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 تستيجن تصريحات عباس لمتمفزيون العبري حول حق العودة واالنتفاضة  الفصائل الفمسطينية .1
عضو المكتب السياسي لحركة  أن ،ومن دمشق ،بيروت من 2/11/2012وكالة قدس برس  ذكرت

ن العبري اليوم "حماس" عزت الرشق انتقد بشدة تصريحات رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس لمتمفزيو 
( وأكد أنيا "مؤسفة ومرفوضة"، وقال بأنيا "ال تعبر عن الشعب الفمسطيني بحال من 11|2الجمعة )
 األحوال''.

وأكد الرشق في تصريحات لـ "قدس برس" أن الحقوق الفمسطينية ليست محل مساومة من أحد، وأن ال أحد 
  يممك الحق في التنازل عن حق العودة.. فحق عودةيممك حق التفريط فييا، وقال: '' ال أحد كائنا من كان 

حق مقدس ال تفريط فيو. ثم   البلجئين الفمسطينيين إلى ديارىم ومدنيم وقراىم ومساكنيم التي ىجروا منيا
 ليست موضعا لمتنازل أو المساومة أو التفريط'.'  إنو ال أحد يممك التفريط بأرضنا، فيي
راب واحدة من أرض فمسطين كل فمسطين من البحر إلى النير، و أضاف: '' شعبنا لن يفرط بذرة ت

وتصريحات عباس لم تكن صادمة لمفمسطينيين وحدىم بل ىي صادمة لمشعوب العربية التي عبرت دوما 
 عن تضامنيا مع فمسطين وقضية فمسطين"، عمى حد تعبيره.
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الخارج ماىر الطاىر، أكد أن حق  القيادي في الجبية الشعبية لتحرير فمسطين وممثميا في قال، ومن دمشق
العودة ىو أساس وجوىر القضية الفمسطينية، وأن أي تنازل عن أرض أو عن ذرة تراب فمسطينية ال يعبر 

 عن الشعب الفمسطيني وعن إرادتو.
وأوضح الطاىر في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن نيج المقاومة من أجل تحرير األرض مستمر، 

د التنازل عن ذرة تراب فمسطينية واحدة، وقال: "فمسطين ىي من إلى البحر إلى النير، وأنو ليس من حق أح
ىذا ثابت ال أحد يممك حق التنازل عنو، وال يحق ألي كان أن يتنازل عن ذرة من التراب الوطني 

ك حبل الفمسطيني، وحق العودة ىو أساس وجوىر القضية الفمسطينية ولبيا، وبالتالي واىم من يعتقد أن ىنا
 من خبلل جريمة بشعة". 48ما لم يتم ضمان عودة البلجئين إلى دجيارىم التي شردوا منيا عام 

وأضاف: "الشعب الفمسطيني لن يتخمى عن أرضو وترابو وعن حيفا وعكا والناصرة والمد، وسيستمر في 
القطاع والقدس النضال والمقاومة لتحرير أرضو، وبالتالي أية تصريحات تقول إن فمسطين ىي الضفة و 

الشرقية ال تعبر عن إرادة الشعب الفمسطيني، ذلك أن فمسطين كما جاء في ميثاق منظمة التحرير 
 الفمسطينية ىي من البحر إلى النير"، عمى حد تعبيره.

المتحدث باسم حماس سامي أبو زىري ندد أن غزة من  2/11/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، وأضاف 
ال إن أي فمسطيني لن يقبل التنازل عن حق الفمسطينيين في العودة إلى ديارىم بتصريحات عباس، وق

 وقراىم وبمداتيم التي نزحوا منيا.
داود  واعتبر وأضاف "إذا كان أبو مازن )عباس( ال يريد صفد فإن صفد سيشرفيا أال تستقبل أمثالو".

"غزة والضفة والقدس الشرقية" كما شياب، الناطق باسم حركة الجياد اإلسبلمي أن اقتصار فمسطين عمى 
أعمن عباس "ينم عن جيل كبير لحقيقة وطبيعة الصرع في فمسطين"، مؤكدًا تمسك حركتو بكل ذرة تراب 

 في فمسطين التاريخية.
وقال شياب في تصريح نشره الموقع التابع لحركة الجياد اإلسبلمي :"بالنسبة لنا يافا وصفد وحيفا وعكا 

 نطالب بيا قبل غزة والضفة". 1948ن الفمسطينية المحتمة عام والمجدل وباقي المد
ن من يتحدثون غير  وأضاف" ال أحد يستطيع أن يسقط ىذا الحق وال أحد يستطيع أن يسقط حق العودة. وا 

 ذلك إنما يريدون إسقاط ىذا الحق والذي بدورنا لن نسمح ليم بذلك".
لتحرير فمسطين خالدة جرار تصريحات عباس، مؤكدة  كما استنكرت عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية

 أن "ىذا الموقف ال يعبر عن طموحات وثوابت شعبنا الفمسطيني".
وقالت جرار في تصريٍح ليا، إن حق العودة الذي أراد عباس التفريط بو ىو حق مقدس وثابت وخط أحمر 

 لشخص أو ذاك".ال يستطيع أحد ميما كان التفريط بو، وىو ليس موقفا شخصيا ليذا ا
بدوره، أكد " أبو صييب" القيادي البارز في ألوية الناصر صبلح الدين، أن الحديث عن دويمة بمقاسات 
نيائيا  صييونية ىو محض سراب وتسويق لممشروع األمريكي الصييوني بيدف ضرب القضية الفمسطينية وا 

 شعبنا المجاىد وقواه الحية لو بالمرصاد.بما يخدم المصالح الصييونية، وىذا المخطط لن يكتب ليا النجاح ف
وأشار القيادي في ألوية الناصر صبلح الدين أن اندالع أي انتفاضة يأتي تمبية لنداء الوطن والمقدسات وال 
تحتاج إلذن من أحد، وتتم من خبلل نضوج واكتمال اإلرادة الجماىيرية الحية التي تنطمق في الوقت 

وجو المحتل الصييوني لمرد عمى ما يرتكبو من عدوان شامل وغاشم المناسب لمتعبير عن غضبيا في 
 يستيدف األرض والحجر والشجر.

 



 
 
 

 

 

           5ص                                    2666العدد:                3/11/2012السبت  التاريخ:

 عباس: الضفة الغربية وغزة ىي فمسطين واألجزاء األخرى ىي "إسرائيل" .2
أن الرئيس  ،نقبل عن مراسميا من تل أبيب، نظير مجمي 3/88/2182الشرق األوسط، لندن، نشرت 

س )أبو مازن( وجو رسالة سبلم لممواطنين اإلسرائيميين، قائبل إنو يريد تسوية ببل الفمسطيني، محمود عبا
عنف تحقق لؤلجيال القادمة من أبناء الشعبين أجواء إنسانية طبيعية بعيدا عن ىول الحروب. ونفى أن 

 يكون توجيو لؤلمم المتحدة بمثابة استفزاز إلسرائيل.
القناة "م يخوضون معركة انتخابات قوية، وذلك من خبلل مقابمة مع وكان أبو مازن قد توجو لئلسرائيميين وى

، وىي محطة تمفزيون تجارية مستقمة تعتبر األكثر مشاىدة في إسرائيل. فقال: إنو طالما يجمس عمى "الثانية
سدة الحكم في السمطة لن تكون ىناك انتفاضة مسمحة ألنو يؤمن بالكفاح السممي الشعبي وألن الشعب 

ني انتخبو رئيسا في حينو متبنيا برنامجو السياسي الصريح في ىذا الشأن. وعاد عباس ليؤكد من الفمسطي
جديد رفضو لعمميات قتل المدنيين في إسرائيل ألن ىذا يعتبر لديو إرىابا مثل قتل المدنيين الفمسطينيين. 

 ومة اإلسرائيمية، أيا كان.ورفضو لمعنف. واستعداده لمعودة إلى مفاوضات السبلم مع من ينتخب رئيسا لمحك
محمد يونس، أن محمود عباس قال:  ،نقبل عن مراسميا من رام اهلل 3/88/2182الحياة، لندن،  وذكرت

. وأضاف: "زرت صفد مرة في السابق، لكنني أريد أن أرى صفد، من حقي أن أراىا، ال أن أعيش فييا"
لى ، والقدس الشرقي7691فمسطين اآلن في نظري ىي حدود عام " ة عاصمة ليا، ىذا ىو الوضع اآلن وا 

األبد، ىذه ىي فمسطين في نظري، إنني الجئ لكنني أعيش في رام اهلل، أعتقد أن الضفة الغربية وغزة ىي 
. وتعيد أال تكون ىناك انتفاضة ثالثة ضد االحتبلل ما دام رئيسًا "فمسطين، واألجزاء األخرى ىي إسرائيل

 لمسمطة.
 
 مع القناة اإلسرائيمية الثانية عباسعن حق العودة لم ترد في مقابمة التخمي  عبارةحماد:  .3

قال المستشار السياسي لمرئيس محمود عباس، نمر حماد، إنو لم ترد كممة التخمي عن حق  :وفا –رام اهلل 
 العودة في المقابمة التي أجرتيا القناة اإلسرائيمية الثانية مع الرئيس محمود عباس.

ان المقابمة تركزت عمى عدد من المحاور والقضايا التي ليا عبلقة بالقرار  "وفا"ـوأوضح في تصريح ل
، مشيرا إلى 7691الفمسطيني بالتوجو لؤلمم المتحدة لبلعتراف بدولة فمسطين غير عضو عمى حدود عام 

أن الجانب الفمسطيني في ىذه الخطوة ينسجم ويتفق مع الشرعية الدولية، وأن من يضع المعيقات ىو 
 الجانب اإلسرائيمي.

وبين حماد انو عندما سأل الصحفي الرئيس عن موضوع البلجئين وما ىو تصوره إلى مكان إسرائيل من 
مبادرة السبلم العربية، وقرارات األمم المتحدة، والمبادرات الدولية، وقرارات »ىذا الموضوع، أجاب الرئيس ان 
لة فمسطينية عاصمتيا القدس الشريف إلى جانب ، تتحدث عن دو 7611المجمس الوطني الفمسطيني عام 

 71، وبالتالي فأنا ابن صفد وعشت فييا حتى عمر 761دولة إسرائيل، وعن موضوع البلجئين وفقا لمقرار 
ىذا »وأضاف حماد: «. سنة، وعندما تقوم الدولة الفمسطينية المستقمة ستكون صفد جزءا من دولة اسرائيل

يحصل عندما تقوم دولة فمسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وبالتالي فإنو لم الكبلم ىو حقيقة ما يمكن أن 
 «.ترد كممة التخمي عن حق العودة من قبل الرئيس

وأوضح حماد ان موضوع البلجئين سيبحث مع كافة قضايا الوضع النيائي مثل: االستيطان والقدس 
إسرائيل عن توسعيا وعنصريتيا، إذ انيا تعتبر والحدود والمياه، مؤكدا ان المشكمة الحقيقية ىي عدم تراجع 



 
 
 

 

 

           6ص                                    2666العدد:                3/11/2012السبت  التاريخ:

نما "ييودا والسامرة"الضفة الغربية  بناء عمى أرض »، وتعتبر االستيطان في الضفة الغربية ليس استيطانا وا 
 «.إسرائيل

وذكر حماد قادة حماس بأنيم وافقوا عمى حل الدولتين، مفندا ادعاءاتيم بأن تصريحات الرئيس تنسف 
را أنيا واىية، وواصفا مطمقييا بأنيم يبيعون أوىاما لشعبنا، وتمنى عمى العقبلء في حماس المصالحة، معتب

 والوطنيين فييا أال يتركوا بائعي األوىام يعبثون بمصير شعبنا ألنيم يبحثون عن أي ذريعة لتثبيت االنقسام.
 3/88/2182الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 اس ووعد بمفورطاىر النونو: ال فرق بين تصريحات عب .4

" في فيس بوك"طاىر النونو، الناطق باسم الحكومة في غزة، عمى صفحتو عمى : قال كفاح زبون - رام اهلل
التي لمح فييا إلى عدم أحقيتو في العودة لمعيش  تصريحات الرئيس الفمسطيني محمود عباستعقيبو عمى 

إنو ال فرق بين تصريحات أبو مازن ": "نفمسطي"في إسرائيل، باعتبارىا ليست  "صفد"في بمدتو األصمية 
أبو مازن يؤكد في كل مناسبة عمى شرعية وجود إسرائيل، وأنيا وجدت لتبقى، وأنو ". وأضاف: "ووعد بمفور

ينسى عباس أن يقول إنو ضد اإلرىاب الصييوني ومجرمي الحرب ". وتابع القول: "ضد المقاومة المسمحة
 ."ر إليجاد نقاط االختبلف بينو وبين تصريحات عباس إن وجدتالصياينة. أرجو مراجعة نص وعد بمفو 

 3/88/2182الشرق األوسط، لندن، 
 
 الضفة الغربية لألردن إفالس سياسي  : مقترح ضمّ الدويكعزيز  .5

قال رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز الدويك إن "فمسطين التاريخية : نادية سعد الدين –عمان 
 البحر، لمفمسطينيين وغير قابمة لمقسمة عمى اثنين، بوصفو مبدأ ثابتًا". الممتدة من النير إلى

بيَد أنو في "إطار المناورة مع االحتبلل، فأقل ما يمكن التفكير بو لقابمي القسمة العودة إلى حدود عام 
 غير منقوصة أو مجزوءة، ومن دون مبادلة لؤلراضي"، بحسبو. 7691

زالة االحتبلل، ىدف وطني أساسي، ومن ثم يقرر وأكد، لـ"الغد" من األراضي المح تمة، أن "تحرير األرض وا 
الشعب الفمسطيني الخطوة البلحقة"، معتبرًا أن "حق تقرير المصير يمثل حجر الزاوية إلنياء الصراع العربي 

 الصييوني". –
طرتو عمى ووصف ما يدور راىنا "بإفبلس سياسي ومراوحة في المكان، يريدىما االحتبلل إلحكام سي

 األرض"، مشددًا عمى "أحقية وقدرة الشعب الفمسطيني بإقامة كيان سياسي وحدوي مستقل".
نياء االحتبلل، وليس يإعادة  ورأت النائب عن حماس سميرة الحبليقة أن "الخروج من المأزق يتم بالتحرير وا 

 يعّد انتياكًا لمقضية الفمسطينية". االرتباط مع األردن، الذي يفرض أثقااًل عمى األخير، قيادة وشعبًا، مثمما
وقالت لـ"الغد" من األراضي المحتمة إن "الشعب الفمسطيني أحرز تقدمًا ما، بإيجاد سمطة تم االعتراف بيا 
وقبوليا دوليًا، مما يصعب الرجوع لموراء"، بينما يتم التأسيس حاليًا "لكيان وطني مستقل، وليس مربوطًا 

 عمًا عربيًا إسبلميًا ودوليًا لممسعى الفمسطيني في األمم المتحدة".بأوطان أخرى، بما يستدعي د
وكان رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي رحب بمقترح أخير لعودة الضفة الغربية إلى 
األردن، في إطار اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي، عمى أن تستعاد الضفة كاممة عمى حدودىا قبل عدوان 

 ، والحفاظ عمى حقوق الشعب الفمسطيني في العودة.7691
 3/88/2182الغد، عمان، 
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 بريطانيا مطالبة اليوم بتعديل سياستيا تجاه شعبنا: التحريرمنظمة  .6

قال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، رئيس دائرة شؤون : كامل ابراىيم - القدس المحتمة
لوعد بمفور، الذي اصدره وزير  69الذكرى الـ بمناسبة ي بيان صحفي امس، البلجئين، زكريا اآلغا، ف

إن الدول التي تمارس الضغوط عمى القيادة الفمسطينية لثنييا ، خارجية بريطانيا انذاك آرثر جيمس بمفور
دلة عن التوجو إلى األمم المتحدة، مطالبة اليوم بالعدول عن سياساتيا المعادية تجاه شعبنا وقضيتو العا

نصافو برفع الظمم التاريخي الناجم عن وعد بمفور وتوجيو ضغوطاتيا لحكومة االحتبلل اإلسرائيمي التي  وا 
 ترفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن بريطانيا مطالبة اليوم بتعديل سياستيا تجاه شعبنا من خبلل دعم حقوقو المشروعة في العودة 
خطائيا التي ارتكبتيا بحقو باعتبارىا الدولة األولى المسؤولة عن مأساتو وتقرير مصيره، وان تكفر عن أ

واالعتراف بالخطأ الجسيم الذي ارتكبتو بحقو عندما مّكنت الييود من خبلل وعدىا من االستيبلء عمى 
قامة دولتيم عمى أنقاض المدن والقرى الفمسطينية المدمرة في عام   .11األرض الفمسطينية وا 

 3/88/2182، الرأي، عمان
 
 حساب بطريركية الروم األرثوذكس تدين حجز بمدية االحتالل الفمسطينيةالسمطة  .7

نشرت صحيفة معاريف اإلسرائيمية خبرًا حول قيام شركة المياه التابعة لبمدية  وكاالت: - األيام -القدس 
وى تراكم ديون الروم األرثوذكس بدع االحتبلل في القدس، بالحجز عمى الحساب المصرفي لبطريركية

 بمبليين الشواكل مستحقة عمى الكنيسة.
وأكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، مسؤول ممف الكنائس حنا عميرة، دعم وتأييد القيادة 
وعمى رأسيا الرئيس محمود عباس، لكنيسة الروم األرثوذكس، وباقي الكنائس في القدس في وجو التعديات 

 عمى حقوقيا، والتي تتمثل ىذه األيام بالحجز عمى حساب الكنيسة األرثوذكسية المصرفي.اإلسرائيمية 
وقال عميرة في بيان صحافي أصدره، أمس: إن مثل ىذا القرار الخطير ما كان لُيتخذ عمى عاتق شركة 

حكومة المياه اإلسرائيمية وحدىا لوال حصوليا عمى الضوء األخضر من أعمى المستويات السياسية في ال
اإلسرائيمية، مشيرًا إلى أن ىذه الخطوة تفتح الباب لجباية سائر أنواع الضرائب التي تطالب إسرائيل الكنائس 

 بدفعيا.
 3/88/2182األيام، رام اهلل، 

 
 تتيم "جند الشام" بمحاولة اغتيال أحد كوادرىا  فتحالخميج:  .8

جند “، أصابع االتيام إلى تنظيم في مخيم عين الحموة في لبنان، أمس”فتح“وجيت حركة : بيروت
اإلسبلمي بالوقوف وراء محاولة اغتيال الكادر في قوات األمن الوطني الفمسطيني عماد السعدي في ”الشام

صابتو بخمس رصاصات وىو يعاني الموت السريري .  المخيم الخميس، بإطبلق النار عميو، وا 
المدعو ”جند الشام“لسعدي ىو أحد مسؤولي أن الذي أطمق النار عمى ا”فتح“وكشفت مصادر أمنية في 

أحمد صبلح عبد اهلل الذي توارى إلى مخيم الطوارئ حيث تتمركز تمك العناصر، الفتة إلى أنيا تكثف 
اتصاالتيا مع القوى اإلسبلمية والوطنية ولجنة المتابعة في المخيم لتسميم مطمق النار نفسو إلى لجنة 
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و لمجيش المبناني إلحالتو إلى القضاء، مؤكدة أن ىناك تنسيقًا في ىذا المتابعة الفمسطينية من أجل تسميم
 اإلطار بين الجيش والقوى األمنية المبنانية والقيادات الفمسطينية في المخيم لمحفاظ عمى األمن .

3/11/2012الخميج، الشارقة،   
 

 ىرة مقطوعة القاعالقتنا بمعاد: مرسي أسس ديكتاتورية مثيرة لالشمئزاز في مصر و جعاموس  .9
رئـــيس الطـــاقم األمنـــي  ، أنالناصــرة مـــن زىيـــر أنـــدراوس، عــن 3/11/2012، القـــدس العربـــي، لنـــدنذكــرت 

، إنــو مــن ]أمــس  والسياســي فــي وزارة األمــن اإلســرائيمية، الجنــرال فــي االحتيــاط عــاموس غمعــاد، قــال الجمعــة
تخـاب محمـد مرسـي، مـن اإلخـوان منطمق الرغبة في الوصول إلى الديمقراطية، فقـد نشـأت فـي مصـر، بعـد ان
 المسممين، رئيًسا لمجميورية، ديكتاتورية مثيرة لبلشمئزاز، عمى حد تعبيره.

وذكر موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' إن أقوال غمعاد جـاءت خـبلل مشـاركتو فـي نقـاش إسـتراتيجي بمدينـة 
 ىرتسميا، المتاخمة لتل أبيب.

كال التحــدث أْو التفــاوض بــين اإلســرائيميين والمصــريين، وكشــف النقــاب عــن أنــو ال يوجــد أي شــكل مــن أشــ
مشيًرا إلى أن التواصل الدبموماسي بين تل أبيب والقاىرة لن يحصـل فـي المسـتقبل المنظـور، مؤكـًدا عمـى أن 

 المصريين ال يريدون التحدث معنا، ولن يفعموا ذلك في المستقبل، عمى حد تعبيره.
و يتحتم عمى إسرائيل أن تحافظ بكل ثمن عمى اتفـاق السـبلم بـين الدولـة مع ذلك قال الجنرال في االحتياط إن

العبرية وبين مصر، ألن اتفاق كامب ديفيـد أغمـى بكثيـر مـن أن تقـوم إسـرائيل بتجنيـد الجـيش لمحـرب، ولفـت 
 الموقع العبري إلـى أنـو بعيـد انتخـاب مرسـي، فاجـأ وزيـر الخارجيـة اإلسـرائيمي، أفيغـدور ليبرمـان، عنـدما وجـو
دعوة لمرئيس المصري لزيارة إسرائيل، ولكـن أكـد قـادة حـزب العدالـة فـي مصـر رد عمـى دعـوة ليبرمـان بـالقول 
إن مرسي لن يقوم بزيارة إلى الكيان الصييوني، الفًتا إلى أن الرئيس المصري المخموع، حسني مبارك، الذي 

 ئيل.كانت تعتبره إسرائيل ُذخًرا إستراتيجًيا، لم يقم بزيارة إلى إسرا
فـي تصـريحات أذاعيـا راديـو إسـرائيل  ، وعن وكاالت، أن جمعاد قال2/11/2012، 48موقع عرب وأضاف 

قائبل "ما نشأ عن ىـذه الديمقراطيـة قـوة ديكتاتوريـة صـادمة." وتسـاءل جمعـاد "أيـن كـل الشـباب الـذين تظـاىروا 
 في ميدان التحرير؟ لقد تبخروا."

أن ينطــق عبـارة دولــة إسـرائيل." ويتجنـب مرســي أي إشـارة مباشــرة وقـال "الـرئيس المصــري مرسـي ال يسـتطيع 
 إلى إسرائيل في كمماتو وتصريحاتو العمنية.

 
 

 ليبرمان: عباس بتنازالتو ال يصنع لنا معروفاً  .10
قال وزير الخارجية "اإلسرائيمي" أفيغدور ليبرمان ىازئًا من رئيس السمطة محمود عباس أمـام : القدس المحتمة
وأضــاف ليبرمــان فــي  إســرائيل بيتنــا"، إن عبــاس ال يصــنع لنــا معروفــًا بتنازلــو عــن حــق العــودة".أركــان حزبــو "

تصريحاتو: "يتوجب عمى عباس أن يقدم الشكر لنا، ألنو بدوننا لم يكن لسمطتو أن تتواصل ولو دقيقة واحـدة 
 في الضفة المحتمة ".

 2/11/2012، الرسالة، فمسطين
 

 "إسرائيلـ"سي واإلخوان ال تعكس الموقف الرسمي لتصريحات جمعاد حول مر  راك:اب .11
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أن وزيـر األمـن إييـود بـاراك أصـدر بياًنـا يعـارض فيـو « يديعوت أحرونـوت»ذكر موقع : وكاالت - 48عرب
وجـاء فـي . تصريحات عاموس جمعاد، رئيس الشعبة األمنية والسياسية في الوزارة عن الديمقراطيـة فـي مصـر

، وقـال: "إن «التصـريحات المنشـورة ال تعكـس موقـف وزارة األمـن»راك، أن البيان، الذي صدر عـن مكتـب بـا
 الوزارة وعاموس جمعاد ال ينويان التدخل في الشئون الداخمية لمصر".

 2/11/2012، 48موقع عرب 
 

 أعضاء بحزبي كاديما والعمل يقّيمون دعم واشنطن لتل أبيب في عيد أوباما .12
، يوئيــل حســون، إن الــرئيس أوبامــا يتحمــل «كــديما»مـن حــزب  ال عضــو الكنيســت: قــتـل أبيــب: نظيــر مجمــي

مسؤولية أساسية عن الجمود السياسي الراىن بين اإلسـرائيميين والفمسـطينيين، ألنـو لـم يمـارس الضـغط بشـكل 
جدي عمى الحكومة اإلسرائيمية حتى توفر الشروط لمعودة إلى طاولـة المفاوضـات. وقـال حسـون إنـو لـذلك ال 

ى منافسو الجميوري، ميت رومني. ورد عضو الكنيسـت آريـو إلـداد، مـن المعارضـة اليمينيـة يفضل أوباما عم
أوبامــا ال »المتطرفــة والمعــروف برأيــو أن تســوية الصــراع يكــون فــي إقامــة دولــة لمفمســطينيين فــي األردن، أن 

اليــات المتحــدة، ، مضـيفا أنــو قابــل رئـيس الــوزراء نتنيــاىو بعـد أن عــاد مــن زيـارات لمو «تيمـو مصــمحة إســرائيل
 ، في إشارة إلى عمق االختبلف بين الزعيمين.«لقد بدا نتنياىو كأنو مصاب بصدمة نفسية»وأردف 

وقال عضو الكنيسـت مـن حـزب العمـل، عميـر بيـرتس، ووزيـر الـدفاع األسـبق، إن أوبامـا قـدم إلسـرائيل أكثـر 
ســرائيل أكبــر ممــا قدمــو الــرئيس صــادق عمــى عــون مــالي وعســكري إل»مــن ســابقيو، وأردف أن الــرئيس أوبامــا 

، وأضـــاف أن أوبامـــا خـــرج عـــن القاعـــدة األميركيـــة المألوفـــة موافقـــا أن يقـــدم إلســـرائيل العـــون لمشـــاريع «بـــوش
يمكننــا اليــوم صــنع المزيــد مــن وحــدات »وأردف « القبــة الحديديــة»عســكرية مــن دون إشــراك أميركــا بيــا، مثــل 

 «.منظومة القبة الحديدية بفضل أوباما
 3/11/2012، األوسط، لندن الشرق

 
 تدعم رومني  "سرائيل"إمريكية: األالرئاسية االنتخابات  .13

ســرائيل امميــا فــي فــوز المرشــح الجميــوري النتخابــات الرئاســة االمريكيــة ميــت إالقــدس ـ ا ف ب: ال تخفــي 
 رومني في مواجية الرئيس باراك اوباما.

سرائيمية فـي جامعـة بـار ايـبلن ان 'االسـرائيميين يشـككون ويرى ايتان جمبوع الخبير في العبلقات االمريكية اال
 قميبل في اوباما ويفضمون رومني'.

عمى المستوى الشخصي مع رئيس الوزراء االسـرائيمي بنيـامين  --واضاف 'ىذا بسبب موقف اوباما الصارم 
 نتنياىو وايضا عمى المستوى الدبموماسي تجاه اسرائيل'.

سو 'يفضل رومني النو يشعر بان العبلقـات مـع اوبامـا كانـت متـوترة ولـم يكـن وبحسب جمبوع فان نتانياىو نف
 '.--ال عمى المستوى الشخصي وال الوطني  --ىناك ما يكفي من التعاون 

ويشــير جمبــوع الــى انــو بينمــا يبــدو ان اوبامــا ورومنــي متفقــان فــي موقفيمــا تجــاه احتياجــات اســرائيل االمنيــة، 
 يتعمق بالبرنامج النووي االيراني. ىناك فارق كبير بينيما فيما

وتابع جمبوع انو من وجية نظر نتنياىو فان 'اوباما ضد اي استخدام اسرائيمي لمقوة ولن يقوم باسـتخدام القـوة 
بنفسو ضد ايران )..( ورومني لن يستخدم القوة بنفسو لكنو سيسمح لنتنياىو بتنفيذ الخيار العسكري في حـال 

 اختار القيام بذلك'.
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لنســبة لبيتــر ميــدينذ اســتاذ العمــوم السياســية فــي الجامعــة العبريــة فــي القــدس فانــو عمــى الــرغم مــن تصــوير وبا
بعض وسائل االعبلم االمريكية وييود امريكا المحافظين الوباما عل انو عامل اسـرائيل بفتـور، قامـت ادارتـو 

 بالكثير من اجل امن الدولة العبرية عمى مدى السنوات االربع الماضية.
وقال ميدينذ لوكالة فرانس برس ان 'القضية الفعمية السرائيل بغض النظـر عمـن تريـد ىـي االمـن او الـدفاع'، 

 مشيرا الى ان ىناك 'الكثير من االدلة' التي تظير بان ادارة اوباما قامت بالكثير لدعم امن اسرائيل.
را ولكــن القضــية الرئيســية تتعمــق واشــار الــى انــو عمــى الــرغم مــن ان رغبــة نتنيــاىو بانتخــاب رومنــي ليســت ســ

 بالرئيس الذي سيحمي ظير اسرائيل.
وتابع 'ىناك اجماع عمى ان العبلقـة الشخصـية بـين نتنيـاىو واوبامـا ليسـت جيـدة ولكـن بعـد قـول ذلـك، انظـر 

 الى سجل ما فعمو اوباما وادارتو'.
 3/11/2012، القدس العربي، لندن
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( النقاب عن بدء ما يسمى بـ"إدارة 11-2كشفت أسبوعية "كول ىعير" العبرية أمس الجمعة ): القدس المحتمة
أراضي إسرائيل" ووزارة البنـاء واإلسـكان الصـييونية بتسـويق أراض لبنـاء أكثـر مـن خمسـة آالف وحـدة سـكنية 

 وحدة في مناطق يزداد فييا الطمب. 2000جديدة منيا 
فقـط  بالمائـة 35 – بالمائـة 25سب الصحيفة العبرية، فسيتم "تسويق األراضي بأسعار متدنيـة تتـراوح بـين وح

مـــن الســـعر الـــذي يحـــدده مخمنـــو قيمـــة ىـــذه األراضـــي، بيـــدف التســـييل عمـــى المســـتثمرين وتخفـــيض أســـعار 
 المنازل".

يل التفكجي في تصـريح نشـر لـو وقال خبير االستيطان ورئيس وحدة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خم
اليــوم الســبت، وصــل "المركــز الفمســطيني لئلعــبلم"، إن بمديــة االحــتبلل فــي القــدس المحتمــة أودعــت األســبوع 

( إلقامــــة مكــــب لمنفايــــات ومعالجتيــــا عمــــى أراضــــي قــــرى عناتــــا 13900الماضــــي المخطــــط الييكمــــي رقــــم ) 
طـة الوقـود عمـى الشـارع الـرئيس بـين قريتـي الـزعيم والعيساوية وشعفاط في منطقة وادي الرجعيات، مقابـل مح

 وشعفاط.
وأشــار إلــى أن ىــذه المنطقــة الواســعة مــن أراضــي شــمال شــرق القــدس الشــرقية، تــم فصــميا عــن قريــة عناتــا 

 وشعفاط بجدار الفصل إلقامة مغتصبة البوابة الشرقية وربطيا بمغتصبة التمة الفرنسية.
في الحكم العسكري الصييوني تخطـط السـتغبلل األراضـي الواقعـة مـا وأوضح التفكجي أن البمدية والسمطات 

بين مقر قيادة حرس الحدود وشـرطة االحـتبلل المقامـة عمـى أراضـي العيسـاوية شـرقًا حتـى الحـاجز العسـكري 
عمى مدخل مخيم شعفاط، حيـث طبيعـة األرض المرتفعـة والمشـرفة عمـى منطقـة الغـور وطوبغرافيتيـا المؤديـة 

المنطقة الشمالية، بحيث يتم ربـط مغتصـبة التمـة الفرنسـية بمغتصـبات راخـس شـعفاط ومعاليـو  إلى القدس من
أدومـيم فــي المرحمـة المقبمــة لتشــكيل كتمـة اســتيطانية تغمـق البوابــة الشــرقية لمقـدس بجــدار اسـتيطاني واســع مــن 

نـع تقسـيم القـدس فـي أي الغور حتى القدس الغربية في واحدة من الحمقات االستيطانية األكبر الراميـة غمـى م
 مفاوضات مقبمة.

 3/11/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم
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اعتمــــدت قيــــادة القــــوات البريــــة اإلســــرائيمية، أخيــــرًا، نوعــــًا جديــــدًا مــــن القنابــــل اليدويــــة ال تنفجــــر إذا ارتطمــــت 
"، مــن قبــل شــركة 26تصــنيع القنبمــة الجديــدة، التــي تحمــل اســم "نــامبر بالرصــاص أو الشــظايا المتفجــرة. وتــم

، عنـدما أطمـق مقاتـل فمسـطيني 2010الصناعات العسكرية اإلسرائيمية، حيث تم اتخاذ قرار صنعيا في عـام 
النـار عمــى جنــدي إســرائيمي خــبلل عمميـات عســكرية وأصــاب العيــار النــاري القنبمـة اليدويــة فــي جيــب الجنــدي 

 جنديين.ي، ما أدى إلى انفجارىا وقتل اإلسرائيم
 3/11/2012، البيان، دبي
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سفن حربية من كوريا  4ذكر مسؤول كوري جنوبي اليوم السبت، أن إسرائيل تسعى لشراء : وكاالت –سيول 
سـبوع المقبـل لبحـث صـفقة محتممـة.ونقمت وكالـة الجنوبية، وتخطط إلرسال عـدد مـن مسـؤولييا إلـى سـيول األ

األنبــاء الكوريــة الجنوبيــة يونيــاب عــن المســؤول مــن وكالــة تزويــد األســمحة التــي تــديرىا الدولــة، أن إســرائيل 
سترسل مسؤولين إلى شركتين كوريتين جنوبيتين لتصنيع السفن الحربيـة بغيـة بحـث المسـألة منتصـف الشـير 

مميــون  100طنــًا ويقــدر ثمــن كــل منيــا حــوالي  1400أن زنــة الســفن الحربيــة  ولفــت المســؤول، إلــى المقبــل.
 دوالر.

 3/11/2012، الشرق، الدوحة
 

 دراسة إسرائيمية: السالم مع الفمسطينيين بات مستحيال في ظل سيطرة اإلسالم السياسي  .17
ي، التـابع لجامعـة تـل الناصرة ـ زىير أندراوس: قالت دراسة صادرة عـن معيـد أبحـاث األمـن القـومي اإلسـرائيم

أبيــب، إن التوصــل إلــى ســبلٍم مــع الفمســطينيين فــي المســتقبل المنظــور ىــو مــن رابــع المســتحيبلت، ذلــك ألن 
المجتمع الفمسطيني ليس مستعدا بعد لمتخمي عن اليدف المشترك لجميع الدول العربية وىـو الـذي كـان قائًمـا 

 واآلن القضاء عمييا، عمى حد تعبير الدراسة.حتى قبل تأسيس الدولة العبرية: منع دولة ييودية، 
وأضــــافت الدراســــة أن حقيقــــة أن الصــــراع السياســــي الــــداخمي الضــــروري لممجتمــــع الفمســــطيني لتغييــــر ىدفــــو 
األساسي لم يحدث، مشيرًة إلى أن كبار القادة الفمسطينيين أكدوا عمى رفضيم القاطع إلسرائيل الييودية، كما 

نشــر ثقافـة الكراىيـة لمدولـة العبريـة ولمشــعب الييـودي فـي منـاىج التعمـيم بالمــدارس أنيـم عممـوا ومـا زالـوا عمـى 
 الرسمية، وكذلك في حمبلتيم الدعائية.

عــبلوة عمــى ذلــك، أوضــحت الدراســة أن البيئــة السياســية الراىنــة فــي العــالم العربــي، ُيســيطر عمييــا اإلســبلم 
ن الدراسة تتوقع عدم حدوث أي تغيير حاسـم فـي الـرأي المتزمت والمعادي جًدا إلسرائيل ولمغرب، وبالتالي فإ

العـــام الفمســـطيني، مؤكـــدًة عمـــى أن النقـــاش حـــول العـــداء يمكـــن أْن يبـــدأ فقـــط بعـــد ىـــدوء الحركـــات اإلســـبلمية 
األصولية التي تنتشر كالنار بعد اليشـيم فـي الـوطن العربـي، فقـط عنـد ذلـك، سُتسـمع األصـوات المعتدلـة فـي 

 التي تؤمن بأنو يجب التنازل عن فكرة القضاء عمى إسرائيل، عمى حد قول الدراسة.الشارع الفمسطيني، و 
وتقتـرح الدراسـة عمـى صـناع القـرار فـي تـل أبيـب مـن أجـل السـبلم فـي المسـتقبل عـدة اقتراحـات، منيـا، رفـض 

ــا، اإلدعــاء الفمســطيني بأنــو ال توجــد صــمة تاريخيــة قديمــة بــين الشــعب الييــودي وبــين  إســرائيل، رفًضــا قاطًع
أرض إســـرائيل، التأكيــــد عمـــى أن الغــــرب، وتحديـــًدا أوروبــــا والواليـــات المتحــــدة األمريكيـــة، ال يــــرفض شــــرعية 
إســرائيل تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، أمــا االقتــراح الثالــث فيؤكــد عمــى شــطب حــق العــودة مــن القــاموس، 

يجب أْن يتم خارج حدود الدولة وتأكيد قادة دولة االحتبلل عمى أن توطين 'البلجئين )اليبلالن في األصل(، 
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العبرية، كما تقترح الدراسة مراقبة حسـابات السـمطة الفمسـطينية وغيرىـا مـن التنظيمـات الفمسـطينية، وتخفـيض 
المعونات لمنع الفمسطينيين من استخدام الفمسـطينيين األمـوال األجنبيـة لـدعم البنيـة التحتيـة لئلرىـاب، وتعمـيم 

لتحقيـق مكاسـب شخصـية، باإلضـافة إلـى ذلـك، تـرى الدراسـة أنـو يجـب تشـجيع الكراىية، وملء جيوب القـادة 
سـرائيل  النقاش الحر والصحافة الحرة في المجتمع الفمسطيني، كما جاء في الدراسـة أنـو يتحـتم عمـى الغـرب وا 

معنوية أيًضا محاربة التنظيمات اإلسبلمية المتطرفة في العالم العربي ومنعيا من تمقي المساعدات المادية وال
مـــن الجميوريـــة اإلســـبلمية اإليرانيـــة، والتـــوازي مـــع ذلـــك، إنيـــاء المشـــروع الســـعودي الـــذي يقـــوم بـــدعم التيـــار 
الوىــابي المتزمــت فــي العــالم العربــي، وبالمقابــل تشــجيع الجيــات المعتدلــة فــي العــالم العربــي، عمــى حــد قــول 

 الدراسة.
يين حول حجم األراضـي التـي يريـدونيا إلقامـة دولـة عبلوة عمى ذلك، ترى الدراسة أنو يجب مناقشة الفمسطين

قابمــة لمحيــاة، واالقتــراح األخيــر ىــو كــي الــوعي الفمســطيني بــأن الســبلم مــا زال بعيــد المنــال مــن جيــة، ومــن 
الجيــة الثانيــة، التأكيــد ليــم عمــى أْن ال يفقــدوا الثقــة فــي إمكانيــة التوصــل إلــى ســبلٍم مــع اإلســرائيميين. ولكــن 

ع أن الحقيقة الواقعة تؤكد عمى أن السبلم ما زال بعيدا جدا، فعمى صناع القرار في تـل أبيـب الدراسة تقول م
أْن يفحصــوا جيــدا ىــل الشــعب الفمســطيني عمــى اســتعداد لقبــول ســبلٍم مــع إســرائيل لــيس قائمــا عمــى القضــاء 

إلسـرائيمية ترتيـب عمييا، وبعد التحقق من ىذه المسألة الحساسة جًدا، بحسـب الدراسـة، يجـب عمـى الحكومـة ا
 إستراتيجية جديدة لمدفع باتجاه السبلم مع الفمسطينيين.

باإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن إســرائيل لــدييا الكثيــر لتفعمــو لكــي يكــون الفمســطينيون أكثــر عدالــة ووفــاًء لقضــيتيم، 
اإلسـرائيميين  التي يجب أْن تحمـل الطـابع األخبلقـي، وربمـا أيًضـا لزيـادة التفـاىم بـين الييـود والعـرب، أْي بـين

والفمســـطينيين، ذلـــك أنـــو حتـــى اليـــوم اتســـمت ىـــذه العبلقـــات بأغمبيتيـــا فـــي ســـاحات المعـــارك، وعمـــى إســـرائيل 
إقناعيم بأن ميزان القوى ال يعمل لصالحيم في ىذا االتجاه مع مرور الوقت، وأن وضعيم سيكون أسـوأ ممـا 

ولكــن معــدي الدراســة يؤكــدون عمــى أنيــم لــم عميــو اليــوم فــي حــال مواصــمتيم التمســك بخيــار الكفــاح المســمح، 
 يتمكنوا من تحديد تأثير الخطوات التي تم طرحيا من أجل تغيير األفكار الفمسطينية في ما يتعمق بالسبلم.

وحــذرت الدراســة مــن أن ممارســة الضــغوطات عمــى إســرائيل ســيكون ليــا تــداعيات ســمبية لمغايــة، منيــا، عمــى 
ور لـدى الفمسـطينيين بأنـو مـن الممكـن القضـاء عمـى إسـرائيل مـن ناحيـة سبيل الذكر ال الحصـر، تعزيـز الشـع

وتقويض فرص السبلم من ناحية أخرى، وتعترف الدراسة اإلسرائيمية بأن مـا أسـمتو بالتشـخيص اإلسـتراتيجي 
المعروض ىنا ال ُيثير التفاؤل، والسـيناريو لـيس إيجابيـا، ولكـن المـأمول ىـو أْن ينشـأ الجيـل الفمسـطيني الـذي 
يقود شعبو بعيًدا عن الحروب، ولكـن الدراسـة ُتشـكك فـي وجـود قيـادات شـابة عمـى اسـتعداد ألداء ىـذا الـدور، 
عمــى حــد قــول الدراســة اإلســرائيمية. ولفتــت الدراســة أيضــا إلــى أن التشــخيص اإلســتراتيجي المطــروح فــي ىــذه 

ت فـي وضـٍع خطيـر، وربمـا سـيزداد ىـذا الدراسة ال ُيبشر بالخير لمدولة العبرية، األمر الذي يعنـي أنيـا مـا زالـ
الوضــع ســوًءا إلــى حــد كبيــر األمــر الــذي ســيجعل الســبلم مســتحيبًل مــع الفمســطينيين، ومــع ذلــك تؤكــد الدراســة 
عمى أن التعامي عن الواقع المرير، الذي تم عرضو ال يعود بالفائدة عمى إسرائيل، ولكن السبلم ال ُيمكن أْن 

 طريق األمل بأنو سيتحقق. يتحقق عن طريق التظاىر أْو عن
وعزت الدراسة التراجع الحاد في فرص السبلم إلى اتفاق أوسمو، الذي عوًضا عن تقريب وجيات النظـر بـين 
الطـــرفين، أدى إلـــى تعميـــق اليـــوة بينيمـــا، وخمصـــت الدراســـة إلـــى القـــول إنـــو عمـــى الـــرغم مـــن أن التشـــخيص 

وجـــود واقـــع مريـــر، فيجــب عمـــى إســـرائيل اختيـــار اإلســتراتيجي الـــذي تـــم عرضـــو فــي ىـــذا الســـياق يؤكـــد عمــى 
الوســائل لمــرد عمــى الوضــع القــاتم فــي العــالم العربــي وفــي الشــارع الفمســطيني عــن طريــق التأكيــد عمــى أن ليــا 
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الحقـــوق التاريخيـــة عمـــى أرض إســـرائيل، وىـــي عمـــى اســـتعداد وقـــدرة لمـــدفاع عـــن ىـــذه الحقـــوق بشـــتى الطـــرق 
الموقــف المبــدئي، وبالمقابــل، عمــى إســرائيل والغــرب توجيــو رســالة حــادة والوســائل، وأنيــا لــن تتزحــزح عــن ىــذا 

وصارمة إلى العالم العربي، الذي يرى في أرض إسـرائيل أرضـا إسـبلمية، بأنـو لـيس قـادرا عمـى تـدمير الدولـة 
العبريــة، وأنــو يتحــتم عميــو البحــث عــن الســبلم بــدل الحــرب، وىــذه األمــور، تتطمــب الشــجاعة ورباطــة الجــأش 

 ميم والنفس الطويل من إسرائيل.والتص
 3/11/2012، القدس العربي، لندن

 
 لـ "قدس برس": عباس خذل الشعب الفمسطينيرئيس مركز العودة الفمسطيني  .18

لندن: انتقد رئيس مركز العودة الفمسطيني في بريطانيا ماجد الزير تصريحات الرئيس محمود عباس لمقناة 
التي قال فييا بأن فمسطين تتمثل فقط في الضفة الغربية المحتمة وقطاع الثانية في التمفزيون اإلسرائيمي، و 

لى األبد، واعتبر ذلك وصمة عار في تاريخ  غزة فقط، وغير ذلك من أراض ىي إسرائيل وبشكل نيائي وا 
 الشعب الفمسطيني ودليبل ممموسا عمى أن الرئيس عباس لم يعد يمثل إرادة ىذا الشعب وال يدافع عن حقوقو.

ا الزير في تصريحات لـ "قدس برس" جميع الفصائل والقوى السياسية الفمسطينية إلى رفع الغطاء ودع
لمتمفزيون اإلسرائيمي "يمثل وصمة عار  السياسي عن رئيس السمطة الفمسطينية وقال إن تصريحات عباس

ترفع الغطاء عن في تاريخ الشعب الفمسطيني، ولذلك فإن المطموب من الشعب الفمسطيني وقواه الحية أن 
مثل ىذه الشخصيات ميما عبل وزنيا، ألن حقوق الشعب الفمسطيني ليست قابمة لممساومة، وألن العبلقات 
العامة مع االحتبلل ال تبرر التفريط في حقوق الشعب الفمسطيني وثوابتو، فعكا ويافا وحيفا كميا مدن 

 ذه حقوق غير قابمة لممساومة".فمسطينية لم يتنازل عنيا الفمسطينيون ويجب استعادتيا، وى
 2/11/2012قدس برس، 

 
 يقمع مسيرات بالضفة وأىالي بيت صفافا يحتجون عمى مخطط لتقسيم قريتيم االحتالل .11

وكاالت:  قمعت قوات االحتبلل أمس مسيرات سممية ضد االستيطان  –اسامة العيسة  -نائل موسى
 فييا، وشنت غارة جوية عمى قطاع غزة.والجدار العنصري وجرحت واعتقمت عددا من المشاركين 

واعتقمت قوات االحتبلل طفبل وأربعة متضامنين أجانب، وأوقعت عشرات االصابات وحاالت االختناق 
لوعد بمفور المشؤوم  95بالغاز المسيل لمدموع بين متظاىرين محميين ودوليين احيوا سمميا أمس الذكرى الـ 

ف رام اهلل الغربي. وشيدت قريتا بمعين والنبي صالح مواجيات فوق أراضييم المصادرة والميددة في ري
وصفت بالعنيفة رشق خبلليا متظاىرون جنود االحتبلل بالحجارة واحرقوا أعبلما ورموزا احتبللية، محاولين 

 الوصول الى أراضييم المصادرة.
ات من المواطنين وقمعت قوات االحتبلل مسيرة المعصرة األسبوعية التي انطمقت أمس بمشاركة العشر 

والمتضامنين األجانب، الذين احيوا ذكرى وعد بمفور وذكرى مجزرة كفر قاسم، وذكرى الشييد ياسر عرفات. 
وتمكن المشاركون في المسيرة من اغبلق الشارع الذي تسير عميو مركبات المستوطنين في المنطقة ألكثر 

 أليدي.من ساعة، وخاضوا مواجيات مع جنود االحتبلل، وتشابكا با
كما قمعت قوات االحتبلل أمس مسيرة كفر قدوم األسبوعية التي نظمتيا حركة فتح واحيا المشاركون فييا 

 الذكرى السنوية لوعد بمفور المشؤوم.
  3/11/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 بسبب فرض ضرائب إسرائيمية عمى المياهتيديد كنسي بإغالق أبواب كنيسة القيامة  .20

كاالت: قال بطريرك القدس وسائر أعمال فمسطين واألردن ثيوفيموس الثالث، إن الكنيسة و  -القدس
األرثوذكسية وبالتشاور مع رؤساء الكنائس، متجية نحو إغبلق كنيسة القيامة، إذا لم تتوقف محاوالت شركة 

 المياه اإلسرائيمية لتغيير الوضع القائم "الستاتس كوو".
يمية نشرت خبرًا حول قيام شركة المياه التابعة لبمدية االحتبلل في القدس، وكانت صحيفة معاريف اإلسرائ

 بالحجز عمى الحساب المصرفي لمبطريركية بدعوى تراكم ديون بمبليين الشواكل مستحقة عمى الكنيسة.
وأوضح البطريرك ثيوفيموس في تصريحات صحافية، أمس، أن "إبقاء الوضع القائم الذي وفر الحماية 

ن اتخذنا خطوات غير مسبوقة مثل لكنيسة  القيامة منذ عقود ىو أمر مصيري، ولن نسمح بتغييره حتى وا 
إغبلق الكنيسة، ولكن في نفس الوقت ُنصمي من أجل أن تتراجع الشركة اإلسرائيمية عن خطواتيا حتى ال 

ا لكي ُتغير نصل إلى تمك المرحمة حيث إنيا فتحت الطريق نحو إغبلق الكنيسة والكرة اآلن في ممعبي
 الوجية".

وشدد عمى أن اإلجراءات اإلسرائيمية بحق الكنائس في األراضي المقدسة تمس بقداستيا ومكانتيا الدينية، 
وقال: "والوقوف إزاء ىذه السياسات دون فعل شيء أمر غير وارد، ومسؤولياتنا وواجبنا في حفظ مقدساتنا 

رثنا الديني والتاريخي والحضاري نابعة من قو   ة إيماننا التي ال يضاىييا شيء عمى وجو األرض".وا 
من جانبو، قال الناطق باسم البطريركية األرثوذكسية األب عيسى مصمح، لـ"وفا" إن "موظفين صغارًا في 
سمطة المياه اإلسرائيمية وغيرىا يفرضون مبليين الدوالرات كرسوم عمى الكنيسة ويتعاممون مع كنيسة القيامة 

ن أية قطرة مياه تأتي من تمك المصمحة فميعمموا بطرق غير الئقة،  وىم غير مرحب بيم، ولن نستقبميم، وا 
 أنيا عمى حسابيم ولن ندفع ثمنيا".

 3/11/2012األيام، رام اهلل، 
 

 يحققون مع ناشط فمسطيني في فرنسا من الموساد سرائيميونإضباط  .21
قرية بمعين اول ساعات عيد االضحى  عمي سمودي: أمضى الناشط الفمسطيني ابراىيم برناط من -جنين 

المبارك موقوفا في احد مراكز الشرطة الفرنسية في باريس بعدما اختطف وتعرض لمتحقيق من قبل ضباط 
 من المخابرات االسرائيمية بحضور افراد من الشرطة والمخابرات الفرنسية.
شالونسرسون" القريبة من مدينة "ليون" وجرى ذلك اثناء تنفيذ فعالية تضامنية مع الشعب الفمسطيني في بمدة "

 في ذات الوقت الذي كانت تجري فيو مباراة كرة القدم بين فريقين اسرائيمي وفرنسي.
واوضح برناط وىو من نشطاء المقاومة الشعبية في فمسطين ورئيس المعرض الفمسطيني لتوثيق جرائم 

يات داعمة لممقاومة الشعبية ونضال االحتبلل، انو يزور فرنسا ضمن دعوة رسمية من منظمات وفعال
الشعب الفمسطيني، تشمل عدة مدن فرنسية لمتعريف بالمقاومة الشعبية وبنضاالت الحركة االسيرة في 
 سجون االحتبلل وفضح جرائمو وانتياكاتو وحشد الدعم والمؤازرة لمقضية الفمسطينية في المجتمع الفرنسي .

 2/11/2012القدس، القدس، 
 

 فمسطينيا عمى خمفية طعن مستوطن 12"إسرائيل" تعتقل ية: الضفة الغرب .22
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فمسطينيا عمى األقل،  12قنا: اعتقمت شرطة االحتبلل اإلسرائيمي، مساء اليوم الجمعة،  –القدس المحتمة 
وذلك عمى خمفية طعن مستوطن من قبل فمسطينيين اثنين، في حي رأس العامود بسموان شرق القدس 

 المحتمة.
مومات وادي حموة بسموان إن عممية االعتقاالت تترافق مع عممية مداىمة كبيرة ألنحاء البمدة وأفاد مركز مع

وأعمال تمشيط إسرائيمية في المنطقة، بحثا عن منفذي عممية الطعن، مؤكدا اقتحام القوات ألحياء الحارة 
 الوسطى وبطن اليوى وحارة الغول في سموان.

مية أن التحقيقات األولية في واقعة طعن المستوطن برأس العمود من جية أخرى، أفادت الشرطة اإلسرائي
يستدل عمى سيره مشيا من حائط البراق التجاه التجمع السكني الييودي "موسكوفيتش" القائم بحي رأس 
العمود وبرفقتو صديق لو وعندما وصل االثنان بالقرب من دوار رأس العمود ىوجما وانقض عمييما شابان، 

 ل الجريح الذي وصفت إصابتو بالمتوسطة لمعبلج في مستشفى "ىداسا" عين كارم.مشيرة إلى نق
 2/11/2012الشرق، الدوحة، 

 
 إسرائيمي عمى غزة مدفعيقصف  .23

كامل ابراىيم: أصيب، صباح امس، فمسطيني بجروح خطيرة، بشظايا قذيفة مدفعية  -القدس المحتمة 
 وسط قطاع غزة.« جحر الديك»إسرائيمية، في منطقة 

وقالت مصادر فمسطينية ان الدبابات اإلسرائيمية المتمركزة عمى الشريط الحدودي قصفت منطقة جحر الديك 
وسط القطاع بعدة قذائف، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح خطيرة، وجرى نقل المصاب إلى 

 مستشفى شيداء األقصى في مدينة رفح.
 3/11/2012الرأي، عمان، 

 
 ة عبر معبر رفحولى من الحجاج الفمسطينيين إلى غز األ  الدفعةوصول  .24

وصل إلى معبر رفح البري، أمس، الدفعة األولى من الحجاج الفمسطينيين القادمين عن طريق : )د .ب .أ(
 مطار القاىرة حيث تم إنياء إجراءات عبورىم إلى غزة.

نيين ىم من حجاج المكرمة الدفعة األولى التي وصمت من الحجاج الفمسطي“وقال مصدر أمني مصري، إن 
وأضاف أنو سوف يتم في وقت الحق استكمال باقي ”. الممكية السعودية من األسرى وأىالي الشيداء

 الحجاج الفمسطينيين خبلل األسبوع المقبل وبدءًا من اليوم )السبت(.
 3/11/2012الخميج، الشارقة، 

 
 ين إلى العالمكانت بوابة فمسطقمنديا التي الى بمدة  الحياةمعرض يعيد  .25

رويترز:أعاد معرض فني الحياة الى بمدة قمنديا، الواقعة إلى الشمال من مدينة القدس المحتمة، والتي لم تعد 
قبلع الطائرات من المطار المجاور ليا الذي تم إغبلقو بعد حرب العام  تستيقظ عمى صوت ىبوط وا 

1967. 
انيم يسعون الى التذكير بما كانت عميو قمنديا « صريةمعرض قمنديا الدولي لمفنون الب»وقال القائمون عمى 

يومًا حين كانت معبرًا الى العالم عبر مطارىا، وبعدما أصبحت رمزا لممعاناة بسبب حاجز عسكري يفصميا 
 عن محيطيا.
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وافتتح المعرض الذي تنظمو سبع مؤسسات فمسطينية تعمل في مجال الفن والثقافة في بيت ميجور يشبو 
 عود الى العصر العثماني، عمى بعد مئات األمتار من مطار القدس الدولي المغمق حاليا.القمعة، وي

ليس »وقال مدير االكاديمية الدولية لمفنون المعاصرة خالد الحوراني، وىو أحد القائمين عمى المعرض، 
لعالم بأعمال فنانًا من فمسطين وأنحاء ا 50صدفة ان يتم اختيار معرض بيذا الحجم حيث يشارك معنا فيو 

 «.فنية متميزة ليكون افتتاحو ىنا في ىذا المكان
وافتتح المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من الشير الحالي، وتتعدد فعالياتو وأماكن عروضو لتشمل 

لممخرجة ناىد « خمس دقائق عن بيتي»مناطق مختمفة من الضفة الغربية، بعرض لفيمم وثائقي بعنوان 
 مطار القدس الدولي.عواد، ويروي قصة 

 3/11/2012السفير، بيروت، 
 

 برفع الحصار عن القطاع "إسرائيل"زيارة غزة ويطالب برغبتو  يجددأردوغان  .26
د ب أ: أفادت تقارير صحفية تركية بأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جدد نيتو لزيارة  -أنقرة 

حصارىا عن القطاع كشرط الستعادة العبلقات  قطاع غزة، وطالب في تصريحات صحافية إسرائيل برفع
 بين أنقرة وتل أبيب.
التركية الجمعة أن أردوغان صرح لمصحافيين عمى متن الطائرة في طريق  "توداي زمان"وذكرت صحيفة 

ن السمطات التركية تجري محادثات مع  عودتو من برلين إلى أنقرة الخميس بأنو يخطط لزيارة غزة قريبا، وا 
 في القطاع إلتمام الزيارة.المسؤولين 

ن األخير  وقال أرودغان إنو اقترح عمى الرئيس الفمسطيني محمود عباس أن يصطحبو في زيارة غزة وا 
 ."تحمس لبلقتراح"

وذكرت الصحيفة أن أردوغان أكد عمى طمبو إلسرائيل بأن ترفع حصارىا عن غزة. وقال إن المستشارة 
زيارتو أللمانيا بأن يتخذ خطوات لتطبيع العبلقات مع إسرائيل موضحا األلمانية أنجيبل ميركل طالبتو خبلل 

 ."الفمسطينية –'ناقشنا القضية اإلسرائيمية 
 3/88/2182القدس العربي، لندن، 

 
 وأجيزة مخابرات أوروبية "الموساد"مصريا تعمل لصالح  88اعتقال شبكة تجسس تضم  .27

متيما، أغمبيم  71جيات سيادية ألقت القبض عمى كشفت مصادر أمنية مصرية رفيعة عن أن  -القاىرة 
اإلسرائيمي « الموساد»خبليا تجسس لحساب  1مصريون، فى أماكن متفرقة بالقاىرة والسويس؛ لتورطيم فى 

وأجيزة مخابرات أوروبية، منذ الثورة وحتى بعد تولي الرئيس محمد مرسي، وأكدت أن التفاصيل ستعمن 
 خبلل أيام.

إن التحقيقات األولية مع العناصر المقبوض عمييا توصمت »المصرية « الوطن»يفة وقالت المصادر لصح
إلى انيم جمعوا معمومات حول حركة البورصة ورواتب الموظفين، إضافة لمعمومات عسكرية، وتصوير عدد 

 «.من المعدات واألسمحة، وحركة السفن العابرة في قناة السويس
 3/88/2182الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 في حمب السورية تعتقل مسئوال ميدانيا لحركة حماس : األجيزة األمنيةوكالة قدس برس .28
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قال نشطاء سوريون إن السمطات األمنية اعتقمت قبل أيام قميمة، مسؤول حركة حماس السابق في : بيروت
 .مدينة حمب شمال الببلد اعتقالو في مخيم "نيرب" في حيث تم البلذقية عبدالجبار الشمبي،

لئلقامة في مخيم "النيرب" بناءً  عمى   وقالت مصادر مقربة من "حماس" لـ "قدس برس" إن الشمبي انتقل
قرار من حركة "حماس"، وذلك لئلشراف عمى عممية توزيع المساعدات اإلنسانية لبلجئين الفمسطينيين في 

خيمات، عمى إثر األحداث المخيم، في أعقاب تدىور الوضع االقتصادي لمفمسطينيين الذي يقيمون في الم
وأوضح المصادر التي تحدثت لـ "قدس برس" طالبة عدم اإلشارة إلييا،  .شيرا 19الدائرة في سوريا منذ نحو 

أن الشمبي محتجز في سجن مطار حمب، ولم توجو لو السمطات السورية أي اتيام، ويعتقد أن سبب اعتقالو 
الجدير بالذكر أن مسؤول "حماس"  .بلجئين الفمسطينيينيعود إلى نشاطو في العمل اإلغاثي في أوساط ال

في البلذقية الشيخ محمد أبو توىة، الذي حل محل الشمبي بعد نقمو إلى مخيم "النيرب" معتقل ىو األخر منذ 
 .عدة شيور لدى السمطات السورية

 2/11/2012قدس برس، 
 
 
 

 مثقفون عرب: ال لممتاجرة باألسرى الفمسطينيين .29
أصدر نخبة من المثقفين العرب بيانا خاصا حول الدعوة التي وجيتيا الجامعة العربية، : ورالدست -عمان 

مؤخرًا، إلى عدٍد من الشخصيات العربية والعالمية لحضور مؤتمر دولي بشأن األسرى والمعتقمين 
راقية بغداد، الفمسطينيين والعرب في سجون االحتبلل اإلسرائيمي، وىو المؤتمر الذي سيفتتح في العاصمة الع

وضع األسرى والمعتقمين الفمسطينيين والعرب في "يوم الحادي عشر من الشير الحالي، ستتناول محاوره 
 ."القانون الدولي، وحالة السجون اإلسرائيمية وأوضاع السجناء البلإنسانية والمحاكم اإلسرائيمية

محنة األسرى والمعتقمين الفمسطينيين وقد دعا الموقعون عمى البيان إلى مقاطعة المؤتمر ورفض استخدام 
تبييض وجو نظام حزب الدعوة في العراق برئاسة نوري "والعرب في سجون االحتبلل اإلسرائيمي، كورقة لـ

تحت نظام المالكي، بات يحتّل واحدًا من أعمى المراكز، ". مؤكدين أن العراق "المالكي عمى حساب الحقيقة
نتياك حقوق اإلنسان، وأكثرىا بشاعة ىي االعتقاالت الجماعية والتعذيب دوليًا، في سمم الفساد والقمع وا

 ."واإلعدامات بالجممة
 3/88/2182الدستور، عمان، 

 
 ينوالجميوري ينليست موضع خالف بين الديمقراطي "إسرائيلستريت الييودية: " جيمؤسس  .30

جي "كية اليسارية ية األمر مؤسس ورئيس المنظمة الييودي ،جريمي بن عامي: قال تل أبيب: نظير مجمي
الصوت "، إن "إسرائيل"كية وتأثيرىا عمى ي، خبلل ندوة في تل أبيب حول موضوع االنتخابات األمر "ستريت

والواليات  "إسرائيل"خبلفا لما يروجو كثيرون في  "الييودي في الواليات المتحدة سيذىب إلى باراك أوباما
ن الذين يقولون: إن ثمة تحوال كيين من دعميم لمحزب الديمقراطي يفي توجو الييود األمر  المتحدة، وا 

وألوباما، لصالح المرشح الجميوري ميت رومني، ال يعرفون الحقيقة أو يجانبونيا بشكل مقصود. وأضاف 
 -ىاجس الييودي "كا يصوتون لمحزب الديمقراطي، وقال: إن ي% من الييود في أمر 70جيرمي أن نسبة 

م إسرائيل أو بالتصويت لممرشح الذي يدعم إسرائيل بقوة أكثر، بل إن الييودي كي ليس محصورا بدعياألمر 
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. وعن المناظرات التي "كيين، ييتم بالمواضيع االقتصادية واالجتماعية عمى حد سواءيكي كسائر األمر ياألمر 
ن "إن االثنين شددا عمى دعميما إلسرائيل"خاضيا المتنافسان من قبل، قال جيرمي  السياسية  العممية"، وا 

كي القادة اإلسرائيميين ي. ونصح الييودي األمر "بين إسرائيل والجانب الفمسطيني لم تحضر بشكل قوي لؤلسف
إسرائيل ليست موضع خبلف "كا ىي أن يكية، ألن القاعدة السائدة في أمر يبعدم التدخل في االنتخابات األمر 

 بين الحزبين، الديمقراطي والجميوري.
 3/11/2012، نالشرق األوسط، لند

 
 ماليين دوالر لتطوير التعميم التكنولوجي في تل أبيب خمسة" ترصد إنتل"شركة  .31

أعمنت شركة "إنتل" المتخّصصة في صناعة المعالجات الحاسوبية، عزميا تنفيذ سمسمة : الناصرة )فمسطين( 
لشركة األمريكية رصد مبمذ وقّررت ا مشاريع لتطوير التعميم في المجال التكنولوجي في المدارس اإلسرائيمية.

، في حين تسعى وزارة التربية والتعميم إلى زيادة عدد طمبة الفرع في سبيل ذلكخمسة مبليين دوالر 
 التكنولوجي لبلستفادة من مشاريع الشركة قدر اإلمكان.

 2/11/2012، قدس برس
 

 بعد حماس.. الدور المرتقب مشعل .32
السياســي لحركــة المقاومــة اإلســبلمية )حمــاس( خالــد مشــعل منــذ أعمــن رئــيس المكتــب : غــزة-ضــياء الكحمــوت

قراره النيائي  بالتخمي عن منصـبو، واألضـواء تتجـو نحـو الرجـل الـذي صـنع لنفسـو اسـما فـي عـالم السياسـة، 
 عاما قاد فييا الحركة في أصعب وأدق األوقات حساسية. 16خاصة خبلل 

أيضــًا باألسـباب، لكنــو أكــد أن انتيــاء الــدور ال  وقـد قــرر مشــعل بنفســو أن يتخمــى عـن منصــبو واحــتفظ لنفســو
 يعني مغادرة المكان، وأنو سيكون في أي مكان آخر.

وفـــق -ورغــم أن حمـــاس ومشــعل لـــم يتحـــدثا عــن الـــدور المرتقــب الـــذي ينتظـــر األخيــر، فـــإن التوقعــات تتجـــو 
فــي ظــل الربيــع  إلــى تفعيــل ممــف العبلقــات العربيــة والدوليــة فــي حمــاس ليقودىــا مشــعل، وخاصــة -مــراقبين

 العربي وما يوصف بالتقدم اإلخواني حول العالم.
تحدثت عـن أن حمـاس سـتفّعل جماعـة اإلخـوان المسـممين  -لم تؤكدىا أي مصادر-وراجت مؤخرًا معمومات 

 في فمسطين وسيكون مشعل مرشدىا، أو أن لمرجل دورا مرتقبا في قيادة التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان.
 متروك لمشعل

صــف القيــادي فــي حمــاس إســماعيل األشــقر مشــعل بأنــو "األخ الكــريم والعزيــز الــذي يعمــل ضــمن منظومــة وو 
ومؤسسة، فحماس حركة مؤسسات ال أفراد، وىـي ال تتـأثر بخـروج األشـخاص أو حضـورىم بقـدر مـا يحكميـا 

 العمل المؤسسي".
درًا ومرحبًا بو، مؤكدًا أن مشعل وقال األشقر في حديث لمجزيرة نت إن المكان الذي يختاره مشعل سيكون مق

ن تغير مكانو القيادي فإن دوره في الحركة سيبقى.  لن يترك دعوة اإلخوان وسيكون مع الحركة وا 
ــو قيــادات أخــرى فــي حمــاس-ورفــض األشــقر  الحــديث عــن الــدور المرتقــب لمشــعل، أو المكــان الــذي  -ومثم

ــييم الجزيــرة نــت قــال إن  ســيكون فيــو بعــد تســميم رئاســة المكتــب السياســي لخمفــو، لكــن أحــدا ممــن تحــدثت إل
 مجمس شورى حماس ىو الذي سيحدد المكان والمسمى الجديد.

 ممف العالقات العربية
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من جيتو قال الكاتب والمحمل السياسـي مصـطفى الصـواف إن مشـعل ال يـزال أحـد أعضـاء القيـادة السياسـية 
 ة.لحماس، ألنو تم انتخابو في المكتب السياسي العام لمحرك

وذكر الصواف لمجزيرة نت أن خبرة مشعل ستجعل قيادة حماس تكّمفو بميام أكبر، خاصة أن العمل اإلداري 
كان يستيمك جزءًا كبيرًا من وقتو، متوقعًا أن يكون لمشـعل دور بـارز فـي ممـف العبلقـات العربيـة واإلسـبلمية 

 في حماس.
ل مشـــعل لقيـــادة ممـــف العبلقـــات العربيـــة ورأى أن حمـــاس فـــي ظـــل الربيـــع العربـــي بحاجـــة إلـــى شخصـــية مثـــ

 واإلسبلمية، خاصة أنو يتمتع بقدرة في ىذا الممف تميزه وتجعمو يديره بشكل أفضل وأوسع.
ن اختمــف  وال يعتقــد الصــواف بــأن حمــاس تبحــث عــن مخــرج لخالــد مشــعل، ألنــو ال يــزال قياديــًا فــي الحركــة وا 

ميــــف، وعنــــدما يــــتم التكميــــف ال يمكــــن اليــــروب مــــن الــــدور والمكــــان، مشــــيرًا إلــــى أن المســــألة فــــي حمــــاس تك
 المسؤولية.

 فرص مواتية
بدوره قال الكاتـب والمحمـل السياسـي طـبلل عوكـل إن مشـعل ال يغـادر موقعـو مـن بـاب الفشـل أو أنـو لـم يعـد 
صالحًا ليذا الموقع، فالرجل لديو رؤية بعيدة النظر ولديو رؤيـة لمتوسـع، بغـض النظـر عـن أسـباب قـراره تـرك 

 اسة حماس.رئ
وذكر عوكل لمجزيرة نت أنو سمع مشعل في لقاء مع مثقفين مؤخرًا يتساءل عن غياب العرب عن النفوذ في 

يرانية وغيرىا لخمق نفوذ ليم، "فمماذا ال يكون لنا نحن ىذا النفوذ؟".  المنطقة، ووجود توجيات تركية وا 
عربـي وبمـورة نيضـة عربيـة، معتقـدًا بـأن مشـعل وأوضح أن الربيع العربي يقدم فرصة كبيرة لمنيوض بالواقع ال

ســيتجو نحــو ىــذا الممــف، خاصــة أن ىنــاك ظروفــا مواتيــة تجعمــو يفكــر بيــذه الطريقــة وســتدفع لمحاولــة فعــل 
 شيء.

وبّين عوكل أن فوز اإلخوان المسممين في عدد من الدول الثائرة يمنح مشعل فرصًا أكبـر لمـدور الـذي يخطـو 
 جربة طويمة ولن يكون من الصعب عميو إيجاد المكان المناسب.لنفسو، مؤكدًا أنو صاحب ت

 2/11/2012، الجزيرة نت، الدوحة
 

 َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميعًا َوال َتَفرَُّقوا  .33
 نقوال ناصر

ى "َواَل َتَناَزُعوا َفتَْفَشُموا َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميعًا َوال تََفرَُّقوا الحال الفمسطيني اليوم يستدعي بقوة قولو تعال
سم َوَتْذَىَب ِريُحُكْم"، وقولو في قرآنو الكريم "َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميعًا َوال َتَفرَُّقوا". فيو حال ربما يمخصو ر 
ول/ كاريكاتيري نشرتو صحيفة "غولف نيوز" اإلماراتية بالمغة االنكميزية في الثالث والعشرين من تشرين األ

أكتوبر الماضي يظير فيو زورق يدور في دوامة تعصف بو وعمى متنو عربيان كل منيما ظيره لآلخر 
ويجدف بعكس اتجاه اآلخر، ومع أن الزورق كتب عميو اسم "الكويت" إال أن اسم "فمسطين" ينطبق عميو 

عيد العسكري األخير أكثر. فرئيس المكتب االعبلمي لمحكومة في غزة، ايياب الغصين، يحذر من أن التص
ضد القطاع المحاصر "يؤكد" بأن دولة االحتبلل اإلسرائيمي "تبيت النية لدفع القطاع نحو مواجية جديدة 
قبيل االنتخابات اإلسرائيمية" في الثاني والعشرين من كانون الثاني/ يناير المقبل، وكبير مفاوضي منظمة 

يحذر من أن عرض مشروع قرار رفع مستوى تمثيل  التحرير الفمسطينية في رام اهلل، صائب عريقات،
 29أو في  15ربما في  - -المنظمة إلى دولة غير عضو في األمم المتحدة عمى الجمعية العامة األممية 
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سرائيل"  - -الشير الجاري عمى ذمة وزير الخارجية برام اهلل رياض المالكي  "قد يعني المواجية مع أمريكا وا 
طة الحكم الذاتي الفمسطيني في الضفة الغربية. وبالرغم من تحذير قطبي االنقسام و"انييارا فعميا" لسم

الوطني الفمسطيني من "مواجية" مرتقبة مع دولة االحتبلل وراعييا األمريكي، ال يزال كل قطب منيما يدير 
فيما ظيره لآلخر ويجدف في اتجاه معاكس لآلخر، ال بل إنيما يجيزان ليذا القيادي أو ذاك من صفو 

بالتحريض عمى "الثورة" عمى القطب اآلخر، بعيدا تماما عن االحتبلل ! وفي الوقت الذي تؤكد منظمة 
التحرير عزميا طمب االعتراف بدولة فمسطينية غير عضو في األمم المتحدة خبلل الشير الجاري، يكشف 

الغربية لؤلردن" ضمن رئيس دائرتيا السياسية فاروق القدومي عن وجود اقتراح جديد "بعودة الضفة 
"كونفدرالية أو فدرالية أردنية فمسطينية"، لينفي عريقات أن تكون دولة االحتبلل قدمت عرضا كيذا، دون أن 
ينفي أن العرض جاء من غيرىا، بينما تنفي الرئاسة الفمسطينية خبرا عن استقالة رئيس وزرائيا سبلم 

منظمة التحرير إثر االنتخابات البمدية األخيرة  فياض، في خضم جدل ساخن داخل حركة فتح التي تقود
التي تنافست فييا القوائم الرسمية لمحركة مع قوائم لفتح متمردة عمييا وسط مقاطعة ليا حالت دون مشاركة 
حوالي نصف من يحق ليم االنتخاب فييا، ووسط أزمة مالية واقتصادية تقود إلى موجة احتجاجات 

لمفاوض الفمسطيني السابق حسن عصفور فسر النفي الرئاسي لخبر واضرابات متسعة ومتصاعدة. وا
استقالة فياض بأنو مجرد "محاولة وقف أي تداعيات" لمخبر، وفسر تقديم فياض الستقالتو بأنو "ضربة 
استباقية" تخير الرئاسة بين "رحيل"حكومتو وبين "الدعم الكامل" ليا "وال حل وسط بينيما" مستثمرا األداء 

تح وفصائل المنظمة في االنتخابات المحمية األخيرة. وعضو المجنة المركزية لحركة فتح عباس الضعيف لف
"مطمب ممح" يكفل ـزكي يعتبر القيادة "غير مؤىمة" ويقول إن الحركة تدرس عقد "مؤتمر استثنائي" ليا ك
ؤكد عضو المكتب انتخاب قيادة جديدة يتطمبيا الوضع التنظيمي لمحركة "والوضع الفمسطيني" بعامة. وي

السياسي لحركة الجياد اإلسبلمي نافذ عزام أن "الواقع الفمسطيني الداخمي ال يبشر بخير" ويمنح دولة 
االحتبلل "الجرأة" عمى التصعيد العسكري ضد قطاع غزة واالستمرار في استعمارىا االستيطاني لمضفة 

سكري مع قصف فمسطيني وعربي سياسي يركز الغربية. وفي غزة يترافق تصعيد دولة االحتبلل لعدوانيا الع
عمى العصب الحساس لمتوازن الدقيق الصعب لحركة حماس بين ثنائية الحكم والمقاومة، وبين الدفاع 
السمبي وبين المقاومة االيجابية، وبين أولوياتيا االقتصادية االنسانية وبين أولوياتيا السياسية، وبين 

وبين استحقاقات االنتماء االيديولوجي، وسط اتيامات ليا باالنحياز استحقاقات العمل كحركة تحرر وطني 
في االنقسام العربي حول العبلقات مع الواليات المتحدة وىي التي كانت حريصة دائما عمى الحياد بين 
األشقاء العرب والمسممين وعدم التدخل في شؤونيم الداخمية. وال يحسد أي من قطبي االنقسام الفمسطيني 

لوضع الراىن الحرج الذي يجد نفسو فيو، لكن استمرار االنقسام يفقد الشعب الفمسطيني تحت االحتبلل عمى ا
وفي المنافي والمياجر بوصمتو الوطنية، فيفتقد وجود قيادة واحدة موحدة لو، ويزداد انشقاقا وتشظيا في وقت 

استجابة لغريزة البقاء في "مواجية"  ىو في أمس الحاجة الممحة والعاجمة لتوحيد صفوفو وقياداتو، في األقل
مرتقبة يحذر قطبا االنقسام كبلىما منيا. وفقدان البوصمة الوطنية يتضح جميا في الموقف من األزمة 
السورية الدموية، حيث يعمن فصيل عضو في منظمة التحرير انضمامو إلى الحكم في القتال، ويعمن 

جانبيم ضد الفصيل األول، ليصبح مخيم اليرموك األكبر المعارضون لمحكم عن فصيل فمسطيني يقاتل إلى 
في سورية ساحة لبلقتتال الفمسطيني، بينما القتال ضد االحتبلل ودولتو محرم في رام اهلل ومؤجل أو تقيده 
"اليدنة" في غزة، ليسفك الدم الفمسطيني في معركة ليست فمسطينية خارج الوطن المحتل بينما يستمر سفكو 

ئيمي واحد في الساحة الوحيدة التي يجب أن يسفك فييا داخل الوطن المحتل. ومع ذلك ال من جانب إسرا
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يجد الجميع أي حرج في الشكوى العمنية من "تيميش" القضية الفمسطينية عربيا وعالميا، ويحممون المسؤولية 
ء، من دون أي نقد عن ىذا "التيميش" لمشرق والغرب والشمال والجنوب، و"لمربيع" والصيف والخريف والشتا

ذاتي يحمل المسؤولية المركزية عنو لمحال الفمسطيني السائد والمسؤولين عنو. وىذا الحال الفمسطيني الذي 
يتشظى من الداخل فيفشل في التفاوض ويعجز عن المقاومة ليس مؤىبل بالتأكيد ألية مواجية سياسية أو 

من الوضع الراىن الذي يؤىمو فقط لبلنتحار عسكرية، وىو بحاجة ممحة عاجمة إلى خبلص وطني ينقذه 
الذاتي، في األقل ردا عمى وضع نقيض لو في دولة االحتبلل يعزز جبيتيا الداخمية استعدادا ألي تصعيد 
متوقع وأي مواجية مرتقبة، وضع ينذر بأربع سنوات أخرى لحكم بنيامين نتنياىو الذي أخذ عمى عاتقو منذ 

ي توالىا عمى جثة اسحق رابين األب المؤسس التفاقيات أوسمو، إجياض تمك ، الت1996واليتو األولى عام 
ذا كان "االنتظار" والمناورة في الوقت الضائع  االتفاقيات بإفراغيا من أي مضمون ليا عمى األرض. وا 

زيد من لممفاوضات ىو االستراتيجية التي لجأت الرئاسة الفمسطينية إلييا خبلل والية نتنياىو الثانية، فإن الم
"االنتظار" ليس بالتأكيد ىو االستراتيجية الناجعة لمواجية نتنياىو في واليتو الثالثة المنظورة التي يأتمف فييا 
مع المستوطن المتطرف أفيغدور ليبرمان، في ائتبلف بين "مجرمي الحرب" ينذر بالحرب عمى الشعب 

لمشعب الذي يكتوي بناره أوال وآخرا سوى  الفمسطيني كما حذرت "حماس". إنو حال فمسطيني خطير ال يترك
االستعاذة والتعوذ باهلل من شره المستطير عمى القضية الوطنية ويستدعي بقوة حقا قولو تعالى "واََل تََناَزُعوا 

 ُقوا".َفَتْفَشُموا َوَتْذَىَب ِريُحُكْم"، وقولو في قرآنو الكريم "َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميعًا َوال َتَفرَّ 
 2/11/2012، فمسطين أون الين

 
 وعد عباس ووعد بمفور في نوفمبر .34

 د.فايز أبو شمالة
قررت أن أنأى بنفسي عن انتقاد مواقف محمود عباس السياسية، وطالما كان الوطن لمجميع، فمن الممكن 

القناة أن تكون السياسة فن القفز عمى حبال المتغيرات، ولكن حين شاىدت محمود عباس مباشرة عمى 
الثانية اإلسرائيمية في الثاني من نوفمبر، اشتعمت النيران في دمي، والسيما أن وعد عباس قد جاء في 

 الذكرى الخامسة والتسعين لوعد بمفور المشئوم.
لقد ظل شعبنا يتذكر ىذا اليوم بالمظاىرات واليتاف ضد المجرم بمفور، حتى جاءت السمطة الفمسطينية، 

سطينية، وشطبت الذكرى، وبدل أن يتوجو عباس إلى الشعب الفمسطيني بكممة يؤكد فييا وألغت الذاكرة الفم
عمى الثوابت الوطنية، استعاض عن ذلك بكممة إلى الييود، سعى من خبلليا إلى إقناعيم بأنو ال يضمر 

في تخميو ليم شرًا، وأنو ال يحقد عمييم، وأنو لن يسمح لفمسطيني بأن يمس أمن الييود بسوء، وأنو صادق 
 عن الوطن فمسطين، وقال حرفيًا: لقد زرت صفد مرة من قبل، ومن حقي أن أزور صفد ال أن أعيش فييا.

لى  67وأضاف: فمسطين اآلن في نظري ىي حدود  والقدس الشرقية عاصمة ليا، ىذا ىو الوضع اآلن وا 
د أن الضفة الغربية وغزة ىي األبد، ىذه ىي فمسطين في نظري، إنني الجئ لكنني أعيش في رام اهلل، وأعتق

 فمسطين، وما عدا ذلك من األرض فيي ممك لمييود.
فيل يوافق رجال فتح عمى ذلك؟ وماذا تبقى لكم من حق العودة؟ ماذا تبقى لنا من حقوق في فمسطين التي 
د صارت )إسرائيل(؟ وىل تخمى الشعب الفمسطيني عن مدينة صفد ويافا وحيفا وعكا وعسقبلن واسدود والم

والرممة إلى األبد؟ ىل يوافق البلجئون الفمسطينيون في الشتات عمى ىذا الموقف السياسي الذي قضى عمى 
الحمم بالعودة إلى فمسطين؟ وىل سيتخمى أصحاب القرى الفمسطينية التي دمرىا الييود عن تاريخيم وتراثيم 
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وعبدس وبشيت وقطرة وزرنوقا وبربرة؟ ودينيم؟، ىل سيوافق أىل قرية حمامة وبيت دراس والجورة والسوافير 
 ىل ستوافقون عمى كبلم عباس الجدي والصريح في التخمي النيائي عن فمسطين؟

وماذا ستقولون لمشيداء الذين ضحوا بحياتيم من أجل تحرير فمسطين؟ ومن منكم سيعتذر لؤلسرى الذين 
؟ ومن سيعترف أمام العالم أمضوا عشرات السنين من حياتيم في السجون؟ ومن منكم سيعتذر لمجرحى

العربي بأننا نحن الفمسطينيين كذابون، لقد كذبنا حين قمنا: فمسطين لنا، ولقد كذبنا حين ىتفنا: بالروح بالدم 
نفديك يا فمسطين. ولقد كذبنا عمى أنفسنا حين سكتنا عمى عباس الذي يقول: إن الضفة الغربية وغزة فقط 

ثة ما دمت حيًا، ولن أسمح بالعودة لئلرىاب! فيا أبناء حركة فتح: ىل ىي فمسطين، ولن أسمح بانتفاضة ثال
أنتم إرىابيون؟ ويا شعب فمسطين، ىل كانت التضحيات العربية والفمسطينية السابقة؛ ىل كانت عمبًل إرىابيًا 

 ضد الييود المساكين العائدين إلى وطنيم؟!.
ى مدينة "صفد" المغتصبة، أزعم أن ىذا الوعد أكثر أزعم أن وعد عباس لمييود؛ بأن ال حق لو في العودة إل

 خطورة عمى األمة العربية واإلسبلمية من وعد بمفور لمييود.
 2/11/2012فمسطين أون الين، 

 
 الءات عباس في ذكرى وعد بمفور!! .35

 ياسر الزعاترة 
ئيمي )األكثر ليمة الجمعة، تحدث الرئيس الفمسطيني محمود عباس لنشرة األخبار في التمفزيون اإلسرا

ن لم ينطِو عمى جديد ُيذكر، واألرجح  مشاىدة(، وكان الحديث مقتضبا، لكنو مدجج بالمعاني السياسية، وا 
أن ىناك من زوار المقاطعة اإلسرائيميين الذين تكاثروا خبلل األسابيع األخيرة من أقنعو بأن مثل ىذا الكبلم 

 ائيمي عمى مشارف االنتخابات.في المجتمع اإلسر ” االعتدال“سيسيم بتعزيز معسكر 
نقول ذلك رغم أننا ال ندري أين يقع ذلك المعسكر ومن ىم رموزه عمى وجو التحديد وما وزنيم؟ السيما أننا 

باراك ” الحمامة“مع  2000قد تفاوض في قمة كامب ديفيد صيف العام  -رحمو اهلل-نعرف أن عرفات 
ىما إييود ” حمامتين وديعتين“ض عباس ثبلث سنوات مع )قبل أن يتحول إلى شبو صقر الحقا(، فيما تفاو 

أولمرت وتسيبي ليفني قبل أن نكتشف من خبلل وثائق التفاوض حجم التنازالت التي ُقدمت ليما دون أن 
 تشبع شييتيما لممزيد.

أن عميو ، يبدو أن ىناك من أقنع عباس ب”الميكود بيتنا“اليوم، وفيما يتحالف المتطرفان نتنياىو وليبرمان في 
، فكان المقاء الصحفي السريع الذي نحن ”االعتدال“التدخل في الحممة االنتخابية اإلسرائيمية لصالح معسكر 

ليس “عباس يممح إلى أنو “بعنوان ” رويترز“بصدده، والذي استحق تقريرا مطوال من وكالة األنباء الشييرة 
 ”.لبمدتو في إسرائيل” لو حق العودة

التقميدية حول االنتفاضة الثالثة، وأتبعيا بالبلء الثانية حول حق ” الءه“حمود عباس في المقاء استعاد م
العودة، فيما لم يأت المجال عمى ذكر الثالثة، وىي ال لوقف التنسيق األمني ألنو يصب في مصمحة 

ة تبعا لما يمنحو الفمسطينيين، فضبل عن الجيران اإلسرائيميين، وربما ألن قناعة الشارع اإلسرائيمي بيا متوافر 
 ذلك التنسيق من أمن لم يحصل عمى مثمو منذ عقود.

ولمدقة واألمانة، فإن الرجل لم يأت بجديد يذكر، الميم سوى تكرار ما قالو مرارا. لكن تزامن ذلك مع ذكرى 
منح  وعد بمفور، واألىم مع تحالف نتنياىو وليبرمان واستمرار االستيطان واالستخفاف بالفمسطينيين ىو الذي

 كبلمو بعض األىمية.
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ما دمت ىنا في ىذا المكتب لن تكون ىناك انتفاضة ثالثة مسمحة )أبدا(. ال “في الجانب األول قال عباس 
نريد استخدام اإلرىاب )الحظ المصطمح(، ال نريد استخدام العنف، ال نريد استخدام السبلح. نريد استخدام 

 ”.مة السمميةالدبموماسية، السياسة، المفاوضات، والمقاو 
تعبنا من الحديث في ىذا األمر، لكننا مضطرون لمسؤال مرة إثر أخرى عن الكيفية التي سيحقق من خبلليا 

ليبرمان، وفي ظل انحياز أمريكي سافر لمكيان الصييوني. وكيف سيقبل  -عباس دولتو العتيدة مع نتنياىو
و لما يسمى الدولة المؤقتة في حدود الجدار األخيران بما لم يقبل بو باراك وأولمرت؟! ثم ما جدوى رفض

األمني، بينما ىو يكرسيا واقعيا من خبلل التعاون األمني، ومن خبلل مؤسسات صاحبو فياض، فيما 
سيضيف إلى ذلك اعترافا دوليا بيا كدولة غير كاممة العضوية في األمم المتحدة كي يتكرس النزاع بوصفو 

بغير التفاوض، وليغدو أي عمل بعد ذلك ىو لون من اإلرىاب كما قال نزاعا حدوديا مع الجيران ال ُيحل 
)حتى القانون الدولي يعترف حاليا بأن ىناك مقاومة فمسطينية مسمحة ال تصنف إرىابا، أعني تمك التي 

 (؟!67تستيدف جنودا ومستوطنين داخل األراضي المحتمة عام 
باه الوكالة الدولية ممثبل في الحديث عن حق العودة. نأتي إلى الشق الثاني من كبلم عباس والذي لفت انت

سأل المذيع اإلسرائيمي عباس عن صفد )بمدتو األصمية(، فقال إنو زارىا، ويحب أن يزورىا، لكنو ال يريد 
لى األبد،  67فمسطين بالنسبة لي ىي حدود “العيش فييا. مضيفا القول  وعاصمتيا القدس الشرقية؛ اآلن وا 

، وقد ذكَّرنا ذلك بمقولتو الشييرة لوفد حاخامات إسرائيمي زاره في رام اهلل قبل شيور ”ئيلوالباقي ىي إسرا
ىنا أيضا، ال تمميح كما قالت الوكالة، بل تصريح وأي تصريح، فالرجل ليست لديو ”. إسرائيل وجدت لتبقى“

ة العربية التي تنازلت ، وىو يؤيد المبادر 48أية مشكمة في التنازل عن حق العودة لؤلراضي المحتمة عام 
 ، كما كرر ذلك مرارا وفي مناسبات شتى.”حل متفق عميو“عمميا عن ذلك الحق بحديثيا عن 

ثم إن وثائق التفاوض تؤكد ذلك، حيث وافق مفاوضوه )بعممو طبعا( عن حق العودة واالكتفاء بإعادة عشرة 
من أولمرت قبل أن ترفضو تسيبي آالف خبلل عشر سنوات في سياق لم شمل العائبلت، وكان ذلك عرضا 

ىو  48ليفني وتخبرىم بأنو رأي شخصي ألولمرت، وأن عدد الذين سيعودون لؤلراضي المحتمة عام 
 ”.صفر“

التي يتحدث عنيا دائما تبدو ببل قيمة كما تؤكد وثائق التفاوض،  67ال بد من التذكير بأن حكاية حدود 
راضي التي تعني بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في عمق وكما يؤكد ىو دائما بإعبلن قبولو تبادل األ

 الضفة، فضبل عن التنازالت الرىيبة في القدس الشرقية ذاتيا.
إنيا مأساة الشعب الفمسطيني الذي يعيش متاىة حقيقية بين عباس الذي يفرِّط ىذا التفريط من دون ثمن وال 

باجتياد خاطئ في قطاع غزة بعد مشاركتيا في جدوى ويرفض المقاومة، وبين حماس التي حشرت نفسيا 
 انتخابات سمطة أوسمو، فيما ىي مقموعة ومبلحقة في الضفة من قبل السمطة واالحتبلل معا.

كل ذلك وسط ربيع عربي يبشر بأفق أفضل لمقضية، ما يعني أنو ال حل دون انتفاضة شاممة تفرض عمى 
مقاومة جديدة تممك أفقا حقيقيا بتحقيق إنجاز ولو جزئي في فتح المسروقة وحماس التائية االنخراط في دورة 

 ظل تحوالت دولية وعربية جيدة.
 3/11/2012الدستور، عمان، 

 
 ال كونفيدرالية وال فيدرالية! .36

 صالح القبلب
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قد ظنَّ ،وبعض الظن إثم، أن األردن سييرع ىاشًا وباشًا « أبو المطف»فاروق القدومي « األخ»ربما أن 
يحو الذي دعا فيو الى عودة الضفة الغربية إلى المممكة األردنية الياشمية والذي قال فيو إللتقاط تصر 

لكن بشكل آخر كما سبق أن حددناىا أي كونفيدرالية أو فيدرالية.. ونعتقد انو إذا كان باإلمكان :«مشترطًا 
الحرص كل الحرص حتى ال لؤلردن أن يعيد ىذه األرض فمن يكون ذلك إاّل شيئًا إيجابيًا.. لكن ال بد من 

تكون ىناك مكائد عمى ما تبقى من ىذه األرض الفمسطينية وان نحافظ عمى حقوق شعبنا بالعودة.. فنحن 
 «!!.ثرنا من أجل فمسطين كل فمسطين لذلك يجب أن نكون حذرين كل الحذر

ويمة ،التي تغيرت يبدو ان األخ أبو المطف قد أصابو ما أصاب أىل الكيف الذين بادروا بعد نومتيم الط
خبلليا األحوال واستجدَّت ُأمم وزالت ُأمم أخرى، إلى محاولة استخدام عممتيم القديمة فالضفة الغربية ُأنيَيت 

نما بقرار  1988عبلقتيا باألردن ليس بإتفاقيات أوسمو وال بقيام السمطة الوطنية وال بفك اإلرتباط في عام  وا 
منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثل الشرعي :«تي إتخذت قرار ال 1974قمة الرباط العربية في عام 

 «.والوحيد لمشعب الفمسطيني
أبو المطف أحد القادة الفمسطينيين الذين حضروا قمة الجزائر التي سبقت الرباط ىذه اآلنفة « األخ»كان 

كيف أن نمر صالح )أبو  الذكر بشيور قميمة وليذا فإن المفترض أنو يتذكر إذا كانت ال تزال تسعفو الذاكرة
صالح( قد ىدد في إجتماع مع ىواري بومدين بأنو سوف يستخدم مسدسو إذا لم يوافق األردنيون ،وكان 
يوميا بيجت التميوني رحمو اهلل ىو الذي يترأس الوفد األردني إلى ىذه القمة، عمى أن منظمة التحرير 

ي والمعروف أن المقصود بيذا القرار الذي اتخذتو الفمسطينية ىي الممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطين
 قمة الرباط المشار إلييا آنفًا ىو األردن وليس غير األردن.

اآلن وبعد كل ىذه السنوات الطويمة وبعدما تم تكريس منظمة التحرير كممثل شرعي لمشعب الفمسطيني كمو 
رارات الدولية المتعمقة بيذه اإلتفاقيات ،في الداخل وفي الخارج وفي كل مكان، وأيضًا بعد أوسمو وكل الق

وأيضًا بعد ظيور السمطة الوطنية كدولة لمشعب الفمسطيني فإنو ال مجال إطبلقًا لمصادرة حق الشعب 
الفمسطيني في أن يقرر مصيره بنفسو وأن يقيم دولتو المستقمة التي يستحقيا بعد كل التضحيات وكل ىذه 

ال مجال إطبلقًا لمحديث ال عن كونفيدرالية وال فيدرالية بين األردن  الويبلت والتشريد والشتات كما أنو
 وفمسطين إاّل بعد قيام ىذه الدولة التي باتت تعترف بيا معظم دول الكرة األرضية.

أبو المطف وال غيره أن يقرر نيابة عن الفمسطينيين وعن األردنيين بعودة الضفة الغربية « األخ«ال يحق ال لـ
ْن كان قياميا يحتاج الى إلى األردن ال  بشروط وال بغير شروط فمسألة الدولة الفمسطينية غدت محسومة وا 

لى تضحيات ربما أكثر من كل التضحيات السابقة ثم ولعل األستاذ فاروق القدومي ال  صبٍر كصبر أيوب وا 
قط في العالم بأسره قد الفمسطينية وأن دولتين ف-يزال يذكر أنَّ كل الدول العربية كانت ضد الوحدة األردنية

 إعترفتا بيذه الوحدة ىما باكستان والمممكة البريطانية.
ولذلك يجب طيُّ ىذه الصفحة نيائيًا إْذ أن من حق الشعب الفمسطيني أن تكون لو دولتو الوطنية المستقمة 

ن من حقِّ األردنيين أن يمتفتوا إلى أوضاعيم الداخمية بينما المنطقة كميا معرضة لممزي د من الزالزل وا 
أبو المطف فإن األفضل لو بأن « األخ»الخطيرة وبينما ىناك تحديات كثيرة حالية ومنتظرة وأما بالنسبة إلى 

لى أن تتحرر فمسطين  التي كان قد ثار مْن « كل فمسطين»يبقى ينعم برغد العيش في تونس الخضراء وا 
 أجميا!!.

 3/11/2012، عمان، الرأي
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 يوسي بيمين
ُترسل الينا غزة غير قميل من ُنذر الشر في السنين االخيرة. فقد أراد اريئيل شارون في حينو ان يضائل 

 المشكمة السكانية ولم يؤمن لحظة واحدة باحتمال تسوية سياسية مع الفمسطينيين.
م.ت.ف، وحينما استقر رأيو عمى ترك قطاع غزة واجبلء جميع لم يكن مستعدا لمتفريق بين حماس و 

، لم يوافق ألبتة عمى ان يفعل ذلك جزءا من تفاوض سممي مع رئيس السمطة 2005مستوطنيو في 
ُأجريت االنتخابات في السمطة الفمسطينية وفازت حماس  2006الفمسطينية الجديد، محمود عباس. وفي 

 ين يريدون تسوية في منطقتنا.فوزا أدى الى امتعاض اولئك الذ
بعد ذلك بأكثر من سنة سيطرت حماس بالقوة عمى قطاع غزة. ولم تنقطع القذائف الصاروخية وقذائف 

تيديد القذائف الصاروخية بل  2008الرجم وطال المدى ولم توقف عممية 'الرصاص المصبوب' في أواخر 
ة مطمقة العبلقات التي لم تكن موجودة أصبل أضرت أكثر بصورة اسرائيل. عمى أثر ذلك قطعت قطر بصور 

 بيننا وبينيا.
لم ُيفض الحصار االسرائيمي عمى غزة الذي تم عقابا عمى اطبلق القذائف الصاروخية وعقوبة ترمي الى 
االفراج عن جمعاد شميط وولدت عنو صناعة األنفاق الزاىرة، لم ُيفض الى تغيير في سموك غزة. بل انو في 

 ح التسويذ لمقوافل البحرية الولئك الذين يأتون النقاذ سكان غزة من أيدينا.واقع االمر من
وأصبحت حماس في اثناء ذلك أكثر اتزانا لكن المنظمات االخرى التي أغضبيا اعتداليا تحل محميا في 

 اطبلق النيران عمى اسرائيل.
مصر الجديد بل أمير قطر،  حظيت غزة في االسبوع الماضي بأول زيارة لرئيس دولة. ولم يكن ذلك رئيس

 حمد بن خميفة آل ثاني الذي يرأس أغنى دولة في العالم )عمى حسب االنتاج الخام المحمي لمفرد(.
ووعد بمساعدة تبمذ نحوا من نصف مميار دوالر فأغضب محمود عباس وقيادة فتح، ويبدو انو لم يغضبيما 

نجاد غضبا ألن حماس في غزة تستسمم بيذه  فقط ألن مصر لم يعجبيا ذلك وال تركيا، واستشاط احمدي
 السيولة لقطر متخمية عن رعايتو.

وسارعت اسرائيل ايضا الى التحفظ بصورة رسمية من الزيارة التي فييا اعتراف بحكومة حماس في غزة قبل 
 ان تعترف ىذه باسرائيل وباالتفاقات معيا وتمتزم بوقف االرىاب.

ة االيجابية الكامنة في ىذه الزيارة غير المتوقعة لؤلمير وزوجتو الشيخة لكن ال يمكن ان نتجاىل ايضا الطاق
موزة. فاذا كان الحديث من جية عن تحول عن التزام اليران الى التزام لقطر فيذا تطور ينبغي أال ُيستيان 

 بو.
قطاع ومن جية اخرى فان من يكون مستعدا النفاق ىذا القدر الكبير من المال عمى مشروعات بناء في 

غزة ويريد ان ينشئ فييا مدينة جديدة )باسمو( ليس معنيا بأن ُيعرض كل ذلك لمخطر بجولة عسكرية اخرى 
 بين الجيش االسرائيمي وعصابات حماس المسمحة.
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ان أمير قطر شخص ال مثيل لو في قيادة العالم العربي، وُتمّكنو الموارد المالية غير المحدودة تقريبا التي 
موك كما يسمك. انو يطبق في ببلده نظاما سمطويا مع قدر كبير من االنفتاح وحرية التعبير، يممكيا من الس

وقد انشأ 'الجزيرة' التي أسيمت اسياميا في ثورات الربيع العربي، وىو يستورد الى بمده الصغير فروعا عن 
ولة تكون فييا درجة أفضل جامعات العالم ومستشفيات بل يستورد مواقع تزلج عمى الجميد )والحديث عن د

مئوية في الظل درجة حرارة معقولة بيقين(. وكان مشاركا في النضال لمقذافي في ليبيا ونضال بشار  50
االسد في سوريا، وفي مواجية ما يجري في السنين االخيرة في العالم العربي، فانو يجد نفسو يرأس دولة 

 يقود اجراءات سياسية.ألف مواطن، بصفتو زعيما  200صغيرة جدا فييا نحو من 
ليس سيبل ان نفيم سياسة ىذا الرجل. ان ما يميزىا، أكثر من كل شيء، البراغماتية. واألمير ذو ثقة عالية 
بالنفس ُتمّكنو من الكبلم بحرية نسبية، ومن ان يفعل افعاال يحذرىا آخرون وىو قادر عمى استضافة 

في نفس الوقت خالد مشعل، وان يكون صديقا مقربا  اسرائيميين كبار جدا، ال بصورة سرية، وان يستضيف
من بشار االسد وان يواجيو بعد ذلك حينما خمص الى استنتاج ان الرئيس السوري تجاوز الحد، وما أشبو 

 ذلك.
من الواضح ان أكبر تيديد لو ىو ايران وىذا واحد من القواسم المشتركة األبرز بينو وبين اسرائيل، لكنو 

أي حال من االحوال. وىو متحفظ جدا من العنف ومعني جدا باالستقرار في الشرق ليس الوحيد عمى 
 االوسط.

بالنسبة إلينا فان حقيقة ان الحديث عن زعيم عربي في أفضل سنيو، مميء بالدافع، وعن واحد قادر عمى 
، قد تكون 2003التمفظ باسم اسرائيل حتى وىو يتجول في غزة، ويمتزم جدا بمبادرة السبلم العربية في 

 فرصة الحداث شيء من النظام في الفوضى االقميمية.
ولما كان معنيا لنفسو بعمل الوسيط فمن المنطق ان نفترض ان يكون ميتما بالمساعدة عمى التوصل الى 
تفاىمات لؤلمد البعيد بيننا وبين ادارة ىنية في غزة، تفاىمات تشمل التزام حماس ان تكافح بصورة أكثر 

ق منظمات اخرى لمقذائف الصاروخية، وتشمل تحررا كبيرا من جيتنا بالنسبة لما ُيستورد الى فاعمية اطبل
 غزة، وما يصدره القطاع )وىو شيء ممنوع اليوم كميا تقريبا(.

اذا نشأت في اسرائيل بعد االنتخابات حكومة تريد ان تدفع الى األمام بمسيرة سياسية استراتيجية فيستطيع 
اني ان يؤدي دورا في دفع المبادرة العربية الى األمام، ومن المؤكد انو يريد ذلك، حمد بن خميفة آل ث

وسيكون من الصعب عمى كثير من زعماء آخرين في العالم العربي رفض ذلك بسبب االسباب التي 
 فصمتيا.

و، كان الرد االول عمى زيارتو لغزة واالستعراض العسكري الذي نجحت حكومة حماس في ترتيبو من اجم
 كان ببل شك عدم االرتياح والغضب.

لكن قد يخرج من الشوك العنب اذا استطعنا ان نستعين بالمنزلة التي اكتسبيا أمير قطر من اجل تخفيف 
 الميب في المنطقة بل من اجل أكثر من ذلك.

 2/11/2012اسرائيل اليوم 
 3/11/2012القدس العربي، لندن، 
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لم يسبق أن كانت إسرائيل جزءا من السجال السياسي في المعركة الرئاسية األميركية كما كانت في السباق 
الراىن بين الرئيس باراك أوباما والمرشح الجميوري ميت رومني. واحتار الكثيرون في وصف أسباب ذلك 

األخيرة موضع إجماع من مرشحي الحزبين الكبيرين وىي لم تخرج  خصوصًا أن إسرائيل كانت في العقود
عن ذلك حتى في المعركة األخيرة. ورأى البعض أن السبب يكمن في وجود الخطر النووي اإليراني وبموغو 

حول الضربة العسكرية « جوىري»مرحمة الحسم في حمى المعركة االنتخابية، حيث دار الحديث عن خبلف 
يمية أم أميركية. لكن غالبية المعمقين، بمن فييم كبار المعمقين اإلسرائيميين، أكدوا أن األمر سواء كانت إسرائ

 يتعمق أساسًا بشخصية رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيامين نتنياىو.
ومعروف أن نتنياىو تربى كأميركي وظل يحمل الجنسية األميركية إلى أن تخمى عنيا عند ترشحو لرئاسة 

رائيمية. ولم يخف نتنياىو، المعجب بالتجربة األميركية، إيمانو بأفكار الحزب الجميوري وتعمقو الحكومة اإلس
بنيامين نتنياىو ىو »من نيويورك أن « ىآرتس»حتى بالجناح األكثر يمينية فيو. وكتب حامي شاليف في 

ن األميركيين بالتأكيد جميوري من الناحيتين االقتصادية والسياسية عمى حد سواء وأن الكثير من المحافظي
وتشير الدراسات التي أجريت في إسرائيل وأميركا إلى أنو ال يقل «. يتخيمونو بديبًل كامبًل عن رومني المرتبك

أىمية عن ذلك واقع أن ممولي نتنياىو وكبار الداعمين الماليين لو، وأبرزىم الممياردير الييودي األميركي 
 زب الجميوري األميركي ومرشحو الرئاسي.شمدون أدلسون، ىم أنفسيم ممولو الح

ونظرًا ألن إدارة الرئيس أوباما تخطت كل اإلدارات السابقة في حجم ونوعية الدعم االقتصادي والعسكري 
واالستخباري الذي تقدمو إلسرائيل فإن الموقف العدائي من جانب نتنياىو لم يفسر إال عمى أنو مشاركة في 

جميوري ضد المرشح الديموقراطي. ولم تخف إدارة أوباما امتعاضيا من التدخل الحممة االنتخابية لممرشح ال
الفظ لنتنياىو في الحممة االنتخابية حيث كان نجمًا في العديد من أشرطة الدعاية الجميورية التي وجدت في 

لقائيا  بلت تحت عج»خبلف نتنياىو مع أوباما ذخائر لمياجمة األخير واتيامو بالتخمي عن إسرائيل وا 
 «.الحافمة

نما أيضًا في صفوف الييود في أميركا الذين  وأثار موقف نتنياىو خبلفات شديدة ليس فقط في إسرائيل وا 
نما يعرض لمخطر مصالح الدولة العبرية «ناكرا لمجميل»رأوا أن رئيس الحكومة اإلسرائيمية ليس فقط  ، وا 

ميين الييود األميركيين عمنًا ضد نتنياىو ومصالح الييود في أميركا. ووقف الكثير من الساسة واإلعبل
ومحاوالتو جر الييود لموقوف خمف رومني. وبمذ االنتقاد ذروتو عندما نظم أدلسون لرومني حممة جمع 
تبرعات لحممتو في إسرائيل، مظيرًا أن المرشح الجميوري ىو من يقف إلى جانب إسرائيل وليس أوباما. 

لييود يصوتون في العادة لمرشح الحزب الديموقراطي، ويميمون في ومن المعروف أن غالبية الناخبين ا
العموم إلى معاداة اليمين الجميوري الذي بات حميفًا مركزيًا لمتيار اليميني في إسرائيل. وربما ليذا السبب 
باءت بالفشل مساعي نتنياىو لتيديد إدارة أوباما بالصوت الييودي، ولم يفمح في تطويع موقف أوباما من 

 الضربة العسكرية إليران مثبل.
وفي إسرائيل، تعرض موقف نتنياىو النتقادات شديدة ألنو لممرة األولى في العقود األخيرة يفرض إسرائيل 
كنقطة خبلفية في المعركة الرئاسية ويقف، بشكل مفضوح، إلى جانب أحد المتنافسين ضد اآلخر. ووصل 

جيش ونتنياىو، وبينو وبين وزير دفاعو إييود باراك. األمر بالموضوع ليغدو نقطة خبلف حتى بين ال
وتنافس الكثيرون في إسرائيل عمى إظيار خطر المقامرة التي يقدم عمييا نتنياىو باستعداء الرئيس 
الديموقراطي خصوصًا وأنو صاحب الفرص األكبر في الفوز بالرئاسة. بل وصل األمر بوزير الدفاع 

الحفاظ عمى األمن من دون »الختيار شعار لحممة حزبو االنتخابية اإلسرائيمي السابق شاؤول موفاز 
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في نوع من الوخز لنتنياىو. واضطرت وزارتا الدفاع والخارجية إلى شن حممة إعبلمية في أميركا « مقامرة
 تؤكد أن إسرائيل ليست شريكة في أي تدخبلت في المعركة االنتخابية.

ن نتنياىو وأوباما في الفترة التي سبقت وصول األول لمقر األمم وبالرغم من تبادل الضربات تحت الحزام بي
المتحدة في نيويورك لحضور دورة الجمعية العمومية لؤلمم المتحدة ورفض أوباما استقبالو، عادت األمور 
لتستقر في العبلقة بين الدولتين مؤخرًا. وأظيرت المناظرتان األخيرتان ألوباما ورومني أنو ليس ثمة خبلف 

وذىب أوباما أبعد من ذلك «. كأكبر حمفائنا في المنطقة»ي بينيما حول إسرائيل التي ينظران إلييا جد
وتعيد االثنان، كل بطريقتو، «. ىو األكبر في التاريخ»ليشدد عمى أن التعاون في عيده مع إسرائيل 

ف بالقدس عاصمة بالحفاظ عمى أمن إسرائيل وازدىارىا. وكان أوباما ىو من عمل عمى إعادة االعترا
 إلسرائيل في برنامج الحزب الديموقراطي االنتخابي بعدما كانت قد أسقطت منو.

عمومًا انتقل السجال في اآلونة األخيرة من مستوى الحديث عن ضموع أو عدم ضموع نتنياىو في 
الميكود »في  االنتخابات األميركية إلى مستوى ما سيحدث بعد فوز أوباما في أميركا وفوز اليمين المتطرف

في إسرائيل. وفي حين يشكك كثيرون في إمكانية أن تتدىور العبلقات بين الحكومتين، يرى آخرون « بيتنا
 أن ىذه العبلقة راسخة، وأن الطرفين سيجدان سببًل جديدة لتجاوز الخبلفات.
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