
    
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

    
    

  
    

    
  

   
  
  
  
  
  

  شعبنا وقيادته سيتصديان لكل محاوالت االنتقاص من حقوقه الوطنية: رامي الحمد اهللا
   االحتالل يسعى للتخلص من الرئيس عباس:آمال حمد
  األوروبي يرفض طلب السلطة االنضمام لمجلس الزيتون الدولياالتحاد 
  ة شهداء فلسطينيين في مخيمات سوريأربعة

  تزايد أعداد اليهود القادمين من فرنسا إلى األراضي الفلسطينية: معطيات

االحتالل الصهيوني: أبو مرزوق
سيدفع ثمناً باهظاً إن تجرأ على 

  غزة

  

 ٤ص...
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    :السلطة
 ٥  شعبنا وقيادته سيتصديان لكل محاوالت االنتقاص من حقوقه الوطنية: رامي الحمد اهللا.٢
 ٥  القانونية  يهدف إلى تحصينها من المالحقةاإلنسان لمجلس حقوق "إسرائيل"ضم : رزقةيوسف .٣
 ٥  بقية ممكن ولكنه يتطلب شريكاً إسرائيلياً وحماية دوليةعريقات اتفاق خالل الخمسة أشهر المت.٤
 ٦  المصالحة الوطنية في مخيم اليرموك عقبات تعيق تطبيق اتفاق: أنور عبد الهادي.٥
 ٦  جهزنا خطتي طوارئ استعداداً ألي عدوان على غزة: عبد السالم صيام.٦
 ٧  جهود قطرية وتركية لحل أزمة الكهرباء قريباً: نعيمباسم .٧
 ٧  الراحل هوغو تشافيز الرئيسسفارة فلسطين بفنزويال تكرم .٨
 ٧  إلنجاح موسم العمرة" ميثاق شرف"رضوان يدعو لـ.٩
    

    :المقاومة
 ٨  حماس تقرر إلغاء مهرجان ذكرى انطالقتها في غزة بسبب الحصار وتستبدله بمشاريع إنسانية.١٠
 ٨  حظر اإلسالم بأنغوال يضع األمَّة أمام مسؤولية شرعية وتاريخية: الرشق.١١
 ٨  أزمة انهيار منازل الالجئين الفلسطينيين في مخيم برج البراجنةلحل " األونروا"حماس تدعو .١٢
 ٩   االحتالل يسعى للتخلص من الرئيس عباس:آمال حمد.١٣
 ٩  "جند الشام"عين الحلوة بين فتح ومخيم اشتباك في : لبنان.١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  دونم من سلفيت١٢٠٠حملة استيطانية واسعة تطال .١٥
١٠  حول برنامج إيران النوويي الدولاالتفاق وفد إسرائيلي يزور األردن للتشاور حول ":والال"موقع .١٦
١١  دمين من فرنسا إلى األراضي الفلسطينيةتزايد أعداد اليهود القا: معطيات.١٧
١٨. انلكتاب إسرائيليم حكّام تل أبيب بالمسؤولية الكاملة عن أزمة الثقة مع عم١١  شيمعون شمير يته
    

    :األرض، الشعب
١٢  ة شهداء فلسطينيين في مخيمات سوريأربعة.١٩
١٢  استشهاد عامل فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي في تل أبيب.٢٠
١٢   ومنشآة في برطعة الشرقية منزال١٥ً لهدم إسرائيلية إخطارات.٢١
١٢  مواجهات عقب تشييع شهيد واالحتالل يقمع مسيرات الضفة.٢٢
١٣  يوم غضب فلسطيني ضد اقتالع عرب النقب.٢٣
١٤  إدخال حليب األطفال إلى مخيم اليرموك ألول مرة منذ أربعة أشهر : سورية.٢٤
١٤  قوات االحتالل تطلق النار على المزارعين شرق خان يونس.٢٥
١٤  طائرات استطالع تحلّق بشكل مكثف في أجواء مدينة غزة.٢٦
١٤  المدارس ومديريات التعليم في الضفة تشهد إضرابا شاملًا حتى الثالثاء.٢٧
١٥  مشاريع مبتكرة للشباب يحاولون التغلب فيها على الفقر والبطالة في غزة.٢٨
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   : اقتصاد
١٦   مليون دوالر دعم مالي لخزينة السلطة الفلسطينية من قطر والبنك الدولي٢٩.١٧٤
١٦  تصدير توابل خضراء وفراولة من غزة ألوروبا.٣٠
   

   : ثقافة
١٦ "األونروا" لـالالجئين الفلسطينيينعن " الرحلة الطويلة"معرض .٣١
١٧ "مؤسسة الدراسات الفلسطينية"لـ" أمالك الالجئين الفلسطينيين"  حولكتاب.٣٢
١٧ بانوراما الفيلم األوروبي يحتفي بتاريخ السينما في غزة.٣٣
   

   : مصر
١٧  السلطات المصرية تصادر كميات وقود قبل تهريبها لغزة وتعيد إغالق معبر رفح.٣٤
   

   : األردن
١٨   إلنشاء منطقة صناعية"إسرائيل"ال اتفاق مع : الحكومة األردنية.٣٥
١٨  ة للتضامن الحقيقي مع الفلسطينيين تدعو الشعوب العربي"األردنية لحقوق اإلنسان".٣٦
   

   : لبنان
١٨  المجتمع الدولي معني بمنح الفلسطينيين حقوقهم في دولتهم: ميقاتي.٣٧
١٩  وانتزاع الحقوق بالوحدة فلسطين قضيتنا: المستقبلتيار .٣٨
١٩   لجعل فلسطين أولوية يدعول اهللاعلي فض.٣٩
   

   :عربي، إسالمي
١٩  ملك المغرب يوجه رسالة دعم لرئيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.٤٠
٢٠  مسيرة بتونس تضامنا مع الشعب الفلسطيني.٤١
٢١   بمسؤوليته التاريخية تجاه القضية الفلسطينيةلالضطالعالجزائر تجدد دعوتها للمجتمع الدولي .٤٢
٢١  حقوقيون مغاربة ينظمون وقفة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.٤٣
٢١  نؤيد شن عدوان إسرائيلي على إيران: اديةاالقتص" بلومبيرغ"الوليد بن طالل لشبكة .٤٤
٢١   انس الليبيأبو مجموعة تابعة لدحالن بخطف يتهمونمحامو عبد الحكيم بلحاج .٤٥
٢١  "إسرائيل" احتفاء معرض كتاب مكسيكي بـحملة ضدمثقفون عرب ينظمون .٤٦
٢٢   تتدخل في معارك الغوطة"إسرائيل": "السفير".٤٧
   

   :دولي
٢٢   والفلسطينيين تهدد محادثات السالم"إسرائيل"بين " خطيرة"كي مون يحذر من توترات .٤٨
٢٣  ن ونؤمن بحل الدولتينلسنا تابعين لواشنط :المبعوث األوروبي للسالم في الشرق األوسط.٤٩
٥٠.يرفض طلب السلطة االنضمام لمجلس الزيتون الدولي ٢٣  االتحاد األوروبي
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٢٤  الخارجية البريطانية قلقة من تدهور الوضع االقتصادي في غزة.٥١
٢٥  "إسرائيل"ـائه إلدالئه بتصريحات معادية لحزب سويسري يفصل أحد أعض.٥٢
    

   :مختارات
٢٥   السورييننمركز حقوقي يعلن تفاصيل أرقام الضحايا والمهجري.٥٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  نقوال ناصر... تضامن.٥٤
٢٨  برهوم جرايسي...  مقاطعة المستوطناتهزلية.٥٥
٢٩  أمير اورن... !األولىانتهاء عصر الضربة .٥٦
٣٠  حلمي موسى... لم تقع أصالً..  اليهودية"مسادا"أسطورة .٥٧
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
 االحتالل الصهيوني سيدفع ثمناً باهظاً إن تجرأ على غزة: وقأبو مرز .١

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن االحتالل الصهيوني سيدفع : القاهرة
إن أي مغامرة صهيونية جديدة : "ثمناً باهظاً إن تجرأ وشن أي عدوان على غزة، وتوعد االحتالل قائالً

  ".يندم قادتهم على خوضهالن تكون كسابقاتها وس
إن رجاال أعدوا "، مساء الجمعة، "الفيسبوك"وأضاف أبو مرزوق في تصريح نشره على حسابه في 

  ".أنفسهم للجهاد وهانت عندهم الدنيا واختاروا المواجهة فسيكتب لهم نصر أو شهادة بإذن اهللا
مقاومين واستغاثة المظلومين برب وأشار إلى أن غطرسة القوة وهمجهية التفوق لن تنتصر أمام صمود ال

  .العالمين
العبرية قبل يومين عن تدريبات أنهاها جيش " معاريف"وتطرق أبو مرزوق إلى ما نشرته صحيفة 

االحتالل إلعادة احتالل قطاع غزة مجدداً، بالتزامن مع تكرارٍ لتصريحات عديدة لقيادات كبيرة بأن 
  .ر مسألة وقتالحرب على قطاع غزة قادمة المحالة واألم

هذا الكالم ليس بالجديد والعدوان عندهم طبع وال يحتاج إلى ذريعة للرأي العام وال للمجتمع : "وقال
  ".عن الحرب على قطاع غزة) ٢٠١٢(الدولي، باإلضافة إلى حديث قادتهم منذ الحرب األخيرة 

 من الحمالت الكاذبة يأخذ المقاومون في غزة هذا الكالم مأخذ الجد، على الرغم: "وأردف قائالً
واالفتراءات المتكررة فهم يبذلون كل الطاقة لرفع الكفاءة ومواجهة العدو بكل اقتدار رغم الحصار 
والحمالت التي لم تتوقف ضد المقاومة والتشكيك فيها واتهامها مرة بمواجهة الجيش المصري وأخرى 

 ".  بمالحقة المعارضة وثالثة اتهامات بالنوايا والمقاصد
  ٣٠/١١/٢٠١٣مركز الفلسطيني لإلعالم، ال
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 شعبنا وقيادته سيتصديان لكل محاوالت االنتقاص من حقوقه الوطنية: رامي الحمد اهللا .٢
أن شعبنا، وقيادته، " رامي الحمد اهللا . دالحكومة الفلسطينية في رام اهللاأكد رئيس :  وفا- بيروت 

لن يقبل إال بدولة فلسطينية على حدود عام سيتصديان لكل محاوالت االنتقاص من حقوقه الوطنية، و
، وكما تضمنته المبادرة ١٩٤، والقدس عاصمة لها، وحل قضية الالجئين على أساس القرار ١٩٦٧

العربية للسالم، فقضية الالجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتقع في قلب مشروعنا الوطني 
جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا باألمم وأضاف خالل كلمة القاها خالل احياء الل ".التحرري
نحيي معا : "، في مقرها بيروت أمس، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني)اسكوا(المتحدة 

فعاليات هذا اليوم الذي يحمل دالالت مهمة ألبناء شعبنا، ويأتي تذكيرا برحلة كفاحهم الطويلة لنيل 
كل في الوقت ذاته، مناسبة مهمة نجدد فيها إصرارنا على الصمود حقوقهم العادلة والمشروعة، ويش

والتمسك بحقوقنا الوطنية كما حددتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقنا في العودة وتقرير المصير 
  ".وإقامة دولتنا المستقلة

ذ سنوات النكبة، ما يزيد هذا اليوم أهمية هو أننا نجتمع في كنف لبنان الذي احتضن شعبنا من"وأكد أن 
واختلط دمنا بأرضه وذكرياتنا بترابه، فعاش معنا وال يزال محطات مشوارنا نحو الحرية والعودة 

  ".واالستقالل
  ٣٠/١١/٢٠١٣الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
 القانونية نسان يهدف إلى تحصينها من المالحقة لمجلس حقوق اإل"إسرائيل"ضم : رزقةيوسف  .٣

الفلسطينية في غزة مجموعة الدول الغربية في مجلس حقوق االنسان في األمم اتهمت الحكومة : غزة
المتحدة بتوفير مزيد من الحماية لدولة االحتالل من المالحقة القانونية، وكذلك توفير غطاء لها على 

  .جرائمها التي ارتكبتها سابقًا وسترتكبها الحقا
الدولة العبرية إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع وكانت مجموعة الدول الغربية قد وافقت على انضمام 

  .لألمم المتحدة والذي يتخذ من جنيف مقرا
إن دول ": "قدس برس" يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة لـ.وقال د

قانونية، الغرب، ومجموعاته الحقوقية تخط طريقًا تعسفيا آخر لحماية دولة االحتالل من المالحقة ال
بضمها إلى مجموعاته، قبل أن تطبق دولة االحتالل قرارات المؤسسات الدولية الحقوقية، كتقرير 

  ".غولدستون وغيره
  ٣٠/١١/٢٠١٣قدس برس، 

  
 عريقات اتفاق خالل الخمسة أشهر المتبقية ممكن ولكنه يتطلب شريكاً إسرائيلياً وحماية دولية .٤

ريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن صائب ع .اعتبر د :أرناؤوطعبد الرؤوف 
من الممكن التوصل إلى اتفاق خالل فترة الخمسة أشهر المتبقية من فترة المفاوضات ولكن ذلك يتطلب 

وقال  .شريكا إسرائيليا يوقف ممارساته ضد الفلسطينيين وان يوفر المجتمع الدول بالحماية لهذه العملية
 ١٩٦٧ أشهر، ولكن أن يكون على أساس مبدأ حل الدولتين على حدود ٥تفاق ممكن خالل اال" عريقات

   .وعلى أساس القانون الدولي
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وأضاف عريقات في كلمة إلى قناصل وسفراء في حفل نظمته مستشفى المطلع مساء أمس في إحدى 
  ". لهذه العمليةاالتفاق ممكن ولكننا نريد حماية المجتمع الدولي" قاعاتها في القدس الشرقية

  ٣٠/١١/٢٠١٣األيام، رام اهللا، 
  
 المصالحة الوطنية في مخيم اليرموك  عقبات تعيق تطبيق اتفاق:أنور عبد الهادي .٥

كشف سفير السلطة الفلسطينية في سوريا أنور عبد الهادي، أمس، أن صعوبات تواجه جهود : زياد حيدر
ورفضها مغادرة »  بعض المجموعات المسلحةتعنت«المصالحة الوطنية في مخيم اليرموك، نتجت عن 

، إن الخطوة الثانية من االتفاق والتي تنص على »السفير«وقال عبد الهادي، لـ .المناطق المتفق عليها
  .، فيما الهدنة ما زالت سارية بين األطراف المتقاتلة»انسحاب المسلحين ما زالت تراوح مكانها«

 المسلحين، المقدر بثالثة آالف، ربما يكون غادر المناطق ووفقا لتقديرات فلسطينية فإن نصف عدد
إال أن مسلحين ينتمون الى جماعات سلفية، مثل «. المتفق عليها، والتي تشمل نصف منطقة المخيم تقريبا

  .وفقا لعبد الهادي» ما زالوا يعارضون تطبيق االتفاق) القريبة من حماس(ابن تيمية، والعهدة العمرية 
احتالل نازحين من مناطق الحجيرة « آخر ظهر، في منطقة النزاع الفلسطينية تلك، تمثل بـكما أن تعقيدا

األمر الذي عقد خطوات التسوية، » وسبينة المتوترة أيضا، لبيوت مهجرين فلسطينيين من المخيم
  .»خصوصا أن قسما كبيرا منهم يحمل السالح أيضا«

  ٣٠/١١/٢٠١٣السفير، بيروت، 
  
 جهزنا خطتي طوارئ استعداداً ألي عدوان على غزة: عبد السالم صيام .٦

كشف األمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني عبد السالم صيام، أن الحكومة الفلسطينية جهزت : غزة
  .خطتي طوارئ مدنية وأخرى أمنية للتعامل مع أي طارئ بما فيها العدوان على قطاع غزة

أن حكومته تجري اتصاالت مع جميع " ي لإلعالمالمركز الفلسطين"وأشار صيام في حوار خاص مع 
دول العالم ومنظمات دولية من أجل وضعها في صورة الحصار، مؤكداً أن هناك موقف إيجابي ورافض 

  .للحصار
نحن بحاجة إلى أن يترجم هذا الرفض عبر كسر الحصار بقوافل إغاثية وإمدادات مستمرة لما : "وقال

  .شدداً أنه إذا ما استمر الحصار فإن الشعب سيكون له كلمة، م"يحتاجه المواطن في قطاع غزة
وبين أن الحصار يعبر عن ذاته بموجات، مؤكداً أن الموجة الحالية هي األشد واألعتى منذ بداية الحصار 

إذا ما أراد االحتالل تجاوز عقبات أكبر في المستقبل : "حيث أثرت على كافة مناحي الحياة بغزة، وقال
  ".تخفيف الحصارفينبغي عليه 

تعمل على استدراك األمور وعدم انهيار أياً من القطاعات " خاليا أزمة"وأوضح أن الحكومة شكلت 
وبين صيام أنه ال جديد في أي حلول تخص أزمة الكهرباء، مبيناً أن ما يثار في اإلعالم ربما  .األساسية

  .ال يكون دقيقاً وأن للحكومة قنواتها الرسمية في ذلك
  ٣٠/١١/٢٠١٣،  الفلسطيني لإلعالمالمركز
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 جهود قطرية وتركية لحل أزمة الكهرباء قريباً: نعيمباسم  .٧
باسم نعيم، أن إنهاء . أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للشئون الخارجية د:  أحمد اللبابيدي-غزة

 أي مفاجآت سلبية قد أزمة انقطاع التيار الكهربائي سيكون خالل األسبوعين القادمين في حال عدم ظهور
تقف عثرة أمام الجهود المبذولة لطي األزمة، مشددا على أن حكومته تواصل جهودها لتخفيف معاناة 

  .المواطن الفلسطيني
حكومته تعاملت مع ملف الكهرباء من منطلق مسئوليتها "إن ": فلسطين"وقال نعيم في حوار خاص بـ

وليس من منطلق المسئولية المباشرة عليه، السيما أن محطة األخالقية والوطنية تجاه الشعب الفلسطيني 
، مبينًا أن حكومته طرقت جميع األبواب لحل األزمة "الكهرباء هي مشروع خاص ال عالقة للحكومة به

  .بشكل نهائي ال مرحلي
وأوضح أن الحكومة تحركت على عدة مستويات بشكل متزامن للوصول إلى حل سريع من شأنه 

 ساعة يوميا، مشيرا إلى ١٢اناة أهالي القطاع نتيجة النقطاع التيار الكهربائي ألكثر من التخفيف من مع
  .وجود حراك على المستوى الدولي واإلقليمي وحتى المحلي إلنهاء األزمة

وفي سياق آخر، قلل نعيم من أهمية أي دور تدعي سلطة رام اهللا أنها قامت به لحل أزمة انقطاع 
تماد في "ؤكدا أن ادعاءات السلطة عن قيامها بدور رئيس في حل األزمة ما هو إال الكهرباء في غزة، م

سياستها التي اعتادت من خاللها سرقة اإلنجازات الوطنية التي تحققها حكومة غزة لتسوق نفسها 
، مشيرا إلى أن كل فلسطيني حر يعي تماما حقيقة دور "باعتبارها هي صاحبة الفضل في أي إنجاز

  .طة في التحريض على غزة ومحاصرتهاالسل
وأوضح نعيم أن السلطة شاركت وتشارك فعليا في حصار غزة ليس فقط من خالل افتعال أزمة الكهرباء 
بل من خالل الكثير من األمور خاصة فيما يتعلق بموضوع السفر وإغالق معبر رفح وابتزاز الحكومة 

ى القطاع وتصويره أنه قطاع إرهابي، الفتًا النظر إلى أن ماليا، وتأليب الرأي العام الدولي والعربي عل
مسئولين أوروبيين أكدوا قيام شخصيات فلسطينية رسمية بالسفر لدول أوروبية للتحريض على غزة 

  .وحكومتها
  ٣٠/١١/٢٠١٣، فلسطين أون الين

  
  الراحل هوغو تشافيزالرئيسسفارة فلسطين بفنزويال تكرم  .٨

ن لدى كراكاس، الزعيم الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز فيما تمت اقامة كرمت سفارة فلسطي: كراكاس
 .اسبوع فلسطيني وطني لدعم القضية الفلسطينية، وأعلن عن العام المقبل عاما لدعم الشعب الفلسطيني

 الفنزويلية، وبحضور السلك واإلعالمواقامت السفارة بالتعاون مع وزارات الخارجية والثقافة الشباب 
  .ماسي وممثلين عن معظم الوزارة اسبوعاً فلسطينياً لدعم القضية الفلسطينيةالدبلو

  ٣٠/١١/٢٠١٣القدس، القدس، 
 
 إلنجاح موسم العمرة" ميثاق شرف"رضوان يدعو لـ .٩

إسماعيل رضوان، وزارة األوقاف في رام . اتهم وزير األوقاف والشؤون الدينية د:  نبيل سنونو-  غزة
ميثاق "، داعيا إلى التوافق على "هـ، وتعريضه للخطر١٤٣٥مرة لهذا العام العبث بموسم الع"اهللا، بـ
يحقق الشراكة، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تحرك الفصائل الوطنية واإلسالمية بشكل " شرف
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وقال رضوان  ".لوقف مثل هذه التصرفات التي تعرض موسم الحج والعمرة للمخاطر"عاجل 
؛ مؤكدا "ات أوقاف رام اهللا تهدف إلى العبث بموسم العمرة وتعريضه إلى الخطرإن تصرف": "فلسطين"لـ

أننا نحرص على أن يكون هناك توافق وطني، إلنجاح الموسم، ونحذر من محاولة "في نفس الوقت 
 ".العبث فيه

  ٣٠/١١/٢٠١٣فلسطين أون الين، 
  
 بمشاريع إنسانيةتستبدله ر ولحصاا ة بسببحماس تقرر إلغاء مهرجان ذكرى انطالقتها في غز .١٠

أعلنت حركة حماس عن إلغاء المهرجان المركزي إلحياء ذكرى انطالقتها الـ :  أشرف الهور- غزة
  . ديسمبر القادم، بسبب ظروف الحصار في قطاع غزة/األول كانون ١٤، والذي كان مقررا يوم ٢٦

ن إي تصريحات صحفية وقال أشرف أبو زايد مسؤول دائرة العمل الجماهيري في حركة حماس ف
  ."نظرا للحصار المطبق على قطاع غزة"الحركة اتخذت قرارا بإلغاء إقامة المهرجان، 

 /األول كانون ١٤وأوضح أن حركته استبدلت مهرجانها المركزي الذي كان من المقرر أن يعقد في 
 ستعمل على حماس"وأضاف  .ديسمبر القادم بفعاليات وأنشطة أخرى ستقام في كافة مناطق القطاع

 ألف دوالر، بمشاريع إنسانية تخفف من ٤٠٠استبدال تكاليف إقامة المهرجان التي يقدرها مراقبون بنحو 
  ."حدة الحصار

  ٣٠/١١/٢٠١٣، لندن، القدس العربي
  
 حظر اإلسالم بأنغوال يضع األمَّة أمام مسؤولية شرعية وتاريخية: الرشق .١١

إن اإلقدام على حظر اإلسالم في : "س عزت الرشققال عضو المكتب السياسي لحركة حما: بيروت
أنغوال وهدم وإغالق المساجد فيها يضع األمة اإلسالمية قاطبة أمام مسؤولية شرعية وتاريخية لحماية 

 في صفحته على موقع التواصل ٢٩/١١وقال الرشق في تعليق له يوم الجمعة  ".األقلية المسلمة هناك
هذا من : "، على حظر السلطات األنغولية الديانة اإلسالمية وهدم المساجد"كالفيسبو"االجتماعي على 

شأنه أن يفتح أسئلة عميقة عن الجسد اإلسالمي الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
 ال يمكن أن تركهم يواجهون حرباً تستهدف دينهم"وأوضح الرشق أن مسلمي أنغوال  !!".بالحمى والسهر

وعقيدتهم، مبيناً أن واجب األمة اإلسالمية التحرك العاجل رسمياً وشعبياً للتضامن معهم ومنع الحكومة 
 . األنغولية من اضطهادهم والتضييق عليهم في ممارسة شعائرهم الدينية، كما قال

  ٢٩/١١/٢٠١٣المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
 لالجئين الفلسطينيين في مخيم برج البراجنةلحل أزمة انهيار منازل ا" األونروا"حماس تدعو  .١٢

في " برج البراجنة"إلى التدخّل العاجل لحل أزمة مخيم " األونروا"وكالة " حماس"دعت حركة : بيروت
في " حماس"وطالبت . بيروت، الذي تعرض عدد من سكّانه النهيار أسقف منازلهم مع قرب موسم الشتاء

 إلى إجراء مسح  باإلسراع" األونروا"، ٢٩/١١، يوم الجمعة نسخة عنه" قدس برس"بيان صحفي تلقّت 
لتحديد مدى صالحية كل منها، باإلضافة إلى تمويل مشاريع إعادة " برج البراجنة"شامل لمساكن مخيم 

  .إعمار المنازل اآليلة للسقوط، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتدعيم األخرى المتضررة
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ة دفع تعويضات مالية لالجئين الفلسطينيين في المخيمات التي تضررت وناشدت الحركة، السلطات اللبناني
، أسوة بالمواطنين اللبنانيين الذين حصلوا على ٢٠٠٦عام ) يوليو(بفعل العدوان اإلسرائيلي في تموز 

برج "وأشار البيان، إلى أنه تم تسجيل أربعة حوادث انهيار ألسقف منازل في مخيم . هذه التعويضات
 خالل األيام الخمس الماضية، الفتةً إلى أن هذه الحوادث كادت أن تودي بحياة العديد من "البراجنة

انهيار المنازل بات ظاهرة في مخيم برج البراجنة، "في بيانها " حماس"وأضافت . الالجئين الفلسطينيين
وقع أن تزداد فال يمضي أسبوع واحد إال وينهار أحدها، وكثيراً ما يقع جرحى، وهذه الظاهرة من المت

  ".حدتها إن لم تسارع الجهات المعنية إلى تدارك الموقف
 ٢٩/١١/٢٠١٣قدس برس، 

  
  االحتالل يسعى للتخلص من الرئيس عباس:آمال حمد .١٣

الجانب اإلسرائيلي بالتحريض على رئيس السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود " فتح"اتهمت حركة : غزة
واعتبرت آمال  ".لمفاوضات، باعتباره عثرة في وجه تقدمهاللتخلص منه والتهرب من فشل ا"عباس 

 غزة، تصريحات فيومسؤولة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية " فتح"حمد، عضو اللجنة المركزية لحركة 
 وتعبيراً عن الرغبة في التخلص منه والتهرب من فشل ،تحريضاً خطيراً ضد الرئيس عباس"ليبرمان 

  ". هذا الوقتفي الفلسطينيجديد الرتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب المفاوضات وإيجاد مبرر 
 إن جهات عديدة في إسرائيل تحاول التشكيك في شرعية": "قدس برس"وقالت حمد فى تصريح خاص لـ

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتمثيله للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة، مستغلة بذلك حالة االنقسام 
رسالة إلى حركة المقاومة " فتح"ووجهت عضو اللجنة المركزية لحركة  ".ن شطري الوطنالسائدة ما بي
طالبتها فيها بضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام بأسرع وقت، وذلك " حماس"اإلسالمية 

لص لمواجهة أي تهديدات تتعرض لها غزة والتلويح بحرب جديدة عليها او التهديدات االسرائيلية للتخ"
  .، كما قالت"من الرئيس عباس

 ٣٠/١١/٢٠١٣قدس برس، 
  
 "جند الشام"عين الحلوة بين فتح ومخيم اشتباك في : لبنان .١٤

مخيم عين الحلوة استعاد حياته الطبيعية على اثر االشتباك الذي وقع ليل الخميس بين حركة شهد : صيدا
 االخير، هيثم الشعبي، ومجموعة  عن تعرض احد مسؤوليأثيرفتح وتنظيم جند الشام على خلفية ما 

تابعة له لكمين في محلة البستان اليهودي حيث سارعت لجنة المتابعة الفلسطينية الى تطويق ذيول هذا 
  .الحادث بالتعاون مع قيادتي فتح والقوى االسالمية

 جهات هناك: ، قال القيادي الفتحاوي اللواء منير المقدح في هذا السياق"المستقبل "إلىوفي تصريح 
وبعض وسائل اعالم موجهة تصر على ان تبقي البوصلة موجهة باتجاه المخيمات وخاصة عين الحلوة، 

وهناك تخوف من هذا األمر وكأن المطلوب فتنة او شيء . فتنسج روايات وتستبق اي تحقيق في البلد
لومات التي يستند وهذا األمر يتطلب تحركا من األجهزة األمنية للتحقق من مصادر المع. ضد المخيمات

ولماذا ال ينظر الى سرعة . اليها اإلعالم في هذا الصدد ولماذا هذا الضخ اإلعالمي المسيء للمخيم واهله
 على انها نموذج في حرص كافة القوى -  بغض النظر عن اسبابه -معالجة وتطويق اشتباك ليل الخميس

التواصل قائمان ومستمران بين هذه القوى كما فالتنسيق و. الفلسطينية على امن واستقرار المخيم والجوار
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. وأي قضية تعالج سوية بحكمة. بينها وبين األجهزة األمنية اللبنانية والجيش اللبناني حول كافة القضايا
  .لذلك كل هذه األبواق باتجاه المخيم هي مجرد كالم في الهواء 

طة ان ما جرى مؤخرا في عين الحلوة وقال امين سر حركة فتح في مخيم عين الحلوة العقيد ماهر شباي
وكما . كان قطوعا امنيا عابرا، وما هو موجود في هذا المخيم موجود في كل لبنان ومن كل األطياف

يوجد حركات اصولية في مناطق اخرى، يوجد عدد قليل في عين الحلوة لكن هؤالء هم من ابناء المخيم 
  .وال يوجد احد من خارجه

  ٣٠/١١/٢٠١٢المستقبل، بيروت، 
  

  دونم من سلفيت١٢٠٠حملة استيطانية واسعة تطال  .١٥
المقامة على أراضي أهالي بلدة ديراستيا في محافظة " ياكير"أعلنت سلطات االحتالل أن مستوطنة 

 دونم من أراضي الفلسطينيين، ١٢٠٠سلفيت ستقوم بتوسيع مخططها الهيكلي مما يعني مصادرة قرابة 
وقال رئيس بلدية ديراستيا، أيوب . رة المزيد من أراضي الفلسطينيينفي خطوة جديدة تهدف إلى مصاد

ات قيد ألصحاب األراضي المهددة بالمصادرة وتم تبليغهم من أجل إخراجتم العمل على : " حجلةأبو
  . االعتراض على قرار حكومة االحتاللإجراءاتاستكمال 

 ٢٩/١١/٢٠١٣، فلسطين أون الين
  
  حول برنامج إيران النوويي الدولاالتفاقي يزور األردن للتشاور حول  وفد إسرائيل":والال"موقع  .١٦

 تحت عنوان تسخين في العالقات لمواجهة التهديدات المشتركة، كشف موقع: زهير أندراوس - الناصرة 
اإلخباري اإلسرائيلي أمس الجمعة النقاب عن أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى قام " WALLA والال"

ثالثاء من هذا األسبوع بزيارة رسمية إلى األردن، وذلك بهدف التباحث مع صنّاع القرار في عمان يوم ال
وإيران، حول البرنامج النووي لألخيرة ) واحد+خمسة(تداعيات وتبعات االتفاق األولي بين مجموعة دول 

  .والذي تم توقيعه في جنيف فجر األحد الماضي
، نقالً عن مصادر سياسية وصفها بأنّها رفيعة المستوى في تل أبيب، إن الوفد، وتابع الموقع العبري قائالً

الذي ترأسه، يوسي كوهين، مستشار األمن القومي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قام 
. بإجراء مشاورات مع مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى حول ما وصفتها المصادر بالقضايا اإلقليمية

 ساعة ٢٤وبحسب المصادر عينها، فإن المشاورات التي أجراها الوفد اإلسرائيلي في األردن جاءت بعد 
ولفت الموقع إلى أنّه في اآلونة األخيرة تزايدت األنباء . فقط من توقيع االتفاق بين الدول العظمى وإيران

ة تقوم بتوطيد عالقاتها األمنيالدولة العبري بعد النجاح الذي حققته التي تتحدث عن أن ةة مع دوٍل عربي
الدبلوماسية اإليرانية، باإلضافة إلى ذلك، أوضح الموقع العبري أن زيارة الوفد اإلسرائيلي يعتبر مؤشرا 
على ذلك، على الرغم من أن زيارات من هذا القبيل لمسؤولين أمنيين إسرائيليين إلى األردن تجري 

  .بشكل دائم
ع قائالً إن السعودية هي إحدى الدول العربية التي تقربت إلسرائيل على خلفية الحوار بين وتابع الموق

 "إسرائيل"الغرب وإيران لوضع إطار متفق عليه للبرنامج النووي اإليراني، إضافة إلى أن األردن و
  .يساورهما القلق من الوضع في سورية

 ٣٠/١١/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
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  زايد أعداد اليهود القادمين من فرنسا إلى األراضي الفلسطينيةت: معطيات .١٧

، ارتفاعاً في أعداد اليهود المهاجرين من فرنسا إلى "الوكالة اليهودية" أظهرت معطيات نشرتها :الناصرة
في تقرير " الوكالة اليهودية"وأوضحت  .%٤٩األراضي الفلسطينية المحتلة خالل العام الحالي بنسبة 

، أن عدد المهاجرين اليهود من فرنسا بلغ خالل الفترة ٢٩/١١ئل إعالم عبرية، يوم الجمعة نشرته وسا
 يهودياً، في حين ١٤٦٩ الماضي بلغ ٢٠١٢ سبتمبر من عام / يناير إلى أيلول/الممتدة من كانون ثاني

  . يهوديا٢١٨٥ًبلغ عددهم خالل الفترة ذاتها من العام الجاري 
 أعداد المهاجرين اليهود إلى األزمة االقتصادية التي تعاني منها فرنسا وأرجع التقرير سبب ارتفاع

  .باإلضافة إلى االعتداءات المتكررة بحقهم، حسب التقرير
وفي سياق متصل، أشارت معطيات التقرير إلى انخفاض في عدد المهاجرين اليهود من أميركا الشمالية 

اضي؛ حيث بلغ عددهم خالل األشهر التسعة األولى من  مقارنة بالعام الم%٨خالل العام الحالي بنسبة 
  . الجاري٢٠١٣ مهاجراً يهودياً خالل الفترة ذاتها من عام ٢٧٣٧ يهودياً مقابل ٤٥٢٤العام الماضي 

 ٣١٨٨وأفادت الوكالة، بأن عدد اليهود المهاجرين من دول غرب أوروبا خالل العام الحالي بلغ نحو 
  . عن معطيات العام الماضي%٢٦مهاجراً، أي بارتفاع نسبته 

  ٢٩/١١/٢٠١٣قدس برس، 
  
١٨.  انلكتاب إسرائيليم حكّام تل أبيب بالمسؤولية الكاملة عن أزمة الثقة مع عمشيمعون شمير يته  

قال البروفيسور لشيمعون شمير، وهو دبلوماسي إسرائيلي سابق، وكان : زهير أندراوس -الناصرة 
 عرابي اتفاق السالم اإلسرائيلي األردني إن الحكومات اإلسرائيلية سفيرا لتل أبيب في القاهرة، وأحد

المتعاقبة منذ توقيع اتفاق السالم مع األردن اتخذت العديد من القرارات التي أدت إلفشال االتفاق وإلى 
  .تردي العالقات بين عمان وتل أبيب

، إن اإلسرائيليين لم " واألردنتقهقر السالم بين إسرائيل": وقال في كتاب جديد أصدره تحت عنوان
يدركوا الفكرة بأن األردن منح الشرعية التفاق السالم مع الدولة العبرية على أمل للحصول على نتائج 
مرضية في عدة مجاالت منها األمني والسياسي واالقتصادي، لكي يتمكن صنّاع القرار هناك من إقناع 

رائيل هو أمر إيجابي، وأضاف أن الوعود اإلسرائيلية وصلت إلى الشعب األردني بأن السالم مع إس
السماء، ولكن التنفيذ بقي صفرا، الفتًا إلى أن الطلب األردني المبدئي لحّل القضية الفلسطينية لم ينفذ من 

م مع وأضاف أنّه خالفًا لما جرى في مصر بعد توقيع اتفاق السال .١٩٩٤قبل حكّام إسرائيل منذ العام 
الدولة العبرية، اضطر النظام الحاكم في عمان في عهد العاهل األردني الراحل، الملك حسين، وفي حقبة 
الملك الحالي عبد اهللا، مقاومة الفئات والجهات التي تُعارض اتفاق السالم في المملكة، باإلضافة إلى ذلك، 

لنظام الحاكم في عمان مهمة شبه مستحيلة، فإن تصرفات إسرائيل السلبية والفاشلة جعلت من مهمة ا
  .األمر الذي دفعها إلى تبنّي السالم البارد مع إسرائيل، على حد قول البروفيسور شمير

 وبين "إسرائيل"واستعرض البروفيسور شمير في كتابه األحداث التي وصفها بالمؤسفة التي وقعت بين 
لتوقيع على اتفاق وادي عربة، وذكر منها عملية االغتيال األردن قبل أن يجف الحبر الذي تم استعماله ل

 .الفاشلة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في عمان، خالد مشعل
 ٣٠/١١/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
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  ة فلسطينيين في مخيمات سوريشهداء أربعة .١٩

لتي ال تزال تتعرض  فلسطينيين في مخيمات الالجئين في سوريا، وا٤استشهد :  القدس دوت كوم-غزة 
من أجل  بحسب مجموعة .لقصف وهجمات يوميا في ظل حصار خانق تشهده المخيمات منذ أشهر

  .فلسطينيي سوريا
  ٣٠/١١/٢٠١٣القدس، القدس، 

  
  استشهاد عامل فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي في تل أبيب .٢٠

لي قرب مدينة تل ، برصاص جندي إسرائي)١١|٣٠(استشهد شاب فلسطيني، صباح السبت : الناصرة
  .١٩٤٨أبيب وسط األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

أقدم على إطالق الرصاص " حرس الحدود"وقالت مصادر عبرية إن جندياً إسرائيلياً من قوات ما يسمى 
صوب شاب فلسطيني في العشرينيات من العمر، مما أدى إلى استشهاده على الفور، زاعمةً قيام األخير 

  .تداء على الجندي وطعنه بآلة حادة، وفق االدعاءات اإلسرائيليةبمحاولة االع
في تل أبيب، حيث دهمت قوات عسكرية إسرائيلية " بيتاح تكفا"وأوضحت أن الحادث وقع قرب منطقة 

كبيرة المنطقة وشرعت بحملة تفتيشات مكثّفة عن أشخاص وعاملين مقيمين داخل األراضي الفلسطينية 
وأضافت أن الحملة األمنية أسفرت عن استشهاد عامل  ".غير قانونية"رة  بصو١٩٤٨المحتلة عام 

 ١٩٤٨فلسطيني لم تُعرف هويته بعد، واعتقال آخرين يعملون داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .دون تصاريح رسمية من قبل سلطات االحتالل

  ٢٩/١١/٢٠١٣قدس برس، 
  
  في برطعة الشرقية ومنشآة  منزال١٥ً لهدم إسرائيلية إخطارات .٢١

 قال عضو مجلس بلدي برطعة الشرقية توفيق قبها، اليوم الجمعة، ان سلطات : علي سمودي- جنين 
 مواطنا في البلدة المحاصرة خلف جدار الفصل ١٥االحتالل وزعت اخطارات هدم ووقف بناء على 

 سلطات االحتالل العنصري والواقعة جنوب غربي جنين، ليرتفع بذلك عدد االخطارات التي وزعتها
واوضح قبها لـ القدس، ان سلطات االحتالل صعدت هجمتها على .  اخطارا٢٥خالل اسبوعين الى 

البلدة ضمن حملة تستهدف تضييق الخناق على االهالي وحرمانهم من التوسع العمراني، مشيرا الى ان 
فصل العنصري الذي يعزل مئات العائالت في البلدة تعاني ظروفا اقتصادية صعبة بسبب بناء جدار ال

 التي كانت تشكل مصدر رزق لهذه األراضيالبلدة عن محيطها وتسبب في مصادرة مساحات واسعة من 
  .العائالت

  ٣٠/١١/٢٠١٣القدس، القدس، 
  
   عقب تشييع شهيد واالحتالل يقمع مسيرات الضفةمواجهات .٢٢

ي محيط الحاجز العسكري قرب اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل، أمس، ف: وكاالت
، الذي ارتقى ) عاما٢٢ً(مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، في أعقاب تشييع جثمان الشهيد محمود عواد 

  .متأثراً بجروح أصيب بها خالل مواجهات قبل نحو عام
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يم، وسط وأدى الفلسطينيون صالة الجنازة على عواد بعد صالة الجمعة، وشيعوه إلى مقبرة الشهداء بالمخ
هتافات منددة بجرائم االحتالل، وفتح نحو عشرة من الملثمين النار في الهواء، في الوقت الذي كانت تمر 

  .الجنازة من المسجد إلى مدخل المخيم قبل حمل الجثمان لدفنه
واندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لبلدة الرام شمالي القدس، أطلق خاللها جنود االحتالل قنابل 

از والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وكانت مواجهات اندلعت مساء الخميس، على الغ
  . فلسطينيين٤حاجز قلنديا عقب اإلعالن عن استشهاد عواد، أسفرت عن إصابة 

إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل فلسطينيين، وأصابت العشرات بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، 
ة النبي صالح األسبوعية، التي خرجت إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب خالل قمعها مسير

وأصيب فلسطينيان بجروح، والعشرات بحاالت اختناق، واعتقل فلسطيني، في مسيرة بلعين  .الفلسطيني
  .أصيب عشرات بحاالت اختناق، إثر قمع قوات االحتالل مسيرة المعصرة األسبوعية،كما األسبوعية، 

ت قوات االحتالل فلسطينياً من بلدة سيلة الظهر جنوبي جنين، وآخر من بلدة يعبد على حاجز واعتقل
من سيلة )  عاما٣٣ً(عسكري، وذكرت مصادر أمنية أن قوات االحتالل اعتقلت رائد فيصل موسى 

  .الظهر بعد مداهمة منزل ذويه، كما اعتقلت يوسف محمد أبو شملة على حاجز عسكري
" إسرائيلية" شبان من صور باهر في القدس المحتلة، بادعاء رشق سيارة ٤حتالل واعتقلت شرطة اال

  .بالحجارة وإصابة طفلة بجروح متوسطة
  ٣٠/١١/٢٠١٣الخليج، الشارقة، 

  
   فلسطيني ضد اقتالع عرب النقبغضبيوم  .٢٣

ليل وحتى  في المدن والبلدات العربية، امتدادا من الج٤٨ يواصل فلسطينيو :يبرهوم جرايس - الناصرة 
 ألف دونم من ٨٠٠التصفوي والعنصري، الذي يستهدف مصادرة " برافر"النقب، التصدي لمخطط 
 ألف إنسان، ٧٥، وتهجير )نصف األراضي المتبقّية للعرب بالداخل بعد النكبة(أراضي العرب في النقب 

  . قرية مسلوبة االعتراف٣٥وهدم 
ى شقي الخط األخضر، في يوم الغضب الثالث تصعيدا وتنتفض الجماهير العربية الفلسطينية اليوم، عل

، ودفاعا عن النقب، في حيفا، النقب، رام اهللا، القدس؛ غزة، الخليل، إضافة "برافر"للنضال ضد مخطّط 
  .الى عدد من العواصم العربية والعالمية

سلة من الفعاليات وشهد العديد من المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل، خالل األيام الماضية، سل
والنشاطات تحضيرا لهذا اليوم، فيما أعلن أهالي النقب اإلضراب العام يوم األحد الماضي، احتجاجا على 

االقتالعي للقراءتين " برافر"زيارة لجنة الداخلية، التي جاءت ضمن عمل اللجنة على تحضير قانون 
  .الثانية والثالثة في الكنيست
، سننزل كلّنا إلى )نوفمبر( تشرين الثاني ٣٠في "ي في الداخل الفلسطيني وقال بيان للحراك الشباب

 بوحدتنا الوطنية، وصدورنا -الشوارع لنمسك بزمام مستقبلنا، لنحمي حقّنا وأحالمنا بأنفسنا وبأيدينا
ى ملكيتنا عل: المتحدية للشرطة، وقوة عزيمتنا في الدفاع عن جوهر قضيتنا وحريتنا في هذه البالد

مالحقتها للناشطين السياسيين من ) الشاباك(الى ذلك، صعدت أجهزة المخابرات االسرائيلي ". أرضنا
الحراك "وخاصة الناشطين في " مخطط برافر"، في محاولة يائسة لكسر جذوة النضال ضد ٤٨فلسطينيي 
  .، الذي يضم كل األطر واألحزاب الوطنية"الشبابي
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ها مركزان حقوقيان الى قائد الشرطة اإلسرائيلية، أن أجهزة من جهة أخرى، كشفت رسالة بعث ب
المخابرات والشرطة اإلسرائيلية تكثف استدعاءاتها للناشطين السياسيين ضد مخطط برافر، ويخضعون 

  .لتحقيقات وتهديدات مبطنة ومنها مباشرة، بهدف كسر النضال
  ٣٠/١١/٢٠١٣الغد، عمان، 

  
  يم اليرموك ألول مرة منذ أربعة أشهر  حليب األطفال إلى مخإدخال: سورية .٢٤

الجمعة، من / أنها تمكنت، ليل الخميس" حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"أعلنت : دمشق
إدخال علب حليب األطفال إلى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في العاصمة السورية دمشق، وذلك 

  .الذي كان مفروضا على المخيمللمرة األولى منذ أربعة أشهر، بسبب الحصار 
في إطار : "نسخة عنه" قدس برس"وقال ممثل الحملة في سورية عالء خليل، في تصريح مكتوب تلقت 

الجهود المتواصلة، وفي ظل أجواء التهدئة وقرب تنفيذ اتفاق فك الحصار عن مخيم اليرموك؛ تمكنت 
 عللبة حليب أطفال إلى داخل ٦٦٠ية من إدخال حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية الليلة الماض

  ".مخيم اليرموك بعد التنسيق مع األطراف المعنية بملف المخيم
  ٢٩/١١/٢٠١٣قدس برس، 

  
   تطلق النار على المزارعين شرق خان يونساالحتاللقوات  .٢٥

جاه نيران أسلحتها الرشاشة ت) ١١|٢٩(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح الجمعة : خان يونس
  .المزارعين ومنازل المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة

ان قوات االحتالل المتركزة في األبراج العسكرية شرق بلدة القرارة " قدس برس"وأفاد راصد ميداني لـ 
طقة شمال شرق خان يونس فتحت صباح الجمعة نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين في تلك المن

 الزراعية أراضيهم إطالق النار الكثيف اجبر المزارعين على ترك أنوأضاف  .وكذلك منازل المواطنين
  .خشية اصابتهم بالرصاص

  ٢٩/١١/٢٠١٣قدس برس، 
  
   تحلّق بشكل مكثف في أجواء مدينة غزة استطالعطائرات  .٢٦

في أجواء مدينة غزة ) بدون طيار (إسرائيليةطائرات استطالع ) ١١|٢٩(حلقت صباح الجمعة : غزة
في غزة إن اكثر من طائرة استطالع دخلت في ساعات الصباح " قدس برس"وقال مراسل  .بشكل مكثف

وأضاف أن هذه الطائرات التي  .الباكر أجواء مدينة غزة بشكل مفاجئ وحلقت على ارتفاعات منخفضة
  . الشرقية الجنوبية منهاكانت أصواتها ظاهرة جابت أجواء المدينة بشكل مكثف، ال سيما المناطق

  ٢٩/١١/٢٠١٣قدس برس، 
  
   التعليم في الضفة تشهد إضرابا شاملًا حتى الثالثاءومديرياتالمدارس  .٢٧

قرر اتحاد المعلمين الفلسطينيين خوض إضراب شامل في المدارس الحكومية بالضفة الغربية : رام اهللا
وأكد االتحاد، في بيان صحفي، أن اإلضراب  .المحتلة، اعتبارا من اليوم السبت وحتى الثالثاء المقبل

الشامل سيكون أيام السبت، واألحد، واالثنين، والثالثاء، مع التوجه للمدارس، فيما يغادر المعلمون 
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والعاملون في الوزارة والمديريات أماكن عملهم الساعة الحادية عشرة، مضيفا أن اعتصاما حاشدا 
  .س الوزراء يبدأ من الساعة التاسعة صباحاسيكون يوم الثالثاء المقبل أمام مجل

لم يسفر عن أي تغيير في موقفها من حيث شمل "إن اجتماعا وحيدا عقد مساء أمس مع الحكومة "وقال 
المسؤولية عن "وحمل االتحاد، في بيانه حكومة رامي الحمد اهللا  ".اإلداريين والعاملين في االتفاق السابق

فع الحقوق ألصحابها بأسرع وقت ممكن، حتى يعود االستقرار إلى العملية د"، ودعاها إلى "تعطيل الدوام
  .، على حد تعبيره"التعليمية

  ٢٩/١١/٢٠١٣قدس برس، 
  
   للشباب يحاولون التغلب فيها على الفقر والبطالة في غزةمبتكرةمشاريع  .٢٨

م اإلبداعية يحاول الخريجون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة طرح أفكاره: هشام محمد - غزة 
وإطالقها إلى عالم الريادة واإلبداع، من خالل مشاريعهم المتميزة ومفاجأة المجتمع المحلي الذي يعيش 
أوضاعاً صعبة أبرزها الفقر والبطالة، وأيضاً العالم الخارجي الذي يأملون منه تبني هذه المشاريع التي 

  .عملتحسن من أوضاعهم االقتصادية، وتخلق لهم فرصاً جديدة لل
وتقوم بعض الجامعات الفلسطينية بين الحين واآلخر بدعم دولي على تشجيع هذه األفكار وطرحها، وكان 

مشروعاً ريادياً، صنعت بأيدي شباب وفتيات من ) ٣٠(الذي شارك فيه " مبادرون"آخر المعارض هو 
  .غزة

إنها " أنباء موسكو" لـ تقول" مبادرون"مهندسة الحاسوب إيمان الشياح وهي إحدى المشاركات بمعرض 
عندما فكرت وزميلتها جهاد أبو شقرة في عمل مشروع نوعي جديد، نظرت ألكثر الفئات حاجة لهذه 

  .المشاريع
أكثر الفئات بحاجة لمساعدة هم ذوي االحتياجات الخاصة، والمكفوفين بشكل خاص "وتؤكد الشياح أن 

بيعية من خالل توظيف التكنولوجيا في تقديم لذلك فكرنا كيف نستطيع مساعدة هؤالء لجعل حياتهم ط
لمساعدة " نظارة ذكية"وتقول الشياح إن اختراعهم كان عبارة عن  .منتجات تساعدهم على تسهيل حياتهم

  .المكفوفين في حياتهم اليومية
من ناحيته أكد المهندس طارق ثابت مدير مشروع مبادرون على أن المعرض يمثل فرصة كبيرة 

ر اإلبداعية وانطالقة جديدة إلى عالم الريادة واإلبداع، إضافة إلسهامه في إظهار مدى ألصحاب األفكا
  .قدرة الشباب الفلسطيني على اإلبداع والتميز رغم كل التحديات

إلى أن المشروع يعتبر األول من نوعه في مجال احتضان األفكار " أنباء موسكو"وأشار ثابت لـ 
  .بنسخته الثانية " ٢مبادرون"الق معرض إبداعات مشاريع الريادية، خاصة أنه يسعى إلى إط

ودعا ثابت جميع المعنيين لبناء جسور التواصل بين المبادرين وأصحاب رؤوس األموال والمستثمرين 
  .لخدمة االقتصاد الفلسطيني

  ٣٠/١١/٢٠١٣وكالة أنباء موسكو، 
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 ر والبنك الدولي مليون دوالر دعم مالي لخزينة السلطة الفلسطينية من قط١٧٤ .٢٩
تقديم منح مالية للخزينة الفلسطينية  "أعلن البنك الدولي وقطر مساء الخميس عن:  األناضول–رام اهللا 

 ١٥٠ مليون دوالر من البنك الدولي، و٢٤ مليون دوالر، موزعة بين ١٧٤بقيمة مجمعة وصلت إلى 
  .مليون دوالر من الحكومة القطرية
 مليون دوال للسلطة الفلسطينية، مقدمة من ٢٤م الخميس عن تحويله مبلغ وكان البنك الدولي قد أعلن يو

خالل الصندوق االتئماني متعدد المانحين لخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية وبمساهمة من الحكومة 
  .البريطانية

ماً ن حكومته تلقت دعإ  الفلسطيني رام الحمد اهللامن جهتها قالت وكالة وفا نقال عن رئيس الوزراء
إال  . مليون دوالر، بهدف إنعاش االقتصاد الفلسطيني، الذي يمر بحالة تباطؤ في النمو١٥٠قطرياً بقيمة 

 أن مجلس الوزراء، وخالل اتصال هاتفي لألناضول مع مصدر رسمي داخل المجلس، لم يؤكد ولم ينف
لى الدعم المالي صحة المعلومات التي تداولتها وسائل اإلعالم حول حصول الجانب الفلسطيني ع

القطري، في الوقت الذي لم يصدر فيه بيان رسمي عن مجلس الوزراء يشير إلى معلومات حول منحة 
  .مالية قطرية لدعم االقتصاد الفلسطيني

 ٣٠/١١/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
  
  تصدير توابل خضراء وفراولة من غزة ألوروبا .٣٠

ة، رائد فتوح، إنه تم صباح اليوم الخميس، تصدير قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في قطاع غز
إلى أوروبا عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق مدينة ) فراولة(توابل خضراء وتوت أرضي 
أن المعبر فُتح صباحاً، لتصدير شاحنة واحدة محملة ' وفا'وأوضح فتوح لـ .رفح، جنوب شرق القطاع

وبخصوص  .ملين بالتوت األرضي من القطاع إلى أوروبابالتوابل الخضراء وثالث شاحنات مح
 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع ٢٤٠الواردات، أكد فتوح أنه سيتم دخول 

  .المواصالت والمساعدات وضخ كميات محدودة من البنزين وسوالر المواصالت وغاز الطهي لغزة
  ٢٨/١١/٢٠١٣فلسطين أون الين، 

  
 "األونروا" لـعن الالجئين الفلسطينيين" رحلة الطويلةال"معرض  .٣١

 أطفال فلسطينيون يدرسون تحت ضوء قنديل غاز يتيم في مخيم الشاطئ في غزة، :نيويورك تايمز
وآخرون تطل رؤوسهم من وراء تلة صغيرة من الرمل وخلفهم صفوف متشابهة من الخيم البدائية التي 

 الخشبي إلى الضفة الشرقية لنهر "جسر اللنبي"و يعبر مع عائلته كانت ملجأهم، وطفل يتمسك بطابته وه
  .األردن

إنها بضع من المجموعة األولى من الصور الفوتوغرافية الشديدة التعبير، والمؤلمة في معظمها، التي 
  . في البلدة القديمة في القدس المحتلة"الرحلة الطويلة"ونروا في معرض األعرضتها وكالة 

، مؤرخاً بالتقنية الرقمية فصالً ١٩٤٨التجربة الفلسطينية في مخيمات اللجوء منذ العام ويرصد المعرض 
  .ترك بصمته الحادة في ذاكرة الشعب الفلسطيني وهويته الجماعية

وكانت الوكالة الدولية قد قامت بإطالق سراح أرشيف كدسته على مر عقود في مكاتبها في غزة وعمان، 
ويتألف األرشيف .  مليون من المواد الموثقة للنكبة الفلسطينية منذ البدايةوهو عبارة عن حوالي نصف
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، وغيرها من "نيغاتيف"تحديداً من أشرطة مصورة وأفالم وصور مطبوعة وشرائح بيانات وصور سلبية 
  .مواد عمل المسؤولون مؤخراً على مشروع تحويلها إلى أرشيف رقمي للحفاظ عليها من التلف

 في مدن فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع "الرحلة الطويلة"لقدس، سيجول معرض وباإلضافة إلى ا
غزة، وفي لبنان واألردن، كما أنه سيعرض أعماله في مراكز ثقافية وسياسية في أوروبا وأميركا 

  .الشمالية
 ٣٠/١١/٢٠١٣، السفير، بيروت

  
 "فلسطينيةمؤسسة الدراسات ال"لـ" أمالك الالجئين الفلسطينيين"  حولكتاب .٣٢

أمالك الالجئين : سجالت السلب"صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب : بيروت
، وهو من "دراسة في األرشيفات الرسمية والمراجع الدولية": اإلسرائيلي"الفلسطينيين والصراع العربي 

باسم سرحان وشحادة فيشباخ، وترجمه عن اإلنجليزية سميح حمودة، وراجع الترجمة . تأليف مايكل ر
يركز الكتاب على مسألة أمالك الالجئين الفلسطينيين كقضية بحد ذاتها استناداً إلى دراسة معمقة . موسى

واألردن وبريطانيا والواليات المتحدة، " إسرائيل"لمصادر أولية وأرشيفات رسمية في كل من 
ية وسجالتها المودعة مقر الجمعية العامة وخصوصاً، وألول مرة، استناداً إلى ملفات لجنة التوفيق الدول

يتناول الكتاب مصير هذه األمالك في ظل المصادرة اإلسرائيلية والنشاط . لألمم المتحدة في نيويورك
 اإلسرائيلي، وأثر الحروب العربية - الدولي والدبلوماسي بشأنها، وموقع هذه القضية في الصراع العربي 

  .يات المتحدة في تهميشهافيها، ودور الوال" اإلسرائيلية"
 ٣٠/١١/٢٠١٣، الخليج، الشارقة

  
 بانوراما الفيلم األوروبي يحتفي بتاريخ السينما في غزة .٣٣

 للمخرج خليل المازيون " مليمتر٣٦غزة "عرض عصر الجمعة، الفيلم الفلسطيني الوثائقي : القاهرة
الفيلم اوروبي، التي انطلقت فعاليته بسينما غالكسي المنيل، ضمن فعاليات الدورة السادسة من بانوراما 

  .ديسمبر المقبل/ كانون األول من شهر ٧األربعاء الماضي، وتستمر حتى 
عرضا لتاريخ السينما في غزة، والمحطات الرئيسية التي مرت بها دور "  مليمتر٣٦غزة "ويتناول فيلم 

 .العربي تأخر المجتمع العرض هناك، كما يسرد عددا من الحكايات التي تكرس الصور النمطية عن
 ٣٠/١١/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  
   المصرية تصادر كميات وقود قبل تهريبها لغزة وتعيد إغالق معبر رفحالسلطات .٣٤

صادرت السلطات األمنية المصرية شحنة من الوقود قبل تهريبها عبر أحد أنفاق : أشرف الهور - غزة 
غلقت معبر رفح البري بعد عملية فتح دامت ليومين، فيما تهريب البضائع إلى قطاع غزة، وذلك بعد أن أ

  .هاجمت القوات اإلسرائيلية الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة
وذكرت مصادر فلسطينية أن شحنة من الوقود كانت معدة للدخول إلى قطاع غزة عبر األنفاق، جرى 

مر خالل مداهمته للمنطقة مصادرتها من حقل زراعي قريب من منطقة الحدود، وأن الجيش المصري د
  .حقال زراعيا كان به مكان مجهز لتخزين هذه الكمية من الوقود

  ٣٠/١١/٢٠١٣القدس العربي، لندن، 
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   إلنشاء منطقة صناعية"إسرائيل"ال اتفاق مع : الحكومة األردنية .٣٥
 "ائيلإسر"عدم وجود اتفاق مع " أكد مصدر حكومي مأذون : وبرهوم جرايسي،محمود الطراونة - عمان 

ال مباحثات أردنية إسرائيلية بهذا "وشدد أنه ". على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على طرفي الحدود
إن " الغد"وقال لـ ".الخصوص، ولم تتسلم الحكومة أية مخاطبة من الجانب اإلسرائيلي بهذا الشأن

والتوجهات إلنشاء مثل هذه الدبلوماسية األردنية تتابع ما يدور في الجانب اإلسرائيلي حول هذا األمر، 
وأكد أنه في حال تسلم األردن  ".المنطقة، دون أن يصل إليها أي طلب إسرائيلي رسمي بهذا الشأن

ستدرس الحكومة هذا الطلب من جميع "مخاطبة إسرائيلية رسمية إلنشاء هذه المنطقة الصناعية المشتركة 
  ".ياراته وفوائده على الوطن والمواطنالدراسة ستراعي مصالح األردن وخ"وأوضح أن ". النواحي

وكانت رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة مها الخطيب نفت وجود اتفاق أو خطط 
  .مستقبلية مع الجانب اإلسرائيلي إلقامة هذه المنطقة

  ٣٠/١١/٢٠١٣الغد، عمان، 
  
  ع الفلسطينيين تدعو الشعوب العربية للتضامن الحقيقي م" لحقوق اإلنساناألردنية" .٣٦

دعت الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان الدوَل والشعوب العربية إلى ممارسة :  ليلى خالد الكركي- عمان 
  . التضامن الحقيقي والفعلي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية التاريخية غير القابلة للتصرف

للتضامن مع الشعب الفلسطيني ة في ذكرى اليوم العالمي يجاء ذلك في بيان صحافي اصدرته الجمع
وقالت الجمعية في . وحقوقه الوطنية الذي يصادف في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام

 ؛ ما ١٩٤٨بيانها، ان وضع القضية الفلسطينية اليوم  بات أسوأ باضعاف المرات مما كانت عليه العام 
قرع جرس اإلنذار بقوة لكي يتحمل الجميع مسؤولياته ويعمل على تغيير النهج الذي يستدعي ضرورة 

  .قاد إلى الوضع الحالي
  ٣٠/١١/٢٠١٣الدستور، عمان، 

  
  المجتمع الدولي معني بمنح الفلسطينيين حقوقهم في دولتهم: ميقاتي .٣٧

اليوم العالمي "وي بـحضرت قضية الشعب الفلسطيني بكل أبعادها أمس في احتفال االمم المتحدة السن
 وألقى ئيس الحكومة نجيب ميقاتي .في بيروت" االسكوا"وذلك في مقر " للتضامن مع الشعب الفلسطيني

لبنان كان البلد االكثر تأثرا وتفاعال مع قضية الشعب الفلسطيني وبها، ولبنان "كلمة فلفت استهالال الى أن 
جوهر السالم هو أن "وأكد أن  .اث التي عصفت بفلسطينشهد انقساما حادا بين أبنائه نتيجة تراكم االحد

يعيش الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل دولة حرة مستقلة وفق القرارات الصادرة عن االمم المتحدة 
ومجلس االمن الدولي، وكل محاولة لتجاوز هذه الثوابت ستؤدي الى مزيد من االزمات في الشرق 

الدولي معني بمنح الفلسطينيين حقوقهم في دولتهم، ويفرض تطبيق المجتمع : "وقال". األوسط والعالم
القرارات الدولية على االحتالل اإلسرائيلي، النه من دون ذلك يعني ان العدالة الدولية تكيل بمكيالين، 

  ".وهذا ما يؤدي الى مزيد من المشكالت التي تتوالد في هذا الشرق
  ٣٠/١١/٢٠١٣النهار، بيروت، 
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  وانتزاع الحقوق بالوحدة فلسطين قضيتنا: بلالمستقتيار  .٣٨
أن الوحدة "في بيان لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على " تيار المستقبل"شدد 

الوطنية، بين كل الفصائل الفلسطينية، تصنع القوة وتعيد الحق، وهي مطلب ملح للمضي قدماً في مسيرة 
  ".ق طموحات الشعب الفلسطينيإنتزاع الحقوق المشروعة، وتحقي

يشدد على أن اإلنجاز الذي تحقق بانضمام "" تيار المستقبل"ن  أ"تيار المستقبل" صدر عنوجاء في بيان 
فلسطين إلى عضوية األمم المتحدة، كدولة عضو غير مراقب، كان تتويجاً لمسار تاريخي وبطولي من 

 االستيطانيةمن منسوب عدوانيته وسياسته  اإلسرائيلي، ورفع االحتاللالكفاح والنضال، أحرج 
مثلما " تيار المستقبل"إن قضية فلسطين كانت وستبقى قضية  وأضاف .ومحاوالته الدؤوبة لتهويد القدس

حريصاً على وحدة الموقف التي تجمعه " تيار المستقبل"هي قضية العرب والمسلمين المركزية، وسيبقى 
الحكيمة، كما سيبقى مدافعاً عن حق العودة لألخوة الفلسطينيين، مع مصالح الشعب الفلسطيني، وبقيادته 

  .والذي هو حق مكرس وفق القرارات الدولية
  ٣٠/١١/٢٠١٣المستقبل، بيروت، 

  
   لجعل فلسطين أولوية يدعوفضل اهللا علي .٣٩

ل إن أق: "، جاء فيه"يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني"أصدر العالمة السيد علي فضل اهللا بياناً في 
الوفاء للشعب الفلسطيني في هذا اليوم، يتمثل في وقفة إخالص لقضية هذا الشعب الذي قدم اآلالف 
المؤلفة من الشهداء والجرحى واألسرى، وتم تشريده في أربع رياح األرض، وتعاون الشرق والغرب 

سباً ومخلصاً والجنوب والشمال، وحتى أبناء جلدته، إلنهاء قضيته، ومع ذلك بقي صامداً صابراً محت
  ".لقضيته على مختلف المستويات

إن من أبسط األمور في هذا اليوم، أن تقف األمة وقفة تفاعل مع هذه القضية، لتجعلها في رأس : "أضاف
أولوياتها، وأن يندفع العلماء والمرجعيات الدينية، إلعطاء الحيز األكبر من نشاطهم ومواقفهم وحركتهم 

ل وسائل المواجهة والصمود، بدالً من أن تتصاعد الفتاوى الداعية الى لدعمها، ورفد هذا الشعب بك
االنتقام من هذه الجهة أو تلك داخل الوسط العربي واإلسالمي، وأن تتحمل الجهات السياسية ووسائل 
اإلعالم مسؤوليتها في تقديم القضية الفلسطينية وما يتصل بها، على غيرها من األمور، بدالً من أن 

ساليب اإلثارة المذهبية والطائفية، لتحقيق أهداف سياسية أو غايات مالية واقتصادية، تعود تنطلق بأ
بالكارثة على األمة، وتصنع مأساة جديدة على مستوى الداخل، تتمثل في الفتن المتحركة والمتنقلة التي ال 

  ".تقل خطورة عن المأساة الفلسطينية المستمرة
  ٣٠/١١/٢٠١٣المستقبل، بيروت، 

  
  لك المغرب يوجه رسالة دعم لرئيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينيم .٤٠

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أمس، رسالة إلى عبدو سالم : الرباط
ديالو رئيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي 

ونوه الملك محمد السادس، في رسالته بالجهود الدؤوبة التي يبذلها رئيس  .للتضامن مع الشعب الفلسطيني
اللجنة للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وإشعار الدول األعضاء في األمم المتحدة باألبعاد المختلفة 
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 بمنطقة الشرق األوسط، على أساس لهذه القضية، وبالدور المنوط بها من أجل إحالل سالم دائم وعادل،
  .الشرعية الدولية

وجدد الملك محمد السادس دعم المملكة المغربية الكامل والدائم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة 
والتاريخية، غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، فوق أراضيه المحررة، 

لة تتعايش جنبا إلى جنب، في سلم وأمن، مع إسرائيل، في إطار الشرعية وعاصمتها القدس الشرقية، دو
  .الدولية» الرباعية«الدولية، وطبقا لمبادرة السالم العربية، وخارطة الطريق التي وضعتها 

على الرغم من الجهود الدولية إلحياء عملية السالم، ومرونة الجانب «وأشار العاهل المغربي إلى أنه 
عربي، وتعاطيه اإليجابي مع مختلف المبادرات، فقد ظلت هذه الجهود تصطدم بإصرار الفلسطيني وال

الحكومة اإلسرائيلية على التمادي في نهج سياسة االستيطان والتهويد، ومصادرة األراضي والممتلكات، 
األمر الذي يقوض كل المساعي الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع، ويحول دون إنجاح 

  .»وضات المستأنفة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، برعاية أميركيةالمفا
  ٣٠/١١/٢٠١٣الشرق األوسط، لندن، 

  
  مسيرة بتونس تضامنا مع الشعب الفلسطيني .٤١

اليوم "نظمت عدد من مؤسسات المجتمع المدني في تونس اليوم الجمعة مسيرة تضامنية في : تونس
، انطلقت من مسجد الفتح بتونس بعد صالة الجمعة مباشرة، "يالعالمي للتضامن مع الشعب الفلسطين

وشارك تجمع المؤسسات التونسية المهتم  .وانتهت بوقفة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة
بالقضية الفلسطينية في تنظيم هذه الفعالية، جمعية أنصار فلسطين، والمركز المغاربي للتنمية المقدسية 

وردد المشاركون في المسيرة شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورفض  .ساتوغيرها من المؤس
الحصارعلى غزة، ومناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتأتي هذه الفعالية التي شارك فيها القطاع 

 مع الطالبي اختتاما ألسبوع تضامني مع القضية الفلسطينية نظمه االتحاد العام التونسي للطلبة بالتعاون
  .الجمعيات المذكورة

  ٢٩/١١/٢٠١٣المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   بمسؤوليته التاريخية تجاه القضية الفلسطينيةلالضطالعالجزائر تجدد دعوتها للمجتمع الدولي  .٤٢

 االضطالعدعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة كافة مكونات المجتمع الدولي إلى : الجزائر
في إنصاف الشعب الفلسطيني والتمكين من تحقيق السالم الشامل والعادل في " يةمسؤوليتها التاريخ"بـ

واعتبر لعمامرة في ندوة نظمتها وزارة الشؤون الخارجية في اليوم الدولي  .منطقة الشرق األوسط
، مواصلة إسرائيل لمشاريع )نوفمبر( تشرين ثاني ٢٩للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق لـ 

دليل ساطع على عزم دولة اإلحتالل "عملية التهويد والحصار المطبق على أهالي غزة االستيطان و
  ".االستمرار في إجراءات التصعيد التي تلجأ لها كلما الح بصيص أمل بالنسبة للقضية الفلسطينية

  ٢٩/١١/٢٠١٣قدس برس، 
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  نيحقوقيون مغاربة ينظمون وقفة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطي .٤٣
تنظم الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان ومبادرة المقاطعة وسحب االستثمار وفرض العقوبات : الرباط 

هنا المغرب، " تحت شعار ٢٩/١١يوم الجمعة  وقفة جماعية وسط العاصمة الرباط مساء" إسرائيل"ضد 
 تشرين ثاني ٢٩يوم ، تخليدا ليوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف "برافر لن يمر

الذي يستهدف اقتالع " برافر"من كل عام وتفاعال مع الحملة الدولية ضد المخطط الصهيوني ) نوفمبر(
  .الشعبي الفلسطيني

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان ومبادرة المقاطعة وسحب االستثمار وفرض العقوبات ضد 
، "برافر بيجن" إدانتهم الشديدة للمشروع الصهيوني ٢٩/١١في بيان مشترك لهما يوم الجمعة " إسرائيل"

الذي يسعى إلى التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم بالنقب، وتضامنهم المبدئي مع 
الشعب الفلسطيني، في نضاله ضد االحتالل واالستيطان، ومن أجل حقوقه المشروعة؛ وعلى رأسها حقه 

  ه المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وعودة الالجئينفي تقرير المصير، وبناء دولت
  ٢٩/١١/٢٠١٣قدس برس، 

  
  شن عدوان إسرائيلي على إيراننؤيد :  االقتصادية"بلومبيرغ"لشبكة  الوليد بن طالل .٤٤

السعودية والدول العربية والمسلمين السنة يؤيدون شن "طالل بن عبد العزيز إن السعودي قال األمير 
وفي  . "السنّة سيؤيدون العدوان ألنهم يعارضون الشيعة وإيران"أكّد أن و. "عدوان إسرائيلي على إيران

 إلى أن طالل األمير أشار االقتصادية، "بلومبيرغ"مقابلة معه أجراها الصحافي جيفري غولدبيرغ لشبكة 
لى إيران لتدمير برنامجها المملكة والدول العربية والمسلمين السنة يؤيدون شن عدوان إسرائيلي ع"

العرب "، مشدداً على أن "لم يعلنوا ذلك، سيؤيدونه ويدعمونه في اللقاءات السرية"، وهم إن "النووي
نحن وإسرائيل معنيون بهذه المسألة ": وقال". يعتبرون أن التهديد يأتيهم من إيران وليس من إسرائيل

القادة في السعودية، يتوجسون من تنامي انحياز أوباما القادة في إسرائيل كما هو حال ... وقلقون منها
  ."إليران، بحيث يحتاج إلى أسابيع قليلة ويعلن موافقته على السماح لها بصناعة القنبلة النووية

  ٣٠/١١/٢٠١٣االخبار، بيروت، 
  
   انس الليبيأبو مجموعة تابعة لدحالن بخطف يتهمونمحامو عبد الحكيم بلحاج  .٤٥

ت هيئة الدفاع عن عبد الحكيم بلحاج قائد الجماعة االسالمية المقاتلة في ليبيا امس نف:  د ب أ–تونس 
الجمعة اية مزاعم بضلوعه في األعمال االرهابية بتونس واتهمت مجموعة مرتبطة بالسياسي الفلسطيني 

وقال رمزي بالطيبي عضو لجنة الدفاع عن بلحاج في المؤتمر .محمد دحالن بخطف ابو انس الليبي
  .'رجال فلسطينيون مرتبطون بمحمد دحالن هم من خطفوا ابو انس الليبي'لصحافي ا

  ٣٠/١١/٢٠١٣القدس العربي، لندن، 
  
  "إسرائيل" احتفاء معرض كتاب مكسيكي بـحملة ضدمثقفون عرب ينظمون  .٤٦

لتكون ضيف » إسرائيل«نظّم كتاب ومثقفون عرب حملة على اإلنترنت احتجاجا على دعوة : عمان
.  في المكسيك الذي يفتتح في الثالثين من تشرين الثاني الحالي٢٠١٣رض غواداالخارا شرف مع

  ).٢٠١٠نوبل (ويحضره عدد كبير من كبار الكتاب من بينهم ماريو فارغاس يوسا 
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ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز المعرض، الذي يعد ثاني أكبر معارض الكتاب 
  .رض فرانكفورت بألمانيا، ويتمتع بأهمية قصوى في عالم الكتابفي العالم بعد مع

قيم العدالة والحرية واالنفتاح هي قيم أساسية في «الذي أطلق الحملة أن » أفاز«وجاء في بيان تجمع 
هل هذه مقومات لالحتفاء الثقافي «وتساءل البيان . »اإلبداع، ولن تتحقق في دولة استعمار استيطاني

  . »؟ أي شرف في هذا؟)ضيف شرف(هذه مقومات للتكريم واعتبار مرتكبها واألدبي؟ هل 
  ٣٠/١١/٢٠١٣الدستور، عمان، 

  
   تتدخل في معارك الغوطة"إسرائيل": "السفير، بيروت" .٤٧

 في الغوطة الشرقية لدمشق؟ المعارك التي بدأت الجمعة الماضية بهجوم مفاجئ "إسرائيل: "محمد بلوط
ش السوري في أقصى الغوطة الشرقية، قد تتحول إلى المناسبة األولى التي على المواقع المتقدمة للجي

  .يشارك فيها اإلسرائيليون بفعالية في الحرب السورية إلى جانب أحد الطرفين
وبحسب مصادر متقاطعة، فقد قدم اإلسرائيليون خرائط وصوراً استطالعية لمواقع الجيش السوري الى 

لقت من األردن، تحت قيادة منسقة لالستخبارات السعودية واألميركية نواة القوة المهاجمة التي انط
  .واإلسرائيلية

وبحسب معلومات . ولكن اإلسهام اإلسرائيلي الكبير في معركة الغوطة الشرقية كان ركيزة الهجوم كله
ة أمنية، نجح اإلسرائيليون قبل انطالق الموجة األولى من الهجوم بتعطيل منظومة االتصاالت للفرق

» أبو الفضل العباس«وفصائل » حزب اهللا«الرابعة والحرس الجمهوري ووحدات من قوات النخبة لـ
  .العراقية الموجودة في المنطقة

  ٣٠/١١/٢٠١٣السفير، بيروت، 
  
   والفلسطينيين تهدد محادثات السالم"إسرائيل"بين " خطيرة"كي مون يحذر من توترات  .٤٨

" متزايدة الخطورة" المتحدة بان كي مون امس من توترات لألممم  العااألمينحذر : وكاالتال - نيويورك 
وقال كي مون في رسالة بمناسبة اليوم العالمي  .بين إسرائيل والفلسطينيين يمكن ان تهدد محادثات السالم

هو "للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ان التوسع في بناء المستوطنات في االراضي الفلسطينية المحتلة 
 عن بناء االف الوحدات السكنية الجديدة ال يتفق مع هدف التوصل اإلعالن"وقال ان  ".كبيرمصدر قلق 

، داعيا الى وقف بناء اي مستوطنات جديدة في الضفة "الى حل الدولتين، ويهدد بانهيار المفاوضات
الوضع ولن يعترف المجتمع الدولي بالتدابير التي تحكم مسبقا على قضايا .الغربية والقدس الشرقية

في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون اإلسرائيليون " وقال إن هذا االحتفال يقام هذا العام  ".النهائي
والفلسطينيون معاً نحو الهدف المتفق عليه المتمثل في التوصل إلى تسوية شاملة وسلمية لكل قضايا 

طرفين في هذا المسعى الطموح إنني أدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لل"وأضاف  ".الوضع الدائم
ويجب على جميع األطراف أن تتصرف . للوفاء بالحل القائم على الدولتين، وبذلك يتم وضع حد للنزاع

  ".بطريقة مسؤولة واالمتناع عن األعمال التي تقوض احتماالت نجاح المفاوضات
وإني أكرر إدانة كل . .ال يزال الوضع في غزة مصدرا للقلق الشديد"وعن الوضع في قطاع غزة، قال 

وقال  ".عمليات إطالق الصواريخ على إسرائيل، وكذلك قيام المسلحين ببناء األنفاق إلى داخل إسرائيل
 وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة ١٩٦٧الهدف بقي واضحاً وهو وضع حد لإلحتالل الذي بدأ عام "إن 
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يش جنباً إلى جنب في سالم مع دولة إسرائيل ، تع١٩٦٧والمستقلة والقابلة للبقاء على أساس حدود عام 
  ".اآلمنة

على اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تؤدي الى حل "وحثّ األمين العام القادة الفلسطينيين واإلسرائيليين 
على أهبة االستعداد للمساهمة في "وأكد أن األمم المتحدة  ".سياسي لهذا النزاع الخطير الذي طال أمده

  ". وتحقيق حل الدولتينهذه العملية
  ٣٠/١١/٢٠١٣األيام، رام اهللا، 

  
  لسنا تابعين لواشنطن ونؤمن بحل الدولتين :المبعوث األوروبي للسالم في الشرق األوسط .٤٩

يحاول االتحاد األوروبي جهده لتفعيل عملية السالم المجمدة في الشرق األوسط :  فهيم الحامد-  جدة
 اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة وملء الفراغ الذي ومعارضة استمرار النشاط االستيطاني

  .أحدثه ابتعاد اإلدارة األمريكية عن العملية السلمية النشغالها في الملف السوري والنووي اإليراني
والسؤال هل نجح االتحاد األروربي في الدخول في عملية السالم وإطالق سياسة أوروبية مستقلة حيال 

  لصراع العربي اإلسرائيلي؟التعامل مع ا
الدكتور أندرياس رينيك مبعوث االتحاد األوروبي الخاص لعملية السالم بالشرق األوسط يجيب على هذا 

عليه خالل زيارته للمملكة، حيث أكد أن االتحاد األوروبي ينسق » عكاظ«السؤال وأسئلة أخرى طرحتها 
رينيك الذي تم تمديد . األمريكيةاد ليس تابعا لإلدارة جهوده مع اإلدارة األمريكية بيد أنه قال إن االتح

 إلى الشرق األوسط لمدة عام إضافي خلفا للبلجيكي مارك أوتي، قال إن االتحاد أوروبيمهمته كمبعوث 
األوروبي حريص على التشاور مع المملكة باعتبارها العبا رئيسا في عملية السالم ولها دور محوري 

لدينا يقين أن المملكة قادرة علي القيام بدور أساسي في عملية «: تابع قاالو. وفعال في هذا الخصوص
. السالم في الشرق األوسط خاصة ان المملكة قدمت المبادرة العربية التي حظيت بقبول عربي وعالمي

ونحن نعلم جيدا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز كان وما زال حريصا على 
  .. د حل للقضية الفلسطينية، وأضاف أن االتحاد األوروبي يدعم حل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيليةإيجا

  ٣٠/١١/٢٠١٣عكاظ، جدة، 
  
٥٠. يرفض طلب السلطة االنضمام لمجلس الزيتون الدولي االتحاد األوروبي  

، الجمعة، الطلب الرسمي سحبت السلطة الفلسطينية في مدينة رام اهللا المحتلّة: زهير أندراوس - الناصرة 
الذي قدمته لالنضمام كعضو عادي في مجلس الزيتون الدولي، وذلك بسبب معارضة كلٍّ من فرنسا 

  .وبريطانيا
 العبرية، التي أوردت "هآرتس'وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية وصفت بأنّها رفيعة المستوى لصحيفة 

وبيتين زعمتا أن انضمام السلطة الفلسطينية على المجلس المذكور النبأ الجمعة، إن ممثلي الدولتين األور
سيلقي بظالله السلبية على المفاوضات الجارية في هذه األيام بين الفلسطينيين واإلسرائيليين برعاية 
أمريكية، ولفتت المصادر عينها إلى أنّه تمت الموافقة من قبل الطرفين على العودة إلى طاولة 

 شريطة أن تقوم الدولة العبرية بإطالق سراح أسرى فلسطينيين يقبعون في سجون االحتالل، المفاوضات
ومن الجهة المقابلة، أضافت المصادر عينها، تعهدت السلطة الفلسطينية بعدم محاولة التوجه إلى 

  .يرهامؤسسات األمم المتحدة الدولية بطلبات االنضمام إلى مؤسساتها المختلفة، على حد تعب
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ولفتت مراسلة الشؤون الفلسطينية في الصحيفة، عاميرا هاس، لفتت إلى أن الطلب الفلسطيني لالنضمام 
إلى مجلس الزيتون الدولي تم تحضيره في الصيف الماضي، وكان من المقرر تقديمه إلى المؤسسة في 

  .جلستها القادمة، التي ستُعقد في العاصمة اإلسبانية، مدريد
على ذلك، لفتت المصادر الدبلوماسية األوروبية في حديثها للصحيفة العبرية إلى أنّه في الخامس عالوة 

في بروكسل، وهي ' MaMa'الماضي خصصت مجموعة ) أكتوبر(عشر من شهر تشرين األول 
ط، مجموعة دول االتحاد األوروبي المختّصة بقضايا شمال إفريقيا ومنطقة شرق البحر األبيض المتوس

  .خصصت يوما كامالً لمناقشة الطلب الفلسطيني، الذي ُأدرج على جدول أعمالها
 كان أن ة لالتحاد األوروبيموقف المفوضية الخارجي ة إنوأردفت المصادر ذاتها قائلةً للصحيفة العبري

اليونيسكو أو الحديث يجري عن منظمة تقنية، ومن غير المعقول مقارنة العضوية فيها مع العضوية في 
كما أن المفوضية للشؤون الخارجية في االتحاد، قالت في . في مؤسسات أخرى تابعة لألمم المتحدة

الجلسات التي عقدت في العاصمة البلجيكية، إن انضمام السلطة الفلسطينية إلى المنظمة المذكورة، ستمنح 
والحصول منهم على مساعدات تقنية في مجال الفلسطينيين فرصةً ذهبيةً للتواصل مع الدول األعضاء 

الزيتون، الذي يعتبر من أهم عوامل االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلّة، وبالتالي فإن تطور 
ولكن هذا الموقف، أضافت المصادر . هذا المجال سينعكس إيجابا على االقتصاد الفلسطيني برمته

إقناع الدولتين، أي فرنسا وبريطانيا، اللتان عبرتا عن رفضهما لقبول الطلب األوروبية، لم يتمكّن من 
الفلسطيني.  

ولفتت الصحيفة إلى أن دول االتحاد األوروبي ممثلّة في مجلس الزيتون الدولي كدولة واحدة، وفي حال 
متناع عن التصويت، معارضة دولة أوروبية أي قرار، فإنّه يتحتّم على األوروبيين كمؤسسة واحدة اال

وبالتالي، وعلى الرغم من موقف المفوضية الخارجية لالتحاد األوروبي المؤيد النضمام فلسطين، في رام 
اهللا كانوا على علمٍ وعلى دراية بأن التصويت األوروبي لن يكون لصالحهم، وعليه فضلوا عدم تلّقي 

  .الفشل الدبلوماسي
  ٣٠/١١/٢٠١٣القدس العربي، لندن، 

  
  الخارجية البريطانية قلقة من تدهور الوضع االقتصادي في غزة .٥١

أهاب وزير شؤون الشرق األوسط في الخارجية البريطانية هيو روبرتسون بالسلطات اإلسرائيلية : لندن
والمصرية والفلسطينية أن تعمل معاً لضمان أن تترافق جهود إغالق أنفاق التهريب إلى قطاع غزة مع 

  . ماثلة لفتح الطريق أمام التجارة المشروعة وحركة أهالي غزةجهود حثيثة م
على ضرورة حماية احتياجات وحقوق ) ١١|٢٩(وشدد روبرتسون في تصريحات له اليوم الجمعة 

  .الفلسطينيين العاديين في غزة، تماما كاالهتمام بالمخاوف األمنية المشروعة إلسرائيل ومصر
وال بد من . لنار إلى حد كبير خالل األشهر اإلثني عشر األخيرةنشيد باحترام وقف إطالق ا: "وأضاف

ويجب أن . فعلى كل األطراف أن يطبقوا بشكل كامل التزاماتهم بموجب االتفاق: االستمرار في ذلك
يشتمل هذا على وضع نهاية تامة لنشاطات المسلحين، بما فيها إطالق الصواريخ واالستفزازات األخرى 

فرت أخيرا باتجاه إسرائيلكاألنفاق التي ح."  
لقد قال وزير الخارجية قبل : "وأعرب روبرتسون عن أسفه للوضع االقتصادي المتدهور في غزة، وقال

عام مضى، في معرض ترحيبه باالتفاق، أن األولوية اآلن ال بد وأن تكون لالستفادة من وقف إطالق 
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ا في ذلك تسهيل التجارة عبر المعابر من غزة وإليها النار لمعالجة األسباب الكامنة من وراء الصراع، بم
. فهذه األمور لم تطبق بعد لألسف. وأيضا دخول المساعدات اإلنسانية، ووقف عمليات تهريب األسلحة

 مليون مواطن داخل غزة قد ١,٧ومما يبعث على خيبة األمل الشديدة أن الظروف المعيشية لما يبلغ 
مة على استيراد وتصدير السلع وعلى حركة التنقل تؤدي إلى ارتفاع والقيود الصار. تدهورت بالفعل

  .، كما قال" ساعة يومياً بدون كهرباء١٦مستويات البطالة والفقر، هذا إضافة إلى أن غزة تعيش 
  ٢٩/١١/٢٠١٣قدس برس، 

  
  "إسرائيل"ـحزب سويسري يفصل أحد أعضائه إلدالئه بتصريحات معادية ل .٥٢

، أمس، أعضائه حركة المواطنين الشعبوي السويسري العضوية من احد سحب حزب: ب  ا ف- جنيف 
  .إسرائيلبعد تصريحات أيد فيها تدمير دولة 
، على صفحته على فيسبوك الثالثاء انه بعد االتفاق التاريخي اإلقليميوكتب دينيس مينود، عضو الحزب 

 ". في الطريق الى االحتراقرائيلإس أن شيء هو أهم"بين طهران والغرب بشان برنامج ايران النووي، 
وتسبب تصريحه في موجة فورية من الغضب، حيث طالبت جماعة حقوق اليهود السويسرية الحزب 

  ".اتخاذ موقف تجاه هذا النوع من التصريحات المشينة"ب
" تريبيون دي جنيف"وصرح مينود، الذي شطب تعليقه على صفحته على فيسبوك الحقا، لصحيفة 

فان .. ما اردت قوله هو انه بعد االتفاق مع ايران"وقال  .ن تصريحه فهم في غير سياقهالسويسرية ا
  ".وكل شيء اخر هو تفسير سام وخاطئ. إسرائيل هي الخاسرة استراتيجيا وسياسيا

  ٣٠/١١/٢٠١٣األيام، رام اهللا، 
  
  ن السوريينمركز حقوقي يعلن تفاصيل أرقام الضحايا والمهجري .٥٣

 إلى نهاية الشهر ٢٠١١وقي سوري عدد القتلى منذ بداية األزمة في بداية عام قدر مركز حق: لندن
المرصد السوري « امرأة، علماً أن ٧٦٠٠ طفل و٨٦٠٠ ألف شخص بينهم نحو ٩٦الماضي بنحو 
مركز دارسات الجمهورية «وقال  . الفا١٢٠ًقال إن عدد القتلى اإلجمالي يبلغ نحو » لحقوق اإلنسان
 فلسطينياً و ١٦٨٠ شخصاً بينهم ٩٥٩٨١«: هو هيئة حقوقية مستقلة، إن عدد القتلى هم، و»الديموقراطية

وأضاف أن عدد الجرحى يزيد . » ماتوا تحت التعذيب٣٢٥٢ امرأة و٧٦٧٠ شهيداً من األطفال و٨٦٣٩
  . مفقودا٩٠٩٢٠ً معتقالً و ٢٤٨٩٥٧ في مقابل أكثر من ١٤٩٤٢٠على 

 مليون ٢,٢عدد المسجلين في دول الجوار بنحو » ون الالجئينالمفوضية السامية لشؤ«وفيما تقدر 
إن عدد الالجئين يبلغ أكثر بقليل من ثالثة ماليين شخص، » مركز دراسات الجمهورية«شخص، قال 

  . مليون نازح داخل البالد٦,٨إضافة الى 
مواطناً كل أربع يعتقل «وتابع المركز أن النظام السوري منذ بداية األزمة إلى نهاية الشهر الماضي 

، وانه » دقيقة ويقتل واحداً كل ربع ساعة١٣دقائق ويجرح شخصاً كل عشر دقائق ويغيب شخصاً كل 
 شخصاً ودفع ٣١٣٧يقتل تسعة أطفال يومياً ويموت تحت التعذيب اربعة في اليوم، إضافة إلى تهجير «

لجنة شهداء الثورة «تندت إلى وأشار المركز إلى أن معلوماته اس .» شخصاً إلى النزوح يوميا٧٠٧٥ً
المركز السوري لإلحصاء «و» المرصد السوري لحقوق اإلنسان«و» لجان التنسيق المحلية«و» ريةالسو
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» مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان«وموقع » مركز توثيق اإلنتهاكات في سورية«وموقع » والبحوث
  .وكلها تقوم بنشر احصاءات يومية للقتلى والمعتقلين

  ٣٠/١١/٢٠١٣اة، لندن، الحي
 
  تضامن .٥٤

  نقوال ناصر
" التضامن"في دورتها الثامنة والستين، احتفلت الجمعية العامة لألمم المتحدة للمرة الخامسة والثالثين بيوم 

نوفمبر، أي أن الجمعية العامة قضت / مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني
هذه السنة بإعالن عام " تضامنها"مع الشعب الفلسطيني، وقد توجت " ضامنتت"حوالي نصف عمرها وهي 

دول ) ٧(دول وعارضته ) ١١٠(مع عرب فلسطين، بقرار أيدته " للتضامن" المقبل عاما كامال ٢٠١٤
  .دولة عن التصويت على القرار يوم اإلثنين الماضي) ٥٤(وامتنعت 

األممي حتى اآلن وعن يوم قرار تقسيم " التضامن"ا وقبل أي حديث عن النتيجة التي تمخض عنها كل هذ
فلسطين المعتمد أساسا لتضامن األمم المتحدة مع الشعب الفلسطيني، ال بد من إشارة ولو عابرة إلى 

  .المقارنة بين هذا التضامن األممي وبين تضامن الشعب الفلسطيني مع نفسه
يين، تقول تقارير إعالمية لم تتأكد بعد إن لهم فعلى سبيل المثال، فإن استشهاد ثالثة مقاومين فلسطين

رابعا، باغتيال قوات االحتالل اإلسرائيلي لهم خارج نطاق القانون قرب بلدة يطا قرب مدينة الخليل في 
الفلسطيني مع ضحاياه " التضامن"األربعاء الماضي كان حدثا انحصر /جنوب الضفة الغربية ليل الثالثاء

التنسيق "بية وشبابية معزولة هنا وهناك عبرت رمزيا عن تضامنها المحاصر بمحليا، باستثناء نخوة طال
  .مع قوات االحتالل" األمني

معنية " الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"وبدت قيادة " غير متضامنة"وبدت األغلبية الساحقة 
معها، كأنما " السالم" مع دولته وأكثر بالنتائج السلبية لمثل جرائم االحتالل هذه على استمرار المفاوضات

عملية اغتيال المقاومين الثالثة واستشهادهم وقعت في قارة أخرى، وكأنما مدن الضفة وبلداتها وقراها ال 
  .عالقة لها بالخليل وال عالقة ليطا بها
الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى "المؤمنين مع بعضهم ب" تضامن"وكأنما الحديث الشريف عن تشبيه 
قيل لزمن انقضى ومضى، بينما انقضت ثالث عشرة سنة فقط منذ " له سائر الجسد بالسهر والحمى

انتفض الجسد الوطني كله تضامنا مع انتهاك االحتالل لحرمة األقصى وستة وعشرون سنة منذ انتفض 
  .الجسد ذاته تضامنا مع بضعة عمال مواطنين دهسهم مستوطن في قطاع غزة

ن باالحتالل والجوع والعتمة وشلل الحركة بسبب نقص الوقود وصمت األشقاء والقطاع المحاصر اآل
العرب واإلخوة المسلمين داخل ما وصف بأنه أكبر سجن في الهواء الطلق في العالم طوال سنوات 

مع القطاع شكال من " التضامن"متتالية يقف اليوم شاهدا مثخنا بالجراح على استراتيجية تفاوضية تعد 
  .مع دولة االحتالل" التنسيق األمني"محظورا ب" اإلرهاب "أشكال دعم

، الذي نشأ في مخيم خان يونس بالقطاع، قد منح "محبوب العرب"إن الصعود الصاروخي لمحمد عساف، 
فرصة لرفع " الممثل الشرعي والوحيد"القطاع الخاص الفلسطيني ممثال بالسيد منيب المصري وقيادة 

الفعلي مع قطاع غزة، فقد أوصله األول إلى العاصمة األميركية " التضامن"العتب وتبرئة الذمة لعدم 
أواسط الشهر الجاري ليغني في حفل تكريم للمصري تقديرا لمساهماته اإلنسانية والخيرية، وأوصلته 
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منظمة التحرير إلى األمم المتحدة ليشاركها احتفالها السنوي بيوم التضامن الخامس والثالثين مع الشعب 
لسطيني، بعد أن عينته مؤخرا سفيرا لها للنوايا الحسنة وسفيرا شبابيا إقليميا لوكالة غوث وتشغيل الف

  ".األونروا"الالجئين الفلسطينيين 
األمم المتحدة مع الشعب الفلسطيني حتى اآلن صفرا، وإطالة مدة هذا التضامن " تضامن"لقد كانت نتيجة 

  . على األرض شيئامن يوم في السنة إلى سنة كاملة لن يغير
وال يعني ذلك االستخفاف بتضامن المنظمة األممية أو عدم احترامه، في األقل ألنه هدف دائم لهجوم 

  .متواصل عليه من آلة إعالم دولة االحتالل اإلسرائيلي وامتداداتها الصهيونية واليهودية العالمية
 ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير فعلى سبيل المثال، لم تجد هذه اآللة ما تهاجم به رئيس لجنة

القابلة للتصرف في الجمعية العامة، سفير السنغال لدى األمم المتحدة عبدو سالم ديالو، ألنه قدم عدة 
 ٢٠١٤مشاريع قرارات للجنة في دورتها الحالية، منها المشروع الذي تحول إلى قرار بإعالن عام 

طين، سوى التعريض ببالده الصديقة للشعب الفلسطيني مع عرب فلس" التضامن"المقبل عاما كامال ل
 متهمة فيه ٢٠٠٨باالقتباس من تقرير االتجار بالبشر الذي أصدرته وزارة الخارجية األميركية سنة 

يوم األربعاء " الجويش برس"السنغال بأنها مصدر وممر ومقصد لالتجار باألطفال والنساء، كما فعلت 
  .الماضي

تي أصدرتها اللجنة التي يرأسها السفير ديالو األسبوع الماضي دعما للشعب فالقرارات الخمسة ال
الفلسطيني سوف تضاف إلى ركام من عشرات القرارات التي أصدرتها األمم المتحدة دعما له من دون 

 دولة ١٦٢أن تجد طريقها إلى التنفيذ بالرغم من أهميتها السياسية ومنها قرار يتعلق بالقدس أيدته 
" غير قانونية"في القدس " القوة المحتلة" ثمانية عن التصويت يعد كل اإلجراءات التي اتخذتها وامتنعت

  ".الغية وباطلة"وبالتالي فإنها 
وفي صلب هذه القرارات الخمسة الجديدة يتضح سببان رئيسيان لفشل األمم المتحدة في تنفيذ قراراتها، 

مع كندا ومايكرونيزيا وجزر مارشال وباالو فقط إضافة أولهما الواليات المتحدة التي عارضتها جميعها 
إلى دولة االحتالل اإلسرائيلي كما عارضت كل قرارات األمم المتحدة السابقة الداعمة للشعب الفلسطيني 

  .الذي تتمتع به في مجلس األمن الدولي لمنع تنفيذها" الفيتو"وكانت تستخدم حق النقض 
الذي حظي، لهذا السبب " التسوية السلمية لقضية فلسطين"ر الخاص بأما السبب الثاني فيتضح في القرا
مبنية على قرار " التسوية"بين القرارات الخمسة، فهذه )  صوتا١٦٥(بالذات، بأعلى أصوات التأييد 

 وهو التاريخ ذاته الذي اعتمدته األمم المتحدة يوما ٢٩/١١/١٩٤٧ الصادر بتاريخ ١٨١التقسيم رقم 
  .ب الفلسطينيللتضامن مع الشع

وألسباب سياسية تفاوضية، ال يجد مفاوض منظمة التحرير تناقضا بين التضامن مع حقوق الشعب 
الفلسطيني كاملة غير منقوصة وبين التضامن معه على أساس قرار التقسيم الذي ال ينتقص منها فحسب 

  .بل يهدر معظمها
أساسه قرار التقسيم منقوصا، ولهذا السبب " يالمشروع الوطن"الذي يعده مفاوض المنظمة " حل الدولتين"و

 مون في رسالته في اليوم العالمي -ال يعود مستغربا أن يدعو األمين العام لألمم المتحدة بان كي 
" ترجمة التضامن الذي يعبر عنه في هذه المناسبة إلى عمل ايجابي"للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى 

ه يدعو رئيس الجمعية العامة جون آشى في المناسبة ذاتها إلى أن على أساسه، ومثل" السالم"من أجل 
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، ومن الواضح أن اعتماد "مفاوضات السالم الجارية يجب أن تعطى فرصة كي يتجذر السالم ويزدهر"
  .هذا الحل قسم الشعب الفلسطيني وجزأ قضيته وفرط وحدته الوطنية

ن نابلس مع الخليل أو العكس، أو رام اهللا مع غزة، لذلك ال بد أن تكون المحصلة المحتومة أن ال تتضام
إال شعبيا ... ، فكل منها أصبح قضية قائمة بذاتها .أو جنين مع الناصرة، أو بيت لحم مع القدس، إلخ

حيث ما زال الوطن واحدا من بحره إلى نهره وحيث قضية هذا الوطن واحدة ال تتجزأ وحيث قضية 
ل أعداؤه يحاولون تفريقه ألن في وحدته تكمن وحدة نضاله عرب فلسطين قضية شعب واحد ما زا
 . كشرط مسبق للخروج من محنته وتحرره

  ٢٩/١١/٢٠١٣فلسطين أون الين، 
  
   المستوطناتمقاطعةهزلية  .٥٥

  برهوم جرايسي
الماضي، بعدم ) يوليو(دفَعنا التفاؤل إلى االستبشار خيرا بقرار االتحاد األوروبي الصادر في تموز 

اريع إسرائيلية لها ارتباط بالمستوطنات، رغم الحذر من التجربة مع االتحاد األوروبي فيما تمويل مش
إال أنه لم تمر إال أربعة أشهر، حتى . يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية، وهي تجربة ليست مطمئنة

 وإن كان مسؤولو تأكد لنا، من الناحية العملية، أن إسرائيل نجحت في افراغ القرار من مضمونه، حتى
إسرائيلية أوروبية في األيام " ضجة"القضية العينية التي ثارت حولها .االتحاد األوروبي يعلنون غير ذلك

إذ إن إسرائيل هي ". ٢٠٢٠هورايزن "األخيرة، هي مشاركة إسرائيل في المشروع األوروبي العلمي 
ذا المشروع، وسيتدفق عليها أكثر من الدولة الوحيدة من خارج االتحاد األوروبي التي ستشارك في ه

وقد كان هذا االختبار األول للقرار األوروبي السابق ذكره، فسقط االتحاد األوروبي . نصف مليار يورو
فقد اتفقت إسرائيل مع االتحاد األوروبي، حسب ما أعلنه المسؤولون .في االمتحان بسرعة غير مسبوقة

اتفاق الشراكة العلمية، على الرغم من أنه يحظر نقل أموال اإلسرائيليون، على أن توقع األولى على 
لمشاريع لها ارتباط بالمستوطنات، ولكن شرط أن ترفق إسرائيل ملحقا لالتفاق تعلن فيه اعتراضها على 

المستوطنات بنفس القدر الذي " تعويض"في المقابل، قررت حكومة االحتالل اإلسرائيلي . هذا البند
وهنا بالضبط ".خبير الدولة العام"تفاق، على أن يكون تمويل التعويض من ميزانية ستخسره جراء هذا اال

تابع لوزارة العلوم، " خبير الدولة العام"فمكتب . تظهر معادلة إفراغ القرار األوروبي من مضمونه
زانية وحينما تتدفق على المعاهد اإلسرائيلية مي. وكالهما مسؤوالن عن تمويل المشاريع البحثية العلمية

" التخفيف"بقيمة نصف مليار يورو، فمؤكد أن هذا سيخفف العبء عن ميزانية حكومة االحتالل، وهو 
وهذه ليست معادلة سحرية، وال ".تعويض المستوطنات"الذي سيفسح المجال أمام المؤسسة اإلسرائيلية لـ

أيضا أن المستوطنات تجري في الخفاء، بل هي بديهية يعرفها جيدا االتحاد األوروبي، والذي يعرف 
ليست مشروعا مستقال عن مجمل السياسات اإلسرائيلية في مختلف النواحي، وأن كل دعم خارجي 

وهذا يذكرنا بأموال الدعم .إلسرائيل هو بالتالي دعم لسياساتها، وخاصة سياسة االحتالل واالستيطان
إذ كانت الواليات . ة واالجتماعيةاألميركية السابقة إلسرائيل، والتي كانت مخصصة للقضايا االقتصادي

المتحدة تشترط على إسرائيل عدم استعمال أموال الدعم لالستيطان، ولكن حينما تحل هذه المساعدات 
وما .لتمويل قطاعات أخرى في إسرائيل، فإن األخيرة تكون قادرة على تمويل االستيطان بصورة أكبر

" االتحاد" االستيطان، هو ذلك القرار الذي يلوح في أروقة يجعلنا نتهم االتحاد األوروبي بعدم الجدية بشأن
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منذ ما ال يقل عن عشر سنوات، ويقضي بعدم منح بضائع المستوطنات االمتيازات الجمركية التي تحظى 
ورغم ذلك، فال يوجد حتى اآلن قرار واضح بهذا الشأن، . بها البضائع اإلسرائيلية في األسواق األوروبية

التقارير اإلسرائيلية التي تؤكد أنها تمارس ضغوطا، بمساعدة الواليات المتحدة، كي ال ما يجعلنا نصدق 
يتم اتخاذ قرار رسمي في هذا الملف، لتستمر البضائع االستيطانية باالستفادة من هذه االمتيازات 

 % ١٠وهذا عمليا دعم مباشر لالستيطان، الذي بات اقتصاده، حسب التقديرات، يفوق نسبة . الجمركية
الصادر عن أوروبا، ال يمكن أن يثني إسرائيل " الجميل"إن الخطاب السياسي .من االقتصاد اإلسرائيلي

وخطاب كهذا بحاجة إلى إجراءات فعلية؛ فأوروبا هي المستورد الثاني بعد الواليات . عن سياستها
من الصادرات  % ٧٠ل عن المتحدة األميركية للبضائع اإلسرائيلية، وكال المنطقتين تستوردان ما ال يق

ما يعني أن الواليات المتحدة وأوروبا هما مفتاح الضغط على إسرائيل، إذا كانت هناك نوايا . اإلسرائيلية
وقف نائب الوزير اإلسرائيلي .جدية للضغط على حكومة األخيرة الرافضة لالتجاه نحو حل الصراع

ليعلن بشكل واضح أن حكومته بنت خالل عام أوفير أكونيس في األيام األخيرة، على منبر الكنيست، 
هذا عدا عن القدس، ألنها ليست في حسابات الضفة .  بيت استيطاني في الضفة الغربية٣٥٠٠واحد 

وال تشعر حكومة . ما يعني ان الحجم اإلجمالي لالستيطان أكبر بكثير. الغربية، بحسب أكونيس وحكومته
ذ مشاريع استيطانية أضخم، وهو ما يعري حقيقة الموقف بنيامين نتنياهو بأي ضغط يمنعها من تنفي

  .الدولي من االستيطان
  ٣٠/١١/٢٠١٣الغد، عمان، 

  
  !األولىانتهاء عصر الضربة  .٥٦

  أمير اورن
تتعميكان نوركين، رئيس سرب جوي في سالح الجو، كان رضيعا ابن نصف سنة عندما بعث رئيس 

ابين برسالة علنية، فريدة من نوعها؛ ال مثيل لها في الوزراء ليفي اشكول الى رئيس االركان اسحق ر
كفيل بان يبدو ' فمضمونها' .تاريخ عالقات الحكومة والجيش في اسرائيل وهي جديرة بالقراءة الموجهة

كعرض متحفي في اعقاب االتفاق هذا االسبوع بين القوى العظمى وايران على تجميد مؤقت لسعيها نحو 
جديد الذي يتبلور في المنطقة يفرض التحديات على المفاهيم االساس في فالوضع ال. السالح النووي

فلسالح الجو، الذي يعتبر نوركين هو . العقيدة االمنية، ارث دافيد بن غوريون في ظروف مختلفة جدا
بشرى . احد أربعة كبار الضباط فيه المعنى يمكن ان يكون انتهاء عصر الضربة االسرائيلية االولى

قيادة االركان في سالح الجو في السنة القريبة القادمة تفيد بالتكيف للعصر الجديد الذي بدأ تحديث مبنى 
  .لتوه

اشكول، بعد اسبوع من انتهاء حرب االيام الستة، تألم ليس فقط الضطراره التخلي عن حقيبة الدفاع في '
الحرب بان الجيش صالح موشيه دايان عشية القرار بشن الحرب بل وايضا ادعاء دايان في نهاية 

ففي الرسالة الى رابين والى الجمهور رد . االسرائيلي لم يبنى كما ينبغي في سنوات اشكول رابين
اشكول على دايان دون أن يذكر اسمه، بسلسلة لذعات لدرجة التلميح بان ا نجازات الحرب جاءت رغم 

ح الجو ولقادته اللواء عيزر فمعظم الثناء والمديح الشخصي أبقاه اشكول لسال. دايان وليس بفضله
وايزمن، الذي كان من بناة ومصممي قوة سالح الجو على مدى سنين، والقائد الحالي، اللواء مردخاي 

  .'هود، الذي اشرف على عمليات السالح
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لتدمير سالح الجو المصري في قواعده، اعدها وايزمن ونفذها هود، القائد الذي رشحه ' موكيد'حملة '
وايزمن، عظيم أنبياء القوة الجوية في ضوء قيادة سياسية وعسكرية شكاكة، كان مثل . هوايزمن لخالفت

  .وبالمقابل من هيئة االركان، نظر الى مواصلي دربه ينفذون رؤياه. موسى على جبل نابو
 كانت مفاجئة بالذات الن نجاعتها ثبتت في ١٩٦٧وفي العام . لم تكن الضربة االولى اختراعا اسرائيليا

خلق وهما بان سالح الجو االسرائيلي كلي القدرة ودفع الجيوش ' موكيد'ولكن نجاح . ب سابقةحرو
  .العربية واسيادهم السوفييت الى اعداد حلول لذلك

. الغاية الفورية من خطط سالح الجو للهجوم على المطارات العربية كانت منع تدمير سالح الجو نفسه'
باستباق ' اوصى وايزمن ١٩٦٢في تموز . ضبط ما كان يكرههفقد اراد وايزمن ان يعمل لغيره بال
هي مرحلة القتال في الجو التي تقرر ويحتمل '، الن الطلعة االولى 'العالج للضربة، ومهاجمة العدو أوال

هدفنا ومن جهة اخرى هدف العدو ان نوجه في هذه الطلعة كامل الضربة على مطارات . التي تحسم
مبادرة العدو للهجوم، حين يكون 'وفي الحالة الخطيرة شرح بانه في . 'ضوطائرات العدو، على االر

  .'أن يلحقوا ضررا جما بالطائرات والمسارات) العرب(المهاجم أوال، من شأنهم 
واحد استنتاجات البحث . لقد كانت لسالح الجو ثالث قواعد طيران فقط رمات دافيد، حتسور وتل نوف'

االستنتاج الهجومي الذي ورثه . فع الى اقامة مطار رابع، حتساريمفي تعرض السالح لهجوم العدو د
وايزمن من سلفه دان تلكوفسكي ولكن باشرافه تطور الى قاعدة كاملة، كان االهمية العليا للضربة 

وقد تحققت التوقعات وحقق سالح الجو تفوقا مطلقا في الساعات االولى من الحرب، منح الجبهة . االولى
كرية والمدنية السرائيل حصانة شبه تامة من االصابة واتاح للقوات البرية تحقيق انجازات الداخلية العس

لم تصبح ' موكيد'غير أن . على االرض، بالتوازي أو بالتدريج في الجبهات الثالثة في غضون ستة ايام
بداية فرنسي وفي ال( فرض على اسرائيل حظر ١٩٦٧ حزيران ٥ففي اعقاب الضربة االولى في . سابقة

في االزمات التالية، كان الخوف من رد من القوى العظمى لالعتبار االساس لرئيسي ). امريكي ايضا
 في رفضهما ١٩٩١ واسحق شمير في كانون الثاني ١٩٧٣الوزراء، غولدا مائير في تشرين االول 

و منظومة في حرب لبنان انتظرت اسرائيل أربعة ايام حتى هاجم سالح الج. اقرار ضربة جوية اولى
وكان النجاح، في المعارك الجوية ايضا كامال وساعد في اعادة بناء . صواريخ ارض جو السورية

ولكن في الساحة السياسية، المقررة، انتصر حافظ . المكانة الجريحة للسالح من حرب يوم الغفران
  .االسد

منظمات، ومنذ  لم تشارك اسرائيل في حروب ضد جيوش عربية، بل فقط ضد ١٩٨٢منذ حزيران '
' موكيد'وفي العقود االخيرة، بال .  لم يعلق سالح الجو في معارك مع طائرات العدو١٩٨٥تشرين الثاني 

 وسوريا ١٩٩١العراق (الهجوم المفاجيء على المنشآت النووية ' الموكيديين'اخرى، ولد نوعان من 
ركة كبرى، برية في اساسها، كانت خطوة بدء في مع' موكيد'غير أن . واالحباطات المركزية) ٢٠٠٧

ومشاركة . أما الهجمات على المنشآت النووية قرب بغداد، وفي شرق سوريا، بقيت بال رد وتواصل
حسب راحة المخططين الذين . سالح الجو قتل نشطاء االرهاب اللبنانيين والفلسطينيين كان اغتياال جويا

  .فضلوه على االغتياالت االكثر أرضية
 ٢٠٠٦على صواريخ لحزب اهللا، حماس والجهاد االسالمي الفلسطيني، في لبنان في كما ان الهجوم '

فللمنظمات االف . 'موكيد' ومرة اخرى في العام الماضي ليس طموحا كـ ٢٠٠٨وفي غزة في 
والضربة االولى لسالح الجو، مهما كانت منسقة ودقيقة . وعشرات االف الوسائل القتالية الصاروخية
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ومع ان هذا سيوفر ضربة نوعية لقواعد السالح، اهداف . الحوال على مئات منهاستقضي في اقصى ا
والمعنى هو . البنى التحتية ومراكز الحكم، ولكن بثمن نزع المبرر الالزم السرائيل في المعركة السياسية

ي تأتي في أنه مطلوب استفزاز معاد عملية، اختطاف تشكل تحديا قبل الرد االسرائيلي والعملية الجوية الت
  .اعقابها لن تكون، من حيث التعريف، ضربة اولى

' مشكال سيجولي'، اشرف على تخطيط حملة ٢٠٠٦نوركين، كرئيس شعبة العمليات في سالح الجو في 
لتدمير الصواريخ بعيدة المدى لحزب اهللا، على اساس تجربته في حينه وفي حمالت معقدة ) وزن دقيق(

. 'أثير ثورة المعلومات على مبنى القيادة والتحكم في القوى الجويةت'اخرى كتب في بحث في موضوع 
بدا قديما في عهد تكنولوجيا نقل المعطيات في ' موكيد'الذي تأثر بخطة ' الصمت المطبق'وبدا تعبير 

وسعى نوركين الى تحديث ثالثة اهداف قيادة العمليات في سالح الجو االستخبارات، التخطيط . الشبكات
ي ضوء مهامه المختلفة، مثال الهجوم على المطارات، الهجوم على وسائل اطالق الصواريخ والتحكم ف

  .المتحركة واالحباطات المركزة
ويمكن أن نضيف الى هذا ايضا قيادة حملة قوة منقولة جوا في العمق، مثل استخدام وحدة سييرت متكال 

هذا .  من موقع القيادة في سالح الجو٢٠٠٦في بعلبك في ) حاد وسلس(' حاد فيحالك'وشلداغ في حملة 
وحل . النوع من الحمالت من شأنه أن يحتك بقيادة العمق التي اقيمت في الجيش االسرائيلي قبل سنتين

  .محتمل لتقليص االحتكاك سيكون ترفيع عميد من سالح الجو ليكون قائد العمق
قل المعركة الى ارض العدو، كانوا عندما تحدث بن غوريون والقيادة العسكرية في الخمسينيات عن ن" 

يقصدون الدول المجاورة السرائيل والتي يمكن الوصول اليها بالسفر، اذا كان يراد البقاء فيها لزمن 
فاذا . اما بالنسبة للدول البعيدة، مثل العراق وايران، فيمكن فقط االمل في العودة الى الديار بسالم. طويل

ا الحربية، وسوريا مشغولة بشؤونها وباراك اوباما يسلب من كانت مصر ترفض العودة الى عادته
هذا ال يعني اعفاء من االعداد للضربة الثانية . بنيامين نتنياهو ايران، فقد انقضى عصر الضربة االولى
ومن االفضل ايضا االستباق وتوجيه ضربة . التي يساهم وجودها في ردع العدو عن الضربة االولى

كان من اوائل من فهموا اهمية مبادرة ' موكيد'ليس صدفة أن وايزمن اياه، محرك . مسياسية، مبادرة سال
، للعمل في سبيل السالم مع عناصر امنية ومعارضة المستوطنات ١٩٧٧السادات في تشرين الثاني 

  .والحروب التي يمكن تفاديها من اجل التمسك بالمناطق
  ٢٩/١١/٢٠١٣هآرتس 

  ٣٠/١١/٢٠١٣، لندن، القدس العربي
  
  لم تقع أصالً..  اليهودية"مسادا"أسطورة  .٥٧

  حلمي موسى
ترافق السعي الصهيوني إلنشاء الدولة اليهودية في فلسطين مع محاوالت إثبات أن األساطير التوراتية 

وقد حاول علم اآلثار الصهيوني . لليهود في األراضي المقدسة» الحق اإللهي«هي وقائع تاريخية تثبت 
ولكن النتائج كانت . لى إشارات تدل على أن هذه األساطير أو شيئاً منها كان قائماًبكل الجهد العثور ع

شحيحة جداً برغم الكثير من االختالقات والتزييفات، التي سرعان ما كانت تكتشف وتجد في العالم من 
اليهود ، التي تفيد بقصة بطولة المحاربين »قلعة مسادا«ومن بين هذه األساطير تبرز أسطورة . يفندها

ويقف اليوم علماء آثار يهود يكشفون أن .  من القرن األول الميالدي٧٣أمام الغزو الروماني في العام 
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قصة مسادا البطولية لم تحدث أبداً، وأنها ترعرعت في أحضان الفكر الصهيوني، الذي أراد أن يخلق 
  .منها قصة توحيدية تربط اليهود بالمكان وتشبثهم به

ايات التاريخية عن أن الملك هوردوس اتخذ الجبل المطل على البحر الميت حصناً له، وفيما تتحدث الرو
تتحدث رواية يهودية عن أن متمردين يهوداً احتلوا القلعة وتحصنوا فيها إلى أن قامت الفرقة الرومانية 

تنكيل أو وتضيف الرواية اليهودية أن المتمردين اليهود وخشية تعرضهم لل. العاشرة بإعادة احتاللها
والواقع أن الروايات اليهودية . التحول إلى عبيد قرروا االنتحار الجماعي وقتلوا أطفالهم ونساءهم

ثم . التقليدية تنكرت لهذه القصة واعتبرت أن االنتحار الجماعي عمل يخالف الشريعة وأنه لم يحدث
وبدأت الدولة . ية وترسخهاجاءت الحركة الصهيونية منذ مطلع ثالثينيات القرن الماضي لتحيي الروا

 الجنرال يجئال ١٩٤٨الصهيونية منذ مطلع الستينيات بأوسع عملية تنقيب بقيادة رئيس أركان حرب 
  .يادين في إطار حملة لجمع التبرعات لتشجيع أعمال التنقيب عن اآلثار اليهودية في فلسطين

حيث يقسم أفراد الجيش اإلسرائيلي أقرب إلى شعار يستخدم للتحريض القتالي » مسادا«وبعد ذلك غدت 
واندفع ساسة وخبراء علم نفس لمقاربة السياسة اإلسرائيلية العدوانية . »أال تسقط مسادا ثانية«األغرار 

، التي تجعل الخوف من المستقبل »عقدة مسادا«من هذا المنطلق، معتبرين أنها تنطوي على تأثر بـ
  .لى تركيم عوامل القوة وعدم التوقف عند حدودذهاناً وجودياً مسيطراً يدفع بكل القوة إ

وقد كتب الباحث السوسيولوجي في الجامعة العبرية في القدس الدكتور نحمان بن يهودا، مؤخراً، كتاباً 
والواقع أن . ، يعالج فيه المسألة ودور يجئال يادين في خلقها»األركيولوجيا وأسطورة مسادا«بعنوان 

بمشاركة العشرات من » مسادا« عاماً مضت، عندما بدأت حفريات ٥٠ الخالف بهذا الشأن يعود إلى
. »مسادا رمز لبطولة إسرائيل«علماء اآلثار وآالف المتطوعين واستمرت عامين بعد إعالن يادين أن 

بدالً من أن يغدو عبيداً للمحتلين «، أنه »مسادا في تلك األيام في هذا الزمان«وكتب يادين في كتابه 
  .» رجالً، امرأة وطفالً، حداً لحياتهم بأيديهم٩٦٠ون، وضع المدافع
لماذا لم تكتشف في المكان أي آثار لجثث :  شهراً من الحفريات برزت تساؤالت١١ولكن بعد 

المنتحرين؟ وقد رد يادين، الذي بحث عبثاً عن الجثث في كل مكان ولم يجد شيئاً، أن الجنود الرومان 
  .كل االتجاهاتأحرقوا الجثث ونُثر رمادها في 

، إنه »معاريف«ويقول عالم اآلثار مئير بن دافيد، الذي شارك في الحفريات مع يادين، وفق صحيفة 
كان . تبلور الموقف عندي بسرعة. لدى يادين مشكلة. أثناء الحفريات قلت ليادين إنه ال قصة بطولة هنا«

ماذا يعني أن . اس ذبحوا بعضهم بعضاًأن. هذه ليست أسطورة بطولة. انتحار في مسادا، لكن ال معنى له
  .»لم تكن بطولة. من يتحدثون عن بطولة مسادا ال يعرفون ما يتحدثون عنه... تأخذ أطفاالً وتقتلهم؟

 عاماً ظهر من زعزع أسطورة مسادا، وقال إنه لم يكن في المكان محاربون، وأن من كان ٥٠وطوال 
وا في المكان لم يكونوا أبطاالً، بل مجرد قتلة جبناء وقال آخرون إن من انتحر. في المكان لم ينتحر

  .خافوا محاربة القوات الرومانية، وأن الحصار في المكان دام أسابيع معدودة وليس ثالث سنوات
ومن بين أبرز من تصدى ألسطورة مسادا الباحثة األميركية ترودا فايس روزمارين، التي أكدت في 

اختراع من محارب لم «أن قصة مسادا لم تحدث أبداً، وأنها مجرد ، ١٩٧٣محاضرة في القدس في العام 
وهم لم يعانوا من . المحاصرين في القلعة تمتعوا بتفوق تكتيكي على الرومان«وقالت إن . »يحارب

الجوع أو االنهيار النفسي، ولذلك ليس منطقياً أن يختار بضع مئات من الناس االنتحار بدالً من أن 
  .»يحاربوا
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لكثير من الخبراء اإلسرائيليين مع روزمارين، ومن بينهم البروفيسور جروم مارفي أوكنار من ويتفق ا
  .»أي انتحار لم يقع في مسادا«في القدس، على أن » المدرسة التوراتية«

، قال البروفيسور البريطاني ديفيد ستايسي، الذي شارك في حفريات »الغارديان«وفي حديث إلى صحيفة 
فهل إصرار يادين عليه كان ألنه . االنتحار في مسادا اختراع، وال إثبات له«اماً، إن  ع٥٠مسادا قبل 

قومي، أم ألنه أراد تجنيد أموال للحفريات؟ لقد كان رجالً تنفيذياً متطوراً يعرف أنه من أجل النجاح أنت 
  .»وقد نجح. بحاجة إلى تسويق قصة

ثاني البروفيسور شلومو تسايتلين على أسطورة وحمل المؤرخ األميركي المتخصص في فترة الهيكل ال
ــ طائفة متطرفة فضلت االنتحار » سيكريم«مسادا، مؤكداً أن المحاربين لم يكونوا مقاتلي حرية، بل 

  .عبر انتهاك مبادئ الشريعة اليهودية ــ بدالً من محاربة الرومان
وقصة البطولة في . ر وأخفى حقائقضلل، زو«عموماً يخلص البروفيسور نحمان بن يهودا إلى أن يادين 

كانت نهايته الفشل الذريع، . األمر يتعلق بتمرد محكوم بالفشل«وفي نظره . »مسادا ببساطة ال وجود لها
الذي تجلى بدمار الهيكل الثاني والقدس، والقتل الجماعي لليهود بأيدي الجيوش الرومانية واالنتحار 

  .»المأساوي المذهل
  .حثين يؤكدون أن كل قصة مسادا من أساسها لم تحصلولكن الكثير من البا

  ٣٠/١١/٢٠١٣السفير، بيروت، 
 
 :كاريكاتير .٥٨
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