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 عضوية فمسطين تعني تجريم االستيطان دولياً و . .: لم ولن أتنازل عن حق العودة.عباس 1
محمود عباس، إنو لـ ولف يتنازؿ عف حؽ العودة، وأف اليجوـ عميو  السمطة الفمسطينية قاؿ رئيس :راـ اهلل

 ة في مقابمة مع القناة اإلسرائيمية الثانية، أمس الجمعة، جاءت قبؿ بث المقابمة كاممة.وفؽ تصريحات مجتزأ
 :3/11 وـ السبتيفي مقابمة مع فضائية الحياة المصرية، مف العاصمة األردنية عّماف، مساء  عباس،وأكد 

تابعة كامؿ المقابمة، أف كؿ ردود الفعؿ والتعميقات جاءت قبؿ أف تذاع المقابمة.. بدأ اليجـو عمّي دوف م"
وىذا أسموب متحيز مف قبؿ بعض وسائؿ اإلعالـ وخاصة الجزيرة، ومف قبؿ بعض الفصائؿ التي تصطاد 
في الماء العكر.. أنا ال ألوف في الكالـ، وحديثي لمفمسطيني ال يختمؼ عنو لإلسرائيمي أو األميركي أو أي 

 ."كاف
لمجمس الوطني الفمسطيني باالعتراؼ بقراري األمـ اتخذ قرار في ا 1988منذ العاـ " عباس:وأضاؼ 
، إلى أف جاءت المبادرة العربية وما قبميا وما بعدىا.. الكؿ ، وتكرر ىذا مراراً 338و 242المتحدة 

، وىذا تـ بموافقة حماس 1967الفمسطيني متفؽ عمى حؿ الدولتيف، وعمى دولة فمسطينية عمى حدود العاـ 
، وعمى المقاومة 1967مصالحة في القاىرة، تـ التوافؽ عمى حدود حزيراف والجياد، وفي آخر اتفاؽ لم

عضو لجنة تنفيذية وأميف عاـ في القاىرة، في  36السممية والشعبية، والتوجو نحو االنتخابات، بحضور 
، 1967الماضي(، وأعمنت ىذه النقاط.. ال مشكمة في التوافؽ عمى حدود العاـ )يناير  /كانوف الثاني

 ."الشرقية عاصمة لمدولة الفمسطينية، وىو ما وافقت عميو جميع الدوؿ العربية واإلسالمية والقدس
وأوضح الرئيس: الحديث عف صفد موقؼ شخصي، وال يعني التنازؿ عف حؽ العودة، وال يمكف ألحد 

متفؽ التنازؿ عف حؽ العودة، فكؿ النصوص الدولية والقرارات العربية واإلسالمية، تنص عمى حؿ عادؿ و 
 ، وعبارة 'متفؽ عميو' تعني االتفاؽ مع الجانب اإلسرائيمي.194عميو لقضية الالجئيف وفؽ القرار 

، القضايا الست األساسية، وبينيا قضية الالجئيف توضع عمى الطاولة لمنقاش في المرحمة عباسوأضاؼ 
وتعرض لالستفتاء الشعبي،  ،194النيائية، عمى أسس الشرعية الدولية، وقضية الالجئيف عمى أساس القرار 

ينص عمى حؽ العودة أو التعويض لمف ال يرغب العودة  194إما أف يقبمو الشعب أو يرفضو، كما أف قرار 
أي أف العودة ىي األساس، كما أف مبادرة السالـ العربية نصبت عمى حؿ عادؿ ومتفؽ عميو لقضية 

 ف مقدس.الالجئيف وفؽ القرار المذكور، مؤكدا أف موضوع الالجئي
منذ بدأت االنتفاضة الثانية كاف رأيي أنيا خاطئة ويجب أال نستمر فييا كونيا مسمحة، وكاف  قائاًل:وتابع 

موقفي حينيا تجديفا ضد التيار، وحيف رشحت نفسي في االنتخابات قمت إنني ضد االنتفاضة المسمحة، 
، واتفقت جميع "ال انتفاضة مسمحة"ف ومع المقاومة السممية والمفاوضات، وأنا مقتنع حتى يومنا ىذا أ

وقاؿ: استعماؿ  الفصائؿ عمى المقاومة الشعبية، وحتى في غزة مف يطمؽ صاروخا أالف يطمؽ عميو النار.
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، بؿ أف "إسرائيؿ"السالح عمؿ عنيؼ، وال أريد استخداـ العنؼ، ألنني غير مقتنع بو، وىو معركة خاسرة مع 
مف حيث تضامف العالـ معنا.. ما قمتو كررتو مرارا وال أزاؿ، وما قمتو: أف  جيداً  المقاومة الشعبية تحدث أثراً 

وأكد أف شعبنا قرر عبر ممثميو التوافؽ عمى المقاومة السممية الشعبية، بمف  ال انتفاضة مسمحة في عيدي.
ولو قرر فييـ ممثمو القوى في دمشؽ، كما حماس والجياد، جميعيـ شددوا عمى المقاومة السممية الشعبية، 

 الشعب غير ذلؾ فإما أف اقبؿ أو ال أقبؿ.
واستيجف الرئيس ىجوـ حماس عميو، وقاؿ ىي مف عرضت الدولة ذات الحدود المؤقتة، وتحاورت وتتحاور 

وجيات أخرى حوؿ الدولة ذات الحدود المؤقتة، وىو مشروع قدمو شاروف، وال يزاؿ الحديث  "إسرائيؿ"مع 
% مف أراضي الضفة الغربية، 50إلى  45سرائيمية، ويقـو عمى الحصوؿ عمى عنو متداوال لدى الجيات اإل

 سنة، وىذا أمر في غاية الخطورة وال يمكف أف نقبمو. 15سنوات إلى  10مع ىدنة ما بيف 
وشدد الرئيس عمى توجو القيادة الفمسطينية نحو الدولة غير العضو في األمـ المتحدة، رغـ التيديدات 

طات الكبيرة، وذلؾ خالؿ الشير الجاري وتحديدا بعد السادس منو، مشددًا عمى قناعتو األميركية، والضغو 
، 1967بنجاح ىذه الخطوة، بناء عمى االعترافات مف غالبية دوؿ العالـ بالدولة الفمسطينية عمى حدود العاـ 

يطاف دوليا، ومف يقؼ إلى جانبيا، خاصة أف مف شأف خطوة كيذه تجريـ االست "إسرائيؿ"وىذا ما يزعج 
دولة "، كما تروج إسرائيؿ، إلى "أراض متنازع عمييا"وبشكؿ رسمي، وباعتراؼ دولي، ونقؿ الحالة مف 

 ."فمسطينية محتمة مف دولة أخرى ىي إسرائيؿ
، مؤكدا أف حماس ال 1967لمقضية الفمسطينية عمى أساس دولتيف وفقا لحدود عاـ  وقاؿ الرئيس: نريد حالً 

 يني، وأف إسماعيؿ ىنية ليس لو أية كينونة سياسية.تمثؿ الشعب الفمسط
إلى أف العالقات الفمسطينية المصرية ممتازة، وأنو مع فتح الحدود المصرية مع غزة لنقؿ  عباسوأشار 

 الضروريات ويجب أف تغمؽ األنفاؽ.
اغتيالي مثؿ ما إف نتنياىو يتيمني بشف حممة إرىابية دبموماسية قانونية عمى إسرائيؿ وال استبعد : "وقاؿ

 ، مؤكدا أننا سنحصؿ عمى حقوقنا ميما طاؿ الزمف."حصؿ مع الشييد الراحؿ أبو عمار
 3/11/2012نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
 دفاعًا عن عباس: من يقبل دولة مؤقتة ىو من يتنازل عن حق العودة ردينةأبو  2

السمطة الناطؽ باسـ رئاسة ، أف فتحي صّباح، غزةاسميا في نقاًل عف مر  4/11/2012الحياة، لندن، نشرت 
عباس لمقناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي  محمود دافع عف تصريحات الرئيس ،نبيؿ أبو ردينةالفمسطينية، 

الرئيس والقيادة الفمسطينية لف يقبموا بدولة ذات حدود "إف  :وقاؿ عف حؽ عودة الالجئيف الفمسطينييف،
قتة ىو الذي يتنازؿ عف حؽ العودة ويضرب الثوابت الوطنية ويتسبب بكارثة ؤ ومف يقبؿ بدولة م قتة،ؤ م

أف  ،أمس ،حماس. وأضاؼ في تصريح نشرتو وكالة وفاحركة ، في إشارة إلى "لألجياؿ الفمسطينية المقبمة
ح اإلسرائيمي إلقامة دولة الرأي العاـ الفمسطيني والعربي والعالمي يعرؼ مف ىي األطراؼ التي قبمت باالقترا"
حؽ العودة والالجئيف مف ". ولفت إلى أف "قتة، ومف ىي الجيات التي ترفض وتدفع ثمف رفضيا ىذاؤ م

الممفات النيائية العالقة في المفاوضات مع اإلسرائيمييف، مثميا مثؿ الحدود والمياه، ونحف ممتزموف الثوابت 
 ."ذا الشأف، وال جديد في ىذا الموقؼالوطنية التي أقرتيا المجالس الوطنية في ى

الزوبعة التي ". وقاؿ: "التأثير في الرأي العاـ اإلسرائيمي"وعزا ىدؼ المقابمة مع التمفزيوف اإلسرائيمي إلى 
تثيرىا جيات معروفة الستثارة الرأي العاـ ىدفيا االنقالب عمى الشرعية، ونقؿ الثوابت إلى أرض الصراع 
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ف يستفيد منيا سوى جيات تتفاوض مع إسرائيؿ سرًا، وتخرج عمى قنوات التمفزة تتيـ الداخمي، وفي النياية ل
، في "القيادة الفمسطينية في كؿ فترة باتيامات تيدؼ إلى تغطية ما تفعمو في السر مف وراء ظير شعوبيا

شد العاـ برعاية أوروبية وبحضور نائب المر  "إسرائيؿ"إشارة إلى ما تردد عف مفاوضات سرية بيف حماس و
الرئيس والقيادة الفمسطينية ماضية في التمسؾ "لجماعة اإلخواف المسمميف خيرت الشاطر. وشدد عمى أف 

بالثوابت ميما فعمت إسرائيؿ وجيات أخرى حميفة ليا، مف أالعيب إعالمية لتغيير الصورة الحقيقية إلى 
 ."صورة واىمة
عالء و عبد الرحيـ حسيف،  ،غزةو  ،راـ اهللسمييا في نقاًل عف مرا 4/11/2012االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 

قاؿ في موقع آمد  ،حسف عصفور ، والوزير السابؽ،القيادي الفمسطيني، أف وكاالتوعف الالمشيراوي، 
مستشاريف يزيدوف المصيبة  أوعمى عباس أف يخرج بذاتو، وليس عبر ناطقيف " :اإلخباري عمى اإلنترنت

لساف وىو تعبير عف موقؼ شخصي قد يكوف بعد انتياء المسؤولية مصائب، ليعمف أف ما حدث زلة 
 . "الوطنية كرئيس منتخب

 
 وعميو التراجع عنيا باعتبارىا زلة لسان ...غير مفيومة عباس تصريحاتحسن خريشة:  3

استنكر نائب رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني حسف : الديف ونادية سعد ،حامد جاد - عماف، غزة
عباس لمقناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي عف حؽ عودة الالجئيف  محمود ت الرئيستصريحاخريشة 

الغد مف األراضي المحتمة جريدة وقاؿ ل ، والتي "ال يقبميا المنطؽ وال الوقائع والحقائؽ"، بحسبو.الفمسطينييف
رًا أنيا "تعد امتدادًا لما إف "ىذه التصريحات غير مفيومة، وعميو التراجع عنيا باعتبارىا زلة لساف"، معتب
( ومبادرات أخرى 2003قبميا مف حراؾ أخذ الطابع األكاديمي إلسقاط حؽ العودة، مف خالؿ وثيقة جنيؼ )

 منقوصة، لمقبوؿ بدولة مفصولة عف جذورىا وتاريخيا".
 4/11/2012الغد، عّمان، 

 
 ىو من يستقبل أردوغان وغيره في غزة عباس: عريقات 4

لوزراء التركي رجب طيب أردوغاف إنو يخطط لزيارة قطاع غزة برفقة الرئيس الفمسطيني لندف: قاؿ رئيس ا
  محمود عباس.

ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة  ،عضو المجنة المركزية لحركة فتح ،وردا عمى ذلؾ قاؿ صائب عريقات
تقبؿ رئيس الوزراء ىو الذي يستضيؼ ويس محمود عباسالتحرير الفمسطينية، إف مف الطبيعي أف الرئيس 

وأضاؼ عريقات في  أردوغاف وغيره مف زعماء العالـ في قطاع غزة وىذه ىي األصوؿ، عمى حد قولو.
الشرؽ األوسط أف الرئيس أبو مازف طمب أكثر مف مرة مف أردوغاف الحديث إلى حركة جريدة تصريحات ل

 قوائـ االنتخابية حماس مف أجؿ توفير األجواء لمجنة االنتخابات المركزية وتحديث ال
 

ونأمؿ أف تدرؾ حماس أف "إلجراء االنتخابات بشقييا باعتبارىا مفتاح المصالحة الفمسطينية. وتابع القوؿ 
 ."شرعيات األحزاب والحكومات والدوؿ ال تأتي عبر الزيارات ومف يقوـ بيا بؿ عبر صناديؽ االقتراع

 4/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 و السويد لدعم طمب فمسطين في األمم المتحدةيدع لبرغوثيمصطفى ا 5
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 إلىالسويدية  األحزابدعا النائب د. مصطفى البرغوثي األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية 
 المتحدة. األمـجانب طمب فمسطيف العضوية في  إلىالعمؿ مف أجؿ حمؿ السويد عمى التصويت 

يا سويديا عالي المستوى يرافقو المستشار السياسي لرئيس الوزراء جاء ذلؾ خاللو استقبالو وفدًا برلمان
 السويدي.

 3/11/2012فمسطين أون الين، 
 

 ييودية أغمبيةمنطقة ذات  إلىتحويل البمدة القديمة  إلىشؤون القدس: االحتالل يسعى  دائرة 6
ليا مف مخاطر سعي  حذرت دائرة شؤوف القدس لدى منظمة التحرير الفمسطينية في تقرير خاص :راـ اهلل

صراره عمى تدنيس وتيويد المسجد  بشكؿ مستمر بذرائع ومسميات يبتكرىا في سبيؿ  األقصىاالحتالؿ وا 
مف قبؿ قوات وجنود االحتالؿ  األقصىفرض وجود ييودي شبو يومي وجعؿ استباحة ساحات المسجد 

اف البمدة القديمة يواجيوا ممارسات سك أفالتقرير،  وأضاؼ اعتياديا. أمراوقطعاف المستوطنيف  اإلسرائيمي
عمييـ لتفريغ المدينة مف سكانيا وتغير  ؽالتضييبيدؼ  اإلسرائيميوانتياكات مف قبؿ سمطات االحتالؿ 
 النوع السكاني واستبدالو بالمستوطنيف.

 4/11/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 : سنزرع ألف شجرة مقابل كل شجرة يقتمعيا االحتاللفياض 7
إف ىناؾ خطة  ،سالـ فياض .د الفمسطيني في الضفة الغربية، قاؿ رئيس الوزراء عبد الجواد: حسف

استراتيجية لوزارة الزراعة تقـو عمى زرع ألؼ شجرة زيتوف مقابؿ كؿ شجرة يقتمعيا االحتالؿ اإلسرائيمي 
 ومستوطنوه، الذيف يستيدفوف ىذه الشجرة، مف اجؿ طرد المزارعيف مف أراضييـ.

لؾ خالؿ كممة رئيس الوزراء في فعاليات افتتاح ميرجاف قطؼ الزيتوف السنوي الثاني عشر في ساحة جاء ذ
السمطة تعمؿ  أف أكدالميد بمدينة بيت لحـ، وسط مشاركة رسمية وجماىيرية مؤسساتية واسعة، حيث 

عنواف الصمود وستعمؿ بكؿ إمكانياتيا مف أجؿ تعزيز صمود المواطف والمزارع باعتبار أف المزارع ىو 
 والتجذر باألرض الفمسطينية.

 4/11/2012، رام اهلل، األيام
 

 لجيوده في صناعة السالم2012أولف بالمة تمنح عريقات ميداليتيا الدولية لعام  مؤسسة 8
رئيس إدارة  ،لمدكتور صائب عريقات 2012الدولية ميداليتيا لعاـ  "أولؼ بالمة"لندف: منحت مؤسسة 
ة التحرير الفمسطينية، إقرارا بإسياماتو الفكرية والسياسية وجيوده لصناعة السالـ. المفاوضات في منظم

 وبذلؾ، يصبح عريقات الشخصية العربية األولى التي تحصؿ عمى ىذه الجائزة الرفيعة.
 "أولؼ بالمة"وجاء في بياف صادر عف مكتبو أف عريقات تسمـ رسالة مف رئيسة مجمس أمناء مؤسسة 

قامة أنابمثيو وزير  ة خارجية إسبانيا سابقا، تعممو فييا بقرار المؤسسة منح الميدالية السنوية لمدكتور عريقات وا 
 في مدينة برشمونة اإلسبانية. 2013فبراير  /شباط 15احتفاؿ بيذه المناسبة يوـ 

 4/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 ال تمثل الشعب الفمسطيني عباس تصريحات :حماسحركة  9
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القيادي في حركة حماس وعضو ، أف احمد رمضاف، عف مراسميا 4/11/2012، قبل، بيروتالمستذكرت 
محمود عباس المتعمقة بحؽ الالجئيف  رفض تصريحات الرئيس أكد مكتبيا السياسي محمود الزىار،

، وال يعبر عف القضية الفمسطينية، أو عف الشخصيأف ما أعمنو عباس ىو موقفو و ، الفمسطينييف في العودة
ولفت الزىار، في تصريح صحافي ادلى بو امس، إلى  المحتمة أو الخارج. ياألراض يف الفمسطينيلشعب ا

لوعد بمفور المشؤوـ التي صادفت اوؿ أمس، معتبرا أف تصريحات  95تزامف تصريحات عباس مع الذكرى 
عي بأنو يمثؿ وقاؿ "إذا أراد الرئيس عباس أف يد عباس "في مثؿ ىذا التوقيت تحمؿ دالالت خطيرة".

الشعب الفمسطيني، فعميو أف يستفتي الشارع حوؿ ما أعمنو مف تصريحات"، مضيفا أف ما ذكره الرئيس 
 المحتمة. األراضي فيالذي يعيش  الفمسطينيعباس يعني إلغاء حؽ العودة بالمطمؽ، ونزع الممكية عف 

ة، مشيرا إلى أف لبناف الذي وأضاؼ أف تصريحات عباس تتناقض مع الموقؼ العربي الداعـ لحؽ العود
واستردت كؿ شبر  67طرد االحتالؿ ما زاؿ يتحدث عف مزارع شبعا المحتمة، كما أف مصر رفضت حدود 

 مف أراضييا، وسوريا تؤكد أف الجوالف محتؿ.
في  واف تدفقو آالؼ الفمسطيني، أف أدىـ الشريؼ، عف مراسميا 3/11/2012، فمسطين أون الينوأوردت 

اء السبت، في مسيرات حاشدة دعت ليا حركة حماس رفضًا واستنكارًا لتصريحات رئيس قطاع غزة مس
السمطة محمود عباس التي أدلى بيا لمقناة اإلسرائيمية وأكد خالليا أنو ال يحؽ لو العودة إلى مدينة صفد 

 .48داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
يؿ، عمى أف "كؿ فمسطيف مف بحرىا إلى نيرىا ىي ممؾ وأكد الناطؽ الرسمي باسـ حماس د. صالح البردو 

وأشار البردويؿ إلى  لكؿ فمسطيني أينما كاف"، مشددًا عمى أنو "ال يمكف االعتراؼ بأي كياف عمى أرضنا".
وقاؿ إف  أف "الحقوؽ ال تسقط بالتقادـ أو االستيطاف أو تخاذؿ األنظمة العربية أو تواطؤ المجتمع الدولي".

ف لـ يفعؿ فإف مف "يتنازؿ  عف حؽ العودة البد أف يتنازؿ عف حؽ تمثيؿ الشعب الفمسطيني أو قيادتو، وا 
الشعب الفمسطيني غير ممـز باالعتراؼ بو ممثاًل عنو إال بعد أف يتراجع عف ىذه التصريحات ويعتذر 

دبيات الصادرة وأضاؼ "إف المصالحة الوطنية ووثيقة الوفاؽ الوطني الفمسطيني وكؿ األ لمشعب والمقاومة".
 عف الفصائؿ والقوى الشعبية أكدت عمى حؽ العودة والمقاومة".

وبناًء عمى ذلؾ، اعتبر البردويؿ أف "عباس بتصريحاتو خرج عف اإلجماع الوطني وال يمثؿ في تصريحاتو 
 إال نفسو ألف الحقوؽ ىي حقوؽ فردية وجماعية ال يسقطيا رأي شخص ميما بمغ مف المكانة في فصيمو أو

وأكمؿ "إف عباس بتحديو لمشاعر الشعب الفمسطيني واألمة العربية واإلسالمية وكؿ المتضامنيف  جماعتو".
مع حقوؽ الشعب قد عزؿ نفسو وكشؼ مبادئو وىذا يتطمب أف ترفع الفصائؿ وفي مقدمتيا حركة فتح عنو 

 الغطاء الذي ال يستحقو".
لحة الوطنية التي يجب أف تتوفر في الطرؼ الذي وأكد عمى مجموعة مف الخطوط الواضحة لمفيوـ المصا

وثاني ىذه  نحاوره وأوليا أف يؤمف بأف "فمسطيف مف بحرىا إلى نيرىا ممؾ لمشعب الفمسطيني أينما وجد".
ىو أف حؽ العودة حؽ فردي وجماعي مقدس ال يجوز التنازؿ عنو، ومف يتنازؿ  ،بحسب البردويؿ ،الخطوط

وبشأف الخط  ائف يستحؽ أقصى العقوبات حسب القانوف الفمسطيني.عنو خارج عف الصؼ الوطني وخ
الثالث، ىو أف حؽ المقاومة بما فييا المقاومة المسمحة حؽ مقدس كفمتو كؿ الشرائع األرضية والسماوية ال 

 يجوز التنازؿ عنو ميما تعثرت الظروؼ لممارستيا عمى األرض.
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ال يمكف أف تكوف ثمنًا لالعتراؼ بالكياف  1967ود وقاؿ الناطؽ الرسمي باسـ حماس "إف دولة عمى حد
الغاصب عمى أي شبر مف فمسطيف، أو تطبيع العالقات معو أو التنازؿ عف أي مف الحقوؽ الثابتة 

 والمشروعة وعمى رأسيا تحرير األرض وتقرير المصير.
 حماس ثؿ حركةمم، أف الديف حامد جاد ونادية سعد، عف مراسمييا 4/11/2012، الغد، عّمانوأضافت 

في لبناف عمي بركة قاؿ إف "الرئيس عباس يتمادى في تقديـ التنازالت لمعدو الصييوني، الذي يواصؿ 
وأكد، لػ "الغد" مف بيروت، "التمسؾ بحؽ  سياسة االستيطاف والتيويد والعدواف ضد الشعب الفمسطيني".

ؿ عنو مثمما اليسقط بالتقادـ، والتمسؾ بالمقاومة العودة باعتباره حقًا فرديًا وجماعيًا ال تممؾ أية جية التناز 
وأضاؼ "ال يمكف إسقاط حؽ  المسمحة بوصفيا حقًا طبيعيًا لمشعب الفمسطيني لمواجية العدو الصييوني".

المقاومة ما داـ الشعب الفمسطيني في مرحمة تحرر وطني، بيدؼ التحرير وتقرير المصير وعودة الالجئيف 
وشدد عمى  ".1948وأراضييـ التي ُىّجروا منيا قسرًا بفعؿ العدواف الصييوني العاـ  الفمسطينييف إلى ديارىـ

أف "فمسطيف التي يطالب الشعب الفمسطيني بيا ىي الممتدة مف البحر إلى النير ومف الجميؿ إلى النقب، 
 الوطنية".وال بديؿ عنيا"، داعيًا "حركة فتح إلى ايجاد موقؼ واضح مف حؽ العودة والمقاومة والحقوؽ 

 
 "كامب ديفيد"دحالن: عباس اقترح التنازل عن حق العودة في  10

أكد القيادي المفصوؿ مف حركة فتح محمد دحالف أف تصريحات رئيس السمطة : أحمد المبابيدي -غزة
في إشارة إلى عدـ إيمانو بأحقية  ،محمود عباس عف تخميو عف حؽ عودتو إلى مدينتو صفد المحتمة

ليست األولى مف نوعيا  ،ـ1948نييف بالعودة إلى أراضييـ ومدنيـ التي ىجروا منيا عاـ الالجئيف الفمسطي
وأوضح دحالف، خالؿ تصريحات نشرىا في صفحتو عبر موقع  التي تعبر عف موقؼ رئيس السمطة.

قديـ التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ"، السبت، "ىذه لـ تكف المرة األولى التي تتجمى فييا عبقرية أبي مازف بت
الحموؿ والتنازالت المجانية، فقد سبؽ في أثناء مفاوضات )كامب ديفيد( أف أقترح أف يعوض الالجئوف 
 الفمسطينيوف بتنظيـ رحالت ليـ إلى مدنيـ وقراىـ بحافالت سياحية. عرض ىذا عمينا وعمى اإلسرائيمييف".

ولمكاتب عبد الباري عطواف تقوؿ:  وأضاؼ: "إف عباس سرب بعد ذلؾ أخباًرا كاذبة لصحيفة "القدس العربي"
"إف ىناؾ )خمية تنازالت("، متيًما إياي شخصيًّا وغيري بالقياـ بذلؾ، الزمف كفيؿ بكشؼ نوايا الناس 

 ومواقفيـ الحقيقية، وبموغ البعض سف العجز سيجعميـ يفضحوف أنفسيـ بأنفسيـ".
 3/11/2012، فمسطين أون الين

 
 وطنية" رباح: تصريحات عباس "جريمةيحيي  11

قاؿ عضو المجنة القيادية العميا لحركة فتح في قطاع غزة يحيي رباح إف رئيس : أحمد المبابيدي -غزة
السمطة محمود عباس ارتكب جريمة وطنية مف خالؿ إدالئو بتصريحات يتنكر بيا لحقوؽ الشعب 

وأضاؼ رباح  صريحات.الفمسطيني وثوابتو، منوىًا إلى أنو كاف األجدر بعباس إدراؾ خطورة مثؿ ىذه الت
حسب موقع "الكوفية برس" أف عباس ارتكب خطأ فادحًا في تصريحاتو األخيرة التي أدلى بيا عبر القناة 

وأوضح أف عباس لديو مجموعة مف  العبرية الثانية حوؿ حؽ الالجئيف بالعودة وحدود الدولة الفمسطينية.
أنو كاف عمى عباس التريث وعدـ التمفظ بمثؿ ىذه المستشاريف الذيف يخطئونو دائمًا، الفتًا النظر إلى 

وطالب رباح الرئيس عباس بالخروج عمى  العبارات التي تعتبر إساءة لمشعب الفمسطيني ولحركة فتح.
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الشعب الفمسطيني وتوضيح ما كاف يقصده مف تمؾ التصريحات، مؤكدًا أف تصريحاتو أحرجت حركة فتح 
 لعمؿ الوطني واإلسالمي.أماـ جموع الشعب الفمسطيني وفصائؿ ا

 3/11/2012، فمسطين أون الين
 

 تحالف القوى الفمسطينية في لبنان يستنكر التنازالت الخطيرة لعباس 12
استنكرت قيادة تحالؼ القوى الفمسطينية في لبناف "التنازالت الخطيرة" لرئيس السمطة محمود عباس : بيروت

 تفاضة الثالثة، واعتباره المقاومة المسمحة "إرىاًبا".عف حؽ العودة وأرض فمسطيف التاريخية ورفضو لالن
وقالت في بياف صادر عنيا، تعقيًبا عمى مواقؼ رئيس السمطة الفمسطينية التي أدلى بيا لمقناة الثانية في 
التمفزيوف العبري، تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو: "إف مواقؼ عباس األخيرة ال تعبر إال عنو 

وجدد تحالؼ الفصائؿ التمسؾ بحؽ  وال تمثؿ شعبنا الفمسطيني وفصائمو الوطنية واإلسالمية". شخصًيا،
العودة "إلى ديارنا األصمية في فمسطيف"، وقاؿ: "نؤكد أف حؽ العودة ىو حؽ فردي وجماعي لشعبنا، ال 

التحالؼ "التمسؾ وأكدت قيادة  تممؾ أي جية أو منظمة أو دولة أو زعيـ التنازؿ عف ىذا الحؽ المقدس".
بالمقاومة المسمحة كخيار إستراتيجي لشبعنا الفمسطيني، ونعتبرىا حقا طبيعيا لمواجية االحتالؿ الصييوني 

وحّذرت الفصائؿ الفمسطينية في لبناف "فريؽ التسوية الفمسطيني" مما  كفمتو كؿ الشرائع السماوية واألرضية".
لصييوني"، مشيرة إلى أف االحتالؿ "ال يفيـ لغة المفاوضات أسمتو "التمادي في تقديـ التنازالت لمعدو ا

سنة، وأف المغة الوحيدة التي يفيميا ىي لغة القوة والمقاومة فقط، وأف  21والتسويات التي فشمت عمى مدار 
 الرىاف عمى سالـ مع االحتالؿ كالرىاف عمى سراب". 

 3/11/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 لم يمر في التاريخ قائد شعب يتنازل عن حقوق شعبو دون مقابل: سطينيةحركة األحرار الفم 13
األميف العاـ لحركة األحرار الفمسطينية خالد أبو ىالؿ، التنازؿ عف حؽ  اعتبر أدىـ الشريؼ: -قطاع غزة

. وأشار إلى أف حركة حماس طالبت مؤخرًا خالؿ  العودة "جريمة نكراء عمى خطى وعد )بمفور( المشؤـو
ع مع مسؤوليف فمسطينييف بتسخير الوقت الالـز لتحقيؽ المصالحة المجتمعية، وتوفير ظروؼ مف اجتما

وقاؿ "لـ يمر في التاريخ قائد شعب يتنازؿ عف حقوؽ شعبو دوف مقابؿ"،  أجؿ تحقيؽ المصالحة الوطنية.
 ليس فمسطيني". مؤكدًا أنو لـ يجرؤ فمسطيني وال قائد عمى فعؿ ذلؾ، عادًا أف ما صدر عف عباس "موقؼ

 واتيـ أبو ىالؿ عباس بأنو "يحب ويعشؽ الييود أكثر مف الفمسطينييف".
وأعمف األميف العاـ لحركة األحرار براءتو مف عباس، عادًا أنو مف "العار أف نبقى صامتيف عمى إجرامو"، 

 فيما دعا إلى نزع الشرعية عنو وتقديمو لممحاكمة.
 3/11/2012، فمسطين أون الين

 
 وعمى تصريحات عباس ةبمحاسب التحرير منظمةية الشعبية تطالب الجب 14

الجبية الشعبية لتحرير ، أف الديف حامد جاد ونادية سعد عف مراسمييا، 4/11/2012، الغد، عّمان ذكرت
فمسطيف أعربت بمساف عضو مكتبيا السياسي رباح مينا عف رفضيا القاطع لتصريحات الرئيس أبو مازف، 

 تنفيذية والمجمس المركزي لمنظمة التحرير بمحاسبتو فورًا عمى ىذه التصريحات.مطالبة المجنة ال
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واعتبر مينا أف ىذه التصريحات تتنافى مع قرارات منظمة التحرير الفمسطينية التي تؤكد عمى حؽ العودة 
 الوطنية.والدولة وتقرير المصير، وحؽ شعبنا بممارسة كافة أشكاؿ المقاومة ضد االحتالؿ لتحقيؽ أىدافنا 

وشدد مينا أنو ال يحؽ لمرئيس أبو مازف أو أي كاف التنازؿ عف ىذه الثوابت، متيما الرئيس عباس " بأنو 
 يعيش وىـ يحاوؿ مف خاللو استجداء الموقؼ األميركي واإلسرائيمي عمى أمؿ إعطائو شيئا" بحسب مينا.

قامة الدولة وتقرير المصير عمى طريؽ وقاؿ مينا" إف شعبنا الفمسطيني سيظؿ متمسكًا بثوابتو حؽ العود ة وا 
 إقامة فمسطيف الديمقراطية عمى كامؿ األراضي الفمسطينية".

، أف عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف خالدة 3/11/2012قدس برس، وأضافت 
في التمفزيوف  جرار استنكرت بشدة تصريحات رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس عمى القناة الثانية

 اإلسرائيمي، مشيرة أف ىذا الموقؼ ال يعبر عف طموحات وثوابت الشعب الفمسطيني.
( بأف " كالـ الرئيس عباس بأف 11|3واعتبرت جرار في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" اليوـ السبت )

بت الشعب فمسطيف ىي فقط الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس يضرب بالتمسؾ بحؽ العودة كثابت مف ثوا
الفمسطيني، وأف حؽ العودة الذي أراد الرئيس الفمسطيني التفريط بو ىو حؽ مقدس وثابت وخط أحمر ال 
يستطيع أحد ميما كاف التفريط بو، وىو ليس موقؼ شخصي ليذا الشخص أو ذاؾ"، ووصفت اعتقاد عباس 

 بأنو لف يعود إلى مدينتو مرة أخرى، بأنو "يبعث لإلحباط"، وفؽ تعبيرىا.
 

 "الديمقراطية": إشارة عباس إلى حق العودة رافقيا االلتباس 15
راـ اهلل: اعتبرت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف أف مواقؼ رئيس السمطة محمود عباس، الذي وجيت 
لو انتقادات كبيرة، عمى خمفية التصريح الذي أدلى بو لمقناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي وأعمف فيو تخميو 
عف حؽ عودتو إلى بمده األصمي )صفد( كونيا ستكوف ضمف "دولة إسرائيؿ"، "رافقيا االلتباس والغموض". 
وقاؿ الجبية، عمى لساف عضو مكتبيا السياسي ىشاـ أبو غوش في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" إف 

ـ الشعب تصريحات عباس حوؿ التخمي عف حقو الشخصي بالعودة رافقيا االلتباس، كونو يتحدث باس
وأضافت: "إف تصريحات الرئيس عباس تعبير عف موقؼ شخصي، لكف رافقو بعض الغموض  الفمسطيني.

وااللتباس، ألف قضية العودة ليست قضية فردية بؿ ىي حؽ تاريخي ال يمكف التخمي عنو"، بحسب قولو. 
يحؽ ليـ العودة إلى في المائة مف الفمسطينييف الجئيف في دوؿ مختمفة، و  60وأشار إلى أف "أكثر مف 

 دولتيـ التي ستقاـ وكذلؾ ليـ الحؽ بالعودة إلى الديار التي ىجروا منيا".
وحوؿ موقؼ الجبية الديمقراطية مف اختيار المفاوضات كمنيج رئيس؛ أشار أبو غوش إلى أف القائميف 

جعية واضحة عاًما، واف المفاوضات يجب أف تقـو عمى مر  20عمى ىذه المفاوضات أقروا بفشميا بعد 
 وثابتة وضمف إطار زمني محدد برعاية دولية وليس بأف تكوف ذات طابع عبثي".

 3/11/2012قدس برس، 
 

 الشعبية: حكومة فصائمية ستعمق أزمة فياض وحكومتو الجبية  16
اعتبر عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف جميؿ مزىر أّف اقتراح رئيس حكومة راـ اهلل 

 فياض بتشكيؿ حكومة فصائمية يعكس عمؽ األزمة التي يعيشيا األخير وحكومتو. سالـ
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وقاؿ مزىر في تصريح إذاعي لو أمس تعقيبا عمى مقترح فياض الذي عرضو أماـ المجنة التنفيذية لمنظمة 
ؿ التحرير: "إف الفمسطينييف ليسوا بحاجة لتشكيؿ حكومة فصائمية، بؿ بحاجة إلى إنياء االنقساـ وتشكي

 حكومة توافؽ وطني إلدارة األزمة التي تعيشيا الساحة الفمسطينية".
ورأى أفَّ الساحة الفمسطينية تعيش حالة مف التخبط واالرتباؾ عمى كؿ المستويات، وأفَّ ىناؾ ضياع 

ودعا مزىر إلى تحرؾ شعبي جماىيري يشكؿ ضغطا عمى حركتي فتح  لممشروع الوطني الفمسطيني.
رىـ لمجموس عمى طاولة المفاوضات لبحث آليات تطبيؽ اتفاؽ المصالحة واستعادة وحماس مف أجؿ إجبا

 وحدة الشعب الفمسطيني في مواجية المخططات اإلسرائيمية.
 3/11/2012، فمسطين أون الين

 
 مسؤولية وعد بمفور  يتحممنا بريطانيا والمجتمع الدوليحركة حماس:  17

، وأكدت "التمسؾ بالحقوؽ و عد بمفور وصفتلو  95الػ في الذكرى أصدرت حركة حماس بيانا بأنو مشؤـو
الذيف حصمت الجزيرة -وحّممت حماس في البياف  وبالمقاومة وسيمة لتحرير األرض واألسرى والمقدسات".

بريطانيا والمجتمع الدولي مسؤولية وعد بمفور باعتباره "جريمة تاريخية كبرى"، وقالت  -نت عمى نسخة منو
وجاء في البياف كذلؾ أف إسرائيؿ تواصؿ  ما زاؿ يدفع ثمف ىذا "الظمـ التاريخي". إف الشعب الفمسطيني

مخططاتيا االستيطانية والتيويدية في القدس والضفة الغربية المحتمة، وأنيا تمعف في "سياساتيا العنصرية 
 ".1948ضد شعبنا وأىمنا في أراضينا الفمسطينية المحتمة عاـ 

الصمبة" لمشعب الفمسطيني في الدفاع عف أرضو وقدسو ومقدساتو، وأكدت  وشددت الحركة عمى "اإلرادة
ثبات الجماىير الفمسطينية وصمودىا والتفافيا مع "المجاىديف القابضيف عمى جمر الوطف، ومع المقاومة 

نياء االنقساـ والتوافؽ  سبيال لمتحرير". ولفت البياف إلى أف الحركة متمسكة بالمصالحة الفمسطينية وا 
وطني، وأنيا تجدد دعوتيا كافة الفصائؿ الفمسطينية إلى اإلجماع عمى برنامج وطني موحد يحمي الحقوؽ ال

 والثوابت لمواجية االحتالؿ وسياساتو اإلجرامية، حسب البياف.
 2/11/2012، الجزيرة نت، الدوحة

 
   الصالحي: حق العودة أصيل وال يخضع العتبارات سياسيةبسام  18

لصالحي أميف عاـ حزب "الشعب الفمسطيني" عمى أف حؽ عودة الالجئيف الفمسطينييف أكد بساـ ا: القدس
ورفض الصالحي  "حؽ أصيؿ وال يجب أف يخضع ألي اعتبارات سياسية و تفاوضية". الفردي والجماعي 

في تصريحات لػ "قدس برس" التعميؽ مباشرة عمى حديث رئيس السمطة محمود عباس لمتمفزيوف اإلسرائيمي 
وتأكيده عمى أف فمسطيف حسب  1948عاـ   رفضو العودة إلى بمدتو األصمية "صفد" والتي ىجر منيا حوؿ

لكف الصالحي أكد عمى أف حؽ عودة الالجئيف لديارىـ  وجية نظره ىي الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
 يني كامؿ".التي ىجروا منيا "حؽ أصيؿ وال يخضع الي مراجعة سياسية أو تفاوض ويحظى بإجماع فمسط

وشدد الصالحي عمى أف أي تنازؿ فمسطيني، في إشارة منو إلى تصريحات عباس، "سيواجو بتطرؼ وتعنت 
 إسرائيمي، وستستغؿ أي بوادر محبة لمسالـ مف أجؿ انتياؾ باقي الحقوؽ الفمسطينية" وفؽ ما يرى.

 3/11/2012قدس برس، 
 

 بيريز يرحب بتصريحات عباس حول حق عودة الالجئين 19
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الرئيس اإلسرائيمي شيموف بيريز رحب بالتصريحات ، أف ا ؼ ب، عف //، الحياة، لندنكرت ذ
"الشجاعة" التي ادلى بيا الرئيس الفمسطيني محمود عباس والتي بدا كأنو يتخمى فييا عف حؽ العودة 

ائيؿ لدييا شريكا إسر  أفمازف الشجاعة تثبت  أبو"كممات  إفوقاؿ بيريز في بياف  لالجئيف الفمسطينييف.
حقيقيا لمسالـ".

أضاؼ في بياف صدر عف مكتبو أف "أبو مازف ينبذ اإلرىاب.  يزبير  أف ،4/11/2012، 48عرب وأوردت 
التي تقوـ عمييا إسرائيؿ  48فيو يدرؾ جيدا أف حؿ مشكمة الالجئيف الفمسطينييف لف تكوف داخؿ أراضي 

 ستئناؼ العممية السممية".ولف تمس بطابع إسرائيؿ، ويمد يده إلسرائيؿ ال
إف تصريحات عباس ىذه ىي كبيرة األثر والوزف وعمينا جميعا التعامؿ معيا بمنتيى الجدية.  يزوقاؿ بير 

ىذه التصريحات تتماشى مع موقؼ إسرائيؿ ومع موقؼ غالبية واضحة في صفوؼ الشعب، التي تؤيد حؿ 
مف خاللو رئيس السمطة الفمسطينية أف  الدولتيف. وأضاؼ، ىذا ىو تصريح عمني شجاع وميـ يوضح

تطمعاتو إلقامة دولة فمسطينية ستكوف مقصورة عمى إقامة ىذه الدولة فقط داخؿ حدود الضفة الغربية وقطاع 
 غزة وليس داخؿ إسرائيؿ".

 
 : موشيو كحمون يريح الميكود ويعمن انو لن يشكل حزبا جديدا لخوض االنتخابات"يديعوت" 20

دة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية عمى موقعيا االلكتروني مساء امس، أف الوزير موشيو ذكرت جري :راـ اهلل
 كحموف لف يشكؿ حزبا جديدا لخوض االنتخابات خارج اطار حزب الميكود.

مقعدا وىو ما أثار  20وجاء قرار كحموف رغـ استطالعات الرأي التي تنبأت لحزب برئاستو بالحصوؿ عمى 
وخاصة في الدوائر القريبة مف زعيـ الميكود بنياميف نتنياىو التي عممت عمى احتواء  قمقا كبيرا في الميكود

 كحموف عمى ما يبدو ومنع اقامتو لحزب جديد.
بالمقابؿ قاؿ مقربو نتنياىو اف كحموف استنتج اف تأسيس حزب جديد ميمة تفوؽ حجـ كحموف ولذلؾ عدؿ 

 مقعدا. 20الى  15عمى  عنيا رغـ استطالعات الرأي التي تنبأت لو الحصوؿ
 وكاف ناتاف ايشؿ المقرب مف نتنياىو قد حاوؿ في األياـ األخيرة التوسط بيف نتنياىو وكحموف.

 4/11/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 يكترث بتصريحات عباس وجمعاد أردان يتيمو بالمنافق نتنياىو ال 21
، حوؿ حؽ العودة اهلل الفمسطينية في راـ في الوقت الذي أثارت فيو تصريحات رئيس السمطة: رب48عػ

غضبا فمسطينيا عارما، ذكر موقع اإلذاعة اإلسرائيمية عمى الشبكة، أف مكتب الحكومة اإلسرائيمية اكتفى 
بإصدار تعقيب حاوؿ التقميؿ مف خطورة ىذه التصريحات والقوؿ إف أقواؿ أبو مازف ال تتماشى مع أفعالو 

وقاؿ مكتب نتنياىو في ىذا  سنوات عقد لقاء مع رئيس الحكومة اإلسرائيمية.وأف أبو مازف يرفض منذ أربع 
 السياؽ إف اقتراح نتنياىو بعقد لقاء مشترؾ دوف شروط مسبقة ال يزاؿ مطروحا عمى الطاولة.

وذىب وزير البيئة جمعاد أرداف إلى أكثر مف ذلؾ، عندما اتيـ أرداف في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيمية أبو 
بأنو منافؽ يتحدث بمسانيف وال يشكؿ بأي حاؿ مف األحواؿ شريكا لممفاوضات وال يجوز فتح مازف 

 مفاوضات معو.
 4/11/2012، 48عرب 
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 ليفني: مارست الجنس مع شخصيات عربية مقابل الحصول عمى معمومات و"تنازالت سياسية" 22
مارستيا الجنس خالؿ عمميا بجياز كشفت وزيرة الخارجية اإلسرائيمية السابقة تسيبي ليفني عف م: وكاالت

االستخبارات اإلسرائيمية )الموساد( مع شخصيات عربية مف أجؿ توريطيـ في فضائح جنسية، وابتزازىـ 
مقابمة ليا مع جريدة "تايمز" البريطانية، ونشرت  فيوقالت ليفني  لتقديـ معمومات ميمة وتنازالت سياسية.
طفات منيا، إنيا ليست ضد ممارسة الجنس في سبيؿ الحصوؿ جريدة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية مقت

 ."دولة إسرائيؿ"عمى معمومات تفيد 
 3/11/2012، 48عرب 

 
 "نريد لحمة مطحونة وال نريد طحن الميزانياتعوفاديا يطمق شعار حزب شاس لالنتخابات " 23

ئية وكتابية وحتى لبروز فرصة في أحياف كثيرة لنبوغ قدرات دعا "إسرائيؿ"توفر المعارؾ االنتخابية في 
ميارات المفاوضات والمناورات واألالعيب السياسية والحزبية المختمفة، لكف الرئيس الروحي لحركة شاس، 
الحاخاـ عوفاديا يوسيؼ قطع أمس قوؿ كؿ خطيب، وأضاع عمى درعي شعار االنتخابات بشاف دولة 

ممة االنتخابية لشاس أمس: "صنعوا لحمة األغنياء ودولة المعدميف، عندما قاؿ في اجتماع إطالؽ الح
 مطحونة وال تطحنوا الميزانيات"، في رسالة واضحة لجميور شاس.

 //، عرب 
 

 لمجيش السوري دبابات ثالثةتأىب لالحتالل بالجوالن بعد توغل  24
لجوالف قالت مصادر في جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، أمس، إنو تـ رفع حالة التأّىب في ا: )يو.بي.آي(

 دبابات لمجيش السوري في المنطقة الحدودية منزوعة السالح. المحتؿ بعد توّغؿ 
 //، الخميج، الشارقة

 لتنازالت عباس اً ليبة جماىيرية رفض 48زحالقة يدعو فمسطينيي  25
 ، حركة فتح إلى محاسبة رئيسيا رئيس1948دعا قيادي فمسطيني داخؿ األراضي المحتمة عاـ : الناصرة

السمطة محمود عباس عمى ما أدلى بو مؤخرًا مف تصريحات "ال تتوافؽ مع البرنامج الوطني الفمسطيني 
الذي ينص عمى حؽ تقرير المصير والدولة المستقمة بعاصمتيا القدس المحتمة وحؽ عودة الالجئيف إلى 

ت" جماؿ زحالقة، معارضة وأّكد النائب العربي في "الكنيس ديارىـ عماًل بالقرارات األممية ذات الصمة".
فمسطينيي الداخؿ لما أبداه عباس خالؿ تصريحاتو لمتمفزيوف الصييوني مف عدـ التزاـ بالثوابت الوطنية 
 التي تشّكؿ أساس القضية الفمسطينية، معتبرًا أف ىذه التصريحات تنطوي عمى محاولة لػ "استجداء إسرائيؿ".

طي" جميع أطياؼ الشعب الفمسطيني داخؿ األراضي المحتمة ودعا رئيس قائمة "التجمع الوطني الديمقرا
والشتات إلى ىّبة جماىيرية رفضًا لتصريحات عّباس ومواقفو السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاتو أف تمؾ 

 ".التصريحات لـ يكف ليا أي تأثير ُيذكر عمى الشارع الصييوني وأف تأثيرىا الفعمي كاف "صفراً 
 3/11/2012، مالمركز الفمسطيني لإلعال

 
 حمامي لـ"فمسطين": تصريحات عباس "وقاحة سياسية" إبراىيم  26
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اعتبر الكاتب والمحمؿ السياسي إبراىيـ حمامي تصريحات رئيس السمطة الفمسطينية : أحمد المبابيدي -غزة
يؽ محمود عباس حوؿ حؽ العودة وحدود الدولة الفمسطينية "وقاحًة سياسيًة ال حدود ليا، تعبر عف نيج فر 

 السمطة مف جديد".
وكاف الرئيس عباس قاؿ لمقناة الثانية بالتمفزيوف اإلسرائيمي إنو ليس لو "حؽ دائـ في المطالبة بالعودة إلى 

 واحتالؿ العصابات اإلسرائيمية األراضي الفمسطينية". 1948صفد التي ىجر منيا وىو طفؿ أثناء حرب 
:" إف عباس قدـ تنازالت مجانية عف أىـ الثوابت وقاؿ حمامي في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف"

 الفمسطينية إرضاًء لإلسرائيمييف"، الفتًا النظر إلى أنو تجاىؿ حؽ ستة مالييف الجئ بالعودة إلى فمسطيف.
وأكد أف "عباس وبقايا منظمة التحرير فقدت األحقية بتمثيؿ الشعب الفمسطيني في شتى أماكف تواجده"، 

وبيف  لمنطقي أف يمثؿ الفمسطينييف مف يتنكر لحقوقيـ ويصؼ مقاومتيـ باإلرىاب.مبينًا أنو مف غير ا
حمامي أنو ال يممؾ كائف مف كاف التفريط بفمسطيف وثوابت وحقوؽ شعبيا المكموـ، مشددًا عمى أف فمسطيف 

حتمة ووصؼ تعيد عباس بمنع انفجار انتفاضة ثالثة في األراضي الم ليست موضعًا لمتنازؿ أو المساومة.
بػ"األمر غير الجديد عمى سمطة قائمة عمى أساس قمع المقاومة والتنسيؽ األمني واالستخباري مع 
 االحتالؿ"، مشددًا عمى أف أحدًا لف يستطيع الوقوؼ أماـ الشعب الفمسطيني في حاؿ تفجيره انتفاضة ثالثة.

 3/11/2012، فمسطين أون الين
 

 السفر خالل الشير الماضي  بالضفة من اً فمسطيني 139منع ياالحتالل  27
منعت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مائة وتسعة وثالثيف فمسطينًيا مف سكاف الضفة الغربية المحتمة، مف 
السفر عف طريؽ معبر "الكرامة" الحدودي )المنفذ الوحيد الذي يصؿ الضفة الغربية بالعالـ الخارجي عبر 

وجاء في بياف أصدره جياز الشرطة الفمسطينية براـ  توبر(.األردف(، خالؿ الشير الماضي )تشريف أوؿ/ أك
اهلل، السبت، أف سمطات االحتالؿ أعادت خالؿ الشير الماضي مائة وتسعة وثالثيف فمسطينيًا مف معبر 

 "الكرامة"، ومنعتيـ مف السفر لػ"أسباب أمنية".
 3/11/2012، فمسطين أون الين

 
 اليوم في الضفة من المعممون يضربون لمدة أسبوعين بدءاً  28

، بعد الحصة  لندف: أعمف رئيس اتحاد المعمميف محمد صواف، عف إضراب لمدة أسبوعيف ابتداء مف اليـو
ضراب شامؿ يـو الثالثاء مف األسبوع الحالي واألسبوع المقبؿ. وقاؿ  الرابعة في جميع المدارس الحكومية، وا 

قديـ مقترحات حموؿ، لمشاكؿ المعمميف، وما إننا ننتظر مف الحكومة ت»صواف في تصريح صحافي، أمس، 
( باإلضراب بعد الحصة الرابعة ولمدة أسبوعيف متواصميف، عمى أف  لـ تقدـ حموليا، سنبدأ مف يوـ غد )اليـو

ما لـ تقدـ »واختتـ: «. يكوف يوـ الثالثاء مف كال األسبوعيف إضرابا شامال، مع عدـ التوجو لممدارس
 «.ؿ األسبوعيف، سنعمف عف سمسمة إضرابات جديدةالحكومة حموال لمشاكمنا خال

 4/11/2012، الشرق األوسط، لندن
 

 في بيت لحم مستوطنة إلىمستوطنون يحولون بؤرًا استيطانية  29
قاـ مستوطنوف ييود امس بتحويؿ بؤرة استيطانية في منطقة عيف القسيس غرب بمدة الخضر ببيت : راـ اهلل

وقاؿ منسؽ لجنة مقاومة الجدار في الخضر أحمد  سات البيوت.لحـ، إلى مستوطنة مف خالؿ صب أسا
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صالح، إف المستوطنيف قانوا بنصب بيوت متنقمة، عقب استكماؿ وتجييز البنية التحتية مف كيرباء وماء 
ومجار وشؽ شوارع، إلى حفر أساسات البيوت وصب الخارصينة فييا، تمييدا إلقامة مستوطنة كبيرة بعد 

وأضاؼ أف إنشاء مستوطنة يعني التياـ المزيد مف األراضي  دونـ. 300سبقا عمى نحو أف تـ االستيالء م
الزراعية في المنطقة المذكورة، ما يؤدي إلى قطع تواصؿ الفالحيف مع أراضييـ، مشيرا إلى أف ىذا المشروع 

 يأتي لربط البؤرة االستيطانية مع مستوطنة دانياؿ المقامة عمى أراضي الخضر.
 4/11/2012، بيروتالمستقبل، 

 
  ىداريم" يطالبون باإلفراج عن أسير مريض سجن أسرى " 30

طالبوا بشكؿ عاجؿ باإلفراج ”ىداريـ“أفاد تقرير صادر عف وزارة شؤوف األسرى والمحرريف أف أسرى سجف 
عامًا بعد تردي وضعو الصحي بشكؿ  15عف األسير محمد رفيؽ كامؿ التاج، مف سكاف طوباس محكوـ 

ني األسير محمد التاج تكمسًا في الرئتيف وانسدادًا فييما، ويحتاج حسب تشخيص األطباء إلى خطر. ويعا
زراعة رئتيف، ويعيش اآلف داخؿ السجف مف خالؿ وضع بالوف أكسجيف لو لمتنفس بسبب انقطاع تنفسو 

ية وزارة ناصر أبو سرور في ندائو العاجؿ الذي أرسمو مع محام”ىداريـ“بشكؿ دائـ. وأفاد ممثؿ أسرى 
األسرى شيريف عراقي أف بقاء التاج في السجف يعني إعدامو. وأفادت المحامية التي زارت األسير التاج أنو 

 ضحية اإلىماؿ إلدارة سجوف االحتالؿ. 
 4/11/2012، الخميج، الشارقة

 
 2012من  األولىالتسعة  األشيرفي  "باديكو القابضة" أرباحدوالر  مميون 15.49 31

السياسي واالقتصادي العاـ، يمقي بظالؿ قاتمة عمى اداء الشركات المدرجة في بورصة  ما زاؿ الوضع
اد فمسطيف وقطاع األعماؿ عموما الذي يعاني اصال تداعيات التباطؤ في االقتصاد الفمسطيني نتيجة انسد

افؽ العممية السياسية واستمرار االنقساـ، اضافة الى ما تمر بو السمطة الوطنية مف ازمة مالية خانقة 
اعجزتيا عف تسديد التزاماتيا تجاه موردي السمع والخدمات مف القطاع الخاص، اضافة الى ارتباؾ الحكومة 

ىذا عمى شركة فمسطيف لمتنمية  وكما ىو الحاؿ بالنسبة لمعظـ الشركات، فقد انعكس في دفع الرواتب.
مميوف دوالر في األشير  15.49، حيث حققت ربحا صافيا بمقدار «باديكو القابضة»واالستثمار المحدودة 

، بانخفاض 2011مميوف دوالر لنفس الفترة مف العاـ  25.45مقارنة مع  2012التسعة األولى مف عاـ 
 .39.1مميوف دوالر أي بنسبة % 9.96قدره 

 4/11/2012، الجديدة، رام اهللالحياة 
 

 % الشير الماضي15البضائع الواردة إلى غزة بنسبة  كميةىيئة المعابر: ارتفاع  32
سجمت حركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كـر أبو سالـ خالؿ شير تشريف األوؿ  حامد جاد:

إجمالي عدد الشاحنات المحممة  % بالمقارنة مع الشير الذي سبقو، وبمغ15المنصـر ارتفاعًا بنسبة 
شاحنة خالؿ شير  4634مقارنة مع  5395بالبضائع والسمع المختمفة الواردة إلى غزة الشير الماضي 

 أيموؿ الماضي.
 4/11/2012، رام اهلل، األيام
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 2012بطاقة تأمين مجانية خالل الربع الثاني من  314وألف  67تصدر  في غزة الصحةوزارة  33
( ألؼ بطاقة تأميف مجانية خالؿ الربع 673314أميف الصحي بوزارة الصحة عف اصدار )أعمنت وحدة الت

 الثاني مف العاـ الحالي، في اطار مراعاتيا لمظروؼ المادية الصعبة لممواطنيف.
بطاقة تأميف عماؿ مجاني صادر بقرار  252ألؼ و 50وأوضحت وزارة الصحة في بياف ليا، السبت، أف 

تأميف مجاني برسوـ رمزية خاص باتحاد فالحي جمعية المحاسبيف وجمعية حدادي  بطاقة 9934رئاسي، و
والخاص بالبيوت الميدمة  1603فمسطيف، و بطاقات تأميف مجاني صادرة بحسب قرار الوزير والبالغة 

 وجمعية المعاقيف حركيًا ومرضى الثالسيميا.
ط المستحقة) المبمغ المحصؿ نقدًا( مع و قالت الصحة، إف إجمالي إعفاءات الوزارة مف مجموع األقسا

 شيكال. 725.19ألؼ و 146المبمغ المستحؽ عف الشئوف االجتماعية وأسر الشيداء والجرحى بمغ 
 3/11/2012، فمسطين أون الين

 
 مؤتمر "العودة األول" يطالب بدعم الحق الفمسطيني في المقاومة وعودة الالجئيناألردن:  34

مكاناتحشد جميع الطاقات  إلى األوؿشاركوف في مؤتمر العودة دعا م: ماجد القرعاف -عماف  األمة  وا 
وعودة  أرضوجؿ تحرير ألدعـ حؽ الشعب الفمسطيني في المقاومة واستخداـ كؿ الوسائؿ المشروعة مف 

بالعمؿ عمى  ،أمس السبت ،لمعودة والالجئيف األردنيةالذي نظمتو الجمعية  ،وطالبوا خالؿ المؤتمر الجئيو.
والتصدي لكؿ المخططات والممارسات الصييونية التي تستيدؼ  أرضوصمود الشعب الفمسطيني عمى دعـ 

محاربة فكرة الوطف البديؿ والتصدي لممشاريع الصييونية التي تستيدؼ الدولة  إلىتيجيرىـ، إضافة 
 .األردنية

أىمية بذؿ كؿ  ،فور المشؤوـلوعد بم 95الذي يأتي متزامنا مع الذكرى الػ  ،خالؿ المؤتمر ،وأكد المشاركوف
ال يسقط بالتقادـ وغير قابؿ  ثابتاً  شرعياً  ديارىـ باعتباره حقاً  إلىجيد يسيـ في عودة الالجئيف الفمسطينييف 

 والمواثيؽ الدولية. األديافلمتصرؼ كفمتو 
رعي لكؿ حؽ العودة ىو حؽ ش أفوكاف راعي المؤتمر رئيس الوزراء األسبؽ احمد عبيدات أكد في االفتتاح 

ىذا الحؽ مرتبط بتمسؾ الشعب الفمسطيني بيويتو التي فقدىا واف حؽ العودة ال  أف فمسطيني، موضحاً 
ف حؽ العودة حؽ قانوني وسياسي وىو أوأكد  .اإلنسافبالتقادـ وبشيادة المواثيؽ الدولية لحقوؽ  أبداً يسقط 

 والشرائع الدولية ذات الصمة. القوانيف إلىراسخ بوجداف كؿ فمسطيني عمى أرض الشتات استنادا 
الفمسطيني بحقو ووطنو الذي اخرج منو  اإلنسافربط  إلىنسعى  "إننا :وقاؿ رئيس الجمعية كاظـ عايش

عدادىا بكؿ الوسائؿ المتاحة  األجياؿربط  إلى، كما نسعى األركاففي جريمة مكتممة  قسراً  كي ال تنسى وا 
 ."يحيا بالعزيمة والعمـ والمنطؽكي تصبح مؤىمة السترداد حقيا، عف طريؽ تسم

في كممة ألقاىا نيابة عف مؤسسات المجتمع  ،حمزة منصور اإلسالمي،عاـ حزب جبية العمؿ  أميف وأكد
دعـ صمود الشعب الفمسطيني ومقاومتو الباسمة وتوفير  وأىميةالمدني مشروعية حؽ العودة لالجئيف 
مقاطعة العدو الصييوني حتى تتوفر عوامؿ النصر إحكاـ  إلىمتطمبات العيش الكريـ لالجئيف، إضافة 

 والتحرير والعودة.
وكاف المشاركوف الذيف مثموا عددا مف الييئات والمؤسسات ذات العالقة بالقضية الفمسطينية وعمى مدى يـو 
 واحد ناقشوا العديد مف المحاور المتعمقة بالالجئيف الفمسطينييف والربيع العربي وحؽ العودة ورفض الوطف

 ما ليا وما عمييا. األونروامناقشة ورقة عمؿ حوؿ دور وكالة  إلىالبديؿ إضافة 
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واشتمؿ المؤتمر عمى عرض فيمـ وثائقي حوؿ معاناة الالجئيف الفمسطينييف وتيجيرىـ مف ديارىـ تحت وطأة 
 العصابات الصييونية.

 4/11/2012الدستور، عمان، 

 
 عباس عمى "خيانتو" لقضية فمسطين األردن: مطالبات في مؤتمر لالجئين بمحاسبة 35

ألقت التصريحات التي أدلى بيا رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس لمتمفزيوف اإلسرائيمي، فيما  :عّماف
، بظالليا عمى مؤتمر 1948يتعمؽ بالتخمي عف حؽ العودة إلى الديار التي ىّجر منيا الفمسطينيوف في عاـ 

 لالجئيف الفمسطينييف.ُيعقد في العاصمة األردنية حوؿ ا
رئيس الأحمد سعيد نوفؿ، إلى محاسبة  .فقد دعا أستاذ العموـ السياسية في جامعة اليرموؾ األردنية، د

عباس عمى ما أسماه "خيانتو" لمقضية الفمسطينية، وقاؿ، خالؿ كممة لو في مؤتمر "الالجئوف الفمسطينيوف 
"عمى حركة فتح أف تحاسب  :3/11عّماف يوـ السبت والربيع العربي"، المنعقد في العاصمة األردنية 

رئيس عباس أف يقـو ال نوفؿوتحدى  مسؤوليا )عباس( بسبب خيانتو لمقضية الفمسطينية وقضية الالجئيف".
بزيارة ألي مخيـ لالجئيف الفمسطينييف في أي مكاف، إف كاف في فمسطيف أو األردف أو في أي مكاف تتواجد 

واعتبر نوفؿ أف "المتضرر بشكؿ مباشر مف  موقفو مف حؽ عودة الالجئيف". فيو المخيمات، في أعقاب
إلى أف موقؼ عباس فيو  موقؼ رئيس السمطة محمود عباس فيما يتعمؽ بحؽ العودة ىو األردف"، مشيراً 

إشارة لتوطيف الالجئيف في أماكف وجودىـ، بؿ إف القيادة الفمسطينية الحالية تعمؿ بطريقة غير مباشرة 
 يؽ التوطيف"، عمى حد تعبيره.لتحق

قدس برس، إلى تصريحات الرئيس عباس، مستيجيف وكالة وتطرؽ المتحدثوف في المؤتمر، الذي حضرتو 
بشدة ما ورد فييا، في حيف خرجت دعوات لتنفيذ اعتصاـ أماـ سفارة السمطة الفمسطينية في عّماف احتجاًجا 

 عمى ىذه التصريحات.
 3/11/2012قدس برس، 

 
 يؤكد حق العودة والتعويض لالجئين الفمسطينيين األردنيلعدالة واإلصالح احزب  36

عمى حؽ العودة والتعويض لالجئيف الفمسطينييف وأنو ال األردني أكد حزب العدالة واإلصالح : بتراوكالة 
يف عاـ وقاؿ أم إلى جميع المواثيؽ واألعراؼ الدولية واإلنسانية. يحؽ ألي كاف أف يتنازؿ عف ذلؾ استناداً 

ماجد خميفة "أنو تـ اغتصاب فمسطيف مرارا ووجدت أحرارا يعيدوف  .د ،األسبؽاألردني وزير العدؿ  ،الحزب
"أننا نعيش في األردف والدوؿ العربية وحدة وطنية رائعة"، لكننا ال نتنازؿ  إلىليا عروبتيا وقدسيتيا الفتا 

وقاؿ إف فمسطيف أرض  عيش عمييا مف بعدىـ.عف حقنا في أرض فتحيا أجدادنا وسكنوىا وتركوىا لنا لن
وأكد أنو ال أحد يمثؿ  إسالمية عربية ممؾ الفمسطينييف وكؿ العرب وال يجوز التنازؿ عف شبر واحد منيا.

الالجئيف الفمسطينييف خاصة إذا لـ يطالب بكامؿ الحؽ في العودة والتعويض عف سنوات الغربة والتشرد 
 وتدنيس األرض والمقدسات.

أنو وحزبو وجميع الشرفاء ال يقبؿ بشيء اسمو الوطف البديؿ، فاألردف ىو األردف، وفمسطيف جزء مف  وبيف
ترسانتيا مف األسمحة النووية  "إسرائيؿ"الوطف العربي الذي ىو وطف كؿ العرب، وسنحقؽ العودة ولف تنفع 

 المحرمة أو حمفاؤىا.
 4/11/2012الغد، عّمان، 
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 مي يستنكر تصريحات عباسالعمل اإلسال األردن: جبية 37

تصريحات رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس  اإلسالمي األردنياستنكر حزب جبية العمؿ  :عماف
، وقاؿ مسؤوؿ الممؼ الفمسطيني في 1948المتعمقة بحؽ العودة والتنازؿ عف فمسطيف التي احتمت منذ 

ما ورد عمى لساف عباس خطير  إف" مراد العضايمة في تصريح لو أمس .حزب جبية العمؿ اإلسالمي ـ
فردًا التنازؿ عف حؽ األمة في فمسطيف  أـوغير مسبوؽ"، مشيرًا إلى أنو "ليس مف حؽ أحد نظامًا كاف 

واعتبر أف عباس "خرج عمى ثوابت  التاريخية مف النير إلى البحر أو التفريط في حؽ العودة المقدس".
تو لقيادة الشعب الفمسطيني"، متابعا "لقد آف األواف كي يستريح القضية الفمسطينية وفقد بيذا التصريح أىمي

ف تصريح عباس أ إلىالعضايمة  وأشار عباس ويريح ويترؾ لمشعب الفمسطيني المقاوـ استخالص حقوقو".
مالييف الجئ فمسطيني أغمبيـ يقيـ في األردف وىو بذلؾ "تيديد لمصالح األردف  6مف  أكثرييدد حقوؽ 
 رد فعؿ مف المؤسسة الرسمية ىنا. إلى العميا" ويحتاج

الخارجية  األردنيةشجب التصريحات التي قاؿ إنيا "تتعارض مع ثوابت السياسة  إلىودعا الحكومة 
كما دعا مختمؼ الفاعميات الشعبية إلى "إدانة ىذا الموقؼ، ودعـ مقاومة الشعب الفمسطيني حتى  الرسمية".

 ".استخالص كامؿ حقوؽ األمة بدوف انتقاص
 4/11/2012الغد، عّمان، 

 
 تصريحات عباس ىي بمثابة حمم يراوده ولن يتحققاألردني:  حزب الوحدة الشعبية 38

تصريحات رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس المتعمقة  األردني رفض حزب الوحدة الشعبية :عماف
انة لمشعب الفمسطيني ونضالو التي وصفيا بػ"اإلى، 1948بحؽ العودة والتنازؿ عف فمسطيف التي احتمت منذ 

لفت إلى أنو حؽ و وتضحياتو، وخروجًا عف الثوابت الوطنية الفمسطينية، وفي مقدمتيا حقو في العودة"، 
والذي يقضي بحؽ الالجئيف الفمسطينييف في العودة والتعويض، وأكد عميو  194فردي وجماعي كفمو القرار 

وقاؿ الحزب  شددا عمى أف ىذا الحؽ ال يسقط بالتقادـ.مرة، م 135أكثر مف  1948المجتمع الدولي منذ 
إف "استخداـ عباس لعبارات مثؿ نريد أف نستخدـ الدبموماسية،... السياسة،... المفاوضات،... المقاومة 

وشدد  السممية، وتعيده بعدـ قياـ انتفاضة ثالثة يعبر عف موقفو الشخصي وال يمـز الشعب الفمسطيني".
عباس ىي بمثابة حمـ يراوده ولف يتحقؽ"، معتبرا أف منطؽ التاريخ وطبيعة الصراع الحزب أف "تصريحات 

مع المشروع الصييوني، تؤكد أنو صراع تناحري مفتوح لف توقفو معاىدات أو اتفاقات أو تعيدات وأف 
المقاومة بجميع أشكاليا ىي وسيمة الشعب الفمسطيني في صراعو ضد االحتالؿ مف أجؿ نيؿ حقوقو 

 اللو، مؤكدا تأييده لكؿ القوى الحريصة عمى الشعب الفمسطيني وقضيتو الوطنية.واستق
 4/11/2012الغد، عّمان، 

 
 : ال يحق لشخص أو منظمة أو نظام التنازل عن شبر من فمسطينأردنية فعاليات نقابية 39

نو ال يحؽ أ أكدتحؽ الشعب الفمسطيني بالعودة والتعويض، مثمما  أردنية فعاليات نقابية أكدت :عماف
فقد عبر رئيس مجمس النقباء نقيب الميندسيف الزراعييف  نظاـ التنازؿ عف شبر منيا.أو منظمة أو لشخص 

غنيمة عف استيجاف واستغراب مجمس النقباء تصريحات محمود عباس األخيرة والتي تنازؿ  محمود أبو .ـ
ازؿ عف بالده لمف احتميا ثـ يطمب نعجب كؿ العجب مف رئيس يتن"فييا عف حؽ العودة. وقاؿ أبو غنيمة: 
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لماذا تـ اختيار ذكرى وعد ". وتساءؿ: "سائحا ليراىا، وكاف الوطف لديو عبارة عف رحمة فقط إليياأف يعود 
غنيمة الفعاليات  وطالب أبو ."بمفور المشؤـو وعبر شاشة العدو الصييوني ليتـ التنازؿ عف حؽ العودة؟!

رفض ىذه التصريحات التي ال تقدر الثمف الباىظ الذي دفعو الشيداء منذ الرسمية والشعبية بضرورة إدانة و 
 احتالؿ فمسطيف وحتى يومنا ىذا.

أف ما صدر عف الرئيس الفمسطيني مف تصريحات ال يعبر عف الشعب الفمسطيني  األطباءواعتبرت نقابة 
العربية في فمسطيف مف البحر  لألمةتمسكيا بالحؽ التاريخي  ،في بياف ليا أمس ،وأكدت النقابة وال يمثمو.

النقابة ضرورة  وأكدت نظاـ التنازؿ عف شبر منيا.أو منظمة أو أنو ال يحؽ لشخص  أكدتالنير، كما  إلى
مشروع الوطف البديؿ وكؿ مسميات  إفشاؿتوحيد كؿ قوى المقاومة ورفض كؿ مشاريع التسوية وضرورة 

 ة، مؤكدة أف االحتالؿ زائؿ ميما طاؿ.يطيف التاريخالحموؿ التصفوية لمقضية الفمسطينية والتمسؾ بفمس
 4/11/2012الدستور، عمان، 

 
 معتصمون يطالبون بإسقاط اتفاقيات السالمعّمان:  40

المعارضة والجبية الوطنية لإلصالح والمجنة  األردنية وأحزابنفذ أعضاء مف الحركة اإلسالمية  :بترا وكالة
مسجد الكالوتي في عماف، طالبوا  أماـ ،الجمعة أمسنية اعتصاما العميا لمجابية التطبيع والنقابات المي

محمد  ،ممثؿ الجبية الوطنية لإلصالح وأكد .أوسموخاللو بإسقاط اتفاقية وادي عربة وكامب ديفيد واتفاقيات 
 رفض جميع القوى الوطنية التفاقيات وادي عربة وضرورة العمؿ المنظـ إلسقاطيا. ،البشير

جوىر الصراع مع الكياف الصييوني ىو القضية  أفلمعارضة عبد المجيد دنديس عمى ا أحزابوشدد ممثؿ 
 الوقوؼ صفا واحدا ضد مشاريع التيويد التي تستيدؼ ارض فمسطيف. إلىالفمسطينية داعيا 

 .واألمةلموطف  لـ تحقؽ شيئاً  أنيابو غنيمة اتفاقية وادي عربة في أمحمود  .وانتقد ممثؿ النقابات المينية د
منصور كؿ ما جاء في بنود  ةىاجـ رئيس المجنة التنفيذية العميا لحماية الوطف ومجابو التطبيع الشيخ حمز و 

 .لألمةالقضية الفمسطينية ىي القضية المركزية  أفباعتبار  بإلغائياوادي عربة مطالبا 
لوحيداف لتحرير ف الجياد والمقاومة ىما السبيالف اأو  األردفف الدفاع عف فمسطيف ىو دفاع عف أ وأكد

 فمسطيف مشيدا بالمقاومة الفمسطينية عمى ارض فمسطيف.
 4/11/2012الرأي، عّمان، 

 
 اتصاالت مصرية لدعم التحرك الفمسطيني في األمم المتحدة 41

وزارة الخارجية المصرية أعمنت تواصؿ مساعي ، أف القاىرةمف  4/11/2012الخميج، الشارقة، نشرت 
القوى واألطراؼ الدولية لحشد التأييد لممسعى الفمسطيني، لمحصوؿ عمى  الوزير محمد كامؿ عمرو، مع

مع كؿ مف  وزير المصري أمس السبت اتصاالً الوضعية الدوؿ غير العضو في األمـ المتحدة، إذ أجرى 
وأكد عمرو خالؿ االتصاليف حؽ الشعب الفمسطيني  نظيريو األلماني جيدو فسترفيمو والبريطاني وليـ ىيج.

يز وضعيتو في المنظمة الدولية، خاصة إثر تعثر أفؽ الحؿ السممي لمقضية الفمسطينية، مف جراء في تعز 
 ومواصمتيا سياسة االستيطاف." إسرائيؿ"تعنت 

ياسر عثماف، سفير مصر لدى أرناؤوط، أف عبد الرؤوؼ نقاًل عف  4/11/2012، رام اهلل، األياموأضافت 
الجمعية العامة  إلىبمساندة التوجو الفمسطيني  مصرياً  ـ أف "ىناؾ قراراً األيا جريدةالسمطة الفمسطينية، أكد ل
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" وقاؿ "سيتـ جزء مف ىذه المساندة مف خالؿ مشاركة اآللة الدبموماسية المصرية في ضماف ،المتحدة لألمـ
 المطموبة إلنجاح ىذا المسعى الفمسطيني". األصواتالحصوؿ عمى 

 
 عرب: حق العودة ال تمحوه تصريحات مسؤول انتيت صالحيتو"لجنة القدس" في اتحاد األطباء ال 42

محمود  الفمسطينيةاستنكرت "لجنة القدس" في اتحاد األطباء العرب، تصريحات رئيس السمطة  :القاىرة
عباس لمتمفزيوف العبري، والتي قاؿ فييا "إف فمسطيف تتمثؿ فقط في الضفة الغربية المحتمة وقطاع غزة فقط، 

لى األبد"، ووصفتيا بػ"صادمة لمغاية".وغير ذلؾ مف أر  وقاؿ مدير  اض ىي "إسرائيؿ" وبشكؿ نيائي وا 
"إف تضحيات الشعب الفمسطيني التي  :3/11في تصريح صحفي يوـ السبت  ،المجنة، جماؿ عبد السالـ

قدميا الستعادة أرضو وحقو في العودة ال يمكف أف تمحوىا تصريحات غير مسؤولة لمسؤوؿ انتيت 
 6وأضاؼ "أبو مازف قّدـ تنازالت عف حؽ ال يممؾ التنازؿ عف حؽ عودة أكثر مف  وواليتو". صالحيتو

، فيو حؽ فردي يممكو كؿ 1948مالييف فمسطيني تـ تيجيرىـ مف أراضييـ ومنازليـ في نكبة عاـ 
 لية".الخارج وال تممؾ سمطة التنازؿ عنو فيو مكفوؿ وفقًا لمقرارات والقوانيف الدو  فيفمسطيني الجئ 

 3/11/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 "إسرائيل"وزير الرئاسة السوداني: لن ندخل مغامرات غير محسوبة مع  43
أميف  ،وزير الدولة برئاسة الجميورية وعضو المكتب القيادي لمحزب الحاكـ في السوداف : قاؿأحمد يونس
ف الدخوؿ في مغامرات غير محسوبة ، دو "ما أمكنيا" عدواً  "إسرائيؿ"ف حكومتو تعتبر إ ،حسف عمر

يراف بقولو:  ذا خمقنا "العواقب، نافيا وجود حمؼ بيف بالده وا  ليس لدينا حمؼ عسكري مع إيراف ولف يكوف، وا 
، الشرؽ األوسط في الخرطـوجريدة عمر في حوار أجرتو معو  شددو  ."عالقات عسكرية ستكوف مع الجوار

تعتبر السوداف دولة معادية، وترسؿ رسائميا عمى حسابنا، ومف إسرائيؿ دولة ظالمة ومعتدية و عمى أف "
مبادئنا اتخاذىا عدوا ما أمكننا، لكنا لف نمضي إلى مغامرات غير محسوبة العواقب. أنا آسؼ لسماع 

 ."تموـ المعتدى عميو، ألنو لـ يركف إلى طرؼ أو يتودد إلى العدو "االستخذاء"أصوات 
 4/11/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 

 "قّمة من الييود"تسيطر عمييا  "منافقةدولة " الواليات المتحدة :السودان 44
في شدة عمى الواليات المتحدة  ،عمي كرتي ،ؿ وزير الخارجية السودانيحمّ : النور أحمد النور -الخرطوـ 

ديد الرئيس ، وذلؾ ردًا عمى تم"منافقة وضعيفة وميكافيمية تسيطر عمييا قّمة مف الييود"ووصفيا بأنيا دولة 
 اإلذاعةفي حديث بثتو  ،وانتقد كرتي عامًا. 15باراؾ أوباما العقوبات التي تفرضيا بالده عمى الخرطـو منذ 

 إعالنوتجديد العقوبات األمريكية عمى السوداف، وسخر مف المبررات التي ساقيا أوباما لحظة  ،الرسمية
عمى مراكز اتخاذ القرار فييا،  "قمة مف الييودتحّكـ "وتابع أف ضعؼ أمريكا يظير في  تجديد العقوبات.

اليائمة التي تممكيا واشنطف ويمكف أف تدعـ بيا السالـ  واإلعالميةعمى رغـ القدرات االقتصادية والسياسية 
 العالمي.

جنوب  "مجمع اليرموؾ لمصناعات العسكرية" "إسرائيؿ"ولـ يستبعد كرتي عمـ واشنطف المسبؽ بقصؼ 
ال تقوـ بخطوة مثؿ ىذا العمؿ مف دوف الرجوع إلى واشنطف ألف  أبيبمشيرًا إلى أف تؿ الخرطوـ أخيرًا، 
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السالح الذي استخدـ في اليجوـ طائرات أمريكية. بيد أنو قاؿ إف الخرطوـ لـ توجو أي اتياـ مباشر إلى 
 أمريكا في ىذا الشأف حتى اآلف.

 4/11/2012الحياة، لندن، 
 

 م إلدانة اليجوم اإلسرائيمي عميياالسودان تدعو برلمانات العال 45
 ،محمد الحسف األميف ،كشؼ رئيس لجنة العالقات الخارجية واألمف والدفاع بالبرلماف السوداني: قناوكالة 

عف تحركات يقوـ بيا البرلماف السوداني لالتصاؿ ببرلمانات العالـ في المحيط اإلقميمي والدولي إلدانة 
يقاؼ انتياكاتيا لمسيادة السودانية.العدواف اإلسرائيمي عمى مصنع ال وقاؿ  يرموؾ العسكري في الخرطوـ وا 
لشكوى السوداف في مجمس األمف  ، إف ىذه الخطوات تأتى دعماً 3/11 األميف، في تصريح لو يوـ السبت

 الدولي ضد إسرائيؿ.
 4/11/2012الشرق، الدوحة، 

 
 الندخل المنطقة المنزوعة السالح في الجو تثالث دبابات سورية  46

ثالث دبابات سورية دخمت المنطقة المنزوعة السالح في  إف إسرائيميةقالت متحدثة عسكرية : رويترز وكالة
المتحدثة قائمة "قدمت قوات الدفاع  وأضافت .3/11 وسورية يوـ السبت "إسرائيؿ"مرتفعات الجوالف بيف 

 المتحدة لحفظ السالـ في المنطقة." األمـقوة  إلىشكوى  اإلسرائيمية
 4/11/2012الحياة، لندن، 

 
 مساعدات غذائية بحرينية إلى غزة 47

أرسمت الجمعية اإلسالمية البحرينية مساعدات غذائية وأدوية باإلضافة إلى المالبس الشتوية إلى غزة عف 
وأفاد مدير إدارة اإلغاثة اإلنسانية فيصؿ إبراىيـ المير  طريؽ معبر رفح عمى الحدود المصرية الفمسطينية.

 ألؼ دوالر أمريكي عمى دفعتيف تـ جمعيا مف أىؿ الخير في البحريف. 70يمة ما تـ إرسالو بمغت أف ق
 4/11/2012البيان، دبي، 

 
 طنًا من لحوم األضاحي في المحافظات الفمسطينية 20ىيئة األعمال الخيرية اإلماراتية توزع  48

مف عشريف طنًا مف لحوـ األضاحي  محمد بالص: وزعت ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية، أكثر -جنيف 
 في المحافظات الفمسطينية، بالتعاوف مع لجاف الزكاة، وذلؾ لمناسبة عيد األضحى المبارؾ.

وقاؿ مدير مكتب الييئة في الضفة الغربية، إبراىيـ راشد، إف الييئة ستواصؿ إنجاز مشروع األضاحي في 
 د األضحى المبارؾ.كافة المحافظات الفمسطينية، رغـ انتياء فعاليات عي

بأف الييئة اإلماراتية، نفذت بالتزامف مع توزيع لحوـ األضاحي، برنامجي كسوة العيد وىدايا راشد وأفاد 
 ألؼ مستفيد. 13األطفاؿ، حيث استفاد مف ىذه المشاريع الثالثة، أكثر مف 

 4/11/2012، رام اهلل، األيام
 

 مت بيذه الضجة ولوقعت ىذه الضربة منذ زمنمستعدة لضرب إيران لما قا "إسرائيل: لو "صالحي 49
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ف زيارة أمير قطر إلى غزة مباركة أ إلى ،عمي أكبر صالحي ،وزير الخارجية اإليراني أشار :الدوحة
قطر أثبتت في األعواـ األخيرة أنيا قادرة عمى لعب " أف، مشيرا إلى "مبادرة في محميا" أنياوميمونة، معتبرا 

 ."ةدور كبير في قضايا المنطق
أجراه مدير عاـ  ،الراي بالتزامف مع جريدة الوطف القطريةجريدة في حوار خاص تنشره  صالحي،وأكد 

إرساؿ حزب اهلل مثؿ  أفسممية البرنامج النووي اإليراني، وحيف سئؿ أال تروف  اهلل، الوطف احمد عمي العبد
عمى لبناف؟ أجاب: "لماذا يممؾ الكياف  قد يعطييا ذريعة جديدة لشّف ىجوـ جديد "إسرائيؿ" إلىىذه الطائرات 

طائرات لضرب غزة وال نستخدـ مصطمح ذريعة، وعندما يحاوؿ اآلخروف القياـ  إرساؿالصييوني حؽ 
يعرؼ حزب اهلل ماذا يحصؿ ىناؾ حتى يييئ نفسو".  أفبالعمؿ نفسو نتحدث عف الذرائع؟ مف الضروري 

ورأى انو "لو كانت إسرائيؿ يد عمى محمؿ الجد".نأخذ كؿ تيد أفنكوف يقظيف. ويجب  أفوأكد "يجب 
مستعدة لضرب إيراف لما قامت بيذه الضجة ولوقعت ىذه الضربة منذ زمف"، مشيرا إلى أف "الطائرات 

 دوؿ ال أريد تسميتيا قبؿ أف تتجو لضرب السوداف". 5اإلسرائيمية مرت عمى 
المواء وساـ الحسف بعد أف كشؼ عف شبكات ىي المستفيد األوؿ مف اغتياؿ  "إسرائيؿ أف واعتبر صالحي

 األوؿالمستفيد  أففي لبناف، وىذا يعني  إسرائيميةشبكة تجسس  30"كشؼ عف  :وقاؿ ."التجسس في لبناف
 ".إسرائيؿمف استشياده ىو 

 4/11/2012الراي، الكويت، 
 

 سفن حربية من كوريا أربعريد شراء ت كوريا الجنوبية: "إسرائيل" 50
سفف حربية مف كوريا  4تسعى لشراء " إسرائيؿ"كر مسؤوؿ كوري جنوبي، أمس، أف ذ: (.)يو.بي.آي

ونقمت وكالة  الجنوبية وتخطط إلرساؿ عدد مف مسؤولييا إلى سيوؿ األسبوع المقبؿ لبحث صفقة محتممة.
السفف  عف المسؤوؿ مف وكالة تزويد األسمحة التي تديرىا الدولة أف زنة( يونياب)األنباء الكورية الجنوبية 

 مميوف دوالر. 100طف ويقدر ثمف كؿ منيا نحو  1400الحربية 
 4/11/2012الخميج، الشارقة، 

 
 
 

 ونروا تنفي توقفيا عن استخدام آيات القرآن أو النشيد في احتفاالتيا بغزةاأل  51
طيني في ونروا إنيا لـ تتوقؼ عف استخداـ آيات القرآف الكريـ أو النشيد الوطني الفمساألقالت وكالة  :غزة

عدناف أبو  ،وقاؿ الناطؽ اإلعالمي لموكالة احتفاالتيا في قطاع غزة أو في أي مكاف تتواجد بو عممياتيا.
تمقت وكالة قدس برس نسخة منو إف ما حدث أثناء افتتاح  3/11في بياٍف توضيحٍي لو السبت  ،حسنة

وأكد أبو  صود مف منظمي االحتفاؿ.غير مق مدرسة البحريف اإلعدادية بمدينة غزة الخميس كاف خطًأ فنياً 
حسنة أف وكالتو تستخدـ في كؿ احتفاالتيا المشابية آيات مف القرآف والنشيد الوطني، احتراًما منيا لثقافة 

 الشعب وتقاليده وقيمو وعاداتو.
 3/11/2012قدس برس، 

 
 قفزة أخرى يائسة.. وفي المجيول! 52
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 عريب الرنتاوي
الرأي العاـ اإلسرائيمي ” اتجاىات“عباس، أف الفرصة مناسبة لمتأثير عمى يعتقد الرئيس الفمسطيني محمود 

قبؿ أقؿ مف ثالثة أشير عمى االنتخابات المبكرة في إسرائيؿ، واف ما أدلى بو مف تصريحات لمتمفزيوف 
مف حؽ سياسي / إنساني تكفمو ” عودة الالجئيف“لفمسطيف، وتحويؿ ” إعادة تعريؼ“اإلسرائيمي، تضمنت 

في الدولة العربية مف محاصرة ” تيار الوسط“، سيساعد في تمكف ”حؽ سياحي“عية الدولية ، إلى الشر 
ليبرماف، ومف خمفيما  –اتجاىات الغمو والتطرؼ في المجتمع اإلسرائيمي، ممثمة أساسًا بتحالؼ نتنياىو 

 مروحة واسعة مف األحزاب والشخصيات والمؤسسات القومية والدينية المتطرفة.
ستبعد أف يتوالى إطالؽ مثؿ ىذه المواقؼ والتصريحات، التي تنطوي عمى تنازالت أجمع المراقبوف عمى وال ن

، مع اشتداد حمى المعركة االنتخابية في إسرائيؿ، وتواتر التقارير ”الرمزية”و” النادرة”و” المجانية”وصفيا بػ
الحزبية في إسرائيؿ، وستستحضر  - وتيار الوسط ويسار الوسط إلى الخريطة السياسية” عودة كاديما“عف 

” االنتفاضة الثالثة“التصريحات المقبمة، مثمما استحضرت التصريحات الحالية، مواقؼ سابقة لمرئيس ترفض 
 وتتعيد بمنع اندالعيا.

مثؿ ىذه المقاربة عمى ما فييا مف تنازالت مجانية خطيرة، لـ تفعؿ فعميا، ولف تفعؿ فعميا...ولقد سبؽ وأف 
، وكانت 2002فمسطينيوف وغيرىـ، مقاربات مماثمة، أقمو منذ إطالؽ مبادرة بيروت العربية عاـ جّرب ال

لوبي “المجتمع اإلسرائيمي نحو اليميف والتطرؼ اليميني، وتنامي نفوذ ” انزياح“نتيجتيا الوحيدة: استمرار 
 ومظاىر التطرؼ الديني والقومي في الدولة والمجتمع سواء بسواء.” االستيطاف

والمؤسؼ حقًا، أف ىذه المواقؼ والتصريحات، وبدؿ أف ُتعمؽ االنقسامات اإلسرائيمية وتصيب المجتمع 
العبري بالخمؿ واالختالؿ، عمقت االنقسامات الفمسطينية القديمة، وأضافت إلييا أسبابًا جديدة لالختالؼ 

ا في االنتخابات البمدية األخيرة، واالصطراع...في وقت لـ تبرأ فيو فتح بعد، مف جروح انقساماتيا عمى ذاتي
وتتعمؽ فيو الفجوة بيف حكومة سالـ فياض وأوساط نافذة في فتح والسمطة والمنظمة، وفي وقت بدا فيو أف 

تركي، ال يرى  –مصري  –خصوـ فتح في غزة، يسجموف تقدمًا عمى طريؽ االنضواء في محور قطري 
 الدوؿ في زيارتيـ إلى القطاع وحكومة حماس.زعماء ىذه ” مرافقة“لمرئيس عباس مف وظيفة سوى 

الذي سبؽ وصاحب القرار الفمسطيني بالتوجو إلى األمـ ” الفقيي”و” السياسي“بصرؼ النظر عف الجدؿ 
المتحدة، فقد نجح الرئيس عباس في التصرؼ عمى نحو مستقؿ، مّكنو مف استعادة بعض مف شعبيتو في 

األمريكية ” التمرد عمى النصائح“ة إضافية لصالحو، حيف قرر الضفة الغربية وغيرىا، وسجؿ الرئيس نقط
والعربية، والمشاركة في قمة دوؿ عدـ االنحياز في طيراف..لكف ىذه المكتسبات المتواضعة، تبددت بعد 
التصريحات األخيرة، التي تركت أقرب الناس لمرئيس مف فتح والسمطة والمنظمة، في زاوية ضيقة، ومكنت 

” حالة الدفاع والتبرير“س عمى الضفة الثانية في معادلة االنقساـ الفمسطيني مف االنتقاؿ مف الرئي” مجادلي“
 ”.ثقافة رئيس ال يمثؿ إال نفسو“عمى ” وضعية اليجوـ“التي أممتيا عمييـ تحالفاتيـ القطرية والمصرية، إلى 

حدة، بأوخـ العواقب عمى مواقؼ إف أخشى ما يخشاه المراقب، أف يرتد قرار المنظمة بالذىاب إلى األمـ المت
المنظمة والسمطة والرئاسة وفتح...ولقد بدأنا نسمع لمواقؼ وتصريحات تربط استئناؼ المفاوضات بقبوؿ 

، بعد أف كاف استئنافيا مشروطًا بوقؼ االستيطاف وااللتزاـ ”دولة غير عضو في األمـ المتحدة“فمسطيف 
وىا نحف نستمع اليوـ إلى مواقؼ تستبدؿ الحموؿ ”...دولتيفحؿ ال“بخط الرابع مف حزيراف كحد فاصٍؿ في 

كؿ ىذه التنازالت ” وضعية الدولة غير العضو“السياسية لقضية الالجئيف بحموؿ سياحية...فيؿ تستحؽ 
التي تعرض بالجممة والمفرؽ، ومف دوف مفاوضات؟..ثـ ماذا أبقينا لمتفاوض مع سمطات االحتالؿ 
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لى موائده مف دوف وقؼ االستيطاف ومف دوف التزاـ بخط حزيراف، ومف دوف والعدواف، إذا كنا سنذىب إ
” سالح االنتفاضة“استمساؾ بحؽ عودة الالجئيف، ومف دوف تمويح بأية أوراؽ قوة مف أي نوع، بما في ذلؾ 

 التي لـ تكف يومًا قريف السالح والسالح والعسكرة؟.
تيديد بعزليا والتمويح باستيداؼ بعض رموزىا، في إف أخشى ما نخشاه أف يكوف الحصار عمى السمطة وال

إلى قطاع غزة، قد أربؾ القيادة الفمسطينية، ودفع بالبعض ” الحجيج“مقابؿ االنفتاح عمى حماس وبدء موسـ 
، كأف تمجأ السمطة لعرض المزيد مف التنازالت ”أوراؽ االعتماد“وتقديـ المزيد مف ” منيا لميروب إلى األماـ،

دة انحباس عممية السالـ، ومف عمى قاعدة أف ما ال يتحقؽ ببعض التنازالت، قد يتحقؽ بالمزيد عق” فكفكة”لػ
منيا، فتكوف النتيجة وبااًل عمى السمطة والمنظمة والشعب وفتح والحقوؽ والمشروع الوطني الفمسطيني 

 برمتو.
 4/11/2012الدستور، عمان، 

 
 وعد عباس ووعد بمفور في نوفمبر 53

 الةد. فايز أبو شم
قررت أف أنأى بنفسي عف انتقاد مواقؼ محمود عباس السياسية، وطالما كاف الوطف لمجميع، فمف الممكف 
أف تكوف السياسة فف القفز عمى حباؿ المتغيرات، ولكف حيف شاىدت محمود عباس مباشرة عمى القناة 

أف وعد عباس قد جاءت في  الثانية اإلسرائيمية في الثاني مف نوفمبر، اشتعمت النيراف في دمي، والسيما
 الذكرى الخامسة والتسعيف لوعد بمفور المشئوـ.

لقد ظؿ شعبنا يتذكر ىذا اليوـ بالمظاىرات واليتاؼ ضد المجـر بمفور، حتى جاءت السمطة الفمسطينية، 
وألغت الذاكرة الفمسطينية، وشطبت الذكرى، وبدؿ أف يتوجو عباس إلى الشعب الفمسطيني بكممة يؤكد فييا 
عمى الثوابت الوطنية، استعاض عف ذلؾ بكممة إلى الييود، سعى مف خالليا إلى اقناعيـ بأنو ال يضمر 
ليـ شرًا، وأنو ال يحقد عمييـ، وأنو لف يسمح لفمسطيني بأف يمس أمف الييود بسوء، وأنو صادؽ في تخميو 

 ر صفد ال أف أعيش فييا،عف الوطف فمسطيف، وقاؿ حرفيًا: لقد زرت صفد مرة مف قبؿ، ومف حقي أف أزو 
لى  67وأضاؼ: فمسطيف اآلف في نظري ىي حدود  والقدس الشرقية عاصمة ليا، ىذا ىو الوضع اآلف وا 

األبد، ىذه ىي فمسطيف في نظري، إنني الجئ لكنني أعيش في راـ اهلل، وأعتقد أف الضفة الغربية وغزة ىي 
 فمسطيف، وما عدا ذلؾ مف األرض فيي ممؾ لمييود.

وافؽ رجاؿ فتح عمى ذلؾ؟ وماذا تبقى لكـ مف حؽ العودة؟ ماذا تبقى لنا مف حقوؽ في فمسطيف التي فيؿ ي
صارت إسرائيؿ؟ وىؿ تخمى الشعب الفمسطيني عف مدينة صفد ويافا وحيفا وعكا وعسقالف واسدود والمد 

ياسي الذي قضى عمى والرممة إلى األبد؟ ىؿ يوافؽ الالجئوف الفمسطينيوف في الشتات عمى ىذا الموقؼ الس
الحمـ بالعودة إلى فمسطيف؟ وىؿ سيتخمى أصحاب القرى الفمسطينية التي دمرىا الييود عف تاريخيـ وتراثيـ 
ودينيـ؟،ىؿ سيوافؽ أىؿ قرية حمامة وبيت دراس والجورة والسوافير وعبدس وبشيت وقطرة وزرنوقا وبربرة؟ 

خمي النيائي عف فمسطيف؟ وماذا ستقولوف لمشيداء ىؿ ستوافقوف عمى كالـ عباس الجدي والصريح في الت
الذيف ضحوا بحياتيـ مف أجؿ تحرير فمسطيف؟ ومف منكـ سيعتذر لألسرى الذيف أمضوا عشرات السنيف مف 
حياتيـ في السجوف؟ ومف منكـ سيعتذر لمجرحى؟ ومف سيعترؼ أماـ العالـ العربي بأننا نحف الفمسطينييف 

: فمسطيف لنا، ولقد كذبنا حيف ىتفنا: بالروح والدـ نفديؾ يا فمسطيف. ولقد كذبنا كذابوف، لقد كذبنا حيف قمنا
عمى أنفسنا حيف سكتنا عمى عباس الذي يقوؿ: إف الضفة الغربية وغزة فقط ىي فمسطيف، ولف اسمح 
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ويا شعب بانتفاضة ثالثة ما دمت حيًا، ولف اسمح بالعودة لإلرىاب! فيا أبناء حركة فتح: ىؿ أنتـ إرىابيوف؟ 
فمسطيف، ىؿ كانت التضحيات العربية والفمسطينية السابقة؛ ىؿ كانت عماًل إرىابيًا ضد الييود المساكيف 

 العائديف إلى وطنيـ؟!.
أزعـ أف وعد عباس لمييود؛ بأف ال حؽ لو في العودة إلى مدينة "صفد" المغتصبة، أزعـ أف ىذا الوعد أكثر 

 ة مف وعد بمفور لمييود.خطورة عمى األمة العربية واإلسالمي
 3/11/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 عبثيات أحمد جبريل في سوريا 54

 ياسر الزعاترة
تقوؿ اإلحصاءات أف رقـ الضحايا بيف الفمسطينييف في سوريا قد تجاوز الخمسمائة مف بينيـ نساء وأطفاؿ. 

ف لـ تبمغ نسبتيـ بيف ولو أخذنا األمر بالنسبة والتناسب، فسنجد أف نسبة الضحايا مف  الفمسطينييف كبيرة، وا 
 السورييف.

في األياـ الماضية عاد ممؼ فمسطينيي سوريا إلى الواجية مف جديد إثر اشتباكات في مخيـ اليرموؾ بيف 
فمسطينييف مف جماعة أحمد جبريؿ وعناصر مف الجيش الحر الذي بادر بدوره إلى تشكيؿ مميشيا مف 

 ثورة مف أجؿ السيطرة المخيـ وطرد أنصار النظاـ مف جماعة جبريؿ.الفمسطينييف المؤيديف لم
خالؿ الشيور الماضية تعرض المخيـ الذي لـ يعد لمفمسطينييف وحدىـ بعد توسعو لعدد كبير مف اليجمات 
واالقتحامات والقصؼ الجوي والبري خسر عمى إثرىا أعدادا كبيرة مف الضحايا، األمر الذي ميزه عف كثير 

 يمات األخرى التي نجحت فييا إلى حد ما سياسة الحياد بيف الطرفيف.مف المخ
في االشتباكات األخيرة حصؿ المؤيدوف ألحمد جبريؿ عمى دعـ لوجستي كبير مف الجيش النظامي في 
مواجية الثوار، فيما يعمـ الجميع أف إمكانات الرجؿ جد محدودة، ىو الذي يتزعـ فصيال صغيرا لديو بعض 

 تفرغيف الذيف ُيستبعد أف يكونوا قادريف عمى فعؿ الكثير.الكوادر الم
األرجح أف كثيرا مف المقاتميف المواليف لجيش النظاـ ال صمة بيـ بجبريؿ، وأنيـ ُيداروف مف قبؿ المؤسسة 
األمنية والعسكرية السورية، وليس في ىذا الكالـ تبرئة لرجؿ وضع نفسو في خدمة النظاـ وداعميو، وفي 

 يـ إيراف، لكنو التقدير الواقعي لفصيؿ ىامشي الحضور في الداخؿ والخارج.المقدمة من
يحدث ذلؾ مف طرؼ النظاـ عمى ما يبدو مف أجؿ كسب البعد الرمزي لمقضية، ىو الذي سعى عمى الدواـ 
إلى استثمار قصة المقاومة والممانعة في حشده ضد الثورة والثوار، وبالطبع عبر تصوير ما يجري بوصفو 

 مرة عمى سوريا بسبب مواقفيا وليس ثورة عمى غرار ثورات الربيع العربي.مؤا
الذي ال خالؼ عميو ىو أف الفمسطيني في سوريا كاف يعيش خالفا لمحاؿ في لبناف وضعا معقوال مف 
 الناحية المعيشية، إذ لـ يكف ممنوعا مف ممارسة أي نوع مف الميف، بما فييا العمؿ في المؤسسات الرسمية.

الفمسطيني أيضا ليس بعيدا عف التأثر باألجواء العامة في البالد وفي المحيط، السيما بعد أف دخمت  لكف
الثورة السورية في منعطفات الفرز الطائفي، فضال عف قناعتو كإنساف بأف الثورة لـ تكف ضد المقاومة 

 والممانعة، بقدر ما كانت ثورة مف أجؿ الحرية والكرامة.
اف االنحياز النفسي واضحا لصالح الثورة والثوار، لكف ذلؾ لـ يؤد إلى انخراٍط واسع عمى ىذه القاعدة ك

النطاؽ في فعالياتيا، وبالطبع نظرا لمحساسيات المعروفة، والتي تجعؿ أي مشارؾ في الثورة مف الفمسطينييف 
وليس الشعب الذي أكثر استيدافا مف سواه، إذ سيصوره النظاـ بوصفو ناكرا لمجميؿ، لكأنو جميؿ النظاـ 
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مف دوف النظر إلى أي بعد مذىبي، حتى  2006احتضف فمسطيف، تماما كما احتضف الجئي حرب تموز 
 عندما كاف يسمع بعض االستفزازات المذىبية بأذنيو كما قاؿ كثيروف.

ثورة، الذي ال شؾ فيو أف ىناؾ عددا ال بأس بو مف الضحايا الفمسطينييف قد شاركوا في القتاؿ إلى جانب ال
رغـ أف معظـ الشيداء لـ يكونوا مشاركيف في القتاؿ، بؿ أصيبوا جراء القصؼ المتواصؿ عمى المخيمات، 

 وتحديدا مخيـ اليرموؾ.
لـ يكف بوسع أحد لوـ الفمسطينييف عمى حيادىـ في الثورة، لكف مواقؼ أحمد جبريؿ وجماعتو وبعض رموز 

ـ كانت مستفزة بما تنطوي عميو مف إساءة أخالقية، ولو الفصائؿ الفمسطينية األخرى ذات الصمة بالنظا
 سكتوا لكاف باإلمكاف الحفاظ عمى مبدأ الحياد.

أما وقد تورطوا فقد كاف طبيعيا أف يحدث الفرز، وكاف متوقعا أف يخرج مف بيف الشباف الفمسطينييف مف 
عر الفمسطينيوف بأف ىذه يقؼ في المعسكر اآلخر عمى أسس مختمفة، مف بينيا البعد الديني، وحيث يش

الثورة تحظى بتأييد معظـ أبناء األمة وعممائيا، فضال عف الفصائؿ الفمسطينية الكبيرة ومنيا حماس وفتح، 
ف تحفظت في مواقفيا بعض الشيء.  وا 

ىي إذف جريمة الذيف رقصوا عمى إيقاع النظاـ وآلتو اإلعالمية والعسكرية، وفي مقدمتيـ أحمد جبريؿ الذي 
اتو بيذا الموقؼ البائس ضد شعب ثائر خرج يطمب الحرية والكرامة. شعب لـ يكف يوما إال محبا ختـ حي

 لفمسطيف، منحازا ليا ولشعبيا عمى أساس مبدئي وليس عمى قاعدة المصمحة كما ىو حاؿ النظاـ.
 4/11/2012الدستور، عمان، 
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بغّض النظر عف المزايدات الكالمية الطاعنة بالمجتمع الفمسطيني، والتي تفوه بيا المرشح الجميوري ميت 
رومني في إطار نقده لمتفريط المزعوـ مف الرئيس باراؾ أوباما بأمف إسرائيؿ وديمومتيا، ومف دوف اعتبار 

المميزة مع إسرائيؿ، فالموقؼ األميركي مف القضية لمتنافس البياني بيف المرشحيف إلشيار االلتزاـ بالعالقة 
الفمسطينية ىو عينو لـ يتبدؿ منذ أمد بعيد، وىو قائـ عمى تعاطؼ حميـ مع الحقوؽ اإلسرائيمية ورغبة 
بتحقيؽ تسوية عادلة عمى أساس الدولتيف بما فيو مصمحة اإلسرائيمييف والفمسطينييف عمى السواء. وفي ما 

 كي الثابت، فإف احتماالت التقدـ تبقى ضئيمة.يتعدى الموقؼ األمير 
مف القواعد المستفادة مف عمـ الفيزياء والتي يصّح تطبيقيا عمى المتابعات السياسية مبدأ ىايزنبرغ النعداـ 
اليقيف، وىو الذي يفيد في خالصتو أف المراقب، وبفعؿ المراقبة نفسو، يؤثر عمى النتائج بشكؿ ال يمكف معو 

ف النتيجة. وكذلؾ الحاؿ في التواصؿ السياسي، فالمحاور يمقى مف المتفاعميف معو مواقؼ فصؿ التأثير ع
ف مف دوف قصد، بيوية المحاور وشخصو وميولو. جابات متأثرة حكمًا، وا   وا 

وعميو، فالمحاوروف العرب لألوساط الثقافية األميركية ما فتئوا منذ أعواـ طواؿ يسمعوف ويستخرجوف مف 
عمى الرأي « القيد اإلسرائيمي»معيـ ما يطمئنيـ إلى أف االتجاه المتواصؿ ىو نحو فؾ  الذيف يتواصموف

العاـ في الواليات المتحدة. وكمما الحت بوادر تغيير ما، تفاءلت الكثرة في الثقافة العربية بأف ىذا التغيير 
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مسكة بالحكـ أو الماؿ أو سيحقؽ االنتقاؿ النوعي بعيدًا عف القبضة اإلسرائيمية الييودية الصييونية الم
 اإلعالـ، أو بيا جميعًا.

تكفي مراجعة القراءات الحماسية يوـ توقع العديد مف المتابعيف العرب فوز الرئيس السابؽ جورج دبميو بوش 
، وىو الصديؽ األكيد لمقيادات العربية وابف مف وقؼ في وجو سياسة االستيطاف، ودفع ثمف ىذا 2000عاـ 

ميؿ االختزالي بؿ االعتباطي لعدـ تمكف والده الرئيس جورج بوش مف الفوز بوالية ثانية الموقؼ )وفؽ التح
(. وبعد أف تخمؼ جورج دبميو بوش عف تحقيؽ المرجو منو، عاد الحماس إلى البروز مضاعفًا 1992عاـ 

مو أقرب ما ، إذ جرت قراءة اسمو وخمفيتو وتاريخو بما يجع2008مع ترشح باراؾ حسيف أوباما لمرئاسة عاـ 
يكوف إلى تحقيؽ االنعتاؽ الذي يسمح لمواليات المتحدة بأف تجاىر بما ىي عميو مف نفور مزعوـ مف 
إسرائيؿ وتأييد لمحؽ الفمسطيني. ال بؿ بعدما لـ يصدر عف أوباما ما يبرر التفاؤؿ، جاءت ممارساتو وأقوالو 

أوساط عربية عديدة ال يزاؿ قائمًا انطالقًا مف  لتشكؿ إسرافًا جديدًا في التأييد إلسرائيؿ، لكف الحماس في
قناعة متجددة بأف أوباما في واليتو الثانية سيكوف أكثر حرية لمتعبير عف صدؽ مواقفو إزاء فمسطيف 

سرائيؿ.  وا 
والقراءة االختزالية التي تسقط االنيماؾ العربي بالدور اإلسرائيمي عمى سياسة الواليات المتحدة محّصنة: 

متكرر في الحصوؿ عمى النتائج المرجوة، رغـ وفرة المعطيات الواعدة )أىوائيًا والمبالغ فييا فالفشؿ ال
واقعيًا(، ال يفّسر عمى أنو فساد في القراءة، بؿ دليؿ إضافي عمى إحكاـ السيطرة لألطراؼ المؤيدة إلسرائيؿ 

راءة يندرج في إطار التمويو عمى الواقع األميركي. بؿ ثمة تحصيف مضاعؼ يعتبر أف التنبيو إلى وىف الق
الخادـ ليذه السيطرة. ومع توالي القراءات الموضعية التي تبتدئ بوعود مفترضة وتنتيي بخيبات أمؿ، 
تتشكؿ سردية متينة ترى سجااًل ومنافسة، إما بيف مجتمع تواؽ لمحرية كاره إلسرائيؿ متعاطؼ مع 

غسوؿ الدماغ تتحكـ بو ىذه النخبة وبيف الحؽ الفمسطينييف وبيف نخبة فاسدة مفسدة، أو بيف مجتمع م
 الفمسطيني المطموس عنو.

وفي الحالتيف، تفترض القراءة العربية توافقًا ضمنيًا في منظومة القيـ بيف المحيطيف العربي واألميركي، 
دى فتجتيد في تفسير تخمؼ المجتمع في الواليات المتحدة عف االلتزاـ بيذه المنظومة، وتأتي بالتالي بإح

ما مقموع.  النتيجتيف: إما ىو مضمؿ، وا 
واألقرب إلى الواقع أف المجتمع األميركي ال مضمؿ وال مقموع، وتأييده إلسرائيؿ وقناعتو بالحؽ اإلسرائيمي 
راسخاف رسوخ اإلصرار العربي عمى إثبات الحؽ الفمسطيني. وموقؼ المجتمع االميركي المساند إلسرائيؿ 

الغربي والديني اإلنجيمي، ومدعوـ بالصورة الريادية إلسرائيؿ والتزاماتيا السياسية معّزز بالموروث التاريخي 
والحقوقية، إال أنو أساسًا نابع مف اندراج التجربة اإلسرائيمية في إطار منظومة القيـ الثابتة في الواليات 

 المتحدة، والتي تختمؼ بجوانب ميمة عف منظومة القيـ السائدة في العالـ العربي.
ر بالعودة إلى داره، وحؽ المجتمع  فما يبدو بديييًا في أىميتو مف وجية نظر عربية، أي حؽ الميجَّ

، يتراجع في األىمية أماـ حؽ المقيـ في 1948الفمسطيني بالعدالة إزاء الظمـ التاريخي الالحؽ بو عاـ 
اريخية المريرة. وكما استبطنت االستمرار في حياتو، وحؽ المجتمع الييودي في إعادة التشكؿ بعد تجاربو الت

الثقافة العربية تفسير ىفوات المجتمع األميركي في تجاوبو مع الحؽ الفمسطيني، اعتمدت الثقافة األميركية 
قراءة موازية في استيعابيا لتخمؼ المجتمعات العربية عف إدراؾ الحؽ الييودي: ففيما البعض في العالـ 

سرائيؿ مصطنع وقابؿ لمتبديؿ، فالقراءة األميركية السائدة تعتبر أف العربي يرى أف التأييد األميركي إل
االىتماـ العربي بالقضية الفمسطينية ىو نتيجة الفعؿ التوظيفي لمنخب والحكاـ، أو أنو دليؿ تخبط اإلطار 
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القيمي واألخالقي العربي، مف حيث غّض النظر عف مآٍس أخطر، آخرىا في سورية ليس إال، أو مف حيث 
ره لقتؿ األبرياء في إسرائيؿ. والمسألة بيف إسرائيؿ والفمسطينييف مف وجية نظر أميركية ىي إذف تبري

 ، ال النكبة.1967التوصؿ إلى تسوية لمعالجة ذيوؿ حرب 
ذا كانت ثمة تحركات ناقدة إلسرائيؿ في الواليات المتحدة )خارج اليامش العبثي أو العابث(، فإنيا في  وا 

ف اعترضت عمى ممارسات ما، وتبقى عمى أي أكثرىا الساحؽ ال ت خرج عف اإلقرار بالحؽ اإلسرائيمي، وا 
 .1948، وال تتعداه إلى 1967حاؿ في إطار الػ 

طرفا النزاع، الفمسطينيوف واإلسرائيميوف، عمى غير عجمة عمى التسوية إذ كؿ منيما عمى قناعة بأف عامؿ 
السكانية وثانييما يغير الوقائع عمى األرض. حياؿ ذلؾ  الوقت لمصمحتو: أوليما يعوؿ عمى تبدؿ في النسب

فإف الرئيس المقبؿ، سواًء كاف أوباما في والية ثانية أو رومني في عودة جميورية، لف يكوف لديو حافز 
لمتطرؽ إلى ىذا النزاع. واألرجح أنو سيكتفي بالشكميات التي تؤكد المواقؼ. واألرجح كذلؾ أف تشيد 

 العربية دورة جديدة مف اآلماؿ غير المبررة والخيبات المحتمة.األوساط السياسية 
 4/11/2012الحياة، لندن، 
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 ناجي صادؽ شراب
قميمية ودولية ستفرض نفسيا عمى شكؿ  تأتي االنتخابات اإلسرائيمية في ظؿ سياقات وتحوالت داخمية وا 

، وعمى الخيارات والقرارات واألولويات التي ستتصدر عمؿ »إسرائيؿ“في  الخريطة السياسية لمقوى السياسية
المقبمة. فتأتي ىذه االنتخابات في ظؿ احتجاجات اجتماعية متزايدة تتصدرىا ”اإلسرائيمية“الحكومة 

يف، االعتبارات األمنية والقمؽ المتزايد مف اقتراب إيراف المتالؾ القوة النووية، وفي ظؿ تنامي دور المستوطن
ودور الحاخامات الدينييف، وفي ظؿ تصاعد ثقافة الكراىية والتعصب العنصري، والحقد ضد الفمسطينييف، 
وبالتالي الثقافة السائدة التي ستجرى في سياقيا ىذه االنتخابات ترفض التوجو نحو السالـ، وترفض قبوؿ 

 فكرة الدولة الفمسطينية، وسيادة ثقافة التشدد والتطرؼ.
تخابات في سياؽ فمسطيني يتسـ بالضعؼ، وتزايد وتيرة التصعيد العسكري، وتنامي قدرات قوى وتأتي االن

”. إسرائيؿ”المقاومة وخصوصًا حركتي حماس والجياد، وأيضًا تنامي التوجيات السياسية الرافضة لمقبوؿ ب
، ”إسرائيؿ“ في ظؿ تحوالت عربية بسقوط أنظمة حكـ كانت أقرب إلى”اإلسرائيمية“وتأتي االنتخابات 

ووصوؿ القوى اإلسالمية وعمى رأسيا حركة اإلخواف وفوزىا بالحكـ والسمطة، وىي قوى سياسية تعارض 
 ”.إسرائيؿ”عقيدتيا وأيديولوجيتيا أي تقارب  واعتراؼ ب
في ظؿ تنامي قدرات إيراف العسكرية والتصريحات ”اإلسرائيمية“وعمى المستوى اإلقميمي تأتي االنتخابات 

 ، والتي تطالب بنيايتيا ومحوىا مف الوجود.»إسرائيؿ”الرافضة ؿالقوية 
وتراجعيا مف مستوى التحالؼ إلى ”اإلسرائيمية“وفي الوقت ذاتو ىناؾ تراجع واضح في العالقات التركية 

مستوى متدف جدًا، وفي ظؿ تصاعد األزمة السورية، وزيادة التيديد القادـ مف جنوب لبناف مف خالؿ تنامي 
كرسالة تيديد، لتأكيد  ”إسرائيؿ“لمقاومة ىناؾ، خصوصًا بعد إرساؿ الطائرة مف دوف طيار إلى قمب قدرات ا

 قدرة الوصوؿ إلى أي مكاف في الكياف.
مف تأثير الدور األمريكي في ”إسرائيؿ“وتأتي ىذه االنتخابات وألوؿ مرة بعد االنتخابات األمريكية، ما يحرر 

افس الشديد بيف المرشحيف أوباما ورومني عمى ضماف أمف مسار االنتخابات، وفي سياؽ التن
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وبقائيا، لدرجة تصريح دينيس روس المستشار السابؽ لمرئيس األمريكي بأف الواليات المتحدة ”إسرائيؿ“
بأسمحة متطورة جدًا قادرة عمى توجيو ضربة إليراف. وفي ظؿ موقؼ أوروبي أكثر قربًا مف ”إسرائيؿ“زودت 

 وف زيارة نتنياىو لفرنسا األخيرة مؤشر عمى ذلؾ.، وقد تك»إسرائيؿ“
ىذه التطورات والظواىر ىي التي دفعت بنتنياىو لمذىاب لالنتخابات المبكرة لضمانو الفوز بيا. وىي التي 

نحو مزيد مف التشدد، وفي ظؿ ”اإلسرائيمي“تفسر لنا أف ىذه االنتخابات تتـ في ظؿ تحوؿ واضح لممجتمع 
مف التيديدات التي بدأت تموح في األفؽ والتي ”اإلسرائيمي“ومؤيدة لمقوة وحسـ القمؽ  ثقافة رافضة لمسالـ،

ألي مف القوى المنخرطة في االنتخابات. وىي نفس الظروؼ التي ”اإلسرائيمي“ستتحكـ في توجو الصوت 
الذي يسعى  تفسر لنا التحالؼ غير المسبوؽ بيف نتنياىو وليبرماف في قائمة انتخابية واحده، وىو التحالؼ

بأنو يشكؿ الخطوة األولى نحو تشكيؿ حكومة حرب في ”ىآرتس“لمفوز، وىو ما عبرت عنو صحيفة 
ستكوف أولوياتيا خيار الحرب مع إيراف، وضد غزة ولبناف، وقد نجح نتنياىو في توجيو رسالة ”إسرائيؿ“

تفويض شعبي مف جديد لمحفاظ  بأنو ىو القادر عمى مثؿ ىذا القرار لكنو يحتاج إلى”اإلسرائيمي“لممستوطف 
، وىذا ىو اليدؼ األوؿ مف تشكيؿ حكومتو القادمة، وىو نفس التوجو الذي يحممو »إسرائيؿ“عمى أمف وبقاء 

 ليبرماف.
وىنا يبرز أكثر مف سيناريو لالنتخابات، األوؿ وىو األكثر احتمااًل فوز معسكر اليميف الذي يقوده تحالؼ 

لمقاعد تسمح لو بتشكيؿ حكومة أكثرية قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا المعمنة، نتنياىو  ليبرماف بعدد مف ا
والسيناريو الثاني ىو التكافؤ بيف قوى المعارضة التي يشكؿ نواتيا حزبا كاديما والعمؿ، وىي قادرة عمى 

ناريو الفوز بعدد مف المقاعد لكنيا لف تتمكف مف الحصوؿ عمى أكثرية لتشكيؿ الحكومة القادمة، وأما السي
الثالث فيو العودة مف جديد لشكؿ االئتالؼ الحكومي لعدـ قدرة أي مف القوتيف عمى تحقيؽ فوز منفرد، وىو 
احتماؿ قائـ. يبقى التساؤؿ: ما ىي التداعيات السياسية التي يمكف أف تترتب عمى ىذه االنتخابات وفوز 

ستوييف، األوؿ خيار السالـ الذي يبدو نتنياىو وتحالفو الجديد؟ لعؿ أبرز ىذه التداعيات ستكوف عمى م
مستحياًل مف خالؿ رفض قياـ الدولة الفمسطينية، واستمرار سياسات االستيطاف، وزيادة احتماالت الحرب 
عمى غزة. والمستوى الثاني سيكوف العمؿ عمى حسـ الممؼ النووي اإليراني، بالذىاب إلى الخيار العسكري، 

لعاـ القادـ ىو عاـ الحسـ سواء كاف عسكريًا أو سياسيًا، وستعمؿ اإلدارة وىو ما يدفع الكثيريف العتبار ا
اآلف في  األمريكية الجديدة عمى الدفع في اتجاه ذلؾ، خصوصًا تشابو وجيتي النظر األمريكية واإلسرائيمية
أخيرًا أف ما يتعمؽ بكيفية التعامؿ مع الممؼ النووي اإليراني، وحتى مع موضوع الدولة الفمسطينية. ويبقى 

الجديدة القادمة وفي حاؿ تشكميا مف تحالؼ نتنياىو  ليبرماف الجديد ستضمف البقاء ”اإلسرائيمية“الحكومة 
ألربع سنوات كاممة. وىنا السؤاؿ ماذا يممؾ الفمسطينيوف مف خيارات؟ وكيؼ سيتعامموف مع االنتخابات 

 اإلسرائيمية، ومع الحكومة التي ستأتي بيا؟
 4/11/2012ة، الخميج، الشارق
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