اخرى تتعلق باالمن على الح
وفيما عبر سيرا عن رضاه بالتزام الطرفين بشروط وقف اطالق النار، خاصة خالل العملية العسكرية 

على غزة، اثنى على اهمية استمرار عقد هذه االجتماعات لمواصلة " عمود السحاب"االسرائيلية 
نسحاب االسرائيلي من دون المفاوضات حول شبعا والغجر على ان يتوصل الطرفان الى اتفاق يضمن اال

وبحسب سيرا فان عقد االجتماعات المشتركة يساهم ايضا في المحافظة على االمن .  عواقب جانبية
  .والهدوء في المناطق الحدودية

يشار الى ان الطرفين تطرقا في االجتماع ايضا الى الشكاوى حول انتهاكات على الحدود اإلسرائيلية 
 1701 الخط األزرق المرسوم بمقتضى قرار مجلس األمن الدولي رقم اللبنانية ووضع عالمات على

 .الذي أنهى قبل ست سنوات حرب لبنان الثانية
  1/12/2012الحياة، لندن، 

  
   فلسطين على دولة مراقبحصولبتركيا تهنئ عباس  .46

 هنأ الرئيس التركي عبد اهللا غول، ورئيس وزرائه رجب طيب أردوغـان، الـرئيس             : كاالت و – الخليج
عباس بالقرار، وذلك من خالل اتصال بالرئيس الفلسطيني فور انتهاء عملية التـصويت علـى القـرار                 

  .بالجمعية العامة لألمم المتحدة
اسمح لـي أن أتقـدم لـك وللـشعب          “بدوره، اتصل أردوغان، بعباس وهنأه على القرار األممي، قائالً          

ووصفت الصين نجاح المحاولـة     . "الغة بهذا القرار  الفلسطيني بالتهاني الحارة، وأعبر لكم عن سعادتي الب       
  .   الفلسطينية بالخطوة اإليجابية على طريق بناء دولة فلسطينية مستقلة

 1/12/2012الخليج، الشارقة، 
  

   للقانون والشرعية الدوليةانتصاراً وتعده قطر تُرحب برفع مكانة فلسطين في األمم المتحدة .47
بالقرار التاريخي الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة برفع مكانة          رحبت دولة قطر    :  قنا   -الدوحة  

فلسطين باألمم المتحدة إلى دولة مراقب غير عضو، باعتباره خطوة هامة في طريق اسـتعادة الحقـوق                 
جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول بـوزارة         .الفلسطينية، وانتصارا للقانون الدولي والشرعية الدولية     

  ".قنا"لوكالة األنباء القطرية الخارجية 
  1/12/2012الراية، الدوحة، 
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  وضع دولة مراقبالجامعة العربية تهنئ الشعب الفلسطيني بمنح فلسطين  .48
على حصول فلسطين على دولة مراقب فـي         هنأت الجامعة العربية الشعب الفلسطيني    : كاالت و – الخليج

لسطينية الرامية إلى إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطين        األمم المتحدة، وأكدت استمرار دعمها للجهود الف      
  . وعاصمتها القدس1967المستقلة كاملة السيادة على حدود 

وشدد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لدى الجامعة لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة،              
مصلحة الشعب الفلسطيني، وعدم ربـط      على ضرورة أن تنطلق الخطوات المستقبلية في هذا اإلطار من           

 ضد الشعب الفلسطيني من إجـراءات خطيـرة         "إسرائيل"ذلك بأية خطوات قد تتخذها الواليات المتحدة و       
  .وعقابية

  1/12/2012الخليج، الشارقة، 
 

  حصول فلسطين على دولة مراقبمصر ترحب ب .49
لسطين على دولة مراقـب     حصول ف برحب وزير الخارجية المصري، محمد عمرو،       : كاالت و – الخليج

وأوضح أن التأييد الواسع الذي حظي به القرار والذي يواكب اعتماده االحتفال بـاليوم           . في األمم المتحدة  
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ليعكس الوعي المتعاظم لدى المجتمع الدولي بأهمية دفع الجهود              

تالل واإلقرار العملي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني       الدولية لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء االح     
 67غير القابلة للتصرف، والتي يأتي على رأسها إقامة دولتهـا المـستقلة ذات الـسيادة علـى حـدود                    

  .وعاصمتها القدس الشريف
 1/12/2012الخليج، الشارقة، 

  
  مدخل الستعادة الحقوق " دولة مراقب" على صفة فلسطينحصول : الجزائر .50

رحبت الجزائر بمنح منظمة األمم المتحدة لفلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، واعتبـرت              : الجزائر
مدخال النتصارات جديدة للكفاح البطولي الذي يقوم به الشعب الفلسطيني من اجل استعادة حقوقـه               "ذلك  

  ".غير القابلة للتصرف
ارجية الجزائرية عمـار بالنـي،      ونقل مصدر جزائري رسمي عن الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخ         

الجزائر ترحب بتبني الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية واسعة قرار منح فلسطين صفة دولة              " إن: قوله
  ".مراقب غير عضو

 من خطة تقسيم فلسطين وبعد      65إننا مبتهجون بهذا االنتصار الدبلوماسي الباهر الذي يأتي بعد          "وأضاف  
سمي للمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر عن قيام الدولـة الفلـسطينية وينبـئ        سنة من اإلعالن الر    24

بانتصارات جديدة للكفاح البطولي الذي يقوم به الشعب الفلسطيني من اجل استعادة حقوقه غيـر القابلـة                 
  ".للتصرف

  30/11/2012قدس برس، 
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   دولة مراقبالكويت ترحب بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة منح فلسطين صفة .51
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية الجمعة عن ترحيـب دولـة             :  يو بي آي   -  الكويت

الكويت بالقرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في                
  .األمم المتحدة

اء في فلسطين على تحقيق هذه الخطوة التي تعد         األشق'أن المصدر هنّأ    ' كونا'وذكرت وكالة أنباء الكويت     
انجازاً دبلوماسياً يجب استثماره في حشد الجهود الدولية إلنجاح عملية السالم في الشرق األوسط وإقامة               

  .'دولتهم المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية
  1/12/2012القدس العربي، لندن، 

  
  "دولة مراقب" يرحب بمنح فلسطين وضع " الخليجيالتعاون" .52

رحب األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشـد الزيـاني               : )وام(
بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، أول أمس، بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في األمـم                 

  .المتحدة ووصفه بالقرار التاريخي
لزياني أن التأييد الدولي الكبير الذي حصل عليه القرار يعكس إدراك المجتمع الـدولي لعدالـة                واعتبر ا 

القضية الفلسطينية وأهمية تسويتها لألمن والسلم الدوليين معتبراً أن القرار يمثل فرصة مناسـبة للجنـة                
 لتحقيـق  "اإلسرائيليين"ين والرباعية للسالم لتقوم بالدعوة إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطيني       

  . حل عادل وشامل ينهي االحتالل وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
 1/12/2012الخليج، الشارقة، 

  
   فلسطين يمهد الطريق للتخلص من االحتالل تمثيلرفع ": االيسيسكو" .53

الدكتور عبد العزيز بـن     " إيسيسكو"لثقافة  بعث المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم وا       : الرباط
بقبول فلـسطين   " التاريخي"عثمان التويجري، رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس، هنأه فيها بالقرار            

  .في األمم للمتحدة) مراقب غير عضوٍ (دولةٍ 
نية وبحقها في أن    إن هذا القرار يعد اعترافاً بشرعية وجود الدولة الفلسطي        : "وقال المدير العام في رسالته    

تكون ضمن األسرة الدولية، األمر الذي سيمهد السبيل أمامها للتخلص من االحتالل اإلسرائيلي واستكمال              
  ".نيل حقوقها المشروعة

  30/11/2012قدس برس، 
  

   انتهت والمستقبل للشعب الفلسطيني الصهيونيحقبة االحتالل : نجاد .54
نجاد أن أفضل حل للقضية الفلسطينية هو اقامة انتخابـات          اكد الرئيس االيراني محمود احمدي      : طهران

  .حرة يشارك فيها جميع الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين واليهود
وأكد نجاد في كلمة له بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني تالها نيابة عنه في الجمعيـة العامـة                   

حمد خزاعي، ونشرتها مـصادر إيرانيـة رسـمية، أن          لالمم المتحدة ممثل ايران لدى المنظمة الدولية م       
 عاما تعبر القضية الرئيسية للشعوب الحرة في العالم، وان احـتالل            60القضية الفلسطينية ومنذ أكثر من      
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فلسطين وتشريد اهلها ال يعتبر فقط حرمانا للشعب الفلسطيني من حقوقه االساسية والمشروعة فحـسب،               
  .انية السامية وتجاهل العقالنية والمنطق والشعور االنسانيوانما عدوانا على القيم االنس

بال شك فان حقبة االحتالل الصهيوني قد انتهت، والمستقبل هو للـشعب الفلـسطيني العظـيم           : "وأضاف
  ".وباقي الشعوب الحرة، وللعدالة والمحبة والحرية

  30/11/2012قدس برس، 
  

  ها لتسهيل شؤون الفلسطينيين ودعم الطالباستعداد ماليزيا تؤكد خالل زيارة وفد من حماس .55
عبر رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، عن دعمه لحركة حمـاس، ووصـفها بأنهـا حركـة                  
مقاومين أحرار، مؤكدا استعداده لتسهيل شؤون الفلسطينيين المقيمـين فـي ماليزيـا ودعـم الطـالب                 

  .الفلسطينيين في الجامعات الماليزية
أسامة . برئاسة مسؤول العالقات الدولية فيها د     " حماس"اق خالل استقباله وفدا من حركة       وأبدى عبد الرز  

  .، ووفد من الحكومة في غزة"حماس"حمدان، رغبة بالده في استضافة وفد قيادي من 
المنظمة الماالوية الوطنية   (، ماليزيا مؤخرا، تلبية لدعوة الحزب الحاكم في ماليزيا          "حماس"وزار وفد من    

  .لحضور مؤتمرها السنوي) أمنو-متحدة ال
والتقى وفد الحركة بوزير الدفاع الماليزي أحمد زاهد حميدي، وبرئيس وزراء ماليزيا السابق عبـد اهللا                

في الدفاع عن شعبها، وباركا انتـصار الحركـة فـي           " حماس"بدوي، اللذين أبدا دعمهما الكامل لحركة       
  .العدوان األخير على غزة

 لقاء مع رئيس وزراء ماليزيا األسبق الدكتور مهاتير محمد، ونائب رئـيس الـوزراء               وتضمنت الزيارة 
  .الماليزي وعدد من الوزراء وقيادات الحزب الحاكم

  30/11/2012فلسطين أون الين، 
  

    مباراة في غزةألداءالزمالك يدرس دعوة : مصر .56
تي تلقها من وزارة الشباب بفلسطين       الودي اليوم الدعوة ال    اجتماعةيدرس مجلس ادارة نادي الزمالك في       

لزيارة غزة وأداء مباراة ودية يخصص دخلها لصالح القضية الفلسطينيه والمنشأت التي تم هـدمها فـي                 
  .غزة مؤخرا

وكان المهندس رؤف جاسر قد تلقي الدعوة وعرضها علي ممدوح عباس رئيس النادي والـذي طلـب                 
بدي جاسر موافقته المبدئية علي الدعوة بأعتبارهـا واجـب          بدوره مناقشتها في اجتماع اليوم بالنادي وأ      

وطني يقدمه الزمالك البناء غزة خاصة وان الزمالك سبق له زيارة غزة في عهد د كمال درويش رئيس                  
  النادي االسبق وله شعبية كبيرة هناك

ـ                  وء كما يدرس مجلس االدارة موقف فرق النادي في االلعاب المختلفة ومـستحقات الالعبـين فـي ض
  المستجدات االخيرة

  29/11/2012األهرام، القاهرة، 
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  سرائيلية الجديدة االستيطان اإلخطة ينتقد األبيضالبيت  .57

ستأتي بنتيجة "ن الخطة االسرائيلية الجديدة للتوسع االستيطاني إ قال البيت االبيض : رويترز-واشنطن 
 ه المتحدث باسمقالو.  والفلسطينيين"يلسرائإ"ويمكن ان تصعب استئناف محادثات السالم بين " عكسية

" نؤكد معارضتنا القائمة منذ فترة طويلة للمستوطنات والبناء في القدس الشرقية واالعالنات"تومي فيتور 
  .عن خطط لالستيطان

  01/12/2012، الحياة، لندن
  

   كدولة يهودية "إسرائيل" المتحدة ملتزمة بضمان مستقبل الواليات: كلينتونهيالري  .58
أكدت وزير الخارجية األمريكية هيالري كيلنتون التزامات ، في واشنطن" سابان"ي كلمتها أمام منتدى ف

 يهدد الواليات المتحدة، كما أكدت حرصها على "إسرائيل"، واعتبرت أن ما يهدد "إسرائيل"بالدها تجاه 
ن اتخذ خطوة في االتجاه أبو مازورأت أن الرئيس ". ديمقراطية يهودية" كدولة "ٍإسرائيل"الحفاظ على 
، ولكن السلطة الفلسطينية هي البديل الوحيد للصواريخ والعنف، وعلى  بذهابه لألمم المتحدةغير الصحيح

أدانت كلينتون من جهة أخرى، و.  أن تساعد هؤالء الملتزمين بالسالم أبو مازن وسالم فياض"إسرائيل"
. ك على أنه معيق لعملية السالم مع الفلسطينيينالتوسع االستيطاني خارج الخط األخضر، واعتبرت ذل

 وفي سياق. وأضافت أنه يجب البحث عن طريقة للتوصل إلى مفاوضات تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين
، وأن " من السودان والصومال إلى غزةحتهريب السال" قالت كلينتون إنها تتوقع من مصر أن تمنع آخر،

وأضافت أنه يجب على حركة . يم المساعدة من أجل تطوير سيناءالواليات المتحدة على استعداد لتقد
  ."إسرائيل"ـحماس االعتراف باالتفاقيات واالعتراف ب

  01/12/2012، 48عرب
  

  اليهودية " إسرائيل"هي الطريق الوحيد لدولة فلسطينية بجانب  المباشرة المفاوضات: سوزان رايس .59
 بالتصويت المتحدة سوزان رايس بشدة قرار الجمعية العامةكية في األمم يانتقدت السفيرة األمر: نيويورك

غير بناء ويزيد العقبات في طريق السالم، ولهذا صوتت الواليات "، معتبرة أنه لصالح الدولة الفلسطينية
فقط عبر المفاوضات المباشرة يمكن الفلسطينيين واإلسرائيليين تحقيق السالم ": وأضافت. "المتحدة ضده
  ."إسرائيل اليهودية الديموقراطية" الى جانب "فلسطين السيدة المستقلة القابلة للحياة" "لشعبينبقيام دولتين 

  01/12/2012، الحياة، لندن
  

   الفلسطيني اإلسرائيلي وتدعو الجتماع سريع للرباعية الحوارروسيا تعول على استئناف  .60
 - استئناف الحوار الفلسطيني ن موسكو تعول على، إقالت الخارجية الروسية:  يو بي آي-موسكو 

اإلسرائيلي في أسرع وقت بعد منح فلسطين صفة دولة مراقبة في األمم المتحدة، داعية إلى اإلسراع لعقد 
وشددت الخارجية الروسية على أن . اجتماع وزاري لرباعي الوسطاء الدوليين للتسوية الشرق أوسطية

مبدئي والمنطقي، ومفاده أن موسكو قد اعترفت بالدولة روسيا صوتت لصالح القرار انطالقا من موقفها ال
أخذنا أيضا بعين االعتبار تأكيدات القيادة الفلسطينية على أن رفع "وقالت . 1988الفلسطينية في عام 

صفة فلسطين في األمم المتحدة ال يستهدف إسرائيل وعزلها، وأنه ال بديل عن عملية المفاوضات 
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وذكرت أن روسيا تعتبر قرار األمم المتحدة . " القرار صراحة على ذلكوينص. السياسية لحل المشكلة
خطوة هامة على طريق استعادة العدالة التاريخية للفلسطينيين بعد تبني قرار الجمعية العامة لألمم 

  . عاما65عربية ويهودية منذ  -المتحدة حول تقسيم فلسطين إلى دولتين 
  01/12/2012، القدس العربي، لندن

  
    في األمم المتحدة تداعيات قرار منح فلسطين صفة مراقبالمعنيين دبلوماسييها تبحث معا كند .61

 والضفة "إسرائيل"استدعت وزارة الخارجية الكندية الجمعة كبار دبلوماسييها في :  يو بي آي-أوتوا 
ير عضو الغربية واألمم المتحدة لبحث تداعيات التصويت لمصلحة االعتراف بفلسطين كدولة مراقب غ

 وزير الخارجية جون بيرد إن كندا تؤيد حالً للصراع يقوم على وقال. في األمم المتحدة الذي عارضته
ال ننظر إلى قطع العالقات مع السلطة "  قائالًالمفاوضات وليس المساعي األحادية الجانب، وتابع
دا من سعي الفلسطينيين إلى  عن قلق كنمعرباً. "الفلسطينية ولكننا قلقون جداً من هذا العمل األحادي

  .االنضمام إلى منظمات أخرى في األمم المتحدة من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية
  01/12/2012، القدس العربي، لندن

  
   لصالح فلسطين في األمم المتحدة ودعوات الستئناف المفاوضاتالتصويتترحيب غربي بقرار  .62

جية األلماني جيدو فيسترفيله إلى استئناف قريب  دعا وزير الخار: البيان والوكاالت-عواصم 
  األخيروقال إنه يتعين استغالل القرار األممي.  بين الفلسطينيين واالسرائيليينلمفاوضات السالم المباشرة

وفيما وصفت الصين نجاح المحاولة الفلسطينية . "في أسرع وقت ممكن"في العودة إلى مائدة المفاوضات 
، رحب الفاتيكان بنتيجة التصويت، مؤكدا " على طريق بناء دولة فلسطينية مستقلةالخطوة اإليجابية"بـ

  ."ليس حلًا كافياً لمشاكل المنطقة"في الوقت نفسه انه 
  01/12/2012، البيان، دبي

  
  سرائيلإ" رفع دعاوى ضد لفلسطينيينفلسطين يتيح لالدولي ل تمثيلالرفع : ميخائيل مارغيلوف .63

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الروسي ميخائيل مارغيلوف، أمس، أن  رأى رئيس ):يو بي آي(
رفع تمثيل فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة يتيح للفلسطينيين رفع شكاوى 

  . بما فيها محكمة الهاي18ـودعاوى ضد الضربات العسكرية اإلسرائيلية إلى وكاالت األمم المتحدة ال
  01/12/2012، لشارقةالخليج، ا

  
   الطرفينإال بتوفر اإلرادة لدى الفلسطينية- المفاوضات اإلسرائيليةلدفعأوباما لن يتحرك : إنديك .64

إال  الفلسطينية،-إن أوباما لن يتحرك لدفع المفاوضات اإلسرائيلية قال مارتن إنديك : وكاالت- عواصم
  .المعنيين، بحسب االذاعة االسرائيلية نبينإذا اقتنع بتوفر اإلرادة الصادقة لدى قيادات كال الجا

  01/12/2012، القدس العربي، لندن   
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   على مساري المفاوضات والعقوبات على الفلسطينيين تعملواشنطن : تقرير إخباري .65
أفادت مصادر أمريكية بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس تعجيالً :  حنان البدري-واشنطن 

 تكون جاهزة للتحريك في أعقاب االنتخابات اإلسرائيلية في "إسرائيل"فلسطين وبمفاوضات التسوية بين 
تواجه تحدياً كبيراً ليس بسبب ) األمريكية(اعتقد أن اإلدارة "وقال المصدر .  المقبليناير/ كانون الثاني

 احتمال لجوء الفلسطينيين للحصول علي عضوية الجنائية الدولية فقط ولكن بسبب جهد غير مضمون
وعلى الرغم . "النتائج إلقناع قادة إسرائيل بالدخول في العملية من دون ضمانة حقيقية لتحقيق شروطهم

من ذلك فإن تحركاً فلسطينياً باتجاه الجنائية يبدو صعباً على األقل حتى النصف الثاني من العام المقبل، 
لتمكن مؤخراً من إحداث تهدئة في وبالتالي فهناك شعور في واشنطن بإمكانية الفوز بحلحلة ما في ظل ا

غزة أعقبتها محادثات مفيدة بجهود حكومة اإلخوان في مصر، والتي يمكن التعويل عليها مع أطراف 
  . إقليمية أخرى السيما تركيا وقطر وكذلك السعودية إلعادة إحياء مفاوضات التسوية

تنفيذ مشروع قرار اقترحه أعضاء وقلل المصدر من امكانية موافقة فورية من قبل إدارة أوباما على 
وقال إن هناك . ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس يدعو إلغالق مقر البعثة الفلسطينية في واشنطن

عدداً من القوانين المقترحة اآلن قيد النظر، لتوسيع نطاق هذه العقوبات على السلطة الفلسطينية منها 
 ما استخدموا وضعهم الجديد في األمم المتحدة للضغط على تخفيض المساعدات الخارجية للفلسطينيين إذا

 إلى ودوا في محكمة الجزاء الدولية، وإغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن إذا لم يع"إسرائيل"
، )ايباك(جاء ذلك في الوقت الذي سارعت فيه لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية . المفاوضات

 للعالقة "مراجعة كاملة"لنظر في العالقات بين الواليات المتحدة والفلسطينيين وبدعوة واشنطن إلعادة ا
وأثنت ايباك . بين الواليات المتحدة ومنظمة التحرير، بما في ذلك النظر في إغالق مكتبهم في واشنطن

على موقف الكونغرس الداعي إلى ربط استمرار المساعدات واستمرار مكتب منظمة التحرير في 
  .، بسلوك الطرف الفلسطينيواشنطن

  01/12/2012، الخليج، الشارقة
  

  ن بالده ستهاجم طهران الصيف المقبلأ يعتقد "سرائيلإ"مريكي سابق لدى أسفير  .66
عن اعتقاده بأن الرئيس األمريكي باراك " سرائيلإ"أعرب سفير امريكي سابق لدى :  وكاالت- عواصم

. دبلوماسياً ذا لم يتم تحقيق تسوية الزمة طهران النوويةأوباما سيهاجم ايران عسكريا الصيف المقبل ا
ورأى مارتن إنديك، أن أوباما سيقدم على مهاجمة إيران تأكيداً لسياسته القاضية بالحد من االنتشار 

  .النووي
  01/12/2012، القدس العربي، لندن

 
  

  2012 م شهور من العا10ول أ دوالر بمليار 14 يظل فوق التجاريعجز ميزان لبنان  .67
 14أظهر تقرير دوري للجمارك في لبنان أن عجز الميزان التجاري اللبناني بلغ :  يو بي اي- بيروت 
اكتوبر الماضي، بينما كان سجل في الفترة نفسها من / مليون دوالر حتى شهر تشرين األول66مليار و

  . مليون دوالر251 مليون دوالر اي بتراجع 14317 عجزا بلغ 2011عام 
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 مليون دوالر، بينما كان 1333جز الميزان التجاري اللبناني في تشرين االول الماضي وحده وبلغ ع
 2011اكتوبر/ مليون دوالر، وسجل عجز شهر تشرين االول1158سجل في الشهر السابق عجزا بلغ 

  . مليون دوالر2157عجزا بحدود 
 مليون دوالر، بينما كان 893 و مليار15 بحدود 2011وكان عجز الميزان التجاري اللبناني بلغ عام 

  . مليون دوالر539 مليار و13 عجزا بلغ 2010سجل في عام 
 مليون دوالر، بينما كان 13711 الى 2010وكان عجز الميزان التجاري اللبناني وصل في نهاية عام 

  . مليون دوالر953 مليون دوالر بارتفاع 12758 الى 2009هذا العجز وصل عام 
 . مليار دوالر9.157 كان بحدود 2007ن التجاري لعام يذكر ان عجز لبنا

  1/12/2012، القدس العربي، لندن
  

   في الواقع واالحتمالفلسطيندولة  .68
  سليمان تقي الدين

من االعتراف . »دولة مراقبة«أنجز الشعب الفلسطيني خطوة تاريخية باعتراف األمم المتحدة له بصفة 
إلى االنسحاب من غزة واإلدارة ) 1993(السلطة في أوسلو إلى االعتراف ب) 1974(بمنظمة التحرير 

الذاتية للقطاع أعاد الشعب الفلسطيني تأكيد حضوره في كيان سياسي، ولو كان ذلك من دون حدود 
منذ اتفاقية أوسلو التي يلعنها كثيرون لم يعد ممكناً تبديد هوية الشعب الفلسطيني وإنكار . جغرافية نهائية

» الوطن البديل«انتهت على األقل قانونياً نظرية . من أرض فلسطين التاريخيةحقه ولو على جزء 
  .وجرى تكريس شراكة الشعب الفلسطيني لدولة إسرائيل في الحق بكيان سياسي مستقل

إن قرار الجمعية العامة لألمم . سيكون لهذا القرار التاريخي الكثير من النتائج على صعيد القانون الدولي
 إلى 29/11/1947 في 181 إلحياء قرارات الشرعية الدولية من قرار التقسيم الرقم المتحدة مدخل

» دولة تحت االحتالل«فلسطين اليوم .  بعد احتالل إسرائيل لكامل أرض فلسطين338 و242القرارين 
حدودها المفترضة قرار التقسيم أو قرار الجالء عن األراضي التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب 

1967.  
في هذا السياق ال شرعية لضم القدس الشرقية وال شرعية لجدار الفصل العنصري وال شرعية 

هذه مكتسبات على الصعيد السياسي تفتح آفاقاً أمام الشعب الفلسطيني بعد تأكيد حقوقه . للمستوطنات
سرائيلية التاريخية في أن يبلور مشروعه للتسوية من غير أن يضطر إلى التسليم المسبق بالالءات اإل

وليس أدل على أهمية هذا اإلنجاز من .  لعودة الالجئين194المعروفة في موضوع القدس والقرار 
الرفض اإلسرائيلي واألميركي ومن الضغوط والتهديدات التي واجهت القيادة الفلسطينية لثنيها عن هذا 

 هذا التوجه ووضعت ثقلها قد أيدت» حماس«ومن عناصر الموقف الفلسطيني اإليجابية أن تكون . الخيار
فقطعت بذلك الطريق على أي تأويل بالسعي إلى إيجاد كيانات فلسطينية » السلطة«ورصيدها إلى جانب 

مفككة أو إلى تجزئة المشروع الفلسطيني أو محاولة اللعب على فكرة الوطن البديل أو تجديد إلحاق 
  .الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار في مصر واألردن

لمشهد لن يكون ثابتاً ونهائياً أمام غطرسة القيادة اإلسرائيلية ما لم يتعزز بجهد فلسطيني أكبر هذا ا
إلسقاط الشرعية نهائياً عن إجراءات إسرائيل التوسعية واالستيطانية في القدس والضفة، وإعادة تكوين 

لحدود التي رسمتها رأي عام دولي وكتلة ضغط فاعلة ضد مبادلة المستوطنات بحق العودة أو تكريس ا
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ما تم حتى اآلن هو إسقاط الخطة اإلسرائيلية لجعل الموضوع . إسرائيل لنفسها من خالل الجدار العازل
الفلسطيني مسألة حقوق إنسانية تعالج على مستوى اإلدارة الذاتية تحت شكل من االحتالل أو الوصاية، 

  .لتعود قضية تحرر وطني وحق تقرير المصير
قد حصل متجاهالً المسار السياسي التاريخي أو متجاهالً » الحقوق«بعض أن تنازالً عن ربما يعتقد ال
لقد كانت اتفاقية أوسلو سيئة ألنها أقرت إلسرائيل بشرعيتها ولم تأخذ شرعية الدولة . موازين القوى

يتراجع وفي كل حال لم . لفلسطين، بل جعلت األمر مدار تفاوض على المسائل المتعلقة بالحل النهائي
أما موازين القوى فقد أكدت .  بحل الدولتين1974الموقف الفلسطيني عن برنامجه ومطلبه منذ العام 

باستمرار على أهمية العمل السياسي والنضال من أجل حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية 
غير أن األهم من . تجاوز هذا السقفوإدراكاً واقعياً بأن نضاالت الشعب الفلسطيني العسكرية ال تستطيع 

ذلك كله أن تنجح القيادة الفلسطينية في إدارة معركة قاسية ومواجهة ال يختتمها قرار الجمعية العامة 
وفي المقدمة الحصار االقتصادي وتخريب أمن السلطة . لألمم المتحدة بل يفتحها على مصراعيها

  .ضعافه، وال سيما من المحيط اإلقليميوالضغوط السياسية لتحجيم الموقف الفلسطيني وإ
ما ينتظره الفلسطينيون من قياداتهم هو إعادة صياغة الوحدة السياسية وإحياء المؤسسات الشاملة في 
الضفة والقطاع وتجاوز ما كان من تجاذب إقليمي لم يعد صالحاً لطرح خيارات مختلفة أو برامج مختلفة 

  .في الواقع الراهن
قد » حماس«واألرجح أن خيارات . ل سنتين، من العبثية عدم إدراك نتائجهاحصلت متغيرات خال

والحكم المصري » حماس«قيل إنها مسألة تناغم إيديولوجي إسالموي بين . استوعبت هذه المتغيرات
لكن األمر األهم ال يتعلق فقط بالمحيط الجغرافي الحدودي . هذه حقيقة ال يمكن تجاهلها. »اإلخواني«

بالمناخ العربي العام الذي أشاعته الثورات العربية ويؤسس لمنظومة عربية مختلفة، مصر من لغزة بل 
في شكل أو آخر يذهب التغيير في سوريا نحو التكامل مع التطورات . جهة وسوريا من جهة ثانية

جري بل إن ما ي. العربية األخرى، ولم تعد سوريا واقعياً في وضع يسمح لها بتصدر خيار سياسي آخر
منذ اللحظة األولى حين سارع النظام لإلقرار بالخيار » ممانعة«في سوريا فكّك منظومة ما كان يسمى 

وإذا كان . بعد القطيعة مع قيادة السلطة في الضفة» حماس«الفلسطيني المستقل وانتهى إلى القطيعة مع 
زة وحسن شروطها في المواجهة الدعم اإليراني بالمال والسالح قد ساعد في تطوير القدرات الدفاعية لغ

مع إسرائيل، فإن هذا الدعم لم يعد وحده يشكّل الحاجة األساسية في حماية الحقوق الوطنية أمام حدة 
  .االنقسام والنزاع المتزايد بين معظم العرب وإيران، وال سيما حول الموقف في سوريا ولبنان

وهناك مخاض وعدم وضوح نهائي للصورة ربما هناك الكثير من المشهد العربي لم يكتمل بعد، 
  .والتوازنات يأخذ إلى كثير من الفوضى

لكن االتجاه العام يسير إلى إنهاء حالة المعسكرين أو حالة االنقسام السابق من حول النظام اإلقليمي 
والتحالفات فيه من دون إنكار مصالح ونفوذ األطراف المتعددة التي اخترقت هذا النظام وساهمت في 

  .غييرهت
فلسطين اليوم تتموضع في النظام العربي الجديد ولكنها هذه المرة لها كيانها الوطني ولها جغرافيتها ولها 

 . قيادتها المستقلة
  

  1/12/2012السفير، بيروت، 
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  أمس كنا هناك  .69

  عريب الرنتاوي
 لحظة بلحظة وقائع أحسب أن ماليين الفلسطينيين قضوا ليلتهم متسمرين أمام الشاشات الفضية، يتتبعون

النطق “ُحبست األنفاس وبلغت القلوب الحناجر، بانتظار ..للجمعية العامة لألمم المتحدة” الجلسة التاريخية“
الخطأ “هذه الليلة سيبدأ مشوار تصحيح ...بشغف بالغ تابعنا كل كلمة وحركة وإيماءة..”بالحكم األممي

يوم قررت ..ا شعبها نهباً للهجرة واللجوء والشتات، يوم استلب الغزاة أرض فلسطين، وتركو”التاريخي
يوم تقرر أن هناك شعبا ..شطب فلسطين من الجغرافيا والتاريخ وعقول الفلسطينيين وذاكرتهم” المؤامرة“

  .فائضا عن الحاجة وليس دولة ناقصة على الخرائط
نترقب ... والثوانيكنا نستعجل الدقائق..أمس، لم يتمالك كل من انهمك بكفاح شعب فلسطين أعصابه

ولكننا نريده نصراً مؤزراً، نريده اعترافاً ...نعرف أن فلسطين ستنتصر في معركتها..الرقم السحري
تفحصت الوجوه ...من فلسطين” جزيرة نائية”أمس اجتاحني شغف للتعرف على موقف كل دولة و..وازناً

لو على كلمته القوية سعدت بوزير خارجية أندونيسيا، وصفقت ألحمد داود أوغ..واألسماء
غضبت للموقف الكندي، وبلغ الغضب أشده عندما كنت أشاهد مندوب االحتالل واإلجرام ..والمؤثرة

بالسالم، ويذكرنا بأنه كانت لليهود دولة قبل ثالثة آالف سنة في فلسطين، أما نحن ” يبشر“واالستيطان، 
 مثاويها األخيرة، فلسنا سوى قوم من معشر الالجئين، الذين ما زالت عظام أجدادنا غضة وطرية في

المؤسسة ” األساطير”و” القيم“الذين ال يعرفون مصلحتهم، وال يقيمون وزناً لمنظومة ” ناكري الجميل“
  .لكيان نهض على المجازر واالقتالع والتشريد والتبديد

لي، بلغة يفهمها، عرف كيف يخاطب هذا المحفل الدو..لحظة بلحظة، كان موفقاً للغاية” أبو مازن“تابعت 
فاستحق ما استحق من حفاوة االستقبال وحرارته، ..لغة الحجة التي تقارع الحجة..لغة الحقائق والمشاعر

  .في نيويورك كما في رام اهللا وغزة والمغتربات
حرب ”و” التقسيم“لم يفارقني شريط الذكريات وصورة أبي وجدتي، في كل مرة جيء بها على ذكر 

كرة الطفل المشبعة بقصص المقاومة والبطولة، وفصول الحرمان والتشرد ، استرجعت ذا”1948
تذكرت ...تذكرت شهداءنا األقربين، الذين لم نعرف أين ووريت جثامين بعضهم الطاهرة...واالقتالع

، يوم اصطحبني والدي رحمه اهللا، طفال في الثانية عشرة من عمره، للبحث عن عماتي وبنات ”النكسة“
تذكرت جدتي التي بقيت وحدها ألسابيع في مخيم النويعمة، ..مئات واأللوف من النازحينعمي من بين ال

األولى، حين بدأ ” الفدائي“تذكرت صورة ...فعاشت على الطحين الُمذاب بالماء الُمطعم بقليل من السكر
التي ألهبت تذكرت قصص البطولة والشهادة والفداء ...البعيدة” القواعد“يتسلل إلى مخيم الوحدات من 

  .مشاعرنا وشكلت عقلنا وضميرنا ووجداننا
تذكرت أول لقاء بياسر عرفات، الذي جاءنا معزياً بأحد أقاربنا الشهداء، وكيف أجلسني بينه وبين أبي 

الذي أعد على ” المنسف“في بيت في مخيم الوحدات، وكيف كان حريصاً على إطعام كل واحد منا من 
  .ناول قدر أكبر من الطعام، ألكون ذاك الشبل في ثورة شعب فلسطينعجل، وكيف كان يحثني على ت

وما إذا كنت قد أنجبت له أخاً أو ” يزن“تذكرت جورج حبش، وكيف كان يسألني في كل مرة التقيه عن 
فإما فلسطين وإما النار ..القادمين” الشهداء“أو ” الثوار“أخت، لكأنه كان يستعجلني على تقديم قسطي من 

  .”د جيلجيالً بع
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تذكرت بيروت المقاومة والحصار، قصص البطولة والرجولة، ومرت أسماء ووجوه ووقائع، كشريط 
  .أمام ناظري” وثائقي“

ها قد عاد علم فلسطين ليحتل مكانته ...ها قد عدنا يا هيرتزل واشكول وغولدا ودايان ورابين ونتنياهو
جلس على مقعدها في نيويورك، بعد أن أثبت شعبها ها هي فلسطين ت...الالئقة والمتألقة بين أعالم األمم

  .”العنقاء التي تكبر أن تصادا”و” طائر الفينيق”و” شعب الجبارين“بأنه 
من قال إن شعب ...”الرمز”هي خطوة رمزية، يقول أحدهم، ولكن من قال إن أعظم المشاريع ال تبدأ بـ

جذوة القضية مشتعلة، تنتقل من األجداد لم تبق ” الرموز“فلسطين متخفف من الرموز، بل ومن قال إن 
الفلسطيني سيموت، من قال إن الفلسطيني يمكن أن يستبدل ” الحلم“من قال إن ...إلى األبناء إلى األحفاد

” صدئ“بحفنة من تراب وطنه، يضعها في زجاجة صغيرة بجانب سريره، أو بمفتاح ” الكرة األرضية“
عنتاً في فتح بيوت أجدادهم، حين تحين ساعة اللقاء بأرض حتى ال يجد األحفاد ” توريثه“يحرص على 

  .األباء واألجداد الموعودة
أمس، توحدت مشاعر الفلسطينيين بعد سنوات عجاف من الفرقة واالنقسام، خفقت قلوب الماليين منهم 

أمس ..معاً وفي نفس اللحظة، وشكلت دموع األلم واألمل المسكوبة من ماليين المآقي، نهر العودة
أمس كان الفلسطينيون على موعد مع ..استرجع كل فلسطيني صفحاته الخاص من كتاب النكبة والمقاومة

  .األمل والرجاء، كانوا على موعد جديد مع العودة والحرية واالستقالل
  1/12/2012الدستور، عمان، 

  
  ... للرئيس عباسالخمسالوصايا  .70

   عبد الباري عطوان
خل التاريخ الفلسطيني الحديث على انه الشهر الذي حقق فيه الشعب سيد) نوفمبر(شهر تشرين الثاني 

  :الفلسطيني ثالثة انتصارات رئيسية يمكن ان تغير الكثير من معادالت القوة في المنطقة
انتصار عسكري كبير تمثل في نجاح صواريخ المقاومة الفلسطينية، سواء االيرانية االصل منها : االول*

 الوصول الى تل ابيب والقدس وباقي المدن المحتلة، وإنزال اكثر من اربعة او المصنعة محليا، من
  .ماليين اسرائيلي الى المالجئ في حالة من الرعب والذعر

دبلوماسي عندما نجحت خطوة الرئيس محمود عباس في الحصول على اعتراف األمم المتحدة : الثاني*
ومعارضة تسع دول فقط معظمها دول صغيرة يحتاج  دولة في العالم، 138بفلسطين كدولة مراقب بتأييد 

  .المرء الى عدسة مكبرة لكي يراها على الخريطة، وهذا ليس فخرا للواليات المتحدة واسرائيل
تعزز فرص المصالحة الوطنية الفلسطينية، وحدوث تفاهم جدي بين طرفي المعادلة الرئيسية، : الثالث*

  .'حماس'و' فتح'اي حركتي 
' ' '  

 ُمنيت بهزيمة عسكرية واخرى ســــياسية انعكــست من خالل هذيان مسؤوليها الكبار اسرائيل
واحاديثهم عن عدم اهمية االعتراف الدولي بالوضعية الجديدة للفلسطينيين، ومحاوالتهم اليائسة لالنتقام، 

  .باإلعالن عن بناء ثالثة آالف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
ي يطرح نفسه بقوة حاليا هو كيفية استثمار هذه االنجازات العسكرية والسياسية في االسابيع السؤال الذ

واالشهر القادمة، وبما يحصنها من اي تخريب اسرائيلي، ومن ثم البناء عليها لتحقيق انجازات اخرى 
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ت في هذا على االرض اوال، وفي المنظمات الدولية مثل محكمة جرائم الحرب، ونقترح هنا عدة خطوا
  :السياق

عدم المبالغة في االحتفال بهذا االنتصار الدبلوماسي على اهميته، فالدولة المعترف بها ما زالت : االولى*
على الورق، اي انها نظرية فقط، وربما يفيد التذكير باالحتفاالت الضخمة، وما رافقها من رقص الدبكة 

، وبعد ذلك االحتفال 'اعالن االستقالل'ني الفلسطيني  عندما تبنى المجلس الوط1988وتبادل التهاني عام 
باتفاق اوسلو، ووضع البعض اغصان الزيتون في فوهات بنادق الجنود االسرائيليين، وانتشار االعتقاد 

  .بأن الدولة الفلسطينية باتت على االبواب
راها ضد االحتالل تصعيد اعمال التظاهر والعصيان المدني في جميع مدن الضفة الغربية وق: الثانية*

فإذا كانت . االسرائيلي، لإلبقاء على قوة الدفع الحالية التي نجمت عن انتصاري غزة واألمم المتحدة
السلطة في رام اهللا قادرة على حشد عشرات اآلالف للتظاهر احتفاال وتأييدا للرئيس عباس وخطوته في 

  .طنات وحواجز اإلذالل االسرائيليةاالمم المتحدة، فإنها تستطيع توجيه هذه الحشود ضد المستو
تعزيز الوحدة الوطنية باتخاذ خطوات للرد على مباركة حركة حماس ودعمها للرئيس عباس : الثالثة*

وذهابه الى االمم المتحدة، من خالل االفراج عن المعتقلين، وتبييض السجون، والمضي قدما في ترسيخ 
لفلسطينية، ومن بينها او على رأسها، خيار المقاومة اجواء المصالحة على ارضية تعددية الخيارات ا

  .الفلسطينية بأشكالها كافة
التأكيد في كل المناسبات على الثوابت الفلسطينية، ومن بينها خيار حق العودة كامال، والتمسك : الرابعة*

  .بالقدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية وعدم اسقاط حّل الدولة الواحدة
 الرضوخ للضغوط االمريكية واالوروبية بالعودة الى المفاوضات دون شروط، او التخلي عدم: الخامسة*

  .عن قرار االنضمام الى محكمة جرائم الحرب الدولية لمطاردة مجرمي الحرب االسرائيليين
' ' '  

اب الرئيس عباس نجح في كسر عزلته، والعودة بقوة الى المسرحين العربي والدولي، ألنه لم يأبه باالره
االسرائيلي النفسي الذي تعرض له طوال االشهر الماضية لثنيه عن موقفه هذا، ولم يخضع لالبتزاز 
االمريكي الذي مارسته ادارة الرئيس اوباما للوصول الى الهدف نفسه، وعليه ان يواصل السير في 

 بنيامين نتنياهو الطريق نفسه، الن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عقابية اسرائيلية شرسة، خاصة ان
رئيس وزراء اسرائيل الذي تلقى هزيمتين ساحقتين في غزة ونيويورك، يخوض حملة انتخابية شرسة، 

  .ويتعرض التهامات بالفشل، وتتراجع حظوظه في اوساط الناخبين االسرائيليين
على تستطيع حكومة نتنياهو وقف تحويل اموال الضرائب العائدة للسلطة، وتستطيع ايضا ان تضغط 

الكونغرس لوقف او تجميد مئتي مليون دوالر ترسلها سنويا للسلطة، ولن يمنعها احد اذا ما قررت الغاء 
، ولكن مثل هذه االجراءات، على )V.I.P(بطاقات الشخصيات المهمة التي تمنحها لرجال السلطة الكبار 

  . انتفاضة ثالثةقسوتها، ستصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وتفجير غضبه المكبوت على شكل
بعد ان يهدأ غبار االحتفاالت سيكتشف الفلسطينيون ان االحتالل قائم، واذالل الحواجز مستمر، 
واالستيطان في ذروته، وغياب الدعم الرسمي العربي على حاله، واالهتمام االعالمي سيتراجع 

ت والتصدي لها بقوة، ويضمحل، ولذلك ال بد من وضع خريطة طريق نضالية لتجاوز جميع هذه السلبيا
  .وهذه مسؤولية السلطة ورئيسها بالدرجة االولى

' ' '  
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الرئيس عباس يحمل اكثر من خمسة القاب مهمة مثل رئيس فلسطين، رئيس السلطة، رئيس المنظمة، 
رئيس حركة فتح، القائد العام للقوات المسلحة، ولكن اللقب االهم الذي حصل عليه ويبز هذه االلقاب 

بعد ذهابه ' ارهابي سياسي'و الذي اطلقه عليه افيغدور ليبرمان وزير الخارجية االسرائيلي وهو جميعا، ه
تسيبي ليفني عميلة الموساد السابقة، التي ' المعتدلة'الى االمم المتحدة، وهو اللقب الذي عززته السيدة 

هجوم ارهابي 'يرة بانها تتباهى بقتل العرب اثناء سنوات عملها الطويلة، عندما وصفت خطوة عباس االخ
  .'استراتيجي

لو كنت مكان الرئيس عباس لفرحت باللقب الجديد، ألنه يعني الكثير بالنسبة الى الفلسطينيين، فعندما 
  .تأتي هذه االلقاب من اكثر االعداء تطرفا فإن هذا شرف كبير نأمل ان يحافظ عليه

 على عضوية مراقب في االمم المتحدة، وانما االنجاز االكبر للرئيس عباس بالنسبة الينا ليس الحصول
الغاء اتفاق اوسلو عمليا، دون فتح سرادق عزاء لتقبل التعازي فيه، فقد كان هذا االتفاق من اكبر اخطاء 

 .الحركة الوطنية الفلسطينية 
  1/12/2012القدس العربي، لندن 

  
  ... دولة فلسطين في األمم المتحدة .71

  غازي العريضي
. ن النضال، نالت فلسطين قراراً باعتبارها دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة عاماً م65بعد 

 عاماً مضت 65. حصل ذلك في اليوم ذاته الذي أعلن فيه قرار تقسيمها في المنظمة الدولية ذاتها
وإسرائيل تمارس إرهابها على الشعب الفلسطيني وتوسع تهويد واحتالل أرضه وترفض حقه في إقامة 

اليوم، بعد تضحيات هائلة وثبات وصمود . ه المستقلة عليها كما نص على ذلك القرار الدوليدولت
 اإلسرائيلية من كسرها، حقق الشعب الفلسطيني –وتصميم وبإرادة لم تتمكن كل آلة القتل األميركية 

  .بخطوة سياسية دبلوماسية معنوية كبيرة بالتصويت على قرار يمنح فلسطين صفة الدولة المراق
 األميركي، ذهب إلى األمم –أبومازن نفذ إرادته وتصميمه، لم يتراجع أمام الضغط والتهديد اإلسرائيلي 

ولم ! انتظرنا كثيراً تطبيق القرارات«... »لم نسمع كلمة واحدة من إسرائيل أنها تريد السالم. "المتحدة
د السالم نتمسك بالمقاومة الشعبية نري... لم يعد أمامنا سوى هذا الطريق... صبرنا كثيراً. يحصل شيء

، وهو على »المجتمع الدولي«قال كل شيء بلغة ...". السليمة وبالقرارات الدولية والمبادرة العربية
وإذا أدير انطالقاً من أن خطوة مهمة قد تحققت وال . قد يحمل الكالم نقاشاً في الوسط الفلسطيني. منبره

وصوتت . لكن في العموم كان الرجل واقعياً وصادقاً مع نفسه. ذلكبد من المحافظة عليها، فال بأس في 
تسع دول عارضت أميركا وكندا وإسرائيل وتشيكيا وجزر .  صوتاً مع القرار138الجمعية العامة بـ 

مارشال وميكرونيزيا ونادرو وباالو وبنما، وهذه جزر صغيرة محمية من أميركا وال تخرج من فلكها، 
وكل العالم . كثيرون في العالم ال يسمعون بها مع اإلحترام والتقدير ألهلها. ائيلولها عالقات مع إسر

 عاماً عن الظلم الالحق بالشعب الفلسطيني وعدم االستقرار الذي ولده ذلك في المنطقة 65يسمع منذ 
ا فلسطين للجزر دور كامل في األمم المتحدة، أم. والعالم بسبب اإلرهاب اإلسرائيلي والدعم األميركي له

  !فأرادوا إسقاط حقها
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وعلى رأسهم خالد » حماس« وعاصمتها القدس، وكان قادة 67طرح الدولة في حدود الـ» أبومازن«
مشعل قد أعلنوا التزامهم بذلك، وإن كان ثمة أصوات داخل الحركة ال تقر بهذا الخيار، وكذلك عدد قليل 

  .صفقوا له كثيراً... ال كلمتهق. من الفصائل الفلسطينية المرتبطة بسوريا وإيران
دولة «لم يشر إلى دولتين » أبومازن«. الكلمة واضحة. بعد مباشرة كانت كلمة المندوب اإلسرائيلي

. وهذا بالنسبة للمندوب اإلسرائيلي، غير مقبول. »تحدث عن دولة فلسطينية. ودولة فلسطينية» يهودية
الدولة يهودية ويجب أن تعترفوا بذلك، وال . بوضوحرد . ثمة دولة يهودية وعاصمتها التاريخية القدس

وأكد أن من ! بأنه قال كالماً حاقداً» أبومازن«واتهم . تحلموا بالقدس فهي العاصمة التاريخية لهذه الدولة
: وقد تالقى في كلمته مع ما قاله نتنياهو! يدعم القرار يقوض السالم، الذي يدير الفلسطينيون ظهورهم له

  ...رار، وال يغير شيئاً على األرضال قيمة للق
» الدولة اليهودية«قالت كلمة شددت فيها على . »مسمومة«كانت » سوزان رايس«المندوبة األميركية 

، وكم من المرات كان »... ال يأتي من خالل الضغط على زر في األمم المتحدة«مؤكدة أن الحل 
لمتحدة حائالً دون التوصل إلى قرارات تنصف الضغط األميركي على الزر في مجلس األمن وفي األمم ا

 عاماً، كان وال يزال للضغط عليه من قبل 65الذي وعلى مدى . شعوب العالم وحقوق الشعب الفلسطيني
  !إسرائيل وأميركا بكل األساليب واألسلحة

العام «:  وقف على المنبر ذاته وقال2010مرة جديدة يظهر الموقف األميركي على حقيقته، أوباما عام 
لم يحصل شيء سوى المزيد من محاوالت قتل اآلمال عند » المقبل إن شاء اهللا تكون دولة إسرائيل بيننا

اليوم عند التصويت على صفة دولة مراقب غير عضو ضغطت المندوبة األميركية على . الفلسطينيين
تجاه العضوية وال يقول إن وأكدت أن القرار ليس دفعاً با! الزر، وقالت ال وكان كالمها حاقداً وقاسياً

  ...فلسطين دولة
فلسطين ليست دولة حتى اآلن، ال وجود . ، لم تحتمل كلمة دولة»سوزان رايس«هكذا بوضوح تقول 
اذهبوا واتفقوا مع اإلسرائيليين ساعتئذ تحصلون على دولة، ولن تكون لكم . لدولة اسمها فلسطين

الهجوم على القرار ومعاقبة السلطة الفلسطينية على الزر وأعطت إشارة » رايس«ضغطت . العضوية
وكل الشعب الفلسطيني وهي تالقت في ذلك مع ما قالته رئيستها هيالري كلينتون في تعليق سريع لها 

  .»ويضع عوائق. غير منتج. القرار مؤسف«: بعد التصويت
. والخيبة والسمالناظر إلى وجه المندوب اإلسرائيلي يرى الوجوم والصدمة . المهم حصل التصويت

في وقت عمت فيه الفرحة وألول !! ويتذكّر صورة نتنياهو وباراك بعد الحرب على غزة واتفاق التهدئة
  . عاماً أوساط الشعب الفلسطيني65مرة منذ 

والمشهد كان يعبر عن مظاهرة . مهما قيل عن التصويت فهو خطوة سياسية إلى األمام للشعب الفلسطيني
نعم لشعب ينعم بكامل . اإلرهاب والقتل. كفى. كفى: ركون فيها والمؤيدون للقرار القولدولية أراد المشا

القرار كان . حقوقه وسيادته على أرضه وهو الشعب الوحيد في العالم الذي ال يزال قابعاً تحت االحتالل
  .إدانة للسياسة األميركية ولإلرهاب اإلسرائيلي

ل على معاقبة الفلسطينيين ومعها أميركا المؤمنة والملتزمة بـ سوف تعمل إسرائي. لن يمر القرار هكذا
  !وهي تعتبر هذا القرار كأنه عدوان على دولة اإلرهاب» حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«

 الخطوة، بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية –الموقف أن يستثمر هذا القرار . الموقف الفلسطيني. المهم
تفادة منه نحو مزيد من التضامن والوحدة والعمل المشترك بكل الوسائل لتثبيته تأسيساً عليه وباالس
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سيكون الفلسطينيون أمام معركة كبرى وجهاد . وتكريسه قراراً نهائياً ناجزاً يكرس الدولة الفلسطينية
 .إسرائيل تدرك تماماً معنى التحوالت الحاصلة على األرض وفي السياسة وفي األمم المتحدة. كبير

وهذا مظهر من .  عاماً لم تكن قادرة على تحقيقه اليوم65تدرك تماماً أن ما كانت تقدر عليه خالل الـ 
بل بسبب هذا . مظاهر هذه الحقيقة لكنها لم تدرك أبداً أن اإلرهاب ال يمكن أن يحقق لها ما تريده

  .اإلرهاب حصلت هذه التحوالت
القرار يفتح األبواب .  المتحدة أكبر بكثير مما كانت عليهالمسؤولية الفلسطينية، بعد غزة ، وبعد األمم

والتي من خاللها . أمام فلسطين في الهيئات والمنظمات الدولية المنبثقة عن األمم المتحدة أو التابعة لها
وهذا يحتاج إلى خطة وبرنامج ورؤيا وجهوزية . يمكن أن يدافع ممثلوها عن حقوقهم ويدينوا إسرائيل

بغي االستعداد السريع لها وبالتالزم مع العمل الميداني على األرض الذي يجب أن ينطلق ين. وإمكانات
  !من تكريس المصالحة الوطنية الموعودة

  
والعرب مسؤولون عن ذلك ... والفلسطينيون بحاجة إلى مساعدة هنا، مساعدة سياسية ومالية ودبلوماسية

ن ممكناً أن يصبح المشهد في األمم المتحدة برعاية لقد كا. رغم كل ما يحيط بهم وما يفعلونه بأنفسهم
عربية، وأن يحضر وزراء الخارجية العرب ويرسلوا إشارة واضحة إلى كل العالم في إصرارهم على 

لكن الحاضر كان وزير خارجية . التمسك بحق فلسطين وإدانة سياسة إسرائيل وإرهابها ودعم أميركا لها
  .ولكل من ساعد في التصويت على القرار.  لهشكراً... تركيا أحمد داود أوغلو

  1/12/2012اإلتحاد، أبو ظبي، 
  

  آن أوان مفاوضات غير مشروطة .72
  لوران فابيوس وويليام هيغ

إن بلدينا، فرنسا وبريطانيا، ملتزمان بقوة لصالح حق الفلسطينيين في الحصول على دولة، والجمعية 
ولقد .  وضع دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدوليةالعامة لألمم المتحدة تبنت قرارا يعطي فلسطين

نظرنا في النتائج المحتملة للقرار المذكور على عملية السالم، وكانت لنا، بهذا الخصوص، خيارات 
  .غير أننا متحدون حول األمور األساسية؛ أي حول التوقعات والحاجة للسالم في الشرق األوسط. مختلفة

دة السريعة إلى المفاوضات التي هي الطريق الوحيد الممكن للتوصل إلى إن األمر األساسي هو العو
اتفاق سالم عادل ودائم تولد بموجبه دولة فلسطين السيدة والقابلة للحياة، وتعيش بسالم وأمن إلى جانب 

وإن . ولهذا الغرض، فإننا ندعو اإلدارة األميركية لالنخراط سريعا لمصلحة مسار السالم. دولة إسرائيل
فرنسا وبريطانيا، بصفتهما عضوين دائمي العضوية في مجلس األمن الدولي وفي االتحاد األوروبي، 

  .مستعدتان لتوفير الدعم المطلق ومن غير أي تحفظ لهذه الجهود
إننا نعتبر أن األمر األساسي في نظرنا هو أن يدخل الطرفان في مفاوضات من غير شروط مسبقة، وأن 

ولذا، يتعين على الطرفين، .  المفاوضات ليس من شأنه سوى تأخير السالموضع العراقيل على درب
على وجه الخصوص، أن يمتنعا عن اتخاذ أي قرارات ال تتالءم مع مقتضيات الحوار، وعن كل إجراء 

  .من شأنه أن ينسف إمكانية حل الدولتين
حديدا بخصوص الحدود نحن نعتبر أن األساس هو العودة إلى الحوار على أساس محددات واضحة، وت

 مع تبادل متفق عليه 1967بين إسرائيل والدولة الفلسطينية التي يجب أن تقوم على أساس حدود عام 
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ومتواز ألراض، وعلى ترتيبات أمنية صلبة تضمن أمن إسرائيل على المدى البعيد من غير أن تنتهك 
لدولتين، فضال عن حل عادل متفق سيادة دولة فلسطين المقبلة، وعلى اتفاق يجعل من القدس عاصمة ا

  .عليه وواقعي لموضوع الالجئين
إن األساس هو دعم قيام مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة وتثبيتها ميدانيا، ودعم عمل السلطة 

 سنوات إلى إقامة دولة تقوم بوظائفها وفق ما اعترفت به المؤسسات المالية 5الفلسطينية التي تسعى منذ 
  .الدولية

األساس هو أن يتزاوج دعمنا لوالدة الدولة الفلسطينية مع التزامنا الصلب بأمن إسرائيل وحقها في إن 
ونحن، بعد أيام على أزمة غزة، نشدد القول على أنه من غير المقبول أن يستهدف المدنيون في . الوجود

  .العنف ال يقود سوى إلى مزيد من العنف، وليس إلى حل سياسي. إسرائيل وفلسطين
 عام التقدم نحو 2013إن األساس هو العمل معا من أجل القيام بأقصى ما نستطيعه حتى يكون عام 

  .السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
 وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا* 
  

  1/12/2012الشرق األوسط، لندن، 
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