
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 شييدًا جراء قصف مخيمات الالجئين الفمسطينيين 23 :اسوري
 فياض ينتقد النظام السياسي الفمسطيني ويطالب بانتخابات جديدة

  منع عباس من التوجو لالمم المتحدة "اسرائيل"بت من فتح تتيم حماس بأنيا طم
 انفي عم   "عائدون"مؤتمر العودة األول الذي أقامتو جمعية توصيات 

 ليفني: لم أتفاجأ من تصريحات عباس.. اتصمت بو وىنأتو عمى شجاعتو

طررح التخمري عرن حر  عباس باراك: 
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 طرح التخمي عن ح  العودة في غرف مغمقةعباس باراك:  1

وزنػر الحػرب ارسػراينمي اي أػد أمػس ، أف الياصرة مف برهـو جرانسي، عف 5/11/2012، الغد، عم انذكرت 
غػدور لنبرمػاف، مػف األحد، في  صرنحات صحفنة، موقؼ رينس الػوزرا  بينػامنف ي ينػاهو ووزنػر اليارجنػة أفن

 السمطة الفمسطنينة، واع بر أف  صرنحات الرينس محمود عباس  دؿ عمى أيه شرنؾ لمسالـ مع اسراينؿ.
ذاعػػػة جػػػنش ارحػػػ الؿ ارسػػػراينمي، إيػػػه كػػػاف عمػػػى حكومػػػة  وقػػػاؿ بػػػاراؾ فػػػي  صػػػرنحات لصػػػحنفة "هػػػار س" واال

بػػر بػػاراؾ، أف  صػػرنحات عبػػاس بشػػ ف ي ينػػاهو "أف  ف ػػؿ اكنثػػر بكنثنػػر مػػف أجػػؿ دفػػع المسػػنرة السػػممنة"، واع 
حػػػدود الدولػػػة وحػػػؽ ال ػػػودة، "كايػػػت شػػػجاعة جػػػدا"، ياصػػػة أمػػػاـ األوحػػػاع السناسػػػنة ال ػػػي  شػػػ دها الحمبػػػة 
الفمسطنينة. وقاؿ باراؾ عف المأابمة الصحفنة مع عباس، وبنث  ػا الأيػاة النثاينػة لم مفزنػوف ارسػراينمي، إف "هػذ  

ارمور في قياة  صؿ الػى عػدد أكبػر مػف الميػازؿ فػي الدولػة مػف أي  مأابمة م مة جدا بسبب الوحوح، وقوؿ
قيػػاة أيػػرب. أبػػو مػػازف هػػو زعػػنـ فمسػػطنيي نحػػرص عمػػى مصػػالح ـ، ولكػػف هػػذا نشػػنر الػػى أيػػه نوجػػد مػػع مػػف 

 نمكف الحدنث. ر نمكف الأوؿ اآلف بجدنة أف ر شرنؾ".
في ال ممنػة ال فاوحػنة، وقػاؿ، إف "الطمػب  إر أف باراؾ ذا ه، حّمؿ الرينس عباس قسطا مف مسؤولنة الجمود

الذي طرحػه عبػاس: ور حجػر فػي المسػ وطيات، كػاف يطػ . قمػت لػه عػدة مػرات إيػه عيػدما فاوحػت عرفػات 
بينيا أرب ة أح اؼ ما بينيا  في المس وطيات النوـ، وعيدما  فاوض م ه اولمػرت فػي ايػابولنس بيػى حػ في 

 النوـ".
  اممػه مػع ممػؼ المفاوحػات، وقػاؿ، إيػه نؤنػد مفاوحػات طنػر مشػروطة، "إر واي أد باراؾ انحا ي يناهو فػي 

أف ي يناهو لـ ن مؿ عمى المحي فن ا الى األماـ. وشدد عمى أيه رطػـ ال  ػاوف بني مػا فػي المسػ لة ارنراينػة، 
 فإيه  حفػظ مػف سناسػة ي ينػاهو فػي الموحػوع الفمسػطنيي وأعػرب عػف ذلػؾ فػي مػداورت النثماينػة وفػي الطػاقـ
الػػػػػوزاري المأمػػػػػص. وكػػػػػرر مػػػػػرات عدنػػػػػدة ب يػػػػػه اذا مػػػػػا رأت الحمبػػػػػة الدولنػػػػػة أف اسػػػػػراينؿ  حػػػػػاوؿ ال أػػػػػدـ مػػػػػع 
الفمسطنيننف، فإف األمر سنساعد في بمورة إجمػاع حػد انػراف. وقػاؿ إف "الكنثنػرنف فػي المنكػود ر نأصػدوف مػا 

ب أف ي يػذ أيفسػيا فػي أنػدنيا أقصد  أيا حنف نأولوف مفاوحات بدوف شروط. قمت لي يناهو كؿ الوقت أيه نج
 وأف ي رض مبادرة سناسنة، بدوف األل اب الصغنرة، وأف يأوؿ بشكؿ واحح ما الذي يحف مس  دوف له".

وردا عمػػى سػػؤاؿ لمصػػحنفة، لمػػاذا ر ن مػػؿ اكنثػػر فػػي الموحػػوع فػػي إطػػار ميصػػبه كػػوزنر لمحػػرب، زعػػـ بػػاراؾ 
ح بػػاراؾ نأػػوؿ ايػػه "عيػػدما نكػػوف لنبرمػػاف هػػو الج ػػة الػػى مػػوازنف الأػػوب السناسػػنة دايػػؿ حكومػػة ي ينػػاهو. وشػػر 

المركزنػػة وك مػػة المنكػػود  بػػدو كمػػا  بػػدو عمنػػه، ف ػػذا هػػو الوحػػع. يالفػػا لمنبرمػػاف وشػػاس، لػػـ نكػػف بوسػػ يا اف 
 يسأط الحكومة م ى شييا".

دو  فػي ون  أد باراؾ أف الموحوع الفمسطنيي نجب أف نكوف مركزنا أكنثر بكنثنر في اري يابات، وقاؿ إف ال 
الحفة الغربنة "منثؿ الصحة، ر نش ر المػر  بمػدب حنون  ػا الػى أف نفأػدها. فػ ف يأػوؿ إييػا نمكييػا أف يحػافظ 
عمى هذا ال وازف لسيوات عدنػدة، هػو يطػ  جسػنـ فػي قػرا ة الواقػع. يحػف ي ػنش عمػى وقػت مسػ أطع". وعمػى 

كوف دولػػة واحػػدة. ر ن ودنػػة أو ر، حػػد قولػػه فإيػػه "فػػي األفػػؽ نوجػػد يطػػر فػػي أيػػه اذا لػػـ  كػػف دول ػػاف، فسػػ 
 دنمأراطنة وهذ  م ساة. ربما نصحو لنبرماف وي يناهو أو أف الواقع سنجبرهما عمى ذلؾ".

إف قػػػاؿ بػػػاراؾ، ، أف أ ش او أ ؼ ب، رون ػػػرز، ، وعػػػف وكػػػارت  5/11/2012، السرررفير، بيرررروت وأحػػػافت
ات مغمأػة مػع الجايػب اإلسػراينمي. واع بػر عباس أبدب اس  داد  سابأًا لم يمي عف حؽ ال ػودة يػالؿ اج ماعػ

 في حدنث إلذاعة الجنش اإلسراينمي أف "أبو مازف أجرب مأابمة م مة وشجاعة".
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يجابي غزةلىنية: زيارة أردوغان    حدث استثنائي وا 

إف زنارة رينس الوزرا  ال ركي رجب  ،قاؿ رينس الحكومة الفمسطنينة في طزة إسماعنؿ هينة: السبنؿ -طزة 
أردوطاف قطاع طزة، س شكؿ حدنثًا اس نثيايًنا له  داعنا ه ارنجابنة عمى عموـ ش بيا وأرحيا طنب 

وأكد في  صرنح صحفي صدر عيه األحد  رحنبه بالزنارة، منثمًيا دعوات أردوطاف الم كررة لرفع  الفمسطنينة.
وفؽ صحنفة ، ع طزةوكاف رينس الوزرا  ال ركي قد أعرب عف رطب ه مؤيًرا بزنارة قطا الحصار عف طزة.

 الزماف ال ركنة.
 //السبيل، عمان، 

 
 الفمسطيني ويطالب بانتخابات جديدة السياسيفياض ينتقد النظام  

سالـ  د.رينس الوزرا   أف ،د ب أ يأال عف وكالة ،راـ اهللمف  //القدس، القدس، يشرت 
 ناسي الفمسطنيي مطالبا بإجرا  اي يابات جدندة.فناض، وجه مسا  األحد، اي أادات طنر مسبوقة لميظاـ الس

وا  ـ فناض في  صرنحات ل مفزنوف "وطف" المحمي ج ات مف "صمب اليظاـ السناسي" ب وجنه ا  امات له 
 حد اليناية". إلى"وصمت 

وقاؿ إف ارح جاجات األينرة ال ي ش د  ا الحفة الغربنة عمى يمفنة سو  األوحاع ارق صادنة والغال  
واع بر أف اليروج مف الم زؽ  ا  اـ أحد بذلؾ مف قبميا". أو نشي " ـ  وظنف ا سناسنًا، ولـ ن ـ  حمنؿ الم

واألزمة السناسنة وارج ماعنة "نكمف في حرورة ف ح المشاركة الش بنة في صيع الأرار، مف يالؿ 
حؽ المواطف في ممارسة  م ى هذا الصمت عمى مصادرة إلىاري يابات، ولنس ارل فاؼ عمن ا"، م ساياًل "

 حأوقه"؟
ال  دندات اإلسراينمنة  أف" وعف ال  دندات اإلسراينمنة في حاؿ ال وجه الفمسطنيي لألمـ الم حدة، كشؼ فناض

 ُيأؿ ليا مف كافة المب ونثنف في ش ى أيحا  ال الـ، وهياؾ يطورة مف  سمنـ المج مع الدولي ب ا، ونجب 
ما  مارسه الأنادة هو  أفوك يه مف حؽ إسراينؿ، رطـ  إلنيانك ؼ بيأم ا  المج مع الدولي الذي أماـالوقوؼ 

 الحصوؿ عمى مكاية دولة في األمـ الم حدة". إلىحمف أطار الأايوف الدولي، حنث يس ى مف يالله 
واع بر فناض أف الذهاب لألمـ الم حدة "لف نؤدي في المدب الأصنر إلى إقامة الدولة عمى األرض، لكي ا 

يحو األماـ"، مشنرًا إلى أف هذا الينار هو عيواف المرحمة الحالنة، الذي مف ش يه إ احة الفرصة يطوة 
 لمحصوؿ عمى مكاية دولة، ب طمبنة أعحا  الجم نة ال امة.

، أف سالـ فناض نوسؼ الشانبيأال عف مراسم ا  //األيام، رام اهلل،  مف ج ة أيرب ذكرت
رة عمرو موسى إلى فمسطنف، ُم  برًا إناها رسالة  حامف ذات مغزب هاـ، ف س اد ه البالغة لزناعبر ع

جا  ذلؾ  ياصًة لما نحظى به حنؼ فمسطنف الكبنر مف اح راـ و أدنر عمنأنف مف قبؿ ش بيا وقناد ه.
 أمس.يالؿ اس أباؿ رينس الوزرا  عمرو موسى، في مك به في مأر رياسة الوزرا  في راـ اهلل صباح 

 
 إلقامة دولة عمى حدود مؤقتة سويسراب "إسرائيل"حماس بالتحاور مع  مسطينية تتيمالسمطة الف 

ا صارت "حركة حماس  جري  إفصايب عرنأات كبنر المفاوحنف الفمسطنيننف  د.قاؿ : طزة أشرؼ ال ور
ال فاوض عمى مشروع "مع إسراينؿ عبر وسطا  في سونسرا، رف ًا إلى أف هذ  ار صارت هدف ا  "سرنة
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لدولة ذات الحدود المؤق ة و أدنـ أوراؽ اع ماد، عكس ما ن ميوف ب ف الدولة الفمسطنينة مف البحر إلى ا
 ."الي ر

هذ  جرنمة وشي  ميجؿ وعار عمى الش ب "وا  ـ دوًر عربنة بمسايدة حماس في ميطط ا، وقاؿ 
 ، طنر أف عرنأات لـ نفحح عف هذ  الدوؿ ال ربنة."الفمسطنيي

عأب مسنرات حماس عمى يمفنة  صرنحا ه ال ي قاؿ فن ا أيه ر نرند ال ودة لم نش في واي أد عرنأات 
أدوات  س يدـ ل  طنؿ " إي ـمدنية صفد، مسأط رأسه ال ي  ح م ا إسراينؿ قادة الحركة في قطاع طزة، وقاؿ 

 طنؿ ال وجه ل  "مسرحنة"ورأب أف ما قامت به حماس ن د  ." حرؾ الرينس محمود عباس يحو األمـ الم حدة
نحع عالمات اس ف اـ أماـ هذ  الحركة ال ي  س ى ل دمنر ال ونة "هذا األمر  إفلألمـ الم حدة، وقاؿ 

 ."لمش ب الفمسطنيي
 ش رؾ مع  إي امف ج  ه شف يبنؿ أبو ردنية الياطؽ باسـ الرياسة هجوما آير عمى حركة حماس، وقاؿ 

مي، ووزنر اليارجنة أفنغدور لنبرماف، لميع  وجه الرينس عباس مواقؼ بينامنف ي يناهو رينس الوزرا  اإلسراين
هياؾ ج ات  حاوؿ الينؿ مف صموديا في م ركة األمـ الم حدة، "وقاؿ في  صرنح صحافي  لألمـ الم حدة.

 ."لكف الأنادة والش ب م مسكوف بالنثوابت ومصروف عمى ينؿ حأوؽ ش بيا طنر الأابمة لم صرؼ
سراينؿ،   دؼ إلى هدية هزنمة طونمة وأشار إلى وجود مفاوحات   جرب في اليفا  بنف حركة حماس واال

األمد، وارع راؼ بدولة ذات حدود مؤق ة  س نثيي الأدس والالجينف وطنرها مف النثوابت الفمسطنينة، م ميًا 
 ." صفنة الأحنة الفمسطنينة"رفض الأنادة ل ذ  الميططات ال ي قاؿ أف هدف ا 

 //القدس العربي، لندن، 
 
  وطنًيا بسبب تنازلو عن ح  العودة عباسبحر يدعو إلى محاكمة  

قاؿ اليايب األوؿ لرينس ال شرن ي الفمسطنيي أحمد بحر في مؤ مر صحفي عأد  أمس : حامد جاد -طزة 
وأعرب عف  إف " صرنحات الرينس عباس األينرة فن ا ميالفة دس ورنة صرنحة، داعًنا لمحاكم ه وطيًنا".

 صرنحات عباس ال ي اع برها جرنمة كبرب بحؽ الش ب الفمسطنيي وقحن ه وحأوقه المشروعة، رفحه ل
 واس يفافا يطنرا بارـ وم اياة و ححنات ش بيا في اليارج والدايؿ ميذ أكنثر مف س نف عاما.

وقاؿ إف "جرنمة ال يازؿ عف حؽ ال ودة   بر عف المحاورت النايسة ال ي نر كب ا عباس رس رحا  
رح الؿ واس درار عطفه في يمؽ أفؽ سناسي أماـ مسنرة ال سونة عمى حساب ش بيا وحأوقه ونثواب ه ا

أولغت فنه سمطة راـ اهلل بف ؿ  الذيالوطينة  ف ذ  المحاورت عبنثنة  جسد حاؿ اإلفالس السناسي والوطيي 
راد  ا لأرار إرادة ارح   الؿ".سأوط مشروع ا الوطيي والسناسي، وار  اف قرارها واال

 //الغد، عمان، 
 
 
 
 األشقر: تخمي عباس عن ح  العودة خيانة لمشعبإسماعيل  

وصؼ يايب رينس ك مة ال غننر واإلصالح إسماعنؿ األشأر  يمي رينس السمطة الفمسطنينة محمود عباس 
اإلسراينمي   عف حؽ ال ودة، وعدـ سماحه باي فاحة نثالنثة في ع د ، و أدنمه "وعد بمفور نثايًنا" لالح الؿ

 "باليناية ال ظمى لمش ب الفمسطنيي والأحنة الفمسطنينة".
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وقاؿ األشأر في  صرنح صحفي يشر األحد: "إف مواقؼ عباس  جا  حأوؽ ونثوابت الش ب الفمسطنيي لـ 
ن د نحبط ا أي شي ، وهو نبرر الجرنمة، نثـ ب د ذلؾ ندافع عي ا ونطمؽ أبواقه الم جورة لمدفاع عف مواقفه 

 يزنة".الم
 //فمسطين أون الين، 

 
 صريحات عباس ال عالقة ليا بالسياسة وال بالمناورات الدبموماسية كما يزعم أنصارهرزقة: ت 

أكد المس شار السناسي لرينس الحكومة الفمسطنينة بغزة نوسؼ رزقة " مسؾ : يادنة س د الدنف -عماف 
عباس ال مسؾ  محمود أيه "كاف األجدر بالرينس الش ب الفمسطنيي بحؽ ال ودة إلى فمسطنف"، محنفاً 

 ب رض اآلبا  واألجداد بدًر مف ال يمي عي ا".
وأوحح في  صرنح أصدر  أمس أف "الأايوينف الفمسطنيي واألرديي نيزعاف الوطينة عف كؿ مف نبنع األرض 

ة ور بالمياورات ع بر أف  صرنحات عباس "ر عالقة ل ا بالسناساو  لمن ود ولو كايت دويمًا واحدًا".
 الدبموماسنة كما نزعـ أيصار "، مطالبًا الشباب والفصايؿ الفمسطنينة بيزع الشرعنة عيه.

 //الغد، عمان، 
 
 غازي حمد: مجزرة أسطول الحرية جزء من الصراع مع "إسرائيل" 

أسطوؿ الحرنة  أكد وكنؿ وزنر اليارجنة الفمسطنيي طازي حمد، أف قحنة مجزرة: محمد أبو شحمة - طزة
هي جز  ر ن جزأ مف الصراع مع ارح الؿ اإلسراينمي الم أد والم شابؾ، وهي عالمة فارقة في  ارنخ 
الش ب الفمسطنيي، مشنًرا إلى أف إسراينؿ  مارس إرهاب الدوؿ في البحر والبر حد فمسطنف وطنرها دوف 

 أي رادع.
المرة مف ال أاب، وسن ـ مالحأة قاد ه بكؿ الوسايؿ وشدد حمد عمى أف ارح الؿ اإلسراينمي لف نفمت هذ  

الأايوينة والشرعنة رطـ قواينف المج مع الدولي الم اكسة دايًما، موحًحا أيه لو يجحت إسراينؿ في اإلفالت 
 مف ال أاب فس  مادب أكنثر في  جرؤها عمى حأوؽ الش ب الفمسطنيي.

ينة أسامة س د قد كشؼ أف المحكمة الجياينة ال ركنة وكاف مس شار مجمس الوزرا  الفمسطنيي لمشيوف الأايو 
دعت وفًدا فمسطنينًّا رسمنًّا وآير حأوقنًّا لححور جمسات محاكمة اإلسراينمننف المسيولنف عف ق ؿ المواطينف 

عف بد   يالؿ مؤ مر صحفي بغزةوكايت ميظمة اإلطانثة ال ركنة أعميت  األ راؾ عمى سفنية مرمرة ال ركنة.
 ."مرمرة" اسبة مر كبي مجزرةف النات مح

 //فمسطين أون الين، 
 
ل مجدالني:    مميون دوالر إلى خزينة السمطة الفمسطينية اإلمارات تحو 

عبر رينس الوزرا  الفمسطنيي سالـ فناض عف "شكر  ال منؽ" لممساعدة ال ي حول  ا دولة : البناف -راـ اهلل 
وقاؿ وزنر ال مؿ في  ممنوف دورر. السمطة الفمسطنينة والبالغة اإلمارات ال ربنة الم حدة إلى يزنية 

الحكومة الفمسطنينة أحمد مجدريي، إيه صار بإمكاف الحكومة   منف روا ب الموظفنف كاممة ب د قناـ دولة 
وأحاؼ هذا ر ن يي أف روا ب  ممنوف دورر ليزنية السمطة. اإلمارات ال ربنة الم حدة ب حونؿ 

س كوف يالؿ األناـ الأمنمة الأادمة في البيوؾ، بؿ قد  ح اج لب ض الوقت لحنف وصوؿ الميحة  الموظفنف
 اإلمارا نة، وفؽ ما ذكرت وكالة "وفا" الرسمنة.
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 //البيان، دبي، 
 
 تمنح جواز سفرىا لالجئين الذين ال يحممون وثائ  رسمية في بمدان لجوئيم الفمسطينية السمطة 

ب ف السمطة  ميح جواز سفرها لالجينف الفمسطنيننف في  األحد "الأدس ال ربي"عوض: عممت  ولند - راـ اهلل
ونثايؽ سفر مف دوؿ المجو  ال ي ن نشوف ب ا،  أوونثايؽ رسمنة  أنةدوؿ الش ات وياصة الذنف ر نحمموف 

 أوساطيشنة  ارأنثالذي  األمروذلؾ ب دؼ  س نؿ حنا  ـ و مكني ـ مف ال يأؿ والسفر ليارج  مؾ البمداف، 
 حؽ ال ودة لالجينف الفمسطنيننف بشكؿ عممي. إسأاط إطارن  ي في  ب يهفمسطنينة 

نكوف ذلؾ ال وجه الذي  مارسه السمطة مف يالؿ وزارة  أفالفمسطنينة يشنة مف  األوساطونسود ب ض 
صمة ميح السمطة حؽ ال ودة لالجينف الفمسطنيننف بشكؿ عممي مف يالؿ موا إسأاط إطارالدايمنة ن  ي في 

مف جوازات السفر الفمسطنينة لالجينف في دوؿ المجو  وياصة في لبياف وسورنة وال راؽ ومصر  اآلرؼ
الذي يفا   األمربدوؿ اليمنج ال ربي،  اإلقامةجؿ ألب ض الالجينف الذنف نحمموف  مؾ الونثايؽ مف  إحافة

مؤكدا باف الجوازات المميوحة لالجينف وكنؿ وزارة الدايمنة الفمسطنينة حسف عموي لمأدس ال ربي، 
 عمى حد قوله. باآلرؼالفمسطنيننف في اليارج  أدر بال شرات ولنس 

باف جواز السفر الفمسطنيي نميح لالجينف الفمسطنيننف باليارج في حارت  "الأدس ال ربي"عموي لػ وأكد
 أنةط لالجينف الذنف ر نحمموف  مؾ الجوازات ميحت فأ أفياصة واس نثياينة ل س نؿ حنا  ـ، مشددا عمى 

 ونثايؽ رسمنة في بمداف لجوي ـ.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 منظمة التحرير تحذر من تحول انتياكات القدس إلى أمر اعتيادي 

حذرت دايرة شؤوف الأدس في ميظمة ال حرنر الفمسطنينة في  أرنر ياص ل ا، أمس، مف : البناف -راـ اهلل 
صرار  عمى  دينس و  وند المسجد مياطر س ي ار بشكؿ مس مر، بذرايع ومسمنات  األقصىح الؿ واال

مف قبؿ قوات  األقصىنب كرها في سبنؿ فرض وجود ن ودي شبه نومي، وج ؿ اس باحة ساحات المسجد 
 عادنا اع نادنا. أمراوالمس وطينف  اإلسراينميوجيود ارح الؿ 

 //البيان، دبي، 
 
  "إسرائيل"يتحول إلى دعاية انتخابية في  األقصىتدنيس الرويضي:  

حمد أقاؿ مس شار الرينس الفمسطنيي محمود عباس لشؤوف الأدس، المحامي  مي صر حمداف: -راـ اهلل 
  يافس بإصدار ال صرنحات ال ي   حدث عف أف المسجد " إف كؿ األحزاب اإلسراينمنة" اليمنجػ"الرونحي، ل

ال سابؽ في  دينس المسجد األقصى وارق حامات والحفرنات  إلى، إحافة "ينؿإسرا"األقصى والأدس جز  مف 
 ."ال  وندنة

 //الخميج، الشارقة، 
 
 لالعتذار لمفمسطينيين عن "وعد بمفور"  بريطانيانائب مقدسي يدعو  

مسؤولة اع بر اليايب في المجمس ال شرن ي الفمسطنيي، أحمد عطوف، أف برنطاينا   حّمؿ ال: راـ اهلل
الأايوينة وال ارنينة واأليالقنة عّما وصف ا بػ "المجزرة السناسنة" ال ي  سّبب ب ا "وعد بمفور" وما حّؿ 
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وقاؿ "عمى  بالش ب الفمسطنيي مف يكبة وكارنثة وق ؿ و شرند ولجو  وم اياة بسبب هذا "الوعد المشؤوـ".
ال  ونض وارع ذار عمى ما اق رف ه  برنطاينا أف  أوـ ب صحنح ما أقدمت عمنه مف كارنثة، مف يالؿ

 حكوم  ا مف ظمـ مجحؼ وقع عمى الش ب الفمسطنيي".
 //قدس برس، 

 
 في يديو بكسر فياضإصابة  

أفاد وزنر الصحة الفمسطنينة هايي عابدنف ب ف رينس الحكومة بالحفة سالـ فناض، البالغ مف : راـ اهلل
حنث احطر األطبا   ،أنثيا    دن ه عممه |نميى، السبت ، أصنب بكسر في ندنه الال مر س نف عاماً 

 لوحع جبنرة له لمدة نثالنثة أسابنع.
 //قدس برس، 

 
 "العرب اليوم" تكشف تفاصيل حول اجتماع "كسر الجمود " في نابمس 

 وسط  ك ـ إعالمي شدند، اي أد أمس، في ميزؿ رجؿ األعماؿ: نوسؼ الشانب -راـ اهلل  -ال رب النوـ 
الفمسطنيي مينب المصري بمدنية يابمس، اج ماع بمشاركة عمرو موسى، األمنف ال اـ السابؽ لجام ة الدوؿ 
ال ربنة، وعبد السالـ المجالي رينس الوزرا  األرديي األسبؽ، ود. محمد مصطفى رينس صيدوؽ ارس نثمار 

األمـ الم حدة ل ممنة السالـ  الفمسطنيي ممنثاًل عف الرينس الفمسطنيي محمود عباس، وروبرت سنري مب وث
في الشرؽ األوسط، واألمنر فراس بف رعد ممنثاًل عف الرباعنة الدولنة، كما  مأى ارج ماع رسايؿ مف جام ة 
الدوؿ ال ربنة، وجم ورنة مصر ال ربنة، والجم ورنة ال ركنة، والبرلماف األوروبي، وفؽ ما جا  في الجدوؿ 

 الرسمي لالج ماع.
صادر عف ارج ماع، ونشدد عمى عدـ ال صرنح لإلعالـ، ن د ارج ماع اس كمار رج ماعات ووفؽ البناف ال

عدندة عرفت باسـ "اج ماعات كسر الجمود"، و  دؼ إلى "يمؽ  حالؼ دولي عربي إسالمي ن ودي، نحـ 
سراينمنة مس أمة ل ا صنت ذايع في مج م ا  ا، ومؤنثر  عمى صياع الأرار مف  أجؿ شيصنات فمسطنينة واال

كسر الجمود الحاصؿ في عممنة السالـ، و يفنؼ الحغط عمى الأنادة الفمسطنينة، عبر يمؽ مبادة لكسر 
الجمود، مف صمب المج مع المديي، ومف قبؿ شيصنات مس أمة مبينة عمى يصوص مبادرة السالـ ال ربنة، 

 وما  ح ونه مف يأاط  حافظ عمى الحأوؽ الفمسطنينة وال ربنة".
الحدنث فنه عف مشاركة وفد إسراينمي في ارج ماع، وايسحاب شيصنات فمسطنينة وعربنة وفي وقت جرب 

إنثر ذلؾ، أحاؼ البناف: إف ال دؼ المرجو لممبادرة، ار فاؽ عمى يطة ليمؽ حشد مف أكبر عدد مف "هذ  
شيصنة عالمنة عربنة،  الشيصنات"، ويمؽ  حالؼ نحم ا في إطار مف الم موؿ أف نصؿ إلى 

س المنة، ون ودنة،  ححنرًا رج ماع المي دب ارق صادي ال المي في دافوس، في كايوف النثايي مف ال اـ واال
، وذلؾ لمحغط عبر هذا ال حالؼ ال اـ عمى الساسة المأبؿ، وفنما ب د في البحر المنت في ربنع 

عادة الأ حنة الفمسطنينة إلى مركزن  ا وقادة الرأي في ال الـ، وفي إسراينؿ بالذات، مف أجؿ كسر الجمود، واال
 في األجيدة الدولنة.

وحوؿ أهداؼ ارج ماع والمبادرة، قاؿ البناف: هذا لنس لأا   فاوحنًا، أو لم  اوف ارق صادي، أو "البنزيس"، 
أو ال طبنع، وهو لنس نثياينًا "إسراينمي ػ فمسطنيي" فأط، بؿ دولي  حت لوا  مؤسسة عالمنة هي المي دب 

 ل المي.ارق صادي ا
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وأحاؼ في هذا اإلطار: ن دؼ ارج ماع إلى وحع الححور في صورة الوحع الأايـ، واريسداد الكبنر 
مكاينة ايفجار  الحاصؿ في أفؽ ال ممنة السممنة، وشرح أب اد هذا اريسداد ومياطر  عمى حؿ الدول نف، واال

مشاركنف موحدة في هذا اإلطار، اروحاع في الميطأة، مع ال شدند انحًا عمى أهمنة أف  كوف رسايؿ ال
 عبر ال ركنز عمى سوداونة الوحع الحالي، ومياطر  عمى إسراينؿ والميطأة، ويطور ه عمى حؿ الدول نف.

وفي وقت طالب البناف المشاركنف باس  ماؿ لغة جدندة كال يصرنة وال فرقة ال يصرنة، واربر  اند، وال ط نر 
والمأاط ة، شدد عمى حرورة رفع مكاية الأحنة الفمسطنينة، وأهمنة ال رقي، والصراع عمى حأوؽ اإليساف، 

حم ا عمى حو  ما نبدو أيه  راجع بسبب اريشغاؿ بالربنع ال ربي، كما شدد عمى حرورة إعادة طرح 
 المبادرة ال ربنة بػ"قوة وذكا "، عمى أي ا المبادرة األهـ واألقوب واألكنثر قبوًر مف أجؿ إي ا  الجمود الحاصؿ،

 رطـ  حفظ اإلسراينمننف عمن ا، ورطب  ـ في الحصوؿ عمى  طبنع سرنع قبؿ دفع النثمف.
وكاف في يا مة أهداؼ اج ماع "كسر الجمود" في يابمس، عدـ الشروع في مساومات حوؿ "لف ات" سرن ة، 

 م فاوض.و رؾ ذلؾ لممبادرة ال ربنة الرسمنة، ولكف طرح ا كفكرة وميرج لألزمة والجمود، ولنس مجاًر ل
واشار البناف الى جممة محاذنر عمى رأس ا "عدـ ال صرنح لإلعالـ"، و رؾ الم مة لممي دب ارق صادي 
ال المي، وعدـ اليوض في أنة قحانا أو مواحنع  فاوحنة، فارج ماع "لنس جمسة  فاوحنة"، و"ر ن دؼ 

 ذ  المواحنع م روكة لمساسة".إلى عودة المفاوحات، أو الحغط عمى الأنادة"، عمى اع بار أف "جمنع ه
 ومف المحاذنر أنحًا "عدـ اليوض في أنة قحانا سناسنة محددة، ومواحنع في صمب ال ممنة السناسنة.

ودعا ارج ماع لم ركنز عمى أهمنة  حرنؾ األجوا ، ويمؽ جو حاطط، ودعـ الأنادة الفمسطنينة في إي ا  
عادة اره ماـ ال زلة، والحغط عمى الرأي ال اـ اإلسراينمي وا ل المي ل حرنؾ الجمود في ال ممنة السناسنة، واال

إلى الأحنة الفمسطنينة، وعدـ اريف اؿ أو اريجرار إلى يأاشات عاطفنة ومسايؿ حساسة، وال زاـ 
 الموحوعنة وال دو .

عأد في  وكشؼ المصري ايه  ـ عأد عدة لأا ات محمنة ودولنة لمحشد ل ذ  المبادرة، وكاف أهم ا المأا  الذي
 جينؼ، أواير الصنؼ الماحي، وا سـ بالواق نة.

وأحاؼ: كايت هيالؾ إس امات مف شيصنات عربنة عدندة في ذلؾ المأا ، وكاف مف أهم ا وأبرزها طرح 
عمرو موسى حوؿ حأنأة أف حؿ الدول نف اي  ى، وأيه نجب ال فكنر في سنيارنو حؿ الدولة الواحدة، األمر 

 ، و يوفًا لدب الجايب اإلسراينمي والدولي المشارؾ في اج ماع جينؼ.الذي فجر يأاشًا حاداً 
//، العرب اليوم، عم ان

 
 موقف شخصي لمن ىو في موقع الرئاسة يوجدأبو مرزو : ال  16

قاؿ يايب رينس المك ب السناسي لحركة "حماس" د. موسى أبو مرزوؽ، إف إ  اـ "حماس" بإجرا  
 ي حوؿ دولة بحدود مؤق ة لنس مبررًا ألف نأوؿ أبو مازف ما قاؿ. مفاوحات مع الكناف الص نوي

كما ر نوجد هياؾ موقفًا شيصنًا لمف هو في موقع الرياسة ح ى ن حدث الب ض باف ابو مازف  حدث 
حسب عممي لـ يفاوض الكناف ولـ يوافؽ عمى دولة بحدود مؤق ة ولـ ي  رؼ بإسراينؿ ،  بصفة شيصنة ..
اينؿ كناف م ادي. لذا أود اإلس فسار مف السند أبو مازف عف  ارنخ المفاوحات أو  وارنخ وطزة    برها إسر 

 المفاوحات وأنف  مت ومف الححور مف الجايبنف ولماذا ر ن حدث احد عف هذا الموحوع طنر  !!!!
 4/11/2012صفحة أبو مرزو  الرسمية عمى فيس بوك، 
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 ع عباس من التوجو لالمم المتحدة من "اسرائيل"فتح تتيم حماس بأنيا طمبت من  17
 فند اف حماس طمبت مف اسراينؿ يالؿ  ،اكدت حركة ف ح اي ا  ممؾ م مومات مؤكدة: ا ؼ ب -راـ اهلل 

"ل  ارض ذلؾ   لأا  في "دولة اقمنمنة"، ميع الرينس الفمسطنيي محمود عباس مف ال وجه الى ارمـ الم حدة
 مع مشروع ا اريفصالي في طزة".

اف "لأا  حـ وفدا مف حركة  ،لوكالة فرايس برس ارحد ،لم حدث باسـ حركة ف ح احمد عساؼوقاؿ ا
حماس برياسة شيصنة قنادنة بارزة هو اسامه حمداف وممنثمنف عف اسراينؿ جرب مؤيرا في دولة اقمنمنة 

 وبرعان  ا".
جه الى ارمـ واحاؼ اف "حركة حماس طالبت في هذا ارج ماع بميع الرينس محمود عباس مف ال و 

 الم حدة ب ي طرنأة".
اف "حماس طالبت بأطع الطرنؽ عمى الرينس عباس لمفوز ب صونت الجم نة ال امة لألمـ  ،و ابع عساؼ

رف ذلؾ  1967نوينو  الم حدة والحصوؿ عمى دولة فمسطنف طنر ال حو عمى حدود الرابع مف حزنراف/
واكد اف "هذا الأطاع ن  بر جز ا  ؿ في قطاع طزة".سنميع حماس مف  يفنذ مشروع ا في اعالف كناف مس أ

 مف اراحي الدولة الفمسطنينة". 
 5/11/2012الحياة، لندن، 

 
 الدولة ذات الحدود المؤقتة وعدم قبول "إسرائيل" و االعتراف برالتفاوض  برفضتمسكيا  تؤكد حماس 18

ارح الؿ اإلسراينمي أكدت حركة "حماس"  مسك ا برفض ال فاوض مع : يادنة س د الدنف –عماف 
وارع راؼ به، وعدـ قبوؿ الدولة ذات الحدود المؤق ة، داعنة إلى "اس را نجنة وطينة موحدة رس  ادة الحأوؽ 

 الفمسطنينة".
إف حرك ه "لـ  جر أي ا صارت أو مفاوحات مع ال دو  ،وقاؿ ممنثؿ حماس في لبياف عمي بركة

ارع راؼ به وال فاوض م ه، وعدـ األيذ بينار ال فاوض  الص نويي، ايطالقًا مف موقف ا النثابت برفض
 الذي أنثبت فشمه".

إف حماس "  مسؾ بينار المأاومة، بش ى أسالنب ا، سبناًل لم حرنر و أرنر  ،وأحاؼ إلى "الغد" مف بنروت
الص نويي المصنر وعودة الالجينف الفمسطنيننف إلى دنارهـ وأراحن ـ" ال ي ُهّجروا مي ا قسرًا بف ؿ ال دواف 

 .1948ال اـ 
وقاؿ بركة  واع بر أف "الحدنث عف قناـ حماس بإجرا  ا صارت مع ارح الؿ، ر أساس له مف الصحة"، 

إف الرينس "عباس نحاوؿ  برنر  يازر ه لم دو الص نويي عف حؽ ال ودة با  اـ حماس بأنام ا بالمنثؿ"، 
اري يابات، المأررة في كايوف النثايي )نيانر( الأادـ،  وعبر مياطب ه "الدايؿ اإلسراينمي لم  نثنر في م ادلة

برطـ إدراؾ عباس إجماع األحزاب الص نوينة حوؿ رفض حؽ عودة الالجينف و أسنـ الأدس واريسحاب 
 ".1967إلى حدود حزنراف )نوينو( 

يأب ممؾ وأشار إلى "إنماف حماس النثابت ب ف فمسطنف المم دة مف البحر إلى الي ر ومف الجمنؿ ح ى ال
 لمش ب ال ربي الفمسطنيي ور نممؾ أحد ال يازؿ عي ا أو ال فرنط فن ا".

واع بر أف "عباس نرند مأانحة حؽ ال ودة بالدولة"، رف ًا إلى رفض "نثمف الدونمة الموعودة بال يازؿ عف 
 حؽ ال ودة، وعدـ قبوؿ المصالحة ال ي  شكؿ ططا  ل يازرت جدندة".

 5/11/2012الغد، عمان، 
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 البردويل لر"قدس برس": أىال بأردوغان أما عباس فعميو االعتذار قبل زيارة غزة  19

طزة: يفى الأنادي في حركة "حماس" صالح البردونؿ وجود أي ا صارت رسمنة بش ف زنارة رينس الوزرا  
دنة وصف ا ال ركي إلى قطاع طزة، لكيه أكد أف هذ  الزنارة في حاؿ  مت فإي ا س كوف ل ا ي ايج سناسنة وما

بػ "ارنجابنة" لصالح الأحنة الفمسطنينة. وأكد البدونؿ في  صرنحات ياصة لػ "قدس برس" أف أردوطاف 
 نحظى بش بنة كبنرة في األوساط الفمسطنينة، 

ورفض البردونؿ الربط بنف زنارة أردوطاف ورينس السمطة الفمسطنينة محمود عباس إلى قطاع طزة، وقاؿ: 
إلى قطاع طزة، ال ي نبين ا هو عمى فمسفة ياصة  أوؿ ب يه سنديؿ طزة فا حا، وأيه ر "زنارة محمود عباس 

يما زنارة عباس نجب أف  ن  رؼ بشرعنة "حماس" ور بشرعنة حكومة هينة، ر عالقة ل ا بزنارة أردوطاف، واال
س لمش ب  كوف مصحوبة بالمصالحة، واآلف نجب أف  كوف أنحا مسبوقة باع ذار رسمي نأدمه محمود عبا

الفمسطنيي بسبب  يازله عف حؽ ال ودة ورفحه لممأاومة دفاعا عف الحأوؽ والنثوابت الفمسطنينة في 
  صرنحا ه لم مفزنوف ال بري"، عمى حد   بنر .

 4/11/2012قدس برس، 
 

  في سورية وتدعو لتحييدىا عن األزمة المخيماتحماس تدين قصف  20
له المينمات الفمسطنينة في سورنة مف اس  داؼ مس مر، ر  بنروت: أدايت حركة "حماس" بشدة ما    رض

 سنما الأصؼ األينر لمينـ النرموؾ الذي أوقع عشرات الش دا  والجرحى.
وقالت الحركة في بناف صادر عف المك ب اإلعالمي،  مأت "قدس برس" يسية عيه: "إييا في حركة حماس 

رنة مف اس  داؼ راح ححن ه النـو ال شرات مف يدنف بشدة ما    رض له المينمات الفمسطنينة في سو 
 الش دا  والجرحى في مينمات النرموؾ وسبنية والحسنينة".

وجددت الحركة ال  كند عمى موقف ا "بحرورة  حنند المينمات الفمسطنينة، و جينب إقحاـ أبيا  ش بيا 
ما  الش ب السوري ال زنز الفمسطنيي في األزمة السورنة"، م ّبرة عف "األلـ الشدند رس مرار يزنؼ د

 ويطالب بوقفه فورًا".
 5/11/2012قدس برس، 

 
 نتنياىو - اغتيال سياسي يتساو  مع مخطط ليبرمانقطاع غزة  فيعباس  حرا  صورإفتح:  21

في قطاع  ،اع برت حركة ف ح عممنة احراؽ صور الرينس محمود عباس ابو مازف :الحناة الجدندة -راـ اهلل 
 عمى وعي وارادة الجماهنر الفمسطنينة. جرنمة واع دا  ،طزة

انثر احراؽ  ،في بناف صدر عف مفوحنة ارعالـ والنثأافة ،وأداف الم حدث باسـ الحركة اسامة الأواسمي
"اف هذ  الجرنمة  ؤكد بغي وعدواف حماس  وقاؿ : ،جماعات مف حماس لصور الرينس المي يب ابو مازف

رض مفاهنم ا اريأالبنة اريفصالنة بالأوة عمى أبيا  ش بيا في عمى وعي الجم ور الفمسطنيي ومحاور  ا ف
 الأطاع".

واحاؼ الأواسمي: "لـ يكف بحاجة الى انثبا ات.. لكف هذ  الجرنمة  ؤكد يطط حماس في  دمنر اليظاـ 
السناسي لمش ب الفمسطنيي، ومحاور  ا المس من ة رط ناؿ رموز الشرعنة الفمسطنينة سناسنا في  ساوؽ 

 ود مع ميطط لنبرماف ي يناهو".مأص
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  5/11/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 البردويل: محاربة السمطة لممقاومة فرضت معادلة صراع "خطيرة جداً" 22
وصفت حركة المأاومة اإلسالمنة "حماس" اس مرار ارع أاؿ السناسي في الحفة : أدهـ الشرنؼ -طزة

 الغربنة بػ"األمر اليطنر".
الرسمي باسـ حماس د. صالح البردونؿ، ارع أاؿ السناسي ب يه "دلنؿ واحح عمى إصرار  وعدَّ الياطؽ

 السمطة في المحي ب مزنؽ وحدة الش ب الفمسطنيي ويدمة ارح الؿ الص نويي".
وكايت محكمة فمسطنينة في مدنية يابمس شماؿ الحفة، قد أصدرت، أمس، حكًما بالسجف عمى انثينف مف 

 شاط ما في صفوؼ الحركة.أيصار حماس ب  مة ي
كما أرسؿ ج از الميابرات ال امة اس دعا  لألسنر المحرر عمر أبو شالؿ الذي أفرج عيه األسبوع 

 الماحي مف سجوف ارح الؿ اإلسراينمي.
وقاؿ البردونؿ في  صرنح لػ"فمسطنف": "إف وظنفة األمف )أمف السمطة( محاربة المأاومة، وفرض م ادلة 

 زة األمف والمأاومة أو مف ن ند المأاومة ولو مف ب ند"، مشنرًا إلى أف هذ  الم ادلة با ت الصراع ما بنف أج
"يطنرة جدًا، وميافنة لكؿ األيالؽ والأنـ والفطرة اإليساينة ال ي  ف رض أف  يدـ أج زة األمف اإليساف 

 الفمسطنيي وهون ه ومأاوم ه لالح الؿ".
 ا محمود عباس الذي قاؿ بشكؿ واحح إيه سنميع ب ي شكؿ وأحاؼ: "هذا لنس طرنبًا عمى سمطة نرأس

 ايدرع اي فاحة فمسطنينة".
و  منأًا عمى اق راح رينس حكومة راـ اهلل سالـ فناض  شكنؿ حكومة فصايمنة، قاؿ: "الُمشكمة في هذا الطرح 

 ديؿ في أي ا جا ت عمى لساف فناض وك يه هو الأايد األعمى لمش ب الفمسطنيي، وهو الذي نوجه ون
األمور السناسنة، عممًا أيه موظؼ مف موظفي البنت األبنض األمرنكي في راـ اهلل )..( هذا زمف طرنب 

 ب ف أصبح فناض هو الذي نأدـ ُمبادرات سناسنة" حسب رأنه.
 4/11/2012فمسطين أون الين، 

 
 بخدمة االحتالل الفمسطينية الجياد تتيم السمطة 23

أف اع أاؿ أج زة أمف السمطة الوطينة الفمسطنينة قاد  ا  ،أمس ،”ميالج اد اإلسال“رأت حركة  - طزة
 ”.نيدـ ارح الؿ اإلسراينمي“ ،وآيرهـ الأنادي بمدنية راـ اهلل س ند ييمة ،وأفرادها في الحفة الغربنة المح مة

را  إف السمطة  جاوزت اليطوط الحم“وقاؿ الأنادي في الحركة أحمد المدلؿ، في  صرنح صحفي في طزة، 
باع أاؿ الأنادي ييمة، وهي  أدـ يدمة مجاينة لالح الؿ ومس مرة في أدا  دورها الوظنفي في يدمة وحمانة 
أمف إسراينؿ و أنند المأاومة، ب ندًا عف دورها الوطيي في حمانة أبيا  الش ب الفمسطنيي وياصة الأادة 

 ”.والمجاهدنف
وذكر أيه اي فى نـو ”. طينة ور  وجد أي مبررات لهاع أاؿ الأنادي ييمة ر نيدـ المصمحة الو “وأحاؼ 

الجم ة الماحي، لن حح أمس أيه نأبع دايؿ أحد سجوف أمف السمطة الفمسطنينة في راـ اهلل. ودعا إلى 
 ”.وحع اس را نجنة فمسطنينة وطينة لم مؿ المأاوـ لمواج ة ميططات إسراينؿ وأعواي ا“

 5/11/2012اإلتحاد، أبو ظبي، 
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 مين العام لمجبية الشعبية: ال يجوز ألحد ميما كان أن يستغل منصبو لكي يسقط ح  العودةنائب األ 24
عحو المجية ال يفنذنة  ،ولند عوض: أكد يايب األمنف ال اـ لمجب ة الش بنة ل حرنر فمسطنف -راـ اهلل 

 ه أو ظرفه أيه ر نجوز ألحد م ما كاف أف نس غؿ ميصبه أو موق ،عبد الرحنـ مموح ،لميظمة ال حرنر
الى أف موحوع حؽ ال ودة وعودة  ،في  صرنح صحافي ،الياص لكي نسأط حؽ ال ودة. وأشار مموح

لـ نياقش في أي مرحمة مف المراحؿ، ر بالمجية ال يفنذنة ور المركزي ور الوطيي، ألف  ،الالجينف إلى دنارهـ
 هذا الحؽ هو حؽ نثابت مف حأوؽ الش ب الفمسطنيي.

أف عباس كويه رينسًا لميظمة ال حرنر ولمجية ال يفنذنة ن حمؿ مسؤولنة كبنرة فنما نصرح به  إلى ،ولفت مموح
ونيالؼ به ون جاوز به قرارات المجالس الوطينة والمجية ال يفنذنة والمجمس  ،عف حؽ ال ودة أو طنر 

 ل يفنذنة.المركزي الفمسطنيي، مشنرًا أف هذ  ال صرنحات س ياقش يالؿ ارج ماع الأادـ لمجية ا
 5/11/2012القدس العربي، لندن، 

 
ل سياسي" عباس تصريحاتوقيادي في "الشعبية":  25  لمقناة العبرية "تسو 

مرواف عبد  ،مسؤوؿ مك ب ا في لبياف ،وصؼ عحو المك ب السناسي لمجب ة الش بنة ل حرنر فمسطنف
ي سناؽ لوحة ارس جدا   صرنحات رينس السمطة ب ي ا " صرنحات سرنالنة، ولكي ا ميطأنة ف ،ال اؿ

 وال بوط وال سوؿ السناسي".
وقاؿ في  صرنحات أدلى ب ا إلذاعة "البشاير" المبياينة: "إي ا قد  كوف عبنثنة في الحد الذي وصمت إلنه، 

 لكي ا ي نجة م وق ة لي ج أوسمو السناسي الذي أي ج السمطة، وشكؿ مصدر شرعن  ا السناسنة".
عباس "شكّمت اس  اية ب ذابات الش ب الفمسطنيي، واس   ارًا ب ححنا ه،  أف  صرنحات ،وأكد عبد ال اؿ

وزرعت الشكوؾ بالمس أبؿ والأمؽ، ح ى لدب الدوؿ المحنفة، وبال زامف مع ذكرب وعد بمفور األلنمة، الذي 
 نبنف كنؼ أف الأحنة لنست في الوعد ارس  ماري، بؿ كنؼ صار الوعد المشؤـو حأنأة".

هي في اليمط ال جنب بنف  مينا ه  ،افة اإلبداعنة في  صرنحات الرينس أبي مازفوأحاؼ: "إف اإلح
لى "األبد"، بؿ في دوينة  الشيصنة وصف ه الم يونة والرسمنة، و يمنه لنس عف حؽ ال ودة فحسب واال
الححنة أماـ ططرسة الأا ؿ، الذي نس ى لكسر رمزنة الكبرنا  لدب ش بيا، وإلطفا  جذوة الحمـ في قموب 

 ألجناؿ".ا
 4/11/2012فمسطين أون الين، 

 
 بيدوء في مخيم عين الحموة السعديتشييع عماد لبنان:  26

شّن ت "حركة ف ح" و"قوات األمف الفمسطنيي" وعايمة الس دي، وفصايؿ "ميظمة ال حرنر : محمد صالح
ذي  وفي أمس أمس، الكادر في "قوات األمف الوطيي الفمسطنيي" اليأنب عماد الس دي، ال ،الفمسطنينة"

األوؿ م  نثرًا بجراحه، إلى منثوا  األينر في مأبرة درب السنـ، بححور قنادات قوات األمف الوطيي 
الفمسطنيي، و"ف ح"، و"الأوب اإلسالمنة"، وفصايؿ الميظمة، و"المجاف الش بنة"، و"قوب ال حالؼ الفمسطنيي"، 

ال شننع، ولـ نحصؿ ما ن كر صفو األمف باس نثيا  وحشد مف أبيا  المينـ. وكاف رف ًا ال دو  الذي  منز به 
 اإلحدب وعشرنف طمأة، ال ي أطمأت ك حنة لوداع الس دي.
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وأشارت مصادر فمسطنينة إلى أف "ال دو  الذي  منز به ال شننع كاف نثمرة اج ماعات ولأا ات بنف مي مؼ 
لند عمى ممؼ الجرنمة وم رفة قنادات المينـ، عمى أمؿ أف نسفر ال حأنؽ في جرنمة ارط ناؿ إلى وحع ا

 الجياة و سمنم ـ إلى الأحا ، بيا  لوعود أعطنت لف ح، وقنادة قوات األمف الفمسطنيي وعايمة الس دي". 
 5/11/2012السفير، بيروت، 

 
 إلى المفاوضات دون شروط مسبقة لمعودةنتنياىو يدعو عباس  27

ريػنس  ة الم سػكر النمنيػي هجومػا شرسػا عمػىشػف بينػامنف ي ينػاهو، وطنػر  مػف قػاد: يظنػر مجمػي -  ؿ أبنب
 عباس، وا  مو  بال ديؿ في اري يابات اإلسراينمنة و حمنؿ اليايبنف. السمطة الفمسطنينة محمود

و"مػا  ،وقاؿ ي يناهو، في بناف رسمي يشر صباح أمس، إيه كاف قد دعا عباس لمأايه مف دوف شروط مسبأة
ف عباس أهمم ا". وأحاؼ بناف ي يناهو: "أما ال صرنحات ال ي أدلى زالت الدعوة عمى الطاولة ولـ   غنر، لك

سػيوات  4ب ا الرينس عباس يػالؿ المأابمػة المػذكورة، فػال عالقػة ل ػا ب ف الػه عمػى األرض.. إيػه نػرفض ميػذ 
اس يياؼ المفاوحات مع إسراينؿ، عمى الرطـ مػف سمسػمة يطػوات ا يػذها ريػنس الػوزرا  ي ينػاهو بغنػة إعػادة 

حػػافة  ،المفاوحػػاتإطػػالؽ  منثػػؿ  جمنػػد البيػػا  فػػي ن ػػودا والسػػامرة )الحػػفة الغربنػػة( بشػػكؿ طنػػر مسػػبوؽ. واال
لػػػذلؾ، نػػػرفض أبػػػو مػػػازف مياقشػػػة موحػػػوع اإلجػػػرا ات األمينػػػة المطموبػػػة مػػػف أجػػػؿ  ػػػ منف الحمانػػػة لمػػػواطيي 

 إسراينؿ".
مأابمػة ال ػي أجراهػا وجدد ي يناهو هجومه عمى عبػاس فػي مسػ  ؿ جمسػة حكوم ػه، أمػس  إذ قػاؿ: "شػاهدت ال

الرينس عباس يالؿ ي انة األسبوع، وسم ت أيه قد  راجع عف ال صرنحات ال ي أدلى ب ا يالل ا. ولكف هذا 
ننثبت أهمنة ال فاوض المباشر دوف شروط مسبأة. وفأط مف يالؿ المفاوحات المباشرة نمكف ارطالع عمى 

كػاف أبػو مػازف جػدنا بالف ػؿ وأراد أف نػدفع السػػالـ،  المواقػؼ الحأنأنػة. وبشػكؿ عػاـ، أسػ طنع أف أقػوؿ إيػه لػػو
فمف وج ػة يظػري نمكييػا الجمػوس م ػا اآلف ودوف  ػ ينر. إف أورشػمنـ الأػدس وراـ اهلل  ب  ػداف عػف ب حػ ما 
سبع دقايؽ سفر فأط، وأيا مس  د لبد  المفاوحات النوـ. إييي أي  ز هذ  الفرصة ألدعو الرينس عبػاس إلػى 

يػدة المفاوحػات دوف شػروط مسػبأة، أليػه نمكػف دفػع السػالـ فأػط حػوؿ مايػدة المفاوحػػات ال ػودة فػورا إلػى ما
ولػػػنس مػػػف يػػػالؿ قػػػرارات أحادنػػػة الجايػػػب فػػػي جم نػػػة األمػػػـ الم حػػػدة، ال ػػػي فأػػػط  ب ػػػد السػػػالـ و حػػػدث عػػػدـ 

يػافؽ ارس أرار". وايحـ إلى ي يناهو وزنر ال  منـ في حكوم ه، طدعوف ساعر، الذي هاجـ عباس قػايال إيػه ن
لمنسار اإلسراينمي لكي ن نيه في اري يابات، ولكيه طنر صادؽ في  وج ه لمسػالـ مػع إسػراينؿ. وقػاؿ ريػنس 
الطػػاقـ اإلعالمػػي فػػي المنكػػود، اليايػػب أوفنػػر أكػػوينس، إف أبػػو مػػازف نحػػاوؿ  أػػدنـ عػػوف لشػػنمي نحنمػػوف ش 

 ور  يطمي عمنه هذ  األسالنب". )رينسة حزب ال مؿ(، ولكيه سنفشؿ في ذلؾ "ألف الش ب في إسراينؿ ذكي
 5/11/2012، الشر  األوسط، لندن

 
 نتفاضة مرضيةعباس ضد اال  تصريحاتزعيمة حزب العمل:  28

ريػػنس  زعنمػػة حػػزب "ال مػػؿ" شػػنمي نحمػػوفن ش، فػػي ردهػػا عمػػى  صػػرنحات: قالػػت برهػػـو جرانسػػي -الياصػػرة 
هػي النػوـ، لػنس واردا"، وأشػارت مػع ذلػؾ ، كمػا 67أبػو مػازف، إف "اريسػحاب الػى حػدود  السمطة الفمسػطنينة

 الى أف " صرنحا ه حد اري فاحة هي  صرنحات مرحنة".
 5/11/2012، الغد، عم ان

 



 
 
 

 

 

           17ص                                    2669العدد:                5/11/2012اإلثنين  التاريخ:

 ىو ماذا يقول أبو مازن لجميوره بالمغة العربية األىمليبرمان ينتقد تصريحات عباس:  29
جنػػة اإلسػػراينمي افنغػػدور وزنػػر اليار ، أف الأػػدس المح مػػة، مػػف 5/11/2012ة، وكالررة سررما اإلخباريررذكػػرت 

لنبرماف هاجـ بشدة الرينس الفمسطنيي محمػود عبػاس "أبػو مػازف" واصػفا انػا  بػوزنر الدعانػة اليازنػة فػي زمػف 
 ه مر.

وقاؿ لنبرماف يالؿ كممة له أماـ مؤ مر يواب رؤسا  ال نيات المحمنة اإلسراينمنة "أف الرجؿ الذي ندعي ب يه 
ؽ ال ودة  حػدث قبػؿ اقػؿ مػف شػ رنف أمػاـ الجم نػة ال امػة وقػاؿ أشػنا  ر رجؿ سالـ ومس  دا لم يازؿ عف ح

 نمكف إنجادها إلى عيد وزنر الدعانة اليازنة "جوبمز".
وأحاؼ لنبرماف "لأد ا  ميا بال ط نر ال رقي و  امؿ مع اإلرهابننف الذنف  حرروا في صفأة شالنط كاألبطاؿ 

 يجمنزنة ف و رجؿ يطنر ن رؼ ما نرند ونيدع الجمنع".ور ن ـ ما نأوله لم مفزنوف اإلسراينمي بار
وا  ػػـ لنبرمػػاف الػػرينس محمػػود عبػػاس بػػػ"الكاذب"، مشػػنرًا إلػػى أيػػه "نصػػارع مػػف أجػػؿ الحنػػاة والبأػػا " عمػػى حػػد 

 زعمه.
وقػػاؿ "لنبرمػػاف" يػػالؿ مأابمػػة مػػع إذاعػػة الجػػنش اإلسػػراينمي ردًا عمػػى سػػؤاؿ حػػوؿ مػػا قنػػؿ عػػف  يمػػي الػػرينس 

"أيػا اسػ غرب مػف ذلػؾ، فأػد  ؽ ال ودة يالؿ المأابمة ال ػي أجراهػا مػع الأيػاة النثاينػة اإلسػراينمنة:"عباس" عف ح
قػػػاؿ فػػػي المأابمػػػة مػػػع ال مفزنػػػوف اإلسػػػراينمي شػػػي  بالمغػػػة اريجمنزنػػػة، ومباشػػػرة ب ػػػد ذلػػػؾ يفػػػى مػػػا قالػػػه بالمغػػػة 

 ال ربنة".
 ػى مػف أجػؿ الأحػنة الفمسػطنينة، بػؿ "مف الواحح أف هذا الشيص ر نصارع مف أجػؿ السػالـ، أو ح وزعـ:

هو نصارع عمى حنا ه الشيصنة مف أجؿ البأا ، ولذلؾ هو نكذب عمى األمرنكننف واألوروبننف وح ى عمػى 
 أبيا  ش به و نكذب عمنيا، و مف الواحح أيه عاجز عف الأناـ ب ي شي ".

قميػػػػا ب أسػػػػنـ الأػػػػدس، سػػػػنأـو ـ، و 1967و ػػػػابع قػػػػاياًل: "أيػػػػا أع أػػػػد أيػػػػه فػػػػي حػػػػاؿ ايسػػػػحابيا إلػػػػى حػػػػدود عػػػػاـ 
مازف، وس   ي الأنػادة ال ػي ب ػد  وسػ أوؿ أيػه وقػع عمػى ار فاقنػات  الفمسطنينوف ب دها مباشرة باإلطاحة ب بو

بدوف أنة صالحنة، ولذلؾ لػف ن  رفػوا ب ػذ  ار فاقنػات، ولألسػؼ الشػدند الصػور ال ػي يػرا  فػي طػزة، و  نثنرهػا 
 لأدس وطوش داف".عمى الميطأة الجيوبنة، سيراها في ا

ويفى "لنبرمػاف" مػا ذكر ػه وسػايؿ اإلعػالـ اإلسػراينمنة عػف يشػر وزارة اليارجنػة اإلسػراينمنة  أرنػرًا، ورد فنػه أف 
الجمود السناسي بنف الجايبي الفمسطنيي واإلسراينمي نسبب حػررا لػػ"إسراينؿ"، قػاياًل:" أوًر أف ر أعػرؼ شػنيًا 

 ك ابة أشنا   اف ة في وزارة اليارجنة".عف هذا ال أرنر، نثاينا نمكف أنحا 
وأحػاؼ:" فػي وزارة اليارجنػة نصػدروف نومنػًا أرب ػة  أػارنر، وأيػا أع ػرؼ أييػي ر أقرؤهػا جمن ػًا، ولكيػي قبػػؿ 

 المأا    كدت مف ال اممنف في مك بي، ويفوا وجود  أرنر مف هذا اليوع".
ـ، لػف نجمػب "األمػف ور ح ػى 1967مي لحػدود عػاـ وأي  ـ "لنبرماف" حدننثػة بال  كنػد عمػى اريسػحاب اإلسػراين

السالـ إلسراينمي"، وأف  صرنح "أبػو مػازف" هػو "مجػرد دعانػة اي يابنػة لصػالح األحػزاب النسػارنة اإلسػراينمنة" 
 عمى حد قوله.

أف "األهػـ هػو مػاذا  قػاؿ لنبرمػاف  ، أفالياصػرة مػف أس د  محمي، عف 5/11/2012، الحياة، لندنوأحافت 
مازف لجم ور  بالمغة ال ربنة، ولنس ما نأوله لمجم ور اإلسراينمي بالمغة اإليكمنزنػة، وقػد يفػى بالمغػة  نأوؿ أبو

 ال ربنة ما قاله بالمغة اإليكمنزنة". 
 

 "الواقع عرضًا عبثيًا كأنو تنازل عن ح  العودة فيعباس "قد م آفي ديختر:  30
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، فػػي   منأػػه وزنػػر الجب ػػة الدايمنػػة آفػػي دني ػػر رأب ريػػنس ج ػػاز "شػػاباؾ" السػػابؽ، :أسػػ د  محمػػي - الياصػػرة
أف عباس "قّدـ في الواقع عرحًا عبنثنػًا ك يػه  يػازؿ  عمى  صرنحات رينس السمطة الفمسطنينة محمود عباس،

عػػػف حػػػؽ ال ػػػودة، فأػػػط مػػػف أجػػػؿ أف   ػػػود الأحػػػنة الفمسػػػطنينة إلػػػى جػػػدوؿ أعمػػػاؿ اري يابػػػات اإلسػػػراينمنة". 
 صػػرنحات عبػػاس بال ربنػػة "ال ػػي أعمػػف فن ػػا أف حػػؽ ال ػػودة مأػػدس ور نحػػؽ  وأحػػاؼ أيػػه نجػػدر اري بػػا  إلػػى

 ألحد ال يازؿ عيه".
وايحػـ وزنػر ال  مػنـ اليافػذ فػي "لنكػود" جػدعوف سػػاعر إلػى جوقػة المحرحػنف عمػى الػرينس الفمسػطنيي "الػػذي 

رنػػػد حأػػػػًا ك اد ػػػه عشػػػنة كػػػؿ اي يابػػػات فػػػي إسػػػراينؿ نحػػػػمؿ الجم ػػػور اإلسػػػراينمي"، وأحػػػاؼ إف عبػػػاس ر ن
اسػػ يياؼ المفاوحػػات "إيمػػا  حأنػػؽ إيجػػازات أحادنػػة الجايػػب منثػػؿ ال وجػػه إلػػى األمػػـ الم حػػدة ل مػػيح فمسػػطنف 

 مكاية دولة طنر عحو في الميظمة الدولنة".
 ،5/11/2012، الحياة، لندن

 
ضعاف السمطة ويتيموأولمرت يياجم نتنياىو  31  بتقوية حماس وا 

اإلسػػراينمنة السػػابؽ "إن ػػود أولمػػرت" وبشػػدة يمفػػه "بينػػامنف ي ينػػاهو" فػػي اي أػػد ريػػنس الحكومػػة : عكػػا أوف رنػػف
أعأاب ال صرنحات ال ي أدلى ب ا ريػنس السػمطة الفمسػطنينة محمػود عبػاس لمأيػاة النثاينػة اإلسػراينمنة األسػبوع 

 الماحي.
  منػػؽ ويأمػػت صػػحنفة "نػػدن وت احريػػوت" عػػف أولمػػرت قولػػه: "لألسػػؼ ميػػذ  غننػػر الحكومػػة فػػي إسػػراينؿ  ػػـ 

المفاوحػػػػات مػػػػع الفمسػػػػطنيننف وجػػػػرت محػػػػاورت إلنثبػػػػات لمجم ػػػػور اإلسػػػػراينمي ايػػػػه ر شػػػػرنؾ فػػػػي الجايػػػػب 
 الفمسطنيي".

وأحػػػاؼ: "بالمأابػػػؿ قػػػدمت الحكومػػػة اإلسػػػراينمنة سمسػػػمة يطػػػوات عػػػززت مػػػف يالل ػػػا قػػػوة حمػػػاس وأحػػػ فت 
  ياع ا بالمفاوحات والسالـ".السمطة الفمسطنينة ال ي نأودها محمود عباس وال ي   مف رفح ا لم يؼ واق

و ػػابع أولمػػرت بأولػػه: إف "هػػذ  السناسػػة فػػي ال  امػػؿ مػػع الشػػرنؾ الوحنػػد الممكػػف ل حأنػػؽ السػػالـ بنييػػا وبػػنف 
 الفمسطنيننف هي سناسة طنر مسيولة و ؤنثر سمبا عمى المصالح الحنونة لدولة إسراينؿ".

ألينػرة  ؤكػد لمجم ػور اإلسػراينمي أف هيػاؾ شػرنؾ وواصؿ الأػوؿ: "إف المأابمػة ال ػي أجرهػا عبػاس فػي األنػاـ ا
 نمكف ال حدث م ه إلي ا  الصراع الدامي والم واصؿ ميذ وقت طونؿ".

وأشار أولمرت إلى أف  صرنحات عباس لنست بالجدندة ف ي م طابأة لحدننثه دايؿ طػرؼ المفاوحػات وهػي 
الحكومػػة الحػػالي والػػذي  يأػػؿ إلنػػه م روفػػة ألوليػػؾ الػػذنف نشػػاركوف فػػي هػػذ  المحادنثػػات بمػػا فػػي ذلػػؾ ريػػنس 

 .-عمى حد قوله-الم مومات
ووفأًا لحدنث أولمرت فيالؿ المفاوحات ال ي جرت بنيه وبنف عباس زمف  ولنه الحكومػة ا فػؽ عمػى أف نػ ـ 
حػػؿ قحػػنة الالجيػػنف فػػي إطػػار مبػػادرة السػػالـ ال ربنػػة، وب يػػه سػػنكوف هيػػاؾ مجػػاؿ إلعػػادة بحػػ ة أرؼ مػػف 

 ننف ألسباب إيساينة ولف رة زمينة محدودة. الالجينف الفمسطني
  4/11/2012، عكا اون الين

 
 عباس.. اتصمت بو وىنأتو عمى شجاعتو تصريحاتليفني: لم أتفاجأ من  32

أي ػػا لػػـ   فاجػػ  مػػف  صػػرنحات  ،قالػػت " سػػنفي لنفيػػي" رينسػػة حػػزب كادنمػػا الم ػػارض سػػابأاً : عكػػا أوف رنػػف
 .رينس السمطة أبو مازف لمأياة النثاينة
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وأشارت "لنفيي" إلػى أي ػا ا صػمت ب بػاس وهيا  ػه عمػى شػجاع ه، قايمػة: "سػ دت جػدًا لسػماع  صػرنحا ه فػي 
ال مفزنػػوف اإلسػػراينمي ألييػػي اسػػمع األصػػوات ميػػذ أربػػع سػػيوات بػػ ف حكومػػة إسػػراينؿ  أيػػع الجم ػػور ايػػه لػػنس 

 هياؾ شرنؾ لم حدث م ه".
  4/11/2012، عكا اون الين

 
 فائضة إسرائيميا وخارجة عن الشرعية فمسطينيا عباسزعبي: تصريحات  حنين 33

 ج مػه  ،عبػاسرينس السمطة الفمسطينة محمػود حينف زعبي إف  يازرت  في الكينست اإلسراينمي قالت اليايب
فايحا عف الحاجة إسراينمنا، ويارجا عف الشرعنة الفمسطنينة. فإسػراينؿ   ػرؼ أيػه فػايض عػف الحاجػة كويػه 

 يازر ه ر   كس أي رطبة فمسطنينة حأنأنة، مما نج ؿ المج مع والسمطة فػي إسػراينؿ  ر نمنثؿ ش به، وكوف
  س يؼ في دور  وفي قدر ه عمى ال وصؿ ألي حؿ اكنثر مف أي وقت محى.

"، إف  صرنحات عباس  دؿ عمى ايأطاعه المطمؽ لنس فأط عف ش به  وأحافت، في لأا  مع "فمسطنف النـو
راينمي، ف ػػو طنػػر مػػدرؾ لذهينػػة وعأمنػػة المج مػػع ارسػػراينمي الػػذي  زنػػد منثػػؿ الفمسػػطنيي بػػؿ عػػف يصػػمه اإلسػػ

هذ  ال يازرت مف عيصرن ه ونمنين ه و  ززها، في الوقت الذي نظف فنه عباس أي ا  منيه و ج مه أكنثػر  أػبال 
 ليحاؿ الفمسطنيننف ولحأوق ـ.

ال طرؼ واإلرهاب كوي ا  رسـ سأفا وقالت أنحا إف منثؿ  مؾ ال صرنحات  حع اليحاؿ الفمسطنيي في ياية 
 آير لميحاؿ هو الأبوؿ بالشروط واليطاب اإلسراينمي.

وأي ت زعبي  صرنحا  ا بالأوؿ إيه مع هكذا سمطة سندوـ ارح الؿ ونأوب، وبايه لـ ن د باإلمكاف الأفز عف 
ليحػاؿ حػد دور السمطة لميحاؿ حد ارح الؿ، بؿ أصبح ال يمص مف دورهػا السناسػي شػرطا مػف شػروط ا

 ارح الؿ.
 5/11/2012، 48عرب
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ذكر  أرنر سري ليارجنة الكناف الص نويي أف الجمود السناسي في الميطأة و حدندا المفاوحػات مػع : )واـ(
 لشرعنة الدولنة عي ا.ونس ـ في إزالة ا الفمسطنيننف أحر بسم ة "إسراينؿ"

وجػػا  فػػي ال أرنػػر ويشػػر  موقػػع الأيػػاة ال اشػػرة فػػي ال مفزنػػوف "اإلسػػراينمي"عمى شػػبكة اإلي ريػػت "أف الم ارحػػة 
لم وجػػه الفمسػػطنيي إلػػى األمػػـ الم حػػدة أنثػػرت بشػػكؿ كبنػػر عمػػى سػػم ة "إسراينؿ"والشػػرعنة والػػدعـ  "اإلسػػراينمنة"

 ولننف".الدولي الكبنرنف ل ا وفؽ يبرا  سناسننف د
" واجه ص وبات في الرد عمى  سػاؤرت دوؿ ال ػالـ المي مفػة.  وأحاؼ ال أرنر أف مكا ب ال منثنؿ "اإلسراينمي

 وأشار إلى وجود يأاط قوة في الطمب الفمسطنيي مما نح ؼ الموقؼ "اإلسراينمي".
 5/11/2012الخميج، الشارقة، 

 
 شرعنة االستيطان تقرير ليفي بخصوص بتبني ييددنتنياىو : موقع "والال" 35

ذكػػػر موقػػػع "والػػػال" اإليبػػػاري ال بػػػري أيػػػه عمػػػى يمفنػػػة الحػػػغوط ال ػػػي ن  ػػػرض ل ػػػا ريػػػنس الػػػوزرا  : راـ اهلل
ارسػػراينمي بينػػامنف ي اينػػاهو مػػف اعحػػا  المنكػػود والمسػػ وطينف ل بيػػي  أرنػػر لنفػػي، فػػإف ي ينػػاهو نػػدرس يػػالؿ 
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ب د  وجه السمطة الفمسطنينة إلػى األمػـ الم حػدة، لكػي  هذ  الف رة إمكاينة   جنؿ موحوع  بيي ال أرنر إلى ما
 ن ـ اس يداـ ال أرنر ك حد وسايؿ الرد عمى ال وجه الفمسطنيي.

وافػػاد الموقػػع بػػ ف إسػػراينؿ  ػػدرس سمسػػمة مػػف اليطػػوات الممكيػػة لمػػرد عمػػى ال وجػػه الفمسػػطنيي، ومػػف بػػنف هػػذ  
ؿ امواؿ الحرايب، كما ورد  بيي  أرنر لنفي اليطوات سحب ال صارنح مف ال ماؿ الفمسطنيننف، ووقؼ  حون
 مف بنف هذ  اليطوات ال ي  ُفكر الحكومة ارسراينمنة با ياذ .

 5/11/2012، البيان، دبي
 

 تموِّح بتجميد جزئي أو كمي لتحويل مستحقات السمطة حال التوجو لألمم المتحدة "إسرائيل" 36
، بػ ف اسػراينؿ سػ مج  الػى دراسػة  جمنػد  حونػؿ ارمػواؿ الأدس: هدد نوفاؿ ش اني س، وزنر المالنػة ارسػراينمي

المسػػ حأة لمسػػمطة الفمسػػطنينة جزينػػا او كمنػػا فػػي حػػاؿ لجػػو  الفمسػػطنيننف الػػى الجم نػػة ال امػػة لالمػػـ الم حػػدة 
 بطمب ارع راؼ بفمسطنف دولة مراقبة.

الػػػى ارمػػػـ الم حػػػدة لػػػدفع ويأمػػت ارذاعػػػة ارسػػػراينمنة عػػػف شػػػ اني س قولػػػه "اذا  وجػػػه الفمسػػػطنينوف مػػػرة ايػػػرب 
يطوات احادنة الجايب، فاف اسراينؿ س حطر الى دراسة  جمند امواؿ المسػ حأات المالنػة ل ػـ امػا جزيًنػا او 

 كمًنا".
 5/11/2012، األيام، رام اهلل

 
 النزاع الداخمي في سوريا قد يصبح شأنًا إسرائيمياً بني غانتز:  37

بيػػي طػػاي ز أمػػس، أف اليػػزاع الػػدايمي فػػي   الؿ "اإلسػػراينمي"رأب ريػػنس هنيػػة أركػػاف جػػنش ارحػػ: )أ .ؼ .ب(
سػػورنا قػػد نصػػبح شػػ يًا "إسػػراينمنًا". ويأػػؿ موقػػع جػػنش ارحػػ الؿ عػػف طػػاي ز قولػػه "هػػذا شػػ ف سػػوري، ولكيػػه قػػد 
ن حػػوؿ إلػػى شػػ ف يػػاص بيػػا". وجػػا ت  صػػرنحا ه يػػالؿ زنػػارة قػػاـ ب ػػا لجػػنش ارحػػ الؿ فػػي هحػػبة الجػػورف 

 الجيود أف نكويوا "في حالة   هب". المح مة، حنث طمب مف
إف الجيػود نسػ طن وف  ،الذي رافؽ طاي ز قوله ،ويأؿ الموقع عف كبنر الم حدنثنف باسـ الجنش نواؼ مردياي

سػماع أصػوات الم ػارؾ بػنف الأػوات السػورنة اليظامنػة والمأػا منف الم ارحػنف. وأحػاؼ "عمػى الجايػب اآليػر 
أسػػػمحة يفنفػػة"، مشػػػنرًا إلػػػى أف قػػػوات ارحػػػ الؿ "مسػػػ  دة فػػػي أي  مػػف الحػػػدود هيػػػاؾ أصػػػوات دبابػػػات وينػػػراف

 ألي  غننر في ا جا  الينراف.  لحظة"

 5/11/2012الخميج، الشارقة، 
 

 تعمن خططا لتعزيز نظام القبة الحديدية "سرائيل"إ 38
ة يططػػا ل  زنػػز يظػػاـ الأبػػة الحدندنػػ]أمػػس  نػػـو ارحػػد  "سػػراينؿ"إعميػػت : أاحمػػد صػػبحي -الأػػدس )رون ػػرز(

مشػػنرة الػػى اجػػرا  اي بػػارات ياجحػػة ل ػػذا اليظػػاـ الػػذي  مولػػه الورنػػات الم حػػدة الػػى حػػد  ،رع ػػراض الصػػوارنخ
 "ب شكاؿ مي مفة مف ال  دندات طنر المسبوقة". في حو  ما وصف ه ،كبنر

 اف بطارنػػة يامسػػة مػػف الصػػوارنخ اسػػ يدمت ح ػػى ارف لصػػد وابػػؿ مػػف ،وقػػاؿ بنػػاف لػػوزارة الػػدفاع ارسػػراينمنة
س حػاؼ الػى اليظػاـ "فػي طحػوف وقػت قصػنر"  ،الصوارنخ ال ي اطمأ ا ياشطوف فمسطنينوف فػي قطػاع طػزة

 ب د اي بارات ياجحة ل طونر .
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اف  جػػػارب اجرنػػػت عمػػػى اليظػػػاـ "ل حسػػػنف ادا  وقػػػدرات اليظػػػاـ حػػػد اشػػػكاؿ مي مفػػػة مػػػف  ،واحػػػاؼ البنػػػاف
 ال  دندات طنر المسبوقة".

 4/11/2012، وكالة رويترز لألنباء
 

 بات حتمًيا ويخشى انتقال األسمحة الكيماوية لحزب اهلل األسدباراك يؤكد أن سقوط  39
إف الدولػة ال برنػة   ػابع عػف كنثػب جمنػع  ،قػاؿ وزنػر األمػف اإلسػراينمي إن ػود بػاراؾ: الياصرة ػ زهنػر أيػدراوس

اهلل فػي لبيػاف، وأشػار  ال طورات في سورنة، ور سنما اح ماؿ يأؿ أسمحة طنر  أمندنة مف  رساي  ا إلػى حػزب
إلػػى أف سػػأوط يظػػاـ بشػػار األسػػد أصػػبح ح منػػًا، عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، أكػػد بػػاراؾ أنحػػا أف امػػ الؾ إنػػراف أسػػمحة 
يوونة سنشكؿ   دندًا لألسرة الدولنة كم ا، ويصوصا لميطأة الشرؽ األوسط، مشددا في الوقت ذا ه عمى أف 

كوف أكنثػػر صػػ وبة مػػف ال  امػػؿ م  ػػا قبػػؿ ذلػػؾ، عمػػى حػػد ال  امػػؿ مػػع إنػػراف ب ػػد  حول ػػا إلػػى دولػػة يوونػػة سػػن
قولػػه. وكػػاف بػػاراؾ قػػد أدلػػى ب ػػذ  ال صػػرنحات لػػدب عود ػػه مػػف زنػػارة إلػػى برنطاينػػا، حنػػث عأػػد يالل ػػا عػػدة 

 لأا ات مع قادة المؤسسة األمينة البرنطاينة، كما عأد لأا  مع وزنر اليارجنة البرنطاينة ولناـ هنغ.
 5/11/2012، القدس العربي، لندن

 
 

 إيران أكثر من أوضاع الطبقة اإلسرائيمية الوسطى  بقصفموفاز: نتنياىو ميتم  40
أف زعػػنـ الم ارحػػة اإلسػػراينمنة وريػػنس حػػزب  ،أفػػادت صػػحنفة رم ػػارنؼر ال برنػػة: الياصػػرة ػ زهنػػر أيػػدراوس

يػػنس إف فكػػرة شػػف هجػػـو عسػػكري عمػػى إنػػراف  سػػ حوذ عمػػى ر  :قػػاؿ ،كادنمػػا عحػػو الكينسػػت شػػاؤوؿ موفػػاز
ف هػذا األينػر ر نبػدو م  ًمػا عمػى اإلطػالؽ بػ ي موحػوعات أيػرب منثػؿ أوحػاع  الوزرا  بينامنف ي يناهو، واال

ارج ماعنػػة، أو  -الطبأػػة اإلسػػراينمنة الوسػػطى، أو أوحػػاع األزواج الشػػابة، أو أوحػػاع إسػػراينؿ ارق صػػادنة 
 مس أبؿ ال القات الياصة مع الورنات الم حدة.

الواق ػػة فػػي مركػػز الدولػػة  ،فػػي اج مػػاع عأػػد فػػي مأػػر حػػزب كادنمػػا فػػي مدنيػػة بن ػػاح  كفػػاوجػػا ت أقوالػػه هػػذ  
ال برنة، و ـ  يصنصه رف  اح الحممة اري يابنة لمحزب، وقد رفع فنه موفاز السػ ار عػف ممصػؽ  ظ ػر فنػه 

 نورطيا.صورة سحابة دياف  شبه  مؾ ال ي نيمف ا  فجنر يووي وك ب عمنه بنبي )بينامنف ي يناهو( سوؼ 
عحػو  94وأحاؼ موفاز أيه كػاف لػدب ريػنس الػوزرا  فػي الصػنؼ الفايػت  حػالؼ حكػومي نسػ يد إلػى   ننػد 

كينست، نأصد حكومة الوحدة الوطينة مع كادنما، بما ن نح له إمكاف اس يياؼ المفاوحات مع الفمسػطنيننف، 
اد منزاينة عامة اج ماعنة، لكيه مف هذا والحؤوؿ دوف إقامة دولة نثياينة الأومنة، و غننر طرنأة الحكـ، واع م

 كمه اي ار أف ن مسؾ ب دؼ شف هجـو عسكري عمى إنراف.
كما وصؼ موفاز ال حالؼ الذي  ـ األسبوع الفايت بنف حزب المنكود بزعامة ي ينػاهو وحػزب )إسػراينؿ بن يػا( 

نؿ، وقػاؿ: إف لنبرمػاف اق ػرح ب يػه بػالغ اليطػورة عمػى مسػ أبؿ إسػراي ،بزعامػة وزنػر اليارجنػة أفنغػدور لنبرمػاف
في السابؽ قصؼ سد أسواف، وي يناهو ن ػد ال ػدة لربنػع يػووي ونرطػب فػي أف نورطيػا فػي حػرب جدنػدة، ولػذا 
فػػإف مطمػػب السػػاعة اآلف هػػو اسػػ بداؿ كمن مػػا. وأحػػاؼ موفػػاز أف كادنمػػا لػػف ن فكػػؾ وسػػنحأؽ اي صػػارًا فػػي 

 لنبرماف أف نذهبا إلى البنت، عمى حد   بنر .اري يابات ال امة المأبمة، وعمى كؿ مف ي يناهو و 
 5/11/2012، القدس العربي، لندن
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 لدخول دبابات إلى المنطقة العازلة المراقبي األمم المتحدة ضد سوري تقدم شكوى "إسرائيل" 41
عػف م حدنثػة باسػـ الجػنش  ،أفػاد موقػع صػحنفة رنػدن وت أحرويػوتر عمػى اإلي ريػت: الياصػرة ػ زهنػر أيػدراوس

إف الدولة ال برنة قامت ب أدنـ شكوب لمراقبي األمـ الم حدة ب د ديوؿ نثػالث دبابػات  ،ينمي أمس األحداإلسرا
سورنة الميطأة الميزوعة السالح في مر ف ات الجػورف ال ربنػة السػورنة المح مػة، ممػا دفػع الجػنش اإلسػراينمي 

 إلى ارس يفار.
ميطأة الميزوعة السالح مف الجايب السػوري يػالؿ وأشار  أرنر الصحنفة إلى أف قذايؼ هاوف سأطت في ال

 ساعة الماحنة. 24الػ
 5/11/2012، القدس العربي، لندن

 
 لجنة االنتخابات المركزية تحدد موعد تسميم قوائم الكنيست"إسرائيل":  42

حػػددت لجيػػة اري يابػػات المركزنػػة اإلسػػراينمنة، اليػػامس والسػػادس مػػف شػػ ر كػػايوف األوؿ/ دنسػػمبر الأػػػادـ، 
وسػػنكوف بإمكػػاف  ، قػػوايـ مرشػػحن ا.19عػػًدا ل أػػدنـ األحػػزاب ال ػػي  يػػوي ال يػػافس فػػي اي يابػػات الكينسػػت الػػػ مو 

األحػػزاب الحصػػوؿ عمػػى ارسػػ مارات الالزمػػة، اع بػػاًرا مػػف مطمػػع األسػػبوع الأػػادـ، و أػػدنـ طمبػػات بشػػ ف الرمػػز 
 اري يابي لكؿ حزب في ورقة ال صونت.

 4/11/2012، 48عرب
 

 غير المشروعة عبر الحدود المصرية اليجرةيقافيا إكد تؤ  "سرائيل"إ 43
أوقفت  دفؽ الم اجرنف  "سراينؿ"إإف  ،قاؿ رينس الوزرا  ارسراينمي بينامنف ي يناهو: رون رز -الأدس المح مة

ب ػػد شػػ ور مػػف إجػػرا ات محػػادة مكنثفػػة عمػػى الحػػدود  ،األفارقػػة بشػػكؿ طنػػر مشػػروع عبػػر الحػػدود مػػع مصػػر
 نس ؿ اي راق ا. الصحراونة ال ي كاف

ي ػػـ جمن ػػا اح جػػزوا  ،م ػػاجرا عبػػروا الحػػدود فػػي اك ػػوبر  شػػرنف األوؿ 54وقػػاؿ ي ينػػاهو لحكوم ػػه النػػـو إف  واال
والكنثنػر مػي ـ  ،2012وهو  راجع حاد عف يحو ألفػي م ػاجر كػايوا ن بػروف الحػدود شػ رنا فػي مي صػؼ عػاـ 

 نس أر في مدف اسراينمنة.

 5/11/2012، الحياة، لندن

 
 دون تحالف ليبرمان نتنياىو% من اإلسرائيميين يؤي   45: معيد "سميت"ع لراستطال 44

% نؤنػػدوف يػػوض 45بػػنف اسػػ طالع جدنػػد أجػػرا  م  ػػد "سػػمنت"، بطمػػب مػػف اإلذاعػػة ال امػػة اإلسػػراينمنة، أف 
ذ  حزبي "المنكود" و"إسراينؿ بن يا" اي يابات الكينست الأادمة في قايمة موحدة كما هو م مف، بنيما عارض ه

 % مف المس طم نف لـ نبدوا آراي ـ ب ذا الش ف.25%، في حنف أف 29اليطوة 
% مػػف المسػػ طم ة أراؤهػػـ هػػـ مػػف ال ك ػػؿ النمنيػػي، 75ووفأػػا لإلذاعػػة ال امػػة اإلسػػراينمنة "رنشػػت بنػػت"، فػػإف 
 والذنف نؤندوف يطوة دمج الحزبنف في قايمة واحدة.

 بين الحزبين % ممن يعتبرون أنفسيم "يسارا" أيدوا الوحدة27
% مػػػف المسػػػ طم ة آراؤهػػػـ ذات 27%، فػػػي حػػػنف أنػػػد 52بنيمػػػا يسػػػبة النسػػػارننف الػػػذنف عارحػػػوا الفكػػػرة هػػػي 

 ار جا  النساري  مؾ اليطوة.
وأشار ال صونت إلى أف يسبة مف أندوا هذ  اليطوة مف الذنف صو وا لحزب "المنكود" في اري يابات السػابأة 

% مػػف الػػذنف صػػو وا لحػػزب "إسػػراينؿ بن يػػا" يػػالؿ اي يابػػات 73أف  %، فػػي حػػنف67ـ قػػد بمغػػت 2009عػػاـ 



 
 
 

 

 

           23ص                                    2669العدد:                5/11/2012اإلثنين  التاريخ:

ـ قد أندوا هذ  اليطوة، ومع هذا نكوف إجمالي يسبة مف صو وا لمحزبنف فػي اري يابػات السػابأة يحػو 2009
%، بنيمػا عػارض اليطػوة 28%، أما مػف صػو وا لحػزب "كادنمػا" فأػد وصػمت يسػبة المؤنػدنف لمػدمج إلػى 70

 %.42حوالي 
% ن  أدوف أف لنبرماف حأؽ مكاسب أكنثػر مػف ي ينػاهو مػف ورا  دمػج الحػزبنف 36ب ارس طالع، فإف وبحس

 % ممف اس طم ت آراؤهـ أف ي يناهو هو مف حأؽ مكاسب أكنثر مف لنبرماف.34في قايمة واحدة، بنيما نرب 
حأػػؽ مكاسػػب  % مػػف الم سػكر النمنيػػي فػػي إسػراينؿ ن  أػػدوف أف لنبرمػػاف هػو مػػف37وأظ ػر ارسػػ طالع أف 

% مي ـ أف ي ينػاهو سػنحأؽ مكاسػب أكنثػر مػف حمنفػه أفنغػدور 34أكنثر مف حمنفه ي يناهو، وفي المأابؿ نرب 
 لنبرماف.

 يحيموفتش األفضل لقيادة أحزاب الوسط واليسار اإلسرائيمي
ب وفػػي الميحػػى اآليػػر مػػف اري يابػػات اإلسػػراينمنة، جػػا  فػػي ارسػػ طالع أف أفحػػؿ الشيصػػنات لأنػػادة أحػػزا

الوسػػط والنسػػار فػػي حػػاؿ يػػاض كػػؿ مػػف أولمػػرت، ولنفيػػي، ونػػاينر لبنػػد، وشػػنمي نحنمػػوف ش، وشػػاؤوؿ موفػػاز 
%، فػػي حػػنف 27اري يابػات الأادمػػة، فكايػػت شػػنمي نحنمػوف ش صػػاحبة اليصػػنب األكبػػر، وقػد حصػػمت عمػػى 

ا %، وأينر 9%، كما حصؿ موفاز عمى 11% مف األصوات، وحصمت لنفيي عمى 12حصؿ أولمرت عمى 
 % مف األصوات.13اج از اإلعالمي ناينر لبند بػ 

%،  بنيما حصػمت  31وفي حاؿ اس ب اد أولمرت مف قايمة المرشحنف، فإف شنمي نحنموف ش س حصؿ عمى 
 . % فأط10%، وحصؿ موفاز عمى 14% مف إجمالي األصوات، وحصؿ لبند عمى 15لنفيي عمى 

 4/11/2012، 48عرب

 
 مخيمات الالجئين الفمسطينيينقصف  جراءشييدًا  23 :اسوري 45

فمسطنينا، امس، في هجمات وعممنات قصؼ اس  دفت مينمات الالجينف  23وكارت: اس ش د  -دمشؽ 
 الفمسطنيننف في سورنة، وكذلؾ األحنا  والمياطؽ المجاورة ل ا.

وقد  ،ةجنثث   ود لفمسطنيننف مف مينـ السبني 6فأد قالت مصادر فمسطنية مطم ة، أيه  ـ ال نثور عمى 
اعدموا منداينًا وظ رت عمى أجسادهـ آنثار  يكنؿ و  ذنب، حنث وجدت هذ  الجنثث ممأاة في "حوش 

كايوا جمن  ـ في الطرنؽ لدفف أحد أقرباي ـ   مف الش دا  هـ مف عايمة ن أوب 4بالس"، مشنرًة إلى أف 
 الذي اس ش د ميذ أناـ في قصؼ اس  دؼ حافمة ليأؿ الركاب بالمينـ.

ش د الفمسطنيي أحمد أبو راشد في ميطأة م ظمنة الشاـ برصاص قياص، في حنف سمع دوي كما اس 
 بنف أي ا يا جة عف ايدرع اش باكات بنف عياصر مف الجب ة  ،ايفجارات واطالؽ يار في مينـ النرموؾ

اليظاـ الأنادة ال امة ومسمحنف مج ولنف، فنما   رض مينـ الحسنينة لأصؼ عينؼ مف قبؿ قوات  -الش بنة
 السوري، ما ادب الى الحاؽ احرار جسنمة بميازؿ ومم مكات المواطينف.
فمسطنيننف قحوا جرا  سأوط ما  6وفي وقت رحؽ مف مسا  امس، قالت مصادر في مينـ النرموؾ: إف 

مشنرة الى اف عدد الش دا  مرشح لالر فاع ، قذايؼ هاوف عمى أحنا  وشوارع في المينـ 10ر نأؿ عف 
 ود عدد كبنر مف اإلصابات اليطنرة في المينـ.بسبب وج

فمسطنينا، بني ـ مس ؼ، جرا   جدد الأصؼ عمى مينـ النرموؾ في ساعة م  يرة مف  11كما اس ش د 
وقالت المصادر يفس ا، اف هذا الأصؼ الذي ن  بر ارعيؼ ادب الى سأوط عدد كبنر مف  مسا  امس.
 المصابنف.
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ت مياشدات مف اجؿ ال برع بالدـ ريأاذ المصابنف الذنف سأطوا جرا  هذا واوححت اف ف النات المينـ اطمأ
 الأصؼ.

 5/11/2012، األيام، رام اهلل
 

 برفقة مستوطنين وحاخامات" األقصى"قيادي في حزب الميكود يقتحم مؤسسة األقصى:  46
ات حزب المنكود أفادت "مؤسسة األقصى لموقؼ وال راث" أمس األحد ب ف موشنه فانجمنف، أحد قناد: الأدس

والم يافس عمى مأ د في قايمة حزب "المنكود" لالي يابات ارسراينمنة الأادمة، اق حـ قبؿ صالة ظ ر األحد 
 باق حاـ المسجد األقصى برفأة عدد مف المس وطينف والحايامات، وذلؾ مف ج ة باب المغاربة.

ودنة وال ورا نة في المسجد ارقصى، كؿ وحاولت المجموعة ال ي قادها فانجمنف   دنة ب ض الش اير ال مم
 ذلؾ بحراسة مشددة مف قبؿ قوات ارح الؿ.

إلى ذلؾ، أشارت "مؤسسة األقصى" إلى أف حّمى اس  داؼ المسجد األقصى بميططات ال أسنـ وال  وند 
حظًا بارزًا وال دينس والدعوات لالق حامات و"الصموات الن ودنة والش اير ال ممودنة"   يذ في األناـ األينرة 

 في سباؽ اري يابات اإلسراينمنة ياصة في حزب المنكود.
وأوححت أف نثالنثة مف الياشطنف في اق حاـ و دينس المسجد ن يافسوف عمى مأ د في قايمة المنكود، وهـ: 

 ن ودا جمنج، وموشنه فانجمنف، وزينؼ الكانف.
مه" ووعود  المس أبمنة ب حأنؽ أكبر قدر وأطمؽ كؿ مي ـ حممة دعاينة ري يابه  حميت بشكؿ رفت "اه ما

مف  طبنؽ صالة الن ود في المسجد  م ندًا لبيا  ال نكؿ المزعوـ  ما نشنر إلى  يامي ارل ياـ "السناسي 
 الدنيي" في حزب المنكود، و حركه رس  داؼ المسجد األقصى في الوقت اآليي والمس أبمي.
 5/11/2012، السبيل، عم ان

 
 سرائيميا ليدنة في السجونإعرضا  ينفون تمقسرى يممثمو األ 47

يفت المجية ال منا لأنادة احراب ارسرب  مأن ا عرحا لم دية مف ادارة السجوف  :عمي سمودي –جينف 
 ارسراينمنة لوقؼ الف النات واليطوات ارح جاجنة لمدة عشر سيوات مأابؿ  مبنة مطالب ا.

، "فوجييا بما  ياقم ه وسايؿ ارعالـ وقاؿ ممنثؿ حركة ف ح  في المجية عال  ابو جز  ر "لمأدس" دوت كـو
حوؿ عرض لم دية في الوقت الذي  حاوؿ فنه فنه ادارة السجوف ال يصؿ والمماطمة في  يفنذ بيود ار فاؽ 

 الذي وقع عأب احراب الكرامة في ش ر انار الماحي برعانة مصرنة".
حركة ارسنرة والمجية وممنثمي مصمحة السجوف فاف واحاؼ "وب كس ما يشر حوؿ عأد اج ماع بنف قنادة ال

اير اج ماع عأد قبؿ نثالنثة ش ور ويواصؿ الس ي ل أد اج ماع سرنع لبحث اري  اكات ارسراينمنة المس مرة 
 لال فاؽ ورفح ا ارل زاـ ب طبنؽ بيود ".

، "ر نوجد أي  عمى يفس الص ند، قاؿ ممنثؿ حركة حماس في المجية جماؿ ابو ال ور"لمأدس" دوت كـو
عروض اسراينمنة حوؿ ا فاؽ او هدية مع الحركة ارسنرة ال ي  واجه هجمة اسراينمنة طنر مسبوقة  س  دؼ 

."  الأفز عمى ار فاؽ المبـر
 5/11/2012، القدس، القدس

 
 أسرى  تسعةصدر أحكاًما مختمفة عمى تمحكمة "سالم" العسكرية اإلسرائيمية مؤسسة التضامن:  48
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ال حامف لحأوؽ اإليساف أف محكمة "سالـ" ال سكرنة )اإلسراينمنة( أصدرت يالؿ الف رة أفادت مؤسسة 
 ( أسرب فمسطنيننف.9الماحنة أحكاًما مي مفة بحؽ )

وذكر الباحث في مؤسسة ال حامف أحمد البن اوي في بناف مك وب، األحد، أف محامي المؤسسة  اب وا 
 ح ى صدور األحكاـ بحأ ـ. األسرب ال س ة ميذ المحظة األولى رع أال ـ

 4/11/2012، فمسطين أون الين
 

 عيد اعتقاليمأالتدخل إلطال  سراح محرري "صفقة "شاليط" الذين ب مرسيسير الشراونة يطالب ألا 49
طالب ارسنر أنمف الشراوية، الرينس المصري محمد مرسي ال ديؿ شيصنا وبشكؿ  :عمي سمودي –جينف 

عف كافة األسرب المحررنف في صفأة شالنط والذنف أعادت سمطات ارح الؿ  عاجؿ إللزاـ إسراينؿ باإلفراج
 اع أال ـ و  ددهـ بفرض األحكاـ السابأة عمن ـ أو إب ادهـ إلى يارج الوطف.

 5/11/2012، القدس، القدس
 

 إنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعامب يطالبمركز األسرى لمدراسات  50
سرب لمدراسات بإيأاذ حناة األسرب المحربنف عف الط اـ وفي مأدم  ـ طالب مركز األ: حامد جاد -طزة 

نوما، واألسنر سامر طارؽ  127الذي نيوض إحرابا مف وحًا عف الط اـ ميذ  ،األسنر أنمف الشراوية
، اح جاجا عمى إعادة اع أال ما ب د 95الذي ديؿ احرابه المف وح عف الط اـ أمس نومه الػ   ،ال نساوي

ي صفأة وفا  األحرار. وحمؿ األسنر المحرر رأفت حمدوية مدنر مركز األسرب لمدراسات  حررهما ف
ارح الؿ المسؤولنة الكاممة عف حناة األسرب المحربنف  ،وعحو لجية األسرب لمأوب الوطينة واإلسالمنة

الراعي  عف الط اـ والمرحى، وطالب المؤسسات الدولنة بالحغط عمى ارح الؿ ريأاذ حنا  ـ، مطالباً 
المصري لمصفأة بال حرؾ والحغط مف اجؿ اإلفراج الفوري عف المحربنف المذنف أعندوا لالع أاؿ ب د 

 ال حرر.
وحذر حمدوية مف يطورة ال جاهؿ ال ى  مارسه دولة ارح الؿ لحالة المحربنف والمرحى، داعنا كؿ 

وساطة  حمف بأا  األسرب المحربنف األطراؼ لم  امؿ بمسؤولنة ا جا  هذ  الأحنة وانجاد حموؿ مأبولة ب
 عمى قند الحناة بكرامة ح ى  حأنؽ الحرنة ل ـ.

 5/11/2012، الغد، عم ان
 

 "قائمة واحدة"يفضمون خوض انتخابات الكنيست بر 48 فمسطينيي% من 65استطالع:  51
ارع ال ربي مع اق راب موعد اي يابات الكينست ارسراينمي ولموقوؼ عمى  وج ات الش: كماؿ زكارية -عماف

وينارات أصحاب حؽ ارق راع، أجرب م  د دنالوج لالس طالعات بإشراؼ البروفنسور  48في اراحي الػ 
 كمنؿ فوكس، اس طالعًا حوؿ  وج ات المواطينف ال رب اري يابنة.

احدة واظ رت ي ايج ارس طالع أف الغالبنة أبدت رطب  ا في أف  يوض الأوايـ ال ربنة اري يابات في قايمة و 
 مش ركة  شمؿ جمنع األحزاب.

% مف المس طم نف أف   وحد الأوايـ ال ربنة ليوض اإلي يابات في قايمة عربنة واحدة، بنيما 65وفّحؿ 
 % إي ـ نفحموف  رشنح قايم نف فأط.7% أي ـ نفحموف نثالث قوايـ، في حنف قاؿ 28اجاب 
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إي ـ نؤندوف أحمد الطنبي لرياسة الأايمة في  %55وحوؿ رياسة قايمة واحدة  منثؿ الجماهنر ال ربنة، أجاب 
% إيه 44كينست عربي، وأجاب  أفحؿ عحو حاؿ ال وافؽ عمن ا. كما شمؿ ارس طالع سؤاًر مف هو

أحمد الطنبي،  ال  حينف زعبي، نثـ محمد بركة وابراهنـ صرصور ومس ود طيانـ وعفو اطبارنة وجماؿ 
 نت ارحزاب ال ربنة ب ركنب  ا الحالنة مرشحة زحالأة وحيا سوند وطمب الصايع.وفنما لوبأ

 
 
 

ال ي « الأايمة الموحدة وال ربنة لم غننر»لمكينست، أجاب الُمس طم ة آراؤهـ عف الحزب الذي سنصو وف ب يه 
%، نثـ 29%، نمي ذلؾ الجب ة 41الدنمأراطي ال ربي  –ال ربنة لم غنر برياسة الطنبي  – شمؿ ارسالمنة 

 %.24ال جمع 
 5/11/2012، الدستور، عم ان

 
 الشتات يستنكرون تنازل عباس عن ح  العودةفي ون فمسطينيون ئالج 52

اس يكر رجيوف فمسطنينوف في الش ات  صرنحات رينس السمطة الفمسطنينة محمود : فاطمة أبو حنة -طزة
نرطب بال ودة  ـ، وأيه ر1967ال ي ذكر فن ا أف فمسطنف في يظر  هي ما نأع دايؿ حدود ال اـ  ،عباس

إلى مدني ه "صفد" لم نش فن ا، مؤكدنف أف هذ  ال صرنحات ر   بر عف اآلرا  الحأنأنة ال ي ن بياها 
 ـ.1948الالجيوف الم مسكوف بحأ ـ في ال ودة إلى أراحن ـ ال ي ُهّجروا مي ا عاـ 

 ودة يط أحمر، وهو وشدد عدد مف الالجينف، يالؿ أحادنث ها فنة ميفصمة مع "فمسطنف"، عمى أف حؽ ال
 حؽ جماعي ر نمكف ألي شيص أنًّا كاف ميصبه السناسي أف ن يازؿ عيه بالينابة عي ـ.

 4/11/2012، فمسطين أون الين
 

 نخراط في الجيش اإلسرائيميبتشجيع اال  : لن نسمح ألي كاىناالرثوذكسلمروم  بطريرك القدس 53
ألردف لمروـ اررنثوذكس نثنوفنموس النثالث "ايه لف قاؿ بطرنرؾ الأدس وساير أعماؿ فمسطنف وا: راـ اهلل 

نسمح ألي كاهف ب شجنع ارييراط في الجنش ارسراينمي ألسباب أيالقنة ودنينة ونثأافنة". و زامف كالمه 
مع ورود أيبا  عف مشاركة ارب جبراينؿ يداؼ في يدوة ُ شّجع عمى اييراط المسنحننف في الجنش 

 ارسراينمي.
لى "ايه  ـ اس دعا  الكاهف المذكور الى مأر البطرنركنة في الأدس وجرب اس جوابه مف وأشار البطرنرؾ ا

قبؿ لجية  ـ  كمنف ا الموحوع، واف ارب يّداؼ أيكر  مامًا ما ُيسب النه و   د أف نيشر يفنه في وسايؿ 
 ارعالـ". 

 5/11/2012، النيار، بيروت
 

 مواطنين من الضفة يش اإلسرائيمي يعتقل ثمانيةوالج الفمسطينيينيعتدون عمى سيارات  مستوطنون 54
كما ك بت ش ارات مياهحة  ،الحأت لنؿ ارحد ارنثينف احرار بسنارات فمسطنينة :وكارت –محافظات 

لم رب عمى الجدراف المجاورة لممكاف في حي ش فاط بالأدس الشرقنة المح مة، كما افادت الشرطة 
 ف ن ود م طرفنف ورا  هذ  الحوادث.ارسراينمنة ال ي  ش به بوقوؼ مس وطين



 
 
 

 

 

           27ص                                    2669العدد:                5/11/2012اإلثنين  التاريخ:

ايه عنثر عمى ك ابات ايرب  ،لوكالة فرايس برس ،وقاؿ منكي روزيفنمد الم حدث باسـ الشرطة ارسراينمنة
 «.ك ب ش ار )دفع النثمف( عمى حايط قرنب»عمى أحد الجدراف في الحي. واحاؼ 

نب ال يكنؿ ال ي نمارس ا عاما( ألقسى أسال45وفي يابمس،   رض المزارع يالد سمنح حراطمة )
المأامة عمى أرض المبف الشرقنة  "م الي لبويه"المس وطيوف، وذلؾ لمسنطرة عمى أرحه المحاذنة لمس وطية 

 جيوب مدنية يابمس.
في طحوف ذلؾ، اع أمت قوات ارح الؿ امس والمنمة قبؿ الماحنة نثماينة مواطينف مف أيحا  م فرقة مف 

عاما( ب د  17وات ارح الؿ، مسا  امس الف ى نحنى أحمد فؤاد عوض )الحفة. وفي طولكـر اع أمت ق
الواق ة يمؼ جدار الحـ وال وسع، وسرقة مصاغ ذهبي ن ود  ،اق حاـ ميزله في يربة جبارة جيوب طولكـر

 ألؼ دنيار أرديي.  40لوالدة عوض وشأنأا ه  أدر قنم ه بػ
 5/11/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
  "تنازل وتفريط فاضح" عباس": تصريحات تجم ع "واجب 55

اس يكر  جمع ال ودة الفمسطنيي "واجب"  صرنحات رينس السمطة الفمسطنينة محمود عباس ال ي دمشؽ: 
أدلى ب ا لم مفزنوف اإلسراينمي، ووصف ا ب ي ا  منثؿ  يازر عف حؽ ال ودة لمالننف الالجينف الفمسطنيننف إلى 

لى األبد هي حدود ، مف يالؿ اع ب1948أراحي عاـ  والأدس الشرقنة  67ار  أف فمسطنف في يظر  واال
 عاصمة ل ا، وأف الحفة الغربنة وطزة هي فمسطنف واألجزا  األيرب هي الكناف الص نويي.

( أرسؿ يسية ميه لػ "قدس برس"، أف حؽ ال ودة 11|4وأكد بناف  جمع "واجب" في بناف له النوـ األحد )
ي وأيالقي وواجب شرعي ووطيي ر نحؽ ألي ج ة ال يازؿ عيه سوا  أكاف هو حؽ فردي وجماعي وقايوي

فردًا أو مجموعة سناسنة أو دولنة أو ش بنة م ما كاف حجم ا، وهو حؽ أصنؿ ر نسأط بال أادـ، ور 
نيحع لممفاوحات أو ال يازؿ، ور ن دؿ أو نغّنر مف ومه أي م اهدة أو ا فاؽ سناسي مف أي يوع، سوا  

 ه ج ة  منثؿ الفمسطنيننف ف اًل أو ر.وق ت عمن
 4/11/2012قدس برس، 

 
  دفعة جديدة من ذوي أسرى غزة يزورون أبناءىم في سجن "نفحة" 56

( س ة ونثالنثوف مف ذوي أسرب قطاع طزة أبيا هـ الم  أمنف في سجف "يفحة" 11|5طزة: نزور النوـ ارنثينف )
 .1948الصحراوي اإلسراينمي، جيوب األراحي المح مة عاـ 

وأوحح أنمف الش ابي الم حدث باسـ الصمنب األحمر في طزة لػ "قدس برس" إف الس ة ونثالنثنف مواطًيا 
سنزوروف س ة وعشرنف أسنًرا سمحت سمطات ارح الؿ اإلسراينمي ل ـ بالزنارة، حمف ال س نالت والحأوؽ 

)مانو( الماحي والذي اس مر ال ي اي زع ا األسرب ب د إحراب الكرامة الذي ياحه األسرب في ش ر أنار 
وأوحح الش ابي أف هذ  الزنارة " بدد الشاي ات ال ي اي شرت في الأطاع مؤيرا ب ف سمطات  .نوًما" 28

 .ارح الؿ س وقؼ بريامج زنارات األسرب"
وأشار إلى أّف الزنارات س س مر نـو ارنثينف مف كؿ أسبوع عبر حاجز بنت حايوف "إنرنز" شماؿ قطاع طزة، 

 فس اآللنة ال ي   ـ ب ا الزنارة كؿ مرة.وبي
 5/11/2012قدس برس، 
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 يممك ح  التنازل عن ح  العودة ال: عباس 48فمسطينيو  57
ال صرنحات ال ي أدلى ب ا  1948الياصرة: اي أد جم نة حأوقنة فمسطنينة دايؿ األراحي المح مة عاـ 

ن ا  يازله األبدي عف فمسطنف ال ارنينة رينس السمطة محمود عباس لم مفزنوف اإلسراينمي، وال ي أكد ف
و يمنه الشيصي عف حؽ ال ودة لمسأط رأسه، وهو ما اع بر  الفمسطنينوف  يازًر عف حؽ عودة الالجينف 

 .1948إلى دنارهـ ال ي ُهجروا مي ا عاـ 
سية وقالت "جم نة الدفاع عف حأوؽ الم جرنف" في الدايؿ الفمسطنيي، في بناف ل ا  مأت "قدس برس" ي

عيه إي ا  رفض و س يكر  صرنحات رينس السمطة، محمود عباس، األينرة، مؤكدة عمى أف عباس ور 
 السمطة الفمسطنينة ل ـ الحؽ في ال يازؿ عف حؽ عودة الالجينف إلى دنارهـ.

وأحافت: "إييا في جم نة الدفاع عف حأوؽ الم جرنف يؤكد رفحيا الأاطع لمنثؿ هذ  ال صرنحات وال يازرت 
لمجاينة بش ف حؽ ال ودة، ذلؾ الحؽ الشيصي والحؽ الجماعي الذي ر إيابة فنه ور  فونض، وعمنه فإف ا

 صرنحات السند عباس و يازر ه باطمة مف أساس ا، ألف السمطة الفمسطنينة، وح ى ميظمة ال حرنر 
 ودة آير رجئ الفمسطنينة، ر  ممؾ حؽ ال صرؼ ب ذا الحؽ الشيصي والجماعي، إر ب دؼ  حأنأه، ب

 إلى دنار ".
 5/11/2012قدس برس، 

 
  أكتوبر / تشرين أول شيرخالل  اً جديد اً مولود 3978: في قطاع غزة  الداخميةوزارة  58

ب ف عدد الموالند الجدد في قطاع طزة بمغ يالؿ ش ر  ،أفادت إحصاينة صادرة عف األحواؿ المدينة: طزة
 مولودًا نومنًا. 128بواقع  أكنثر مف  مولودًا، 3978أك وبر الميصـر ما نزند عف 

الذي ُ شرؼ عمنه اإلدارة ال امة لميظـ الحاسوب والم مومات بوزارة  ،وبحسب المسح ارحصايي ارلك رويي
 اسـ، 300"فإف اسـ "محمد" األكنثر اي شارًا واح ؿ المرة األولى في الموالند الجدد بواقع اكنثر مف   ،الدايمنة

بيصوص اإلياث فأد َبنَّف المسح أف اسـ "جيى" نح ؿ أكنثر األسما  اي شارًا، نثـ نمنه أما   ال  اسـ "أحمد".
 ."اسـ "لناف

ذكور بيسبة   2051وأفادت إحصاينة األحواؿ المدينة أف مف بنف الموالند الُجدد في ش ر أك وبر الماحي  
 %.48.4إياث، بيسبة  1927%، و  51.5

مولودًا فنما سجمت محافظة  674أما محافظة الشماؿ فسجمت  مولودًا جدنداً  1434وسجمت محافظة طزة 
 504مولودًا ، فنما سجمت محافظة رفح   850مولودًا ، أما محافظة ياف نويس فسجمت  516الوسطى 
 مولودًا.

 4/11/2012، وزارة الداخمية الفمسطينية
 

 لجدار اإلسرائيميااحتجاجا عمى  قمندياميرجان فمسطيني في  59
رز: شارؾ فيايوف فمسطنينوف ب عمال ـ نوـ اليمنس )أوؿ يوفمبر( في اف  اح م رجاف قميدنة رون  -قميدنة

الدولي بالحفة الغربنة في رد ف ؿ مباشر لمجدار اإلسراينمي الذي نفصؿ الأرب الفمسطنينة ب ح ا عف 
نف النثايي يوفمبر  شر  15وبدأ الم رجاف نوـ اليمنس في قرنة قميدنا شمالي الأدس ونس مر ح ى  ب ض.

مسطنيي الم اصر وعروحا  منثنمنة وموسنأنة وسنيماينة وال دند مف األيشطة فون حمف عروحا لمفف ال
فيايا فمسطنينا ومف أيحا  ال الـ  50وذكر المسؤولوف عف  يظنـ الم رجاف إف أكنثر مف  النثأافنة المي مفة.
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في اف  اح الم رجاف بفنمـ قصنر مد ه ححروا ارف  اح نوـ اليمنس.وشارؾ الفياف الفمسطنيي يالد جرار 
 .دقنأ اف عف الجدار اإلسراينمي ورد ف ؿ الفمسطنيننف يحو 

 5/11/2012، القدس العربي، لندن
 
 

 انفي عم   "عائدون"الذي أقامتو جمعية  األولمؤتمر العودة توصيات  60
 بسـ اهلل الرحمف الرحنـ

 الجم نة األردينة لم ودة والالجينف ) عايدوف (
 ر ال ودة األوؿمؤ م

 األردف –عماف 
 ـ 3/11/2012

 التوصيات
في ي اـ مؤ مر ال ودة األوؿ الذي أقام ه الجم نة األردينة لم ودة والالجينف )عايدوف( في ال اصمة األردينة 
ػ عماف ػ برعانة دولة السند أحمد عبندات رينس المجية  الوطينة لإلصالح في األردف، وبمشاركة واسػ ة مػف 

الش ب األرديي ومؤسسات المج مع المديي، واليأابات، واألحزاب، والجم نات وال شاير، وال ايالت، مكويات 
والمينمػػات، و جم ػػات الالجيػػنف الفمسػػطنيننف، والشيصػػنات الوطينػػة المسػػ أمة، ومؤسسػػات  ػػدافع عػػف حػػؽ 

ومم مكػػا  ـ منثب ػػػنف  ال ػػودة ، والػػذنف اج م ػػوا لم  كنػػػد عمػػى ح منػػة عػػػودة الالجيػػنف الفمسػػطنيننف إلػػػى أرحػػ ـ
 اس حالة يجاح مؤامرة الوطف البدنؿ . فأد يرج المشاركوف بال وصنات ال النة: 

الأناـ بكؿ ج د نساهـ في عودة الالجينف الفمسػطنيننف إلػى دنػارهـ كحػؽ شػرعي نثابػت ر نسػأط بال أػادـ،  .1
في ال يازؿ عيه أو المسػاومة عمنػه  وطنر قابؿ لم صرؼ،  كفمه األدناف والموانثنؽ الدولنة، ور نممؾ أحد الحؽ

 أو اري أاص ميه.
محاربػػة فكػػرة الػػوطف البػػدنؿ وال صػػدي لممشػػارنع الصػػ نوينة ال ػػي  سػػ  دؼ هونػػة الدولػػة األردينػػة ل صػػفنة  .2

 قحنة الالجينف الفمسطنيننف.  
ال مػػػػؿ عمػػػػى دعػػػػـ صػػػػمود الشػػػػ ب الفمسػػػػطنيي عمػػػػى أرحػػػػه وال صػػػػدي لكػػػػؿ الميططػػػػات والممارسػػػػات  .3

 نوينة ال ػػػي  ػػػؤدي إلػػػى المزنػػػد مػػػف   جنػػػر الفمسػػػطنيننف  مػػػف إب ػػػاد، واسػػػ نطاف، واع ػػػدا  عمػػػى األرض الصػػػ
 والسكاف، وجدار الفصؿ ال يصري، وحواجز أمينة، و بادؿ سكايي، وهدـ الميازؿ... وطنرها. 

ـ كػػػؿ . حشػػػد طاقػػػات ارمػػػة وامكايا  ػػػا لػػػدعـ الشػػػ ب الفمسػػػطنيي فػػػي حأػػػه فػػػي المأاومػػػة والج ػػػاد واسػػػ يدا4
الوسايؿ الم احة مف أجؿ  حرنر أرحػه وعػودة رجينػه  ف حرنػر فمسػطنف وعػودة الالجيػنف واجػب عمػى جمنػع 

 الش وب ال ربنة واإلسالمنة ور نيص الفمسطنيننف وحدهـ.
ال مؿ عمػى اسػأاط الم اهػدات ال ػي  مػت بػنف الػدوؿ ال ربنػة والكنػاف الصػ نويي ال ػي رسػيت  يمػي هػذ   .5

جينف وحأ ـ في ال ودة واف الواقع ال ربي الجدند ب ػد النثػورات ال ربنػة نجػب اف ن جػاوز هػذ  اريظمة عف الال
 الم اهدات المجحفة.

 رفض جمنع المشروعات السناسنة ال ي  ؤدي إلى اري أاص مف عودة الالجينف.  .6
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وكافػػػػة رفػػػػض كافػػػػة المشػػػػارنع الصػػػػ ونية فػػػػي   ونػػػػد الأػػػػدس واي  ػػػػاؾ حرمػػػػة المسػػػػجد ارقصػػػػى المبػػػػارؾ  .7
المأدسػػات ارسػػالمنة والمسػػنحنة ومطالبػػة الحكومػػات ال ربنػػة ومي ػػا الحكومػػة ارردينػػة اف  أػػوـ بػػدورها  جػػا  

 الأدس والمأدسات. 
اسػ نثمار أجػػوا  نثػػورات الربنػع ال ربػػي فػػي زنػػادة الػوعي بأحػػنة الالجيػػنف الفمسػطنيننف بػػنف الشػػباب ال ربػػي  .8

 في عودة الالجينف باع بارها واجبًا قومنًا.و  منأ ا في يفوس ـ لنساهموا بشكؿ عممي 
دعػػوة كافػػة الأػػوب الفمسػػطنينة وال ربنػػة واإلسػػالمنة إلػػى  بيػػي أسػػموب المأاومػػة والج ػػاد مػػف أجػػؿ  حرنػػر  .9

 األرض الفمسطنينة كحرورة ح منة لم ودة وال حرنر.
ر ويبػذ اليالفػات النثايونػة،  شجنع الأوب الفمسػطنينة عمػى ال وحػد عمػى مشػروع المأاومػة وال ػودة وال حرنػ .10

  حأنأًا لممصالح ال منا لمش ب الفمسطنيي.
ال  كند عمى أف حصوؿ الالجئ الفمسطنيي عمى حأوقه اريسػاينة والمدينػة ب نػدا عػف شػب ة ال ػوطنف ر  .11

 ن ياقض مع حأه األكند في ال ودة الى وطيه. 
منة ل  حمؿ مسػؤولنا  ا  جػا  الشػ ب الفمسػطنيي الحغط عمى األمـ الم حدة بكؿ الوسايؿ الش بنة والرس .12

والمحافظػػة عمػػى دعػػـ وكالػػة طػػوث و شػػغنؿ الالجيػػنف الفمسػػطنيننف )األيػػروا( كشػػاهد حػػي عمػػى م سػػاة المجػػو  
 وال شرند، بؿ وحرورة زنادة هذا الدعـ. 

مات، و سػجنؿ مطالبة األيروا بالحفاظ عمػى يػدما  ا المأدمػة  لالجيػنف الفمسػطنيننف و حسػنف هػذ  اليػد .13
 جمنع الالجينف الفمسطنيننف في سجال  ا ػ مف طنر المسجمنف.  

ال  كنػػد عمػػى الحكومػػة ارردينػػة لمأنػػاـ بواجب ػػا  جػػا  حأػػوؽ الالجيػػنف فػػي عػػود  ـ الػػى ارحػػ ـ واسػػ  ادة  .14
 مم مكا  ـ واف ال مسؾ ب ذا الحؽ ر ن ياقض مع المواطية ارردينة.

المؤسسػػات واليشػػاطات والمشػػارنع والف النػػات ال ػػي مػػف شػػ ي ا زنػػادة الػػوعي ال مػػؿ عمػػى زنػػادة و طػػونر  .15
 واره ماـ بواجب ال ودة وال حرنر. 

رفض واداية كؿ المواقؼ وال صرنحات الرسمنة ال ي  صدر عف مسػؤولنف فمسػطنيننف   حػمف ال فػرنط  -16
شػروعة، وياصػة  مػؾ ال صػرنحات أو ال يازؿ عف حؽ ال ودة أو الحؽ في مأاومة ارح الؿ بكؿ الوسػايؿ الم

ال ػػػػي صػػػػدرت عػػػػف ريػػػػنس السػػػػمطة الفمسػػػػطنينة مػػػػؤيرا، واع بارهػػػػا ر  منثػػػػؿ الموقػػػػؼ الفمسػػػػطنيي ور الشػػػػ ب 
 الفمسطنيي وايما هي  منثؿ شيص مف أصدرها فأط.

جنػؿ ح ػى  وفي الي اـ فإييا ي مف ال زاميا بواجب ال حرنر وال ػودة ال زامػًا ر ن غنػر ور ن بػدؿ ي ياقمػه جػناًل إنثػر
 ال حرنر وال ودة.

3/11/2012 
 

 لكنيسة القيامة "إسرائيل"يستنكر مضايقات " العمل اإلسالمياألردن: " 61
بشػػدة أيبػػا  المحػػانأات ال ػػي   رحػػت ل ػػا كينسػػة  اإلسػػالمياسػػ يكر حػػزب جب ػػة ال مػػؿ : الدسػػ ور - عمػػاف
 غننػػر  اإلسػراينمنةرت شػركة المنػػا  مػا احػػطرها إلػى ال وجػػه إلػى إطػػالؽ الكينسػة إذا لػػـ   وقػؼ محػػاو  ،الأنامػة

 الوحع الأايـ.
إف إصػػرار سػػمطات ارحػػ الؿ عمػػى  ،يسػػية ميػػه« الدسػػ ور» مأػػت  األحػػدنػػـو  أصػػدر فػػي بنػػاف  ،وقػػاؿ الحػػزب

 اإلسػػراينمنة،بسػػبب حػػرايب م راكمػػة عمن ػػا لمصػػمحة شػػركة المنػػا   ، غػػرنـ الكينسػػة مبمػػغ  سػػ ة مالنػػنف شػػنكؿ
 ولة ال برنة.نكشؼ الطبن ة ال يصرنة لمد
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5/11/2012، الدستور، عم ان  
 

 يرفض طروحات الوحدة مع فمسطين قبل تحريرىا "تنفيذي اإلخوان" 62
رفض المك ب ال يفنذي لجماعة اإليواف المسممنف الدعوات الميطمأة : لنمى يالد الكركي - الدس ور - عماف

 ،حػمف صػنغة فندرالنػة أو كويفدرالنػةالميادنة بحـ الحػفة الغربنػة الػى ارردف  ،مف أكنثر مف عاصمة عربنة
باع بارهػا دعػوات ر  حأػؽ المصػالح الوطينػة لػألردف وفمسػػطنف، مؤكػدا اف أولػى األولونػات فػي هػذ  المرحمػػة 

 هو  حرنر فمسطنف.
ووفػػػؽ بنػػػاف صػػػادر عػػػف المك ػػػب عأػػػب اج ماعػػػه الػػػدوري يصػػػؼ األسػػػبوعي، فإيػػػه وب ػػػد أف ن حأػػػؽ  حرنػػػر 

 «.غة وحدونة نأررها الش باف األرديي والفمسطنيي بكامؿ إراد  ماسيكوف س دا  ب نة صن» ،فمسطنف
داف أو  إسػأاط حػؽ ال ػودة. أعمػف فن ػاداف المك ب  صرنحات رينس السمطة الفمسطنينة محمود عبػاس ال ػي أو 

المك ػػب كػػذلؾ  صػػرنحات عبػػاس ب ػػدـ السػػماح باي فاحػػة نثالنثػػة مػػا داـ فػػي موق ػػه، أليػػه بػػذلؾ نصػػادر حػػؽ 
كمػػا اسػػ يكر المك ػػػب  ي فػػي الػػػدفاع عػػف الػػيفس والمأدسػػػات واألرض ال ػػي نجػػرب   ونػػػدها.الشػػ ب الفمسػػطني

  اس مرار ار كاب المجازر وال دمنر الممي ج الذي ن  رض له الش باف السوري والفمسطنيي في سورنا.
ذلػػؾ، اسػػ يكرت جم نػػة مياهحػػة الصػػ نوينة وال يصػػرنة  صػػرنحات ريػػنس السػػمطة الفمسػػطنينة محمػػود  إلػػى
، وعػف 48في ذكرب وعد بمفور ال ي ن يمى فن ا عف فمسطنف المح مة عاـ « اإلسراينمنة»س لمأياة النثاينة عبا

 ال ودة إلن ا.
5/11/2012، الدستور، عم ان  

 
 فاعميات اقتصادية تؤكد ضرورة تسوي  المنتجات الزراعية الفمسطينية في الخارجاألردن:  63

وف ومسػػػػ وردوف أردينػػػػوف وفمسػػػػطنينوف، عمػػػػى حػػػػرورة  سػػػػونؽ ا فػػػػؽ مصػػػػدر : اهلل الربنحػػػػات عبػػػػد -راـ اهلل 
المي جػػات الزراعنػػة الفمسػػطنينة فػػي األردف والػػدوؿ ال ربنػػة واألوروبنػػة، لمسػػاعدة المػػزارع الفمسػػطنيي، ول ف نػػؿ 

 ار فاقنات الزراعنة بنف البمدنف.
مأػا اسػ را نجنا لفمسػطنف، وأف وأكدوا أف الزراعة   د قم ػة ارق صػاد لمبمػدنف، رف ػنف إلػى أف األردف نشػكؿ ع 

 شغم ـ الشاطؿ دعـ صمود الش ب الفمسطنيي عمى أرحه و رابه.
5/11/2012، الغد، عم ان  

 
 كفى تنازالتتصريحات عباس:  الحص يرد عمى 64

ال ػي أشػار فن ػا إلػى أيػه ر نحػؽ لػه  ،اس يكر الرينس الدك ور سمنـ الحص  صرنحات الرينس محمػود عبػاس
اف فمسطنف في يظر  في حدود »)بمدة صفد( ألي ا إسراينمنة، ونحؽ له زنار  ا فأط، و ال نش في مسأط رأسه

 «.والأدس الشرقنة عاصم  ا، وأف هذا وح  ا الى األبد 1967
وقاؿ الحص، في  صرنح له، أمس: ر نحؽ ألي كاف، سوا  كاف فمسطنينا أو عربنػا، ال يمػي عػف شػبر مػف 

، وفػػػي مأػػػدم ا حػػػؽ ال ػػػودة لسػػػ ة مالنػػػنف فمسػػػطنيي عربػػػي، ارض فمسػػػطنف أو عػػػف حػػػؽ مػػػف حأػػػوؽ شػػػ ب ا
الػػذؿ  وا فاقػاتفمسػطنف هػي كػػؿ فمسػطنف، مػف الي ػػر الػى البحػر، عاصػػم  ا الأػدس الشػرنؼ، وكػػؿ م اهػدات 

حػاؼ الحػص:  «.مع ال دو وكؿ إجرا ا ه ال  وندنة الى زواؿ، ولو ب د حنف، شػا  مػف شػا ، وأبػى مػف أبػى
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مطموبة أصال، وكفى  فرنطا بحأوؽ الفمسطنيننف وال رب، ولنصمت كؿ مف  كفى  يازرت مجاينة، وهي طنر
 «.لنس له ش ف في اس  ادة عزة ال رب وكرام  ـ

5/11/2012، السفير، بيروت  
 
 

 الحزب الشيوعي المبناني ينتقد تصريحات عباس حول ح  العودة 65
يالؿ م رجاف أقامه الحػزب بػدعوة  ،ةيالد حداد« الحزب الشنوعي المبيايي»أكد األمنف ال اـ لػ: يبنه عواحة

الوحػػع فػػي سػػورنا »أّف  ،88مػػف ميظم ػػه فػػي المػػ ف الشػػمالي فػػي ايطمنػػاس أمػػس لمياسػػبة ذكػػرب   سنسػػه الػػػ
نحمػػػؿ ب ػػػدنف، األوؿ يػػػارجي ن  مػػػؽ ب ممنػػػة ارسػػػ  داؼ المػػػيظـ ال ػػػي  حػػػاؾ حػػػد سػػػورنا مػػػف قبػػػؿ الورنػػػات 

لػى دورهػػا فػػي دعػـ المأاومػػة والأحػػنة الفمسػطنينة، أمػػا الب ػػد الم حػدة وفريسػػا و ركنػػا وقطػر والسػػ ودنة، يظػػرًا إ
 «.النثايي ف و دايمي

ال يّمي عف حؽ »محمود عباس لج ة موقفه مف حؽ ال ودة، فاع بر أف « السمطة الفمسطنينة»وهاجـ رينس 
 .«ال ودة لمش ب الفمسطنيي لنس مف حؽ عباس ور مف حؽ حركة حماس

5/11/2012، السفير، بيروت  
 

 األمم المتحدة إلىيؤكد دعم منظمة التعاون اإلسالمي لمتوجو الفمسطيني  وأوغم 66
األحد عمى دعـ الميظمة  و،الدنف إحساف أوطم أكمؿ .د ،: أكد أمنف عاـ ميظمة ال  اوف اإلسالمي.(أ.ب.د)

صري وقاؿ، في  صرنحات له عأب لأايه بوزنر اليارجنة الم الكامؿ لم وجه الفمسطنيي يحو األمـ الم حدة.
حنث  دعـ الميظمة بطبن ة   وذو مبدأ ، إف موقؼ الميظمة موقؼ واحح جداً أمسبالأاهرة  ،محمد عمرو

 منثمما دعمت مف قبؿ طمب ا في النويسكو. ،الحاؿ الطمب الفمسطنيي لم حونة في األمـ الم حدة
 5/11/2012، لندن، القدس العربي

 
 لألمم المتحدة ينيالفمسطالجامعة العربية تجدد رفضيا عرقمة التوجو  67

 الفمسطنييأكدت جام ة الدوؿ ال ربنة عمى رفح ا لكافة المحاورت الرامنة إلى عرقمة ال وجه : آماؿ رسالف
ولنة ؤ  أرنر المصنر، و حمؿ المس فيال حونة، وحأ ا  فيلألمـ الم حدة، لمحصوؿ عمى حأ ا المشروع 

مسايدة إقامة الدولة  فيعمى قرار ال أسنـ صو ت  ال يسايدت حؿ الدول نف والدوؿ  ال يلكؿ الدوؿ 
وشدد قطاع  الفمسطنينة لموصوؿ إلى اس أرار الميطأة، وميع اس مرار ال و ر وسفؾ الدما  واي شار الظمـ.

، إيه آف األواف يبناف رسم يف ،1917ذكرب وعد بمفور عاـ  يف ،ال ربنة المح مة واألراحيفمسطنف 
 ل دالة، مف يالؿ إقامة الدولة المس أمة وعاصم  ا الأدس الشرنؼ.و حأنؽ ا الفمسطنييإليصاؼ الش ب 

 4/11/2012اليوم السابع، القاىرة، 
 

 السفير عثمان: مصر ترفض التمويح بعقوبات ضد السمطة الفمسطينية لخطوتيا نحو األمم المتحدة 68
ف مصر  رفض ، إ4/11 نوـ األحد ،سفنر مصر لدب السمطة الفمسطنينة ،قاؿ ناسر عنثماف: (.)أ.ش.أ

ال مونح بال أوبات حد السمطة الفمسطنينة بسبب يطو  ا يحو ال وجه إلى األمـ الم حدة لمحصوؿ عمى 
طرنؽ حصوله عمى كافة حأوقه  في الفمسطنييمف حؽ الش ب  الفمسطنييأف الأرار  صفة مراقب، مؤكداً 
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إلى الجم نة ال امة لألمـ  نييالفمسطبمسايدة ال وجه  مصرناً  وأحاؼ عنثماف أف هياؾ قراراً  المشروعة.
 الم حدة.

 4/11/2012اليوم السابع، القاىرة، 
 

 الغربية: ال تترددوا في الذىاب إلى األمم المتحدة الضفةيزور عمرو موسى 69
مف الورود  إكمنالً وحع عمرو موسى، األمنف ال اـ السابؽ لجام ة الدوؿ ال ربنة، أمس،  نوسؼ الشانب:

رينس  ،سالـ فناض .في راـ اهلل )المأاط ة( وال أى د ،ناسر عرفات نيي الراحؿالفمسط عمى حرنح الرينس
، كما  جوؿ في أسواؽ يابمس، ال ي شارؾ فن ا بػ"اج ماعات كسر الفمسطنيي في الحفة الغربنة الوزرا 

  .الجمود"،    ي حمف يشاطات المي دب ارق صادي ال المي)دافوس(، في أوؿ زنارة له إلى الحفة ال ربنة
وقاؿ موسى في  صرنحات لوسايؿ اإلعالـ: إي ا الزنارة األولى لي إلى راـ اهلل، لذلؾ كاف عمّي البد  زنارة 

وشدد موسى عمى أهمنة إي ا  اريأساـ، مشددًا عمى أف الدور المصري في  حرنح الرينس ناسر عرفات...
ؽ ما صرح إلذاعة صوت اليجاح في عممنة إي ا  اريأساـ "سوؼ ن ود بالحرورة.. وسي مؿ عمى ذلؾ"، وف

 يابمس.
وحوؿ فوز اإليواف المسممنف باري يابات المصرنة، و  نثنرها عمى الأحنة الفمسطنينة، أجاب موسى: 
ال طورات، وال غّنرات، وارحطراب الذي حصؿ أنثر مف حمف ما أنثر عمى الوحع الفمسطنيي، لكف  بأى 

وأقر موسى:   ايي الأحنة  نثورة، واري يابات، ور نزاؿ.الحأنأة أف اريأساـ ن واصؿ ميذ ما قبؿ ال
الفمسطنينة مف  راجع الدور ال ربي والدور المصري، وهذا أنثر بشكؿ كبنر عمى الأحنة الفمسطنينة، واليزاع 

 ال ربي اإلسراينمي، وارس أرار في الميطأة عمومًا.
وجه إلى األمـ الم حدة، واس  جف الحدنث عف وأعرب موسى عف   نند  الشدند ليطوة الأنادة الفمسطنينة ال 

ووجه موسى رسالة إلى الش ب الفمسطنيي: لنس لدنكـ ما  يسرو .. "اي ـ يانفنف مف  مياطر ل ذ  اليطوة.
 انه".. ر عمنكـ بالحغوطات الدولنة، فإما أف  ياحؿ أـ  س سمـ...

 .مف ج  ه، عّبر فناض عف س اد ه البالغة لزنارة موسى إلى فمسطنف
مف ياحن ه، شدد موسى عمى أف الأحنة الفمسطنينة وحأوؽ الش ب الفمسطنيي  ظؿ قحنة ال رب األولى 
وحنة في حمنر ش وب ا، وعبر عف نثأ ه ب ي ا لف  كوف إّر كذلؾ، وأكد ح منة ينؿ ش بيا الفمسطنيي لكافة 

 حأوقه.
 5/11/2012، رام اهلل، األيام

 
 م العدوان اإلسرائيميحماس رغ تأييدالسودان: لن نكف  عن  70

بأصؼ  لػ"إسراينؿ"،مف ا  اـ السوداف  أسبوعنفب د أقؿ مف  أمس،قاؿ مسؤوؿ سودايي كبنر  :رون رز وكالة
ويأمت  .اإلسراينميبالد  لف  كؼ عف   نند حركة حماس برطـ ال دواف  إف ،مصيع لمسالح في اليرطـو

عف اليايب النثايي لمرينس السودايي  ،المحمولة ال وا ؼ إلىفي رسالة يصنة مرسمة  ،السوداينة اإلذاعة
 الحادث لف نرهب السوداف ولف نمي ه عف   نند حماس. إف أمس،الحاج ادـ نوسؼ قوله 

 5/11/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 ماليزيا تدين اليجوم اإلسرائيمي عمى السودان 71
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رموؾ لم صينع ال سكري في ال اصمة السوداينة أدايت مالنزنا ال جوـ اإلسراينمي عمى مجمع الن :كوارلمبور
، واصفة ارع دا  ب يه "عدواف طاشـ ن دد أمف الميطأة". حينفة  ،وقاؿ وزنر اليارجنة المالنزي اليرطـو

إف "مالنزنا م  سفة جدًا مف هذا ال دواف الغاشـ والذي قد  :آماف، في بناف بنث ه وكالة األيبا  المالنزنة الرسمنة
 م ورنة السوداف ون دد األمف والسالمة لنس لمدولة فحسب بؿ لمميطأة ب سرها".نزعج سنادة ج

 4/11/2012قدس برس، 
 

 خميل الوزير )أبو جياد(عمى خمفية اغتيال "إسرائيل" تقاضىحركة وفاء التونسية  72
حد  دعوب قحاينة أماـ المحكمة ال ويسنة : أعميت حركة وفا  ال ويسنة أي ا س رفع رسمناً .(آي.بي.نو)
وأوححت  .1988ب  مة اط ناؿ الأنادي الفمسطنيي يمنؿ الوزنر )أبو ج اد( في  ويس في ال اـ  "إسراينؿ"

في بناف  مأت نويان د برس اي رياشوياؿ األحد يسية ميه، أف رينس ا عبد الرؤوؼ ال نادي،  ،الحركة
ب ويس  ارب داينةوـ( إلى المحكمة سن وج اف طدا )الن"والمحامي عبد المجند ال بدلي عحو مك ب ا ال يفنذي، 

 ."ب ويس 1988ال اصمة لرفع قحنة عدلنة حد إسراينؿ    مؽ ب ممنة اط ناؿ الش ند أبو ج اد سية 
 5/11/2012، لندن، القدس العربي

 
 سفينة "مرمرة"الفعاليات القانونية لمحاكمة مرتكبي مجزرة تبدأ( IHH) اإلغاثة التركية 73

( في فمسطنف محمد كانا، األحد، بد  IHHعمف ممنثؿ هنية اإلطانثة ال ركنة )أ: محمد أبو شحمة - طزة
الف النات الأايوينة ال ركنة لمحاكمة مجرمي الحرب مف جيود البحرنة اإلسراينمنة، الذنف ار كبوا جرايـ الأ ؿ 

الؿ ي ،وقاؿ كانا .1بحؽ الم حامنف األ راؾ واألجايب عمى سفنية مرمرة، إحدب سفف أسطوؿ الحرنة 
مؤ مر صحفي عأد  في منيا  طزة: "إف الف النات الأايوينة ال ركنة    ي ب د مدة طونمة مف محاورت الش ب 

عمى أف الش ب ال ركي "لف نمؿ أو  ال ركي محاكمة المجرمنف اإلسراينمننف وارق صاص مي ـ"، مشدداً 
 اإلسراينمي وقاد ه". نغمض له جفف ح ى نحصؿ عمى حأوؽ ش دايه، ومحاكمة المجرمنف مف الجنش

 شرنف النثايي/ وس  أد محكمة إسطيبوؿ الجياينة في مدنية إسطيبوؿ ال ركنة جمس  ا األولى في السادس مف 
دولة، يالؿ يظرها في الدعوب  37مف  شيصاً  490يوفمبر الجاري  لالس ماع إلى أقواؿ الش ود، وعددهـ 

 وـ عمى سفنية مرمرة.ولنف إسراينمننف م ورطنف في ال جؤ المرفوعة عمى مس
لحاؽ  و  حمف ريحة ار  اـ الشروع في الأ ؿ ال مد، وال سبب بالحرر الجسدي، ومصادرة حرنة األفراد، واال

أعواـ  9الحرر بمم مكات الغنر، وطالب اردعا  بسجف الم  منف في هذ  الأحنة مدًدا مي مفة   راوح مف 
 عاًما. 32إلى 

ت قحنة الفمسطنيننف ور المسممنف وحدهـ، بؿ با ت قحنة كؿ أحرار وأحاؼ كانا: "إف قحنة فمسطنف لنس
الم حامينف الدولننف إلى الوقوؼ مع الش ب ال ركي في هذ  المحاكمة وسمسمة محاكمات  ال الـ، داعناً 

 رحأة بم اقبة مر كبي جرنمة مرمرة.
 ربي واإلسالمي بمياصرة الأحنة وطالب ممنثؿ هنية اإلطانثة ال ركنة الرؤسا  وأصحاب الأرار في ال المنف ال

 الفمسطنينة، ح ى  حأنؽ آماؿ الش ب الفمسطنيي والوصوؿ إلى ال حرر مف ارح الؿ اإلسراينمي.
 4/11/2012فمسطين أون الين، 

 
 تونس: الجالية الييودية تطالب الحكومة بتوفير حماية ليا 74



 
 
 

 

 

           35ص                                    2669العدد:                5/11/2012اإلثنين  التاريخ:

الطرابمسي، مف الحكومة ال ويسنة  وفنر  زنطمب رينس الجالنة الن ودنة في جزنرة جربة ال ويسنة بنر  : ويس
ال ويسنة، ال ي أوردت اليبر نـو األحد  اإلذاعةوذكرت  حمانة لمن ود ال ويسننف مف  طرؼ الجنش الوطيي.

أف رينس الجالنة الن ودنة أكد أف رجؿ أمف م ورط في عممنة ال يطنط ليطؼ شباب مف الن ود  ،4/11
 ال ويسننف.

هذ  ال صرنحات جا ت عمى يمفنة إنأاؼ مجموعة مف األشياص نوـ األرب ا  وأشار المصدر إلى أف 
 الماحي، كايوا نيططوف ليطؼ شابنف مف الن ود في مدنية جرجنس )جيوب  ويس( وطمب فدنة.

 4/11/2012قدس برس، 
 

 الفمسطينية ال تزال غائبة في برنامجي أوباما ورومني القضيةسياسيون مصريون:  75
نوف مصرنوف أف الأحنة الفمسطنينة ر  زاؿ طايبة في بريامجي المرشحنف لمرياسة أكد سناس الأاهرة:

بينامنف ي يناهو اس طاع إزاح  ا مف دايرة  األمرنكنة باراؾ أوباما ومنت روميي، وأف رينس الوزرا  اإلسراينمي
سورنة واألوحاع في اه ماـ المرشحنف، المذنف ج ال في أولونا  ما اليارجنة ال  امؿ مع  طورات األزمة ال

نراف.  ال راؽ واال
ماذا نحمؿ كؿ مي ما لمصر " أوباما أـ روميي"وقالوا يالؿ يدوة الجام ة األمرنكنة بالأاهرة، أمس، حوؿ 

والشرؽ األوسط، إف اره ماـ بالأحنة ذا  ا أصبح ن حا ؿ في السناسة اليارجنة الحالنة، وأف األمر لـ 
، ولكيه ن جاوزها إلى الدوؿ األوروبنة، إحافة إلى يفوت اره ماـ ن وقؼ عمى الورنات الم حدة وحدها

ال ربي ذا ه والفمسطنيي، جرا  حالة اريأساـ الداير بنف الفصايؿ والحركات الفمسطنينة. وأحاؼ المشاركوف 
شبه باليدوة: أف روميي اف أر لمناقة في   اممه مع الأحنة الفمسطنينة عيدما وجه إلن ـ ا  امات وأوصافًا 

. ولفت ب ض الححور إلى أف الفايز باري يابات لف نغنر السناسات األمرنكنة الحالنة بش ف ..عيصرنة
ال القة مع الدوؿ ال ربنة، كوف السناسات اليارجنة ر  أؼ عيد حدود وزارة اليارجنة أو اإلدارة األمرنكنة، 

ايؿ اإلعالـ، عالوة عمى أف أي   امؿ مع ولكف   جاوزها إلى أدوار الكويغرس والمج مع المديي وأج زة ووس
" إسراينؿ"، ولكف س كوف ال القة عبارة عف نثالنثة أطراؼ كوف وعربناً  الدوؿ ال ربنة لف نكويا طرفنف أمرنكناً 

 طرفًا دايمًا في أي عالقة أمرنكنة بالدوؿ ال ربنة .
 5/11/2012الخميج، الشارقة، 

 
 لألقباط الجديد الباباتواضروس الثاني  76

لمكينسة الأبطنة  118اي نر أسأؼ عاـ محافظة البحنرة األيبا  واحروس، أمس، البابا : ؼ بأ 
اس غرقت إجرا ا  ا ساعات في الكا دراينة المرقسنة في « قرعة هنكمنة»األرنثوذكسنة في مصر، وذلؾ في 

 الأاهرة لنيمؼ البابا شيودة النثالث الذي  وفي في آذار الماحي.
لبابا الجدند بأناـ األيبا بايومنوس، الذي كاف قايما لمأاـ البابا ميذ وفاة شيودة النثالث وبدأت مراسـ اي نار ا

 طفال لسحب اسـ البابا الجدند. 12في آذار الماحي، بإجرا  قرعة أولى ري نار طفؿ مف بنف 
ي كرسي ػ وهي  أمند قدنـ اي نر عمى أساسه شيودة النثالث وكنرلس ل ول« الأرعة ال نكمنة»وقبؿ إجرا  

نا رب أيت الذي  ي ار الراعي »الأدنس مرقس ػ طمب األيبا بايومنوس مف الححور أف نصموا ب ف نأولوا 
 «.الصالح
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وب د اي نار الطفؿ بنشوي جرجس مس د، قاـ األيبا بايومنوس ب صب عنينه، قبؿ اف نج مه نسحب مف 
 اسـ واحد مف المرشحنف النثالنثة. صيدوؽ زجاجي واحدة مف نثالث كرات بالس نكنة شفافة  حوي كؿ مي ا

وعمى األنثر ف ح بايومنوس الكرة، وقرأ ارسـ المك وب عمن ا، وهو األيبا  واحروس الذي أصبح بذلؾ البابا 
لبطرنركنة األقباط األرنثوذكس. وف ح بايومنوس ب د ذلؾ الكر نف األيرننف وعرض أماـ الححور  118الػ

دايم ما، و حمالف اسمي األيبا رافاينؿ والأمص رافاينؿ آفامنيا لن  كد  والكامنرات الورق نف الم نف كاي ا في
 الجمنع اف أسما  المرشحنف النثالنثة كايت مشاركة بالف ؿ في الأرعة.

وجرت مراسـ اي نار البابا في مأر كا دراينة األقباط األرنثوذكس في حي ال باسنة في الأاهرة، وال ي اك ظت 
 يروف في الديوؿ بسبب الزحاـ.عف آيرها، بنيما فشؿ ميات آ

 5/11/2012، السفير، بيروت
 

 االنتخابات اإلسرائيمية بين واقع اليمين وتمنيات اليسار 77
 حممي موسى
بدت اري يابات اإلسراينمنة وك ي ا ديمت دوامة نص ب ألي مف المكّويات الأايمة فن ا أف  س أر في مكاف. 

ألجػؿ وأف كػؿ مػا فن ػا نشػ د عمػى الحػاؿ الأػايـ وار كػاز  عمػى ولكف سرعاف ما ظ ر أف هذ  الدوامػة قصػنرة ا
قواعد صمبة. فاري يابات األمنركنة، ح ى اآلف، عدنمة األنثػر،  أرنبػًا، فػي ا جاهػات ال صػونت لػدب اليايػب 
اإلسػػػراينمي. كمػػػا أف مػػػا بػػػدا ك غنػػػر نر كػػػز إلػػػى دافػػػع اج مػػػاعي ومػػػيح المسػػػ رنح مػػػف المنكػػػود مؤق ػػػًا، موشػػػي 

 وب د ذلؾ اي فى. 13ف مأ دًا سرعاف ما هبط إلى كحموف، عشرن
وظؿ الصراع في جوهر  قايمًا بػنف نمػنف فاعػؿ نػزداد  طرفػًا و وّحػدًا ووسػط مفّكػؾ ر نجػد سػبناًل ل وحنػد قو ػه 
مػػع النسػػار وهػػو أصػػاًل مفكػػؾ. وهكػػذا لممػػرة األولػػى فػػي اري يابػػات اإلسػػراينمنة فػػي ال أػػدنف األينػػرنف نجػػري 

حماسة جدنة لمميافسة. فمنس هياؾ مف هو مرشح ف اًل لم يافس جدنًا حػد بينػامنف ي ينػاهو  ارق راع مف دوف
 عمى ياية رينس الحكومة البدنؿ وزعنـ الم سكر المأابؿ.

نسػػار ونصػػػ ب ال نثػػور عمػػى شيصػػنة قػػادرة عمػػى  ػػزعـ هػػػذا  -فال شػػرذـ سػػند الموقػػؼ فػػي م سػػكر الوسػػط 
ب ػػػض الحػػػالمنف ل يّنػػػؿ أف هػػػذا الم سػػػكر نمكػػػف  وحنػػػد  فأػػػط الم سػػػكر و وحنػػػد . وربمػػػا ل ػػػذا السػػػبب ذهػػػب 

ب رشػػػنح الػػػرينس اإلسػػػراينمي شػػػم وف بنرنػػػز ل رؤسػػػه. والواقػػػع أف هػػػذا ال ينػػػؿ لزعامػػػة رجػػػؿ نأ ػػػرب مػػػف سػػػف 
 ال س نف  وفر الش ادة األكنثر ممموسنة عمى حالة ال جز ال ي ن نش ا هذا الم سكر.

نسػػار باإلحبػػاط واقػػع أف كػػؿ اسػػ طالعات الػػرأي   حػػّدث عػػف  -ومػػا نزنػػد الطػػنف بمػػة ونشػػ ر م سػػكر الوسػػط 
طمبػػة واحػػحة لم سػػكر النمػػنف فػػي كػػؿ السػػنيارنوهات: ا حػػد النسػػار أـ لػػـ ن حػػد، ايشػػؽ هػػذا عػػف ذاؾ أو عػػاد 
أولمػػرت و سػػنبي لنفيػػي لممنػػداف أـ لػػـ ن ػػودا. كػػؿ اسػػ طالعات الػػرأي  جػػـز أف ي ينػػاهو هػػو ريػػنس الحكومػػة 

ق صادي وال شرذـ ارج مػاعي ورطػـ الميػاطر السناسػنة واألمينػة. فػالم ـ لػنس مػا هػو المأبؿ رطـ ال دهور ار
يمػػػا مػػػا ن صػػػور  الجم ػػػور اإلسػػػراينمي. والجم ػػػور اإلسػػػراينمي ن صػػػّور أف النمػػػنف عمومػػػًا  عمنػػػه الواقػػػع حأػػػًا واال

 مػػػع وي ينػػػاهو يصوصػػػًا هػػػـ صػػػّياع الي ػػػنـ فػػػي يظػػػر . هػػػـ نسػػػ طن وف هزنمػػػة ال ػػػرب و ػػػوفنر الريػػػا  لممج
 اإلسراينمي بؿ وم الجة  شيجات اإلدارة األمنركنة، إف وجدت، ولو بالصدمة الك ربنة.

كاف « فأط المنكود نس طنع»النمنف في يظر الجم ور اإلسراينمي هو الأادر عمى ف ؿ كؿ شي . صحنح أف 
يػرنف. فحػزب كػدنما الش ار الذي حمؿ المنكود مرارًا إلى سدة الحكـ، لكيه لـ ن د شػ ارًا ب ػد ظ ػور عجػز اآل
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الذي كاف حاكمًا اي أؿ ب د حربنف في لبياف وطزة يالؿ عامنف إلى مأاعػد الم ارحػة، رطػـ أيػه أكبػر أحػزاب 
 الكينست.

وربمػػا أف هػػذا مػػا دفػػع الكنثنػػرنف إلػػى ال شػػبث بظػػاهرة موشػػي كحمػػوف الػػذي ايسػػحب مػػف ال يػػافس السناسػػي فػػي 
مة مواقػػؼ م حػػاربة كػػاف مػػا هػػو عميػػي مي ػػا م وافػػؽ مػػع المنكػػود وهػػو فػػي ذروة شػػ بن ه. وأطمػػؽ كحمػػوف سمسػػ

المنكود وي يناهو، وما هو مس  ر كاف حد المنكود وي يناهو. وألف الشارع اإلسراينمي، يصوصًا فػي ال ػوامش 
األقػػؿ  ػػ نثنرًا، بحاجػػة إلػػى مػػا ننثنػػر اريف ػػاؿ ونأحػػي عمػػى الر ابػػة رأب فػػي كحمػػوف ميأػػذًا. ف وليػػؾ الفأػػرا  مػػف 

د لـ نرؽ ل ـ ايدفاع ي يناهو ل أمنص اليدمات ارج ماعنة ل ـ ور منمه لألطينا  عمػى حسػاب ـ. أيصار المنكو 
ولذلؾ فإف كنثنرنف مي ـ، يصوصًا الشرقننف، رأوا في ظاهرة كحموف ميرجًا نمكي ـ عبر  ال  كند عمى هون  ـ 

 ارج ماعنة مف دوف اليروج مف اإلطار النمنيي لم  أدا  ـ السناسنة.
مأمػػػب اآليػػػر كػػػاف هيػػػاؾ جم ػػػور مػػػف أيصػػػار الوسػػػط اع أػػػد أف كحمػػػوف نػػػوفر فرصػػػة لكسػػػر ال نميػػػة وفػػػي ال

الأايمة، فأم ة المنكود ر  أ حـ إر مف الدايؿ. ول ب  ذمر أوساط مي مفة في المنكػود مػف ا حػاد ي ينػاهو مػع 
 دورًا في  غذنة ظاهرة كحموف.« المنكود بن يا»لنبرماف في 

ذا كايت جدنة ف ي  ولكف كاف هياؾ أنحا مف رأوا ميذ المحظة األولى أف ظاهرة كحموف لنست سوب فأاعة واال
مجػػرد مػػؤامرة. إذ أف كحمػػوف، ورطػػـ شػػ بن ه فػػي الشػػارع لػػنس زعنمػػًا كمػػا أيػػه فػػي المنكػػود مجػػرد زعػػنـ ليشػػطا  

قػد شرقننف نص ب عمػن ـ ينػؿ زعامػة الحػزب. وقػاؿ آيػروف إف كحمػوف كػاف ور نػزاؿ فػي جنػب ي ينػاهو وأيػه 
نجمع أصوات الم ذمرنف سوا  مف سناسة ي يناهو ارق صادنة أو مف ا حاد  مع لنبرماف لن ند هذ  األصوات 

 رحأًا إلى ححف ي يناهو.
وبكممات أيرب لـ نر أحد في كحمػوف بػدناًل لي ينػاهو أو لمنكػود لكػف الكنثنػرنف رأوا فنػه مبػررًا ل حأنػؽ اي ػراؽ. 

دف  ه وعددًا مف المأربنف له لم فكنر بصوت عاؿ في إمكاينة إيشا  حزب وهكذا منثمما أف اس طالعات الرأي 
ويػػوض اري يابػػػات فػػإف هػػػذ  ارسػػ طالعات أعاد ػػػه أنحػػػًا إلػػى أرض الواقػػػع. فأػػد أكػػػد كنثنػػروف مػػػف مأربػػػي 
ي ينػػػاهو أف ال  امػػػؿ مػػػع كحمػػػوف  ػػػـ ح ػػػى اآلف بأفػػػازات حرنرنػػػة وأيػػػه إذا  مػػػادب فالأفػػػازات سػػػ غدو م دينػػػة. 

د ب ذا ال  دند هو أف ي يناهو قادر عمػى سػحؽ كحمػوف فػي كػؿ األحػواؿ رطػـ اع أػاد الػب ض يػالؼ والمأصو 
 ذلؾ.

عمى أي حاؿ، وكما نبدو اآلف، فإف كحموف  راجع عف موقفه وصار نؤكد عدـ ين ه  شكنؿ حزب أو اليروج 
ر ػػدًا عمػػى أعأابػػه أو مػػف المنكػػود. وهػػذا مػػا دفػػع رسػػامي الكارنكػػا نر فػػي الصػػحؼ اإلسػػراينمنة إلػػى  صػػونر  م

 سجنيًا في زيزاية نمسؾ ي يناهو بمف اح ا.
ذا كاف هيػاؾ مػف م يػى لظػاهرة كحمػوف فػي   كنػدها أف النمػنف فػي إسػراينؿ النػوـ هػو مسػرح الف ػؿ الػرينس  واال
وأف الأوب األيرب عاجزة عف رفع رأس ا. ولذلؾ بات الب ض ُنميي يفسه بفوز النمنف بشػكؿ كاسػح مػف أجػؿ 

أط ه أقسػػى. فالمشػػاكؿ ارق صػػادنة واألمينػػة الم وق ػػة قػػد  أػػود المج مػػع واليايػػب اإلسػػراينمي إلػػى أف  كػػوف سػػ
 إعادة ال فكنر في ينارا ه. لكف نص ب اع بار ذلؾ أكنثر مف مجرد أمينة.

 5/11/2012، السفير، بيروت
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 عن حديث الرئيس مع القناة اإلسرائيمية 78
 طالؿ عوكؿ

رينس محمػػود عبػػاس لمأيػػاة اإلسػػراينمنة النثاينػػة نػػـو الجم ػػة الماحػػي، مػػا كايػػت ال صػػرنحات ال ػػي أدلػػى ب ػػا الػػ
ل مّر هكػذا دوف ردود ف ػؿ دايمنػة فمسػطنينة ربمػا  ػؤدي إلػى قمػب المػزاج ال ػاـ، و بػّدؿ المشػاعر ال ػي  رك  ػا 

 يطابا ه السابأة في األمـ الم حدة.
إحفا  المزند مف ال فسنرات، وال  ونالت ال ػي ما ورد في ذلؾ الحدنث كاف أكنثر مف واحح، بما ر نس دعي 

 يطمؽ مف موقػع الػدفاع عمػا جػا  فنػه، ل مطنػؼ أو  يفنػؼ أنثػر  عمػى كػؿ الفمسػطنيننف فػي الػدايؿ والشػ ات. 
وبالمياسبة ر نجوز لفمسطنيي، مسؤوؿ أف ن جاهؿ حساسنة اإليسػاف الفمسػطنيي، أو أف ن جاهػؿ قدر ػه عمػى 

 مسطنيي أيه نم مؾ ما نكفي مف الوعي واليبرة، لف ـ ما ندور حوله.الف ـ، فمأد أنثبت الش ب الف
نثمة أكنثر مف مشكمة في الحدنث، ومف حنث المبػدأ، لػـ نكػف عمػى الػرينس أف نسػ جنب إلجػرا  ذلػؾ الحػدنث 
مػػع قيػػاة إسػػراينمنة فػػي الػػذكرب اليامسػػة وال سػػ نف لػػػ "وعػػد بمفػػور" المشػػؤوـ. قػػد  كػػوف هػػذ  المالحظػػة، رمزنػػة، 

  حػػوؿ إلػى قحػػنة إشػػكالنة، بػاليظر لمػػا جػػا  فػي الحػػدنث مػػف محػامنف، ففػػي منثػػؿ هػذ  المياسػػبة ال ػػي  لكي ػا
أسسػػت ليجػػاح المشػػروع الصػػ نويي اإلمبرنػػالي عمػػى أرض فمسػػطنف، كػػاف مػػف المفػػروض أف يسػػمع مػػف كػػؿ 

وال مسػػػؾ فمسػػػطنيي كالمػػػًا مي مفػػػًا، كالمػػػًا نؤكػػػد إدايػػػة ورفػػػض الوعػػػد مػػػف أساسػػػه، ورفػػػض اإلقػػػرار بي ايجػػػه، 
بالحأوؽ ال ارنينة لمش ب الفمسطنيي، كالمًا نحّمؿ الأوب ارس  مارنة مطمأة الوعد، وال ي ساعدت في  يفنذ  
يجاحه، ور  زاؿ  أدـ له كؿ الدعـ، مسؤولنة أف    رؼ بمسؤولن  ا عف الظمـ الػذي لحػؽ ور نػزاؿ بالشػ ب  واال

ا ارع راؼ. ل ّؿ أسػوأ ال  منأػات أو ال فسػنرات، هػو الفمسطنيي، وأف  ف ؿ ما ن وجب عمن ا ف مه في حو  هذ
ما جا  في ب ض ال صرنحات ال ي  دافع عف الحدنث، و حنمه إلى الب د الشيصي، أو إلى أيه مجرد رسالة 
لمجم ور اإلسراينمي، أو ح ى أف الأصد ميػه رفػض فكػرة الدولػة ذات الحػدود المؤق ػة، الػرينس محمػود عبػاس 

نيي جرب اي يابه عبر صيادنؽ ارق راع، وبال الي فإيه نمنثؿ كػؿ الفمسػطنيننف الػذنف هو رينس الش ب الفمسط
اي يبو  والذنف لـ ني يبو ، ولذلؾ فإف مف طنر الممكف عزؿ المواقػؼ الشيصػنة عػف الموقػؼ الرسػمي، الػذي 

 نف رض أيه ن بر عف كؿ الش ب، الذي اي يب الرينس ح ى نرعى حأوقه، ونس ى ل حأنؽ أهدافه.
رينس فػػػي حدننثػػػه يػػػرج عػػػف حػػػدود البريػػػامج السناسػػػي اري يػػػابي الػػػذي يػػػاض عمػػػى أساسػػػه اري يابػػػات. الػػػ

المػواطف ن ػرؼ  مامػػًا الرؤنػة السناسػػنة ال ػي ن بياهػػا الػرينس، ون ػرؼ المػػواطف، أنحػًا، أف  مػػؾ الرؤنػة  شػػكؿ 
ل يػؼ، ونم ػـز ببريػامج قياعة عمنأة لدنه ف و مم ـز بينػار السػالـ، عبػر المفاوحػات، وهػو نػرفض اسػ يداـ ا

قامػة الدولػة الفمسػطنينة المسػ أمة عمػى حػدود الرابػع مػف حزنػراف  ، وعاصػم  ا 1967ال ودة و أرنر المصػنر واال
 الأدس.

طنر أف ما جا  في الحدنث، نيطوي عمى  يازرت طنر مبررة، ومجاينة، ومف طنر المرجح أف   رؾ أي أنثر 
ب الجم ػػػػػور اإلسػػػػػراينمي، ف ػػػػػو أي الحػػػػػدنث إف كػػػػػاف موج ػػػػػًا لػػػػػدب األحػػػػػزاب السناسػػػػػنة اإلسػػػػػراينمنة، أو لػػػػػد

لإلسػػراينمننف ف مػػؾ قحػػنة ياسػػرة  مامػػًا. فػػال الجم ػػور اإلسػػراينمي ن ػػ ـ بػػذلؾ، ور قحػػنة السػػالـ وال القػػة مػػع 
 الفمسطنيننف  حظى ب ي اه ماـ مف قبؿ األحزاب السناسنة ال ي   يافس في اري يابات الأادمة.

ال ػػي نيطػػوي عمن ػػا حػػدنث الػػرينس لم مفزنػػوف اإلسػػراينمي ف ػػي برأنػػي  بػػدأ بأحػػنة حػػؽ أمػػا المشػػكالت الكبػػرب 
الالجينف بال ودة إلى دنارهـ، ف و حنف نأوؿ إيه نمكف أف نزور صفد لكيه ر نمكف أف نأنـ فن ا، إيما ن يػي 

 أو أف الكممات  فسر دوف سو  ينة، إلى أيه ن يازؿ كممنثؿ لمش ب الفمسطنيي عف حؽ ال ودة.
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يف ـ أف محمود عباس اإليساف الفمسطنيي، لػـ ن بػؽ لػه مػف ال مػر مػا نكفػي ألف ن ػود لإلقامػة فػي صػفد فػي 
إطػػػار  يفنػػػذ اسػػػ حأاؽ وحػػػؽ عػػػودة الالجيػػػنف، لكػػػف الكػػػالـ ر نأػػػؼ عيػػػد الحػػػدود الشيصػػػنة بػػػؿ نػػػذهب إلػػػى 

ال ػػي يّصػػت عمػػى حػػؿ ارسػػ  داد لم يمػػي عػػف هػػذا الحػػؽ، وح ػػى ال يمػػي عمػػا ورد فػػي مبػػادرة السػػالـ ال ربنػػة 
م فػػػؽ عمنػػػه. نصػػػبح هػػػذا الحػػػؽ يػػػارج إطػػػار وأجيػػػدة المفاوحػػػات قبػػػؿ أف  بػػػدأ، هػػػذا فػػػي حػػػاؿ بػػػدأت وجػػػرب 

 اس يياف ا.
إف ربط هذا ال فسنر بمػا ورد، أنحػًا، مػف حػدنث عػف أف الػرينس ن  بػر الحػفة الغربنػة وقطػاع طػزة والأػدس، 

 1967اريسجاـ، فإذا كايت األراحي المح مة عاـ هي كؿ فمسطنف باليسبة له، نيطوي عمى قدر مف ـو مف 
 هي كؿ فمسطنف، فإف مف الطبن ي أف  كوف ال ودة، إلى هذ  الفمسطنف ال ي ن حدث عي ا الرينس.

وفي األصؿ كاف ر بد مف أف نم ـز الفمسػطنينوف كػؿ الفمسػطنيننف عأنػدة  أػوؿ، إف أرض فمسػطنف ال ارنينػة 
ف ا لأػػوب ارسػػ  مارنة ار كبػػت جرنمػػة بحػػؽ الشػػ ب الفمسػػطنيي حػػنف أّسسػػت كم ػػا، هػػي ممػػؾ لمفمسػػطنيننف واال

وساعدت فػي قنػاـ دوؿ إسػراينؿ، ولكييػا كفمسػطنيننف يأبػؿ ب ممنػة سػالـ  ػؤدي إلػى اسػ رجاع جػز  مػف حأػوؽ 
الشػػػ ب الفمسػػػطنيي وذلػػػؾ ألسػػػباب مي مفػػػة. ر نػػػا سػػػندي الػػػرينس، أرض فمسػػػطنف ال ارنينػػػة هػػػي مػػػف البحػػػر 

ذا كػاف الشػ ب األبنض الم وسط ط ربًا إلى ي ػر األردف شػرقًا ومػف ال أبػة جيوبػًا ح ػى رأس اليػاقورة شػماًر، واال
الفمسطنيي نأبؿ بحموؿ مرحمنة ار باطًا بالمرحمة ال ارنينة وموازنف الأوب، فإييي ر أع أد أف نثمة فمسطنينًا ر 

 نحمـ باس رجاع كؿ الحأوؽ ال ارنينة الفمسطنينة.
د عػػػف أشػػػكاؿ اليحػػػاؿ والمسػػػموح وطنػػػر المسػػػموح بػػػه، نحػػػفي هػػػو اآليػػػر شػػػنيًا مػػػف وباإلحػػػافة، فػػػإف مػػػا ور 

اريسػػجاـ مػػع ال يػػاونف اإلشػػكالنة الرينسػػة فػػي الحػػدنث. فػػالرينس لػػف نسػػمح باي فاحػػة نثالنثػػة، ونػػرفض ال يػػؼ، 
 ونربطػػػه باإلرهػػػاب؟ ونك فػػػي ب شػػػكاؿ اليحػػػاؿ الدبموماسػػػي، وبالمأاومػػػة الشػػػ بنة السػػػممنة، يف ػػػـ أييػػػا فػػػي هػػػذ 
الظروؼ المحددة، ن ر ب عمنيا أف ي بيى أشكاًر يحػالنة، سػممنة ايطالقػًا مػف قرا  يػا لمجػدوب، واألهػداؼ فػي 
لحظػػة م نيػػة، ولكػػف وفػػي كػػؿ األحػػواؿ ر نجػػوز أف نػػدلي مسػػؤوؿ بػػ ي حػػدنث نيسػػؼ حػػؽ الشػػ ب المح مػػة 

هػو اليحػاؿ الشػ بي السػممي، أرحه فػي أف نأػاوـ مح مػه بكػؿ الوسػايؿ ال ػي   نح ػا الشػرايع الدولنػة، نثػـ أنػف 
وأنػػف هػػو اليحػػاؿ الدبموماسػػي، الػػذي ر نمكػػف أف  ي صػػر  بأحػػنة ال وجػػه لألمػػـ الم حػػدة بطمػػب دوؿ طنػػر 
عحػػػو. أعمػػػـ أف الػػػرينس م ػػػ يرًا، أكػػػد حػػػؽ ال ػػػودة وأيػػػه نشػػػكوا مػػػف أف حدننثػػػه   ػػػرض لم شػػػونه، وال أطنػػػع، 

رن ػػا الػػػرينس، نػػ ـ  سػػػجنم ا صػػو ًا وصػػػورة مػػف قبػػػؿ وارج ػػزا ، ولكييػػػي أف ػػـ، أنحػػػًا، أف المأػػابالت ال ػػػي نج
ف باإلمكػػػاف بػػػؿ مػػػف الحػػػروري يشػػػر المأابمػػػة عبػػػر وسػػػايؿ اإلعػػػالـ  وسػػػايؿ اإلعػػػالـ الفمسػػػطنينة الرسػػػمنة، واال
الفمسطنينة ب د يشرها مف قبؿ الج ة ال ي أجرت الحدنث. إف يشر الحػدنث هػو فأػط الطرنػؽ الوحنػدة، ل برنػد 

 لدب الجماهنر الفمسطنينة.مشاعر الغحب ال ي وّلدها 
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ف و نجاهر في جمسا ه الياصة ب ف مف  لـ نأؿ محمود عباس جدندًا في  صرنحا ه لمأياة اإلسراينمنة النثاينة.
وقػد يصػت عمػى ذلػؾ  فاهمػات عبػاس ػ بنمػنف المبكػرة  ودة.نرند دولة فمسطنينة, عمنه أف ن يػازؿ عػف حػؽ ال ػ

 اواسط  س نينات الأرف الماحي.
( ال ػي وق  ػا ناسػر عبػد ربػه, أمػنف سػر المجيػة ال يفنذنػة لميظممػة ال حرنػر 2003كذلؾ, فػإف ا فاقنػة جينػؼ )

يػازؿ عػف حػؽ (.. الرينس الفمسػطنيي الراحػؿ, كػاف ال 11/11/2004قبؿ ف رة قصنرة مف وفاة ناسر عرفات )
 ال ودة أحد أهـ اعمد  ا.

, حػنف يصػت عمػى حػؿ م فػاهـ 2002ذات األمر كايت يصت عمنه المبادرة ال ربنة ال ي أقر  ا قمػة بنػروت 
 عمنه لأحنة الالجينف.

أي أف الأمة ال ربنة قررت ميح اسراينؿ "فن و" عمى عودة الالجيػنف  م فاهـ عمنه مع اسراينؿ, بطبن ة الحاؿ.
 ولـ نرفض هذا اليص أحد في حنيه, ولكف  حفظ الوفد السوري عمى اليص ألسباب شكمنة. نف.الفمسطنين

 لـ إذًا قامت الدينا عمى عباس ولـ  أ د..؟
 ..؟1967أولنس عباس شرنكًا لميظاـ ال ربي في عممنة الحؿ الي ايي لمأحنة الفمسطنينة عمى قاعدة حدود 

ر  مدنػد ورنػة عبػاس )إلػى مػا شػا  اهلل( حػنف اي  ػت ورن ػه فػي وأولنس المجمس الوزاري ال ربػي هػو الػذي قػر 
, دوف مشػػػاورة أحػػػد مػػػف الشػػػ ب الفمسػػػطنيي, ودوف  صػػػونت المجمػػػس 2009ال اسػػػع مػػػف كػػػايوف نثايي/نيػػػانر 

ال شػرن ي, أو المجمػس الػػوطيي, أو المجمػس المركػػزي.. أو أي هنيػة أو إطػار فمسػػطنيي, بمػا فػػي ذلػؾ المجيػػة 
 حرنر، مع مالحظة أف كػؿ هػذ  ال نيػات واألطػر اي  ػت ورنا  ػا الدسػ ورنة والأايوينػة ميػذ ال يفنذنة لميظمة ال

 زمف.
المجمػػس الػػػوطيي الفمسػػطنيي, والمجمػػػس المركػػزي, وكػػػذلؾ المجيػػة ال يفنذنػػػة اي  ػػت صػػػالحنا  ا الأايوينػػة ميػػػذ 

 ..!1991شباط/ فبرانر 
 لأد قامت الدنيا ولـ  أ د عمى عباس لألسباب ال النة:

ًر: لأػػػد قامػػػت قنامػػػة ب ػػػض األيظمػػػة ال ربنػػػة يشػػػنة أف  ػػػوفر  صػػػرنحات عبػػػاس, ال ػػػي ر حػػػرورة ل ػػػا, ور أو 
  حنؼ جدندًا, اسبابًا موحوعنة جدندة رم داد عدوب النثورات الش بنة ال حرنرنة إلى هذ  البمداف.

رنح أكنثػر مػف مػرة بػ ف نثاينًا: لأد قامت قنامة حركة "حماس", مع أف يالد مش ؿ رينس الحركة سبؽ لػه ال صػ
 .1967"حماس"  أبؿ بدولة فمسطنينة حمف حدود 

 يفس ما جدد قوله محمود عباس..!
وعمنيػا أف يالحػػظ أف مشػػ ؿ بالػػذات لػػـ نأػػؿ حرفػػًا واحػػدًا فػػي يأػػد مأػػورت عبػػاس.. وأف يمػػر حمػػاد, المس شػػار 

يحػف ل بػاس بحػؽ السػبؽ السناسي ل باس صرح ب ف مش ؿ سبؽ له أف قاؿ مػا قالػه ريػنس السػمطة، ويحػ فظ 
 والرنادة.

في عالـ السناسة, نس طنع مش ؿ أف نأوؿ في أي لحظػة أف ال صػرنحات ال ػي هاجمػت أقػواؿ عبػاس عبػرت 
 عف وج ات يظر شيصنة, ولنس عف موقؼ حركة "حماس"..!

 رينس الحركة وحد  المصرح له باإلعالف عف مواقف ا..!
الم ادلػػة ال ػػي  حكػػـ بموجب ػػا قطػػاع طػػزة, عمنػػه أف نشػػ ـ ومػػف ن بحػػر فػػي دوايػػؿ حركػػة "حمػػاس", و فاصػػنؿ 

 رايحة مشروع دولة طزة الفمسطنينة..!
 بإي صار, حممة "حماس" عمى عباس مردها, وسبب ا:
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أوًر: أف "حماس"  رند أف  أوؿ إلسراينؿ إيه ر حؿ دوف "حماس", إف كايت  صرنحات رينس السمطة   ػدؼ 
 طنيي.إلى اإليفراد بالحؿ الي ايي الفمس

 "حماس"  س طنع أف   رقؿ الحؿ.
وقبؿ أناـ قمنمة فأط ص دت "حماس" ردها عمى عدواف اسراينمي عمى قطاع طزة ل ذا السبب، وكي  أدـ هػذا 

 الرد.
 ال صرنحات اإلسراينمنة عف  مؾ اإلش باكات اع برت أف "حماس" سجمت يأطة منداينة هامة.

 لجدندة في مصر,  رند أف  حمف اقامة دولة فمسطنية في طزة.نثاينًا: أف "حماس", بال وافؽ مع حاحي  ا ا
هيا  حدندًا نكمػف سػبب جيػوف عبػاس وسػمط ه مػف زنػارة أمنػر قطػر إلػى طػزة, ووحػ ه أحجػار األسػاس ل ػدد 

 مف مشارنع إعادة اإلعمار.
نثونر عباس كاف ن مؿ عمى إدامة الحصار عمى طزة, ب دؼ ارطاـ "حماس" عمى إعادة طزة إلى سمط ه, أو  

 أهؿ طزة عمى سمطة "حماس" إلسأاط ا.
هيػا نصػػ ب  جاهػؿ اليػػالؼ الػدايمي فػػي "حمػاس", الػػذي نػدور جايػػب م ػـ ميػػه عمػى يمفنػػة اف  ػاؿ يالفػػات 

 بنف طزة والحفة..؟!
 ناؿ لم نب..!!

هػػذا "ال نػػب" سػػاهـ فػػي زرعػػه و كرنسػػه عحػػو سػػابؽ فػػي المك ػػب السناسػػي لحركػػة "حمػػاس", وهػػو مػػف أقػػرب 
 لى مش ؿ..!المأربنف إ

اآلف, وال  دة عمى الراوي, أف اسماعنؿ هينة قاؿ لمش ؿ مؤيرًا ما م يا , ا ركيا يأود ال جربة في طزة, و فرغ 
 أيت لميحاؿ إلسأاط سمطة عباس في الحفة الغربنة..!!

هؿ لكممات هينػة عالقػة بػإقرار مشػ ؿ األينػر, وعبػر وسػايؿ اإلعػالـ أف "حمػاس" ايطػ ت بمحاول  ػا الجمػع 
 نف الحكـ والمأاومة في طزة..ب

 قد نكوف ذلؾ..
عمى كؿ, اليالفات المؤسفة بنف "حماس" طزة, و "حماس" الحفة  كمػف, كمػا نأػاؿ, وال  ػدة مػرة أيػرب عمػى 
الرواي, ورا  إصرار مش ؿ عمى  حسنف ال القات مػع األردف.. ب مػؿ أف نكػوف األردف حاحػية "حمػاس" فػي 

 اس" في طزة..!!الحفة, مأابؿ اح حاف مصر لػ "حم
مشػػػ ؿ عمػػػؿ عمػػػى اسػػػ نثمار الميػػػاوؼ األردينػػػة مػػػف ايأػػػالب عبػػػاس عمػػػى عمػػػاف, لنغنػػػر ال حالفػػػات األردينػػػة 

 فمسطنينًا.
 نثالنثًا: وماذا عف الأدومي, وحمم ه المبطية والمواربة عمى عباس..؟

ميصػبًا, ب د أف عبث عباس بالأػدومي عمػى مػدب نثػالث سػيوات مػف المصػالحة, ر هػو ميحػه صػالحنات أو 
 نبدو أف الرجؿ وجد حال ه في م ادلة طزة ػ الحفة الجدندة..!

األردف ر نس طنع أف ن حالؼ عميا مع "حماس" في الحفة الغربنة, فمػـ ر نػوفر هػو عامػؿ ال ػوازف الف حػاوي 
 ل ماف ونيأذها مف الحرج أماـ الحمنؼ األمنركي..؟!

في جم نة عنباؿ بشػكؿ صػايب: عمػاف  بحػث امكاينػة وقد ال أط الأدومي كما نبدو  صرنحات األمنر حسف 
 اس  ادة دورها في الحفة الغربنة, وأيا مف نمزم ا إليراج هذا الدور إلى ال مف, إلى جايب "حماس".

 وعمى ذلؾ, رحب الأدومي بإعادة الحفة الغربنة إلى األردف عمى قاعدة فدرالنة أو كويفدرالنة.
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, أو  وافأًا فمسطنينًا ػ اردينًا قدنمًا, ميذ ع د ناسر عرفات: ا حاد الحف نف بإي صار الأدومي أعاد اي اج ا فاقاً 
 فدرالنًا أو كويفدرالنًا فور قناـ دولة فمسطنف.

عرفات يفسػه كػاف قػدـ لمراحػؿ الممػؾ حسػنف مشػروعًا لإل حػاد, فكػاف أف طمػب ميػه الممػؾ ابأػا  هػذا المشػروع 
 نة.في جنبه, لنيرجه ب د قناـ الدولة الفمسطني

 الممؾ كاف نجند قرا ة السناسة اإلسراينمنة، وندرؾ اس حالة قبوؿ  ؿ أبنب بإقامة دولة فمسطنينة.
لكػػف الأػػدومي الػػذي أجػػاد قػػرا ة المشػػ د, ر نممػػؾ شػػنيًا عمػػى األرض فػػي أي مكػػاف نؤهمػػه لمأنػػاـ بالػػدور الػػذي 

 نأ رحه ليفسه..!!
 عماف  درؾ ذلؾ جندًا.

 نشف هجومه الكاسح عمى الأدومي.ل ذا, كمؼ ناسر عبد ربه ب ف 
لأد ف مت  صػرنحات الأػدومي فػي راـ اهلل بإع بارهػا مشػروع ايأػالب مػرجح لكفػة مشػ ؿ وحركػة "حمػاس" فػي 

 الحفة الغربنة.
  ارنينًا عارحت مصر فاروؽ، نثـ جماؿ عبد الياصر ربط الحفة الغربنة باألردف.

مػاف فػي ارحػا  اإليػواف المسػممنف حػمف ال ركنبػة هؿ نمكف أف  وافؽ الأػاهرة عمػى ذلػؾ اآلف, إف يجحػت ع
 السناسنة األردينة المأبمة..؟

 هيالؾ مؤشرنف في هذا اإل جا :
األوؿ:   ننف الحكومة األردينة أحد اقطاب اإليواف المسممنف رينسًا لجم نة المركز اإلسالمي الينرنػة, ال ػي 

 .2007ػ  2005البينت األولى  سبأت مصادر  ا مف اعحاي ا اإلسالمننف في ع د حكومة م روؼ
النثايي:  فاؤؿ طنر واحح نصدر عف اإلسالمننف اآلف, بإمكاينة   جنؿ اإلي يابػات األردينػة إلػى حػنف إجػرا  
حػػوار مػػع الحكومػػة نأػػود إلػػى مشػػارك  ـ فػػي اإلي يابػػات المأبمػػة, ال ػػي اعميػػوا مأػػاط   ـ ل ػػا عمػػى يحػػو احػػرج 

 المممكة أماـ المج مع الدولي.
 5/11/2012، ل العربيالمستقب
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 عبد اهلل الدياف
كشػػؼ الػػدك ور عبػػد اهلل الػػدياف، أحػػد مؤسسػػي حركػػة "فػػ ح" األوايػػؿ، وال حػػو البػػارز فػػي أوؿ لجيػػة مركزنػػة 
لمحركة، عػف يمسػة وعشػرنف موقفػا عجنبػا لمحمػود عبػاس ريػنس السػمطة الفمسػطنينة، مػف بني ػا موقػؼ قػدنـ 

 وـ عمى اع بار أف عودة الالجينف الفمسطنيننف لوطي ـ فمسطنف، نمنثؿ يطرا عمى اسراينؿ..!نأ
، طنر أف  جدند عباس إعالف رفحه عودة 11/2/2009هذ  المواقؼ اليمسة وال شرنف سبؽ يشرها ب ارنخ 

 الالجينف، نس دعي إعادة يشرها مف جدند.
 أوؿ في مأاله:الدياف، وهو عحو في المجمس الوطيي الفمسطنيي، ن

 نا  محمود عباس.. أيت لـ   د رينساً 
 يمسة وعشروف موقفًا عجنبًا وقف  ا نكفي كؿ واحد مي ا لإلطاحة بؾ

قبػػػؿ أف أسػػػرد لػػػؾ هػػػذ  المواقػػػؼ اليمسػػػة و ال شػػػرنف ال جنبػػػة ال ػػػي وقف  ػػػا، أقػػػوؿ لػػػؾ ميػػػذ البدانػػػة: إذا كيػػػت 
ذا كيػػت حرنصػػًا أف ر   ػػرؽ دمػػا  أيػػرب بسػػببؾ، ف منػػؾ أف  يفػػذ  حرنصػػًا عمػػى وحػػدة الشػػ ب الفمسػػطنيي، واال

 األمور ال النة:
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  وقؼ عف ال س ر ورا  الشرفا  مف أبيا  ف ح وأعمف اس أال ؾ فورًا مف لجي  ا المركزنة.
 أعمف اس أال ؾ فورًا مف رياسة السمطة الوطينة الفمسطنينة.

 أعمف اس أال ؾ فورًا مف ميظمة ال حرنر الفمسطنينة.
مشػروعؾ الػذي اّدعنػت أيػؾ هيدسػ ه وهػو قػد ُهيػدس لػؾ وأيػت يفذ ػه، أر وهػو ا فاقنػة أوسػمو أعمف فشمؾ فػي 

 المشؤومة.
مػػف ك ابػػؾ المشػػؤـو "طرنػػؽ أوسػػمو" هػػو الػػذي حػػدث، وهػػذا يصػػه  7أعمػػف أف ارح مػػاؿ الػػذي ذكر ػػه فػػي ص

 حرفنًا أر وهو : "ال وقنع عمى ال يازؿ عف جز  كبنر مف الوطف"
 د بال يازؿ عف حؽ ال ودة لالجينف الفمسطنيننف أليه حؽ فردي كما   مـ.أعمف أيه لـ نفوحؾ أح

 أعمف أف جمنع المس وطيات المأامة عمى أي أرض بالحفة الغربنة مس وطيات طنر شرعنة.
أعمف أف وجود إسراينؿ كدولة طنر شرعي ألي ػا أقنمػت بأػوة و مسػاعدة ارحػ الؿ البرنطػايي لفمسػطنف والػذي 

 ـ.1948ـ إلى عاـ 1918اس مّر ميذ عاـ 
 أعمف أف كؿ ا فاقا ؾ مع األعدا  الص انية حأأت ل ـ كؿ شي  ولـ  حأؽ ليا شنيًا.

 اع ذر عميًا عف كؿ أف الؾ السرنة وال مينة ال ي أس ت ب ا لمش ب الفمسطنيي.
وزرا  قؿ ألسنادؾ الذنف نسمحوف لؾ بححور المؤ مرات أو نمي وف عيؾ "اإلذف بالسفر" كمػا قمػت لػرينس الػ

الأطػػري الشػػنخ "حمػػد بػػف جاسػػـ بػػف جبػػر آؿ نثػػايي"، قػػؿ ل ػػـ إيػػؾ لػػـ   ػػد  صػػمح لمم مػػة ال ػػي جمبػػوؾ ألجم ػػا 
 ويصبوؾ رينسًا ل حأنأ ا، ولذلؾ  وّسؿ إلن ـ أف ن فوؾ مي ا.

إذا لػػـ  طمػػب إعفػػا ؾ مػػف الرياسػػة فػػإف الن ػػود سػػن فويؾ ح مػػًا، ألي ػػـ   كػػدوا ب يفسػػ ـ أيػػؾ فأػػدت صػػالحن ؾ، 
 نرمويؾ ب د أف عصروؾ كما نف ؿ الياس بيصؼ المنموية.ولذلؾ س

أمػػا أسػػباب هػػذ  الػػدعوة نػػا محمػػػود عبػػاس ف ػػي مبنيػػة بمػػا نمػػي مػػػف مواقفػػؾ ال جنبػػة ال ػػي  رسػػـ شيصػػػن ؾ 
ال جنبة هذ  الشيصنة ال ي وصف  ا كويدالنزارانس )أطمب الظف أي ا كايت سايرة( بأول ا عيدما سيمت عيؾ 

( أ.ينالي،ب. وهمي، ج. أحمػؽ، طنػر واق ػي، د. 1ا كما جا  في م جـ المورد: )، وم ياهfantasticإيؾ: 
( طرنػػب، طرنػػب األطػػوار. فػػاي ر نػػا محمػػود عبػػاس أحػػد هػػذ  الم ػػايي وايظػػر 2حػػيـ إلػػى حػػّد ر نطػػاؽ، )

" أي لػػـ نػػرؽ إلػػى slangالم يػػى " او  مػػؿ كػػـ نح رمػػؾ هػػؤر . ونوجػػد م يػػى آيػػر ل ػػذ  الكممػػة و مػػا زاؿ هػػذ
، وهػػذا الم يػػى OXFORDكممػػات الم  مػػدة فػػي المواقػػؼ الرسػػمنة المح رمػػة كمػػا جػػا  فػػي م جػػـ مصػػاؼ ال

هػػػػو بالحػػػػبط مػػػػا نشػػػػنع عمػػػػى ألسػػػػية الف نػػػػات األمرنكنػػػػات أو ال ربنػػػػات عيػػػػدما ن جػػػػبف بفسػػػػ اف أو ب..،أمػػػػا 
األمرنكػاف، وأما ال ربنػات فػنأمف عيػه "لأطػة"، ف  مػؿ أنحػًا كػـ نح رمػؾ هػؤر   fantasticاألمرنكنات فنأمف: 

إيؾ باليسبة ل ـ "لأطة" نص ب جدًا، إف لـ نكف مف المس حنؿ، أف نجدوا شيصػًا م  اف ػًا عمػن ـ منثمػؾ، رطػـ 
كػػؿ اإلهايػػات ال ػػي نوج وي ػػا لػػؾ. وكػػذلؾ قػػاؿ عيػػؾ شػػم وف بنرنػػز عيػػدما قػػاؿ جػػورج بػػوش عػػف أمػػر ن  مػػؽ 

اسػ فظع أف  أبمػػه(، فأػاؿ لػػه بنرنػػز: "ر بالأحػنة الفمسػػطنيّنة: "هػذا ر نأبمػػه محمػود عبػػاس" ) صػور أف بػػوش 
  أمؽ إف محمود عباس دايمًا نأوؿ: حاحر".

 نثـ ألـ نأؿ بنرنز عف مفاوحات أوسمو:"إييا لـ يكف يفاوض الفمسطنيننف، لأد كيا يفاوض أيفسيا".
لنػؾ هػذ  المواقػؼ ال جنبػة ال ػي وصػمت إلػ ى ف ي زعنـ هذا هو الذي نف ؿ كؿ هػذا و نأػاؿ عيػه كػؿ هػذا ؟ واال

 بنع قحنة فمسطنف بكامم ا.
 الموقف العجيب األول: "منيح )مميح( المي خمصونا منو" 
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)أو قبم ػػػا بأمنػػػؿ( أطػػػارت الطػػػايرات الصػػػ نوينة عمػػػى مدنيػػػة السػػػمط األردينػػػة بسػػػبب وجػػػود  1969فػػػي عػػػاـ 
سػطنف. مجموعات فداينة فن ا. وكايت هذ  المجموعات   بر ي ر األردف و غنػر عمػى الم  ػدنف الن ػود فػي فم

وكػػػاف أحػػػد األبطػػػاؿ فػػػي هػػػذ  المجموعػػػات شػػػاب جرنػػػٌئُ. جػػػدًا اسػػػمه المػػػالـز فػػػانز. وقػػػد عػػػرؼ هػػػذا المػػػالـز 
بإقدامػػه، وكايػػت المجموعػػات ال ػػي نرسػػم ا أو نرافأ ػػا  حػػدث إصػػابات شػػدندة فػػي صػػفوؼ الن ػػود. ونبػػدو أف 

ونبػدو أف أحػد أصػدقا هـ ا صػؿ الن ود كايوا ن صموف بمف نسمع كالم ـ لكي نوقفوا المالـز فانز عيد حػّد . 
ف اًل بالمالـز فانز لكي نوقؼ هجما ه فما كاف ميه إر أف نثار في وجه محدنثػه وبػدؿ إنأػاؼ هجما ػه زاد مػف 
حد  ا وأوقع بالم  دنف يساير فادحة. وكاف مف ي نجػة ذلػؾ أف شػيت الطػايرات الصػ نوينة طػارة كنثنفػة عمػى 

اد عػػػدد مػػػف الفػػػدايننف وكػػػاف مػػػف بنػػػي ـ المػػػالـز فػػػانز. وكػػػاف م سػػػكر لمفػػػدايننف فػػػي السػػػمط أدت إلػػػى اس شػػػ 
اس شػػ اد  مؤلمػػًا لمجمنػػع. وفػػي النػػوـ يفسػػه شػػ دُت موقفػػًا عجنبػػًا. كػػاف محمػػود عبػػاس جالسػػًا مػػع الػػب ض مػػف 
قنػػادات حركػػة فػػ ح، وُذكػػرت أيبػػار الغػػارة الصػػ نوينة عمػػى السػػمط فأػػاؿ أحػػدهـ "رحػػـ اهلل المػػالـز فػػانز"، فػػّرد 

 حرفنًا: "نا شنخ مينح )ممنح( المي يمصويا ميه".محمود عباس 
فأاؿ الشاب الم حدث: "إلى هذا الحد نا أبو مازف..؟  فرح عيػدما نأ ػؿ الن ػود فػداينًا عظنمػًا وجرنيػًا كػالمالـز 

 فانز؟"
لـ نجب محمود عبػاس. ودهػش الجمنػع مػف كالمػه ال جنػب أليػه م مػا كػاف اليػالؼ فػي الػرأي نيبغػي أف ر 

 إلى حد ال ميي ب ف نيمصه الن ود األعدا  مف زمنمه في اليحاؿ المي مؼ م ه بالرأي. نصؿ بصاحبه
ومع أف هذا الموقؼ طرنب بكؿ المأاننس، ومع أف صاحبه نيبغي أف نزاح أو نيػزاح عػف أي ميصػب قنػادي 

ح، مػدعومًا أو طنر قنادي في النثورة الفمسطنينة، فأد بأي محمود عباس عحوًا في المجية المركزنة لحركػة فػ 
فنمػػا نبػػدو مػػف أصػػحاب م امػػؿ صػػيع الزعمػػا ، وم امػػؿ صػػيع الأػػرارات. ور نظػػيّف  أحػػد أف فػػي كالمػػي هػػذا 
مبالغة، ألف محمود عباس صػّرح و نصػرح دايمػًا فػي مجالسػه الياصػة أف الأػرارات المصػنرنة  ؤيػذ سػّرًا فػي 

ة ال يفنذنػػة أو المجيػػة المركزنػػة، لكػػي أمػػاكف مغمأػػة، نثػػـ نػػؤ ى بػػالمجمس الػػوطيي أو المجمػػس النثػػوري أو المجيػػ
 نصادؽ عمى هذ  الأرارات ب زونر و ححؾ عمى الذقوف وعدـ دعوة الم ارحنف، والكذب في عّد األصوات.

 الموقف العجيب الثاني: " نحن ضعفاء وال نستطيع أن نفعل شيئاً"
يًا، وعمنيػا أف يأبػؿ بػ ي شػي  "يحػف حػ فا  ور يسػ طنع أف يف ػؿ شػن نردد محمود عباس دايمًا الأوؿ ال الي:

، 1974ن رحه عمنيا الن ود، وذلؾ مف يالؿ المفاوحات المباشرة م  ـ"، وقد بدأ نردد هػذا الأػوؿ ميػذ عػاـ 
أي ميػػذ بػػدأ با صػػال ه بالميػػابرات اإلسػػراينمنة و األمرنكنػػة. كمػػا ردد  ونػػردد  عمػػى شاشػػة ال مفػػاز دايمػػًا ودوف 

 ي لمواطف قو يا. وفي مياقشة هادية يأوؿ لمحمود عباس:إدراؾ ليطورة هذا الأوؿ، ودوف وع
يحػف لسػػيا حػػ فا  عمػى اإلطػػالؽ. يحػػف أصػحاب حػػؽ، وصػػاحب الحػؽ قػػوير دايمػػًا إذا ظػؿ نصػػّر عمػػى أيػػذ 
حأػػه. صػػحنح أييػػا ر يممػػؾ  رسػػايات مػػف األسػػمحة المػػدّمرة ال ػػي نممك ػػا ال ػػدو الصػػ نويي، و لكػػف إذا ظمميػػا 

واسػػ رجاع أرحػػيا فػػإف لػػدنيا أسػػمحة  صػػؿ بيػػا إلػػى اليصػػر م مػػا طػػاؿ الػػزمف إذا عمػػى موقفيػػا مػػف حػػؽ ال ػػودة 
أ أيا إعدادها وهي أسمحة ي فوؽ ب ا يحف عمى ال دو، أمػا هػذ  األسػمحة ف ػي نثالنثػة: اإليسػاف واألرض وعػدـ 

 ارع راؼ بشرعنة وجود ال دو.
 اإلنسان

مػػػف المأاط ػػػة و مػػػرورًا بحػػػربه بالحجػػػارة، و اإليسػػػاف الأػػػادر عمػػػى ال حػػػحنة و اإلزعػػػاج الػػػدايـ لم ػػػدو بػػػد ًا 
بال ممنػػػات ارس شػػػ ادنة، وباسػػػ يداـ السػػػالح اليفنػػػؼ المحمػػػوؿ، وبصػػػيع السػػػالح الصػػػارويي الم طػػػور، و 
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بالوصوؿ إلى حرب أهداؼ مفصمنة لم دو مشنًا عمى األقداـ، كؿ هذا نس طنع أف نف مه اإليساف الفمسطنيي 
 ال حرنر.المجاهد الميمص الذي نجاهد مف أجؿ 

االمتداد البشري العربي وىو الذي يعيننرا ويتعراطف معنرا و يعتبرر دولرة العردو الصرييوني خطررًا عميرو كمرا 
وهػذا ارم ػداد البشػري ال ربػي قػد اشػ بؾ ف ػاًل مػع ال ػدو الصػ نويي. صػحنح أيػه لػـ نحأػؽ  ىي خطر عمينرا.

ـ، وفػػي 2006فػػي جيػػوب لبيػػاف عػػاـ يصػػرًا حػػد هػػذا ال ػػدو فػػي حػػروب الجنػػوش إر أيػػه حأػػؽ يصػػرًا عظنمػػًا 
 ـ عيدما حارب باإليساف المجاهد.2008/2009حرب طزة عاـ 

 التأييد البشري والدولي العالمي
وقد نثبت هذا في حرب طزة األينرة عيدما هب أحرار ال الـ في مظػاهرات صػايبة  يػادي ب  ننػد الفمسػطنيننف 

المأاومػػػة نج ػػػؿ الن ػػػود فػػػي فمسػػػطنف وأمػػػاـ ال ػػػالـ  أليػػػذ حأػػػوق ـ. إف اسػػػ مرار المطالبػػػة بحأوقيػػػا مػػػع  غذنػػػة
نظ روف دايمًا أي ـ م  دوف وطاصبوف ونج ؿ دوًر أيرب في ال الـ  أؼ موقفػًا شػرنفًا و مشػرفًا منثػؿ فيػزونال 

 و بولنفنا و  ركنا.
 األرض

الأػرب وهذا المحور مكمؿ و م ػنف لممحػور السػابؽ ألف الفمسػطنيي نمكػف أف نصػؿ إلػى أهدافػه فػي المػدف و 
الصػػ نوينة مشػػنًا فػػي حػػنف ر نسػػ طنع ال ػػدو أف نصػػؿ إلنيػػا إر محمػػوًر عمػػى دبابػػة أو طػػايرة. وقػػد نثبػػت أف 

 اإليساف الفدايي ال ربي نس طنع أف ندّمر الدبابة وأف نصبر عمى قصؼ الطايرة.
بػه فػ  طمػؽ عمػى ولأد أدرؾ ال دو قدرة اإليساف المححي الصابر عمػى ارسػ مرار و بال ػالي  إلحػاؽ ال زنمػة 

هذا اليوع مف الحرب الفداينة ارس ش ادنة اسـ اإلرهاب، ويسي أف قصؼ الطايرات و الػدبابات لممػديننف هػو 
 اإلرهاب عنيه.

 عدم االعتراف بشرعية وجود العدو عمى أرضنا 
أف عػػدـ ارع ػػراؼ بشػػرعنة وجػػود ال ػػدو عمػػى أرحػػيا ن يػػي ارسػػ مرار بمأاوم ػػه عمػػى أي صػػورة مػػف الصػػور 
بحنػػػث ر نطمػػػيف ال ػػػدو إلػػػى بأايػػػه ووجػػػود  عمػػػى أرحػػػيا، ح ػػػى ولػػػو ام مػػػؾ أع ػػػى األسػػػمحة ألف الػػػزمف فػػػي 
صالحيا. كممػا محػى الػزمف ازداد ال ػرب و المسػمموف عممػًا و م رفػة ووصػموا إلػى أسػمحة مسػاونة فػي قو  ػا 

ح لكػؿ ذي عنيػنف أف وحػع لما وصؿ إلنه ال دو. وبذلؾ نبدأ ال دو بال راجع، ويبدأ يحف بال أدـ. ومف الواح
، ف ي لـ  ح ؿ أرحًا جدندة ميػذ طزوهػا لمبيػاف 1967دولة ال دو الص نويي المكايي مازاؿ كما هو ميذ عاـ 

، وقػػد كػػاف فػػي ميطػػط هػػذ  الدولػػة ال دواينػػة أف  بأػػى فػػي جيػػوب لبيػػاف إر أف المأاومػػة المبياينػػة 1982عػػاـ 
 طاعوا أف نجبػػػروا جػػػنش الن ػػػود عمػػػى اريسػػػحاب مػػػذمومًا ال ظنمػػػة، وال ػػػي لػػػـ نأػػػؿ قاد  ػػػا إي ػػػـ حػػػ فا ، اسػػػ

مػػدحورًا. وكػػذلؾ ف مػػت المأاومػػة ال ظنمػػة فػػي طػػزة. إف عػػدـ قػػدرة ال ػػدو عمػػى البأػػا  فػػي طػػزة ويروجػػه دوف 
  حأنؽ أي هدؼ مف أهدافه هو اي صار حأنأي و سوؼ   ب ه اي صارات إف شا  اهلل.

يسػػ طنع أف يف ػػؿ شػػنيًا" هػػو قػػوؿ الم ػػزومنف و ر نجػػوز أف  ل ػػذا كمػػه ، إف الأػػوؿ سػػمفًا " يحػػف حػػ فا  و ر
نبأػػى عمػػى رأس السػػمطة الفمسػػطنينة أو عمػػى رأس ميظمػػة ال حرنػػر الفمسػػطنينة شػػيص م ػػزوـ مس سػػمـ سػػمفًا 

 لم دو.
إف قولػػؾ "يحػػف حػػ فا  و ر يسػػ طنع أف يف ػػؿ شػػنيًا" ر نيطبػػؽ عمػػى حػػرب الشػػ وب ال ػػي هػػي عمػػاد نثور يػػا 

نػػ مكف ال ػػدو مػػف الػػ حكـ بسػػالح ا أليػػه سػػالح يفنػػؼ م ػػوافر فػػي أي مكػػاف فحػػاًل عػػف أيػػه  الحالنػػة وال ػػي ر
ف لـ ي مكف مف ذلؾ ف رحيا مممو ة بالحجارة ال ي هي سالح فّ اؿ أنحػًا عيػدما  كػوف  نمكف صي ه محمنًا،واال

 مـ ما  أوؿ.في أندي األبطاؿ مف أبيا  فمسطنف. لذلؾ، أطمب ميؾ أف   نثأؼ أكنثر ح ى  ف ـ أكنثر وح ى   
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 الموقف العجيب الثالث قولك: "خمييم )أي الييود( يجيئون ليمسكوه )أي المقاوم(".
ـ عمػى شاشػة ال مفػاز فػي مأابمػة م ػؾ نػا محمػود عبػاس، عمػى إحػدب الأيػوات )األطمػب 2007كاف ذلؾ عػاـ 

 أي ا الجزنرة(، سيؿ محمود عباس:
، ونأومػوف 1948نػديموف إلػى فمسػطنف المح مػة عػاـ  ما رأنؾ بالشباب مػف الحػفة الغربنػة أو مػف طػزة الػذنف

 ب عماؿ مأاومة؟ فأاؿ بالحرؼ الواحد:"يمن ـ نجنيوف لنمسكوهـ، إحيا ما قميا ل ـ أل".
و  منأيا عمى هذا الموقؼ ال جنب هو أف محمود عباس نطمب مف الش ب الفمسطنيي أف نظػؿ سػاك ًا ياي ػًا 

ذي وقّػع م ػه محمػود عبػاس ا فاقنػة أوسػمو، والػذي: أي ال ػدو سكوت اليرفاف لمػذبح، نسػك وف عػف عػدوهـ الػ
الصػ نويي، لػـ نطبػػؽ إر مػا أفػاد  مي ػػا، والػذي: أي ال ػدو الصػػ نويي مػا زاؿ نفػاوض محمػػود عبػاس ب بػػادؿ 
الأبػػؿ و لػػنس ب بػػادؿ األفكػػار، وفػػي الوقػػت يفسػػه نأػػنـ المسػػ وطيات عمػػى أراحػػي الحػػفة الغربنػػة والمصػػيفة 

أي اع بار لكػالـ محمػود عبػاس و اح جاجا ػه بػ ف المزنػد.. )ي ػـ دوف يجػؿ(، المزنػد مػف أمالؾ الدولة دوف 
المس وطيات )ولنس ما أقنـ ح ى اآلف( سن رقؿ الحؿ... أي حؿ نا محمػود عبػاس، وهػؿ بأػي حػؿ؟ المسػ لة 

 ُحّمت وأكؿ الن ود كؿ أراحي أمالؾ الدولة في الحفة الغربنة.
بال فاوض مع الن ود نثـ ال وقنع عمى ا فاقنة أوسمو عمى الرطـ مف رفح ـ  : اس مرارؾالموقف العجيب الرابع

 عودة الالجينف و جيب ـ الحدنث عف الأدس.
" وأيػػت  ػػروي مػػاذا كػػاف نجػػوؿ بيػػاطرؾ وأيػػت فػػي 13جػػا  ذلػػؾ بكػػؿ وحػػوح فػػي ك ابػػؾ "طرنػػؽ أوسػػمو ،ص:

شػػػػػؤومة والػػػػػذي  ػػػػػـ ب ػػػػػارنخ لم وقنػػػػػع عمػػػػػى ا فاقنػػػػػة أوسػػػػػمو الم 12/9/1993الطػػػػػايرة إلػػػػػى واشػػػػػيطف ب ػػػػػارنخ 
 ، لأد جاؿ بياطرؾ ما سطر ه بأممؾ وهو :13/9/1993

"كايت أعأد قحػنة نواج  ػا الم  ػدلوف اإلسػراينمنوف هػي مشػكمة الالجيػنف حنػث كػايوا نرفحػوف فكػرة الحػدنث 
 عف الالجينف أو عف المرج نة الدولنة لحؿ هذ  المشكمة".

لحػػدنث عي ػا، و ن  بروي ػػا مشػػكمة م أػدة ونأ رحػػوف   جنػػؿ ذلػػؾ "وباليسػبة لمأػػدس فأػػد كػاف الجمنػػع ن جيبػػوف ا
 إلى حنف، إر أف الكنثنرنف ن  بروي ا يطًا أحمر ر نجوز اليوض فنه"

إذف، كيػػت م  كػػدًا نػػا محمػػود عبػػاس أف "عػػودة الالجيػػنف" كايػػت مرفوحػػة مػػف قبػػؿ الم  ػػدلنف الن ػػود، فكنػػؼ 
كػاف الن ػود جمن ػًا ن جيبػوف اليػوض فن ػا، هػذا طب ػًا قبػؿ بالم طرفنف، و إذْف كيت م  كػدًا أف قحػنة الأػدس 

ال وقنع عمى "ا فاقنة أوسمو"، ف ؿ كاف ندور بيمػدؾ أيػؾ ب ػد ال وقنػع سػوؼ  ج م ػـ نأبمػوف ب ػودة الالجيػنف، 
 وبالأدس عاصمة عربنة لدولة فمسطنف؟

جد ن ودي واحػد بفمسػطنف نأبػؿ واهلل إيه ألمر عجنب، أيت ميذ البدانة، أي ميذ عشرنف عامًا م  كد أيه ر نو 
ب ودة الالجينف أو الأبػوؿ بالأػدس ال ربنػة عاصػمة لدولػة فمسػطنف،وهذا واحػح وحػوح الشػمس، فكنػؼ قبمػت 
ال وقنع عمى ا فاقنة أوسمو ال ي يصت عمى   جنؿ الحدنث عف عودة الالجينف وعف الأدس وعف الحدود إلى 

 المفاوحات الالحأة؟. هؿ  امرت مع الن ود
ت م  ـ ب ف الزمف كفنؿ ب ف نج ؿ الالجينف نيسوف مدي ـ و بنػو  ـ و أرحػ ـ بفمسػطنف، وبيػا  عمنػه، ووافأ

ا فأت أيت و الن ود عمى   جنؿ البحث في قحنة الأدس و عودة الالجينف والحدود وهي أعأد الأحانا. وأيػا 
دولػػة الن ػػود، وال ػػي  أسػػ ؿ مػػاذا أعط يػػا أوسػػمو نػػا محمػػود عبػػاس؟ أوسػػمو ال ػػي فكػػت الحصػػار ال ػػالمي عػػف

ج مت ب ض ال رب نبدؤوف نأنموف م  ا عالقات سناسنة واق صادنة  حت ش ار:"لف يكوف فمسطنيننف أكنثر 
 مف الفمسطنيننف"
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وأعجب ال جب أف الذنف حولؾ مف مفاوحنف و مصفأنف نػداف وف عيػؾ عمػى الػرطـ مػف إحػاع ؾ ألراحػي 
حػػاع ؾ لمأػػدس و يمنػػؾ عػػف حػػؽ ال ػػودة لالج يػػنف. هػػؿ هػػـ ن رفػػوف و نحرفػػوف أـ أي ػػـ مصػػالح ـ الحػػفة واال

 الشيصنة نفحموف، أـ أي ـ ج مة ر نأرؤوف.
هػػؿ قػػرأت أو سػػم ت مػػا قالػػه إسػػحؽ شػػامنر عيػػدما عو ػػب عمػػى قبولػػه با فاقنػػة أوسػػمو بأولػػه بػػالحرؼ الواحػػد: 

سػػية  "أفاوحػػ ـ عشػػر سػػينف و ر أعطػػن ـ شػػنيًا" وال جنػػب أف ال شػػر سػػينف ام ػػدت ح ػػى صػػارت سػػت عشػػرة
ومػػػا زالػػػت  م ػػػد ولػػػـ ن ػػػط الن ػػػوُد شػػػنيًا. واألعجػػػب مػػػف ال جػػػب أف صػػػايب عرنأػػػات زاد المػػػدة وقػػػاؿ "سػػػيظؿ 
يفاوحػػ ـ يمسػػنف عامػػًا". هػػؿ هيالػػؾ مفاوحػػات فػػي ال ػػارنخ  ػػدوـ هػػذ  األعػػواـ دوف طايػػؿ؟، أـ أف صػػايب 

 مفػػػاز لنأػػػوؿ:"لـ يحأػػػؽ عرنأػػػات ر ن مػػػه أف نحأػػػؽ شػػػنيًا الم ػػػـ إر أف نبأػػػى مفاوحػػػًا نظ ػػػر عمػػػى شاشػػػات ال
 شنيًا؟".

رحػػظ أن ػػا الأػػارئ الكػػرنـ ار فػػاؽ ال ػػاـ بػػنف صػػايب عرنأػػات، ومػػا نػػؤمف بػػه الصػػ انية وعمػػى رأسػػ ـ ال الػػؾ 
إسحؽ شامنر عمى سموؾ "المطمطة"، و إطالة أمد المفاوحات لكي ر نبأػى مػف فمسػطنف أي شػي ، وبػذلؾ 

. والفمسطنينوف المس فندوف مف إطالة أمد المفاوحات نكسب الن ود كؿ شي  ونيسر الفمسطنينوف كؿ شي 
 هـ فأط المفاوحوف الفمسطنينوف وعمى رأس ـ أيت نا محمود عباس، والفاسدوف اآليروف مف حولؾ.

 الموقف العجيب الخامس: عودة الالجئين خطر عمى دولة إسرائيل.
 موقؼ عجنب حأًا، وهؿ أيت حرنص جدًا عمى دولة إسراينؿ؟

 ب ذا الحرص فمماذا اي سػبت إلػى فػ ح ال ػي كػاف أوؿ مبػدأ مػف مبادي ػا "إزالػة الكنػاف الصػ نويي إذا كيت ف الً 
مف أرحيا المغ صػبة واسػ رجاع بمػديا فمسػطنف". نمكػف أف يف ػـ أيػؾ ومػف حولػؾ عػاجزوف عػف أيػذ حأوقيػا، 

نصدؽ عاقػؿ أف  أما أف   يمى عف هذ  الحأوؽ، وأف  أوؿ إف حصوليا عمن ا يطر عمى ال دو ف ذا أمر ر
مف نأوله فرد فمسطنيي، أما أف نأولػه مػف ُوحػع رينسػًا لمسػمطة الفمسػطنينة ف ػو أعجػب ال جػب. أيػا أف ػـ أف 

ـ فػي 1920 أوؿ لمن ود: "إف ش بيا الفمسطنيي عػاش قرويػًا عػدة مػع الن ػود قبػؿ بػد  الغػزو الصػ نويي عػاـ 
فػػي ال  ػػانش السػػممي مػػع الن ػػود دايػػؿ المػػدف سػػالـ و أف المسػػممنف والمسػػنحننف ال ػػرب لػػنس لػػدن ـ مشػػكمة 

واألراحػػػي ال ػػػي سػػػن ودوف إلن ػػػا"، أمػػػا أف  أػػػوؿ لمن ػػػود سػػػمفًا:"إف عػػػودة الالجيػػػنف يطػػػر عمػػػنكـ" ف ػػػذا مػػػا ر 
نصػػدقه عأػػؿ. إيػػؾ ب ػػذا  صػػؼ أفػػراد شػػ بؾ بػػ ي ـ ذيػػاب مػػا إف نرج ػػوف إلػػى فمسػػطنف ح ػػى نبػػدؤوا ب أ نػػؿ 

أػػًا هػػـ الن ػػود الصػػ انية الػػذنف عيػػدما اح مػػوا فمسػػطنف بػػدؤوا نأ مػػوف الن ػػود، وهػػذا طنػػر صػػحنح ألف الػػذياب ح
أهم ػا و ن جػػروي ـ ون ػػذبوي ـ و ني رعػػوف الأػػواينف ل  ػػذنب ـ وهػػا هػـ نمحأػػوف ب ػػـ إلػػى الحػػفة الغربنػػة و طػػزة 

 ون مموف فن ـ الأ ؿ و ارع أاؿ و ال  ذنب.
 الموقف العجيب السادس: االدعاء بالديمقراطية

 شاشة ال مفاز وأيت  أوؿ "أيا عممت اي يابات بفمسطنف ما ب صنر بالسوند". رأن ؾ مرة عمى
َـّ أيت ر  ح رم ا قؿ لي بربؾ: لماذا ر  ح رم ا؟  ال جنب جدًا أيؾ   باهى ب ذ  اري يابات نث

ولمػػاذا سػػكت عمػػى اع أػػاؿ اليػػواب المي يبػػنف؟ كػػاف نجػػب أف  أػػوؿ لمن ػػود أنحػػًا أف نح رمػػوا هػػذ  اري يابػػات 
ف نح رمػػوا اليػػاجحنف فن ػػا، أـ أيػػؾ ر  جػػرؤ عمػػى ذلػػؾ أليػػؾ لػػو ف مػػت " كػػوف  ػػذبح يفسػػؾ مػػف الورنػػد إلػػى وأ

 23الورنػػػد"؟ كنػػػؼ  رحػػػى ليفسػػػؾ أف  كػػػوف "طرطػػػورًا" كمػػػا وصػػػفؾ "جػػػدعوف لنفػػػي" فػػػي هػػػا آر ػػػس ب ػػػارنخ 
لواحػد "لػو ، عيدما وصؼ موقفؾ مػف الحصػار ال جػون ي لغػزة. وقػاؿ لػؾ بػالحرؼ ا2007أنموؿ/سب مبر عاـ 

كاف محمود عباس زعنمًا وطينًا حأًا، ولنس مجرد بايع مفرؽ صغنر لرفض المشاركة في الأمػة )بنيػه و بػنف 
أولمػػرت( أو أنػػة لأػػا ات أيػػرب ح ػػى نرفػػع الحصػػار عػػف طػػزة. ولػػو كػػاف رجػػاًل ذا ميزلػػة  ارنينػػة حأػػًا ألصػػر 



 
 
 

 

 

           48ص                                    2669العدد:                5/11/2012اإلثنين  التاريخ:

نثػؿ اآليػر الم ػـ لمشػ ب الفمسػطنيي ولػو أنحًا عمى أيه ر نمكف عأد مؤ مر دوف وجود إسػماعنؿ هينػة، المم
كايػػت إسػػراينؿ  رنػػد السػػالـ حأػػًا ولػػنس "ا فاقػػًا عمػػى المبػػادئ" مػػع طرطػػور ر نػػؤدي إلػػى شػػي  رح رمػػت هػػذا 
المطمػػب مػػف عبػػاس. إف إسػػراينؿ نجػػب أف   طمػػع إلػػى أف نكػػوف عبػػاس فػػي يظػػر شػػ به زعنمػػًا و لػػنس دمنػػة 

أندي الورنات الم حدة و إسراينؿ أو   حرؾ ب  نثنر أرعنب و عمى مسرح  شد ينوط ا و  حرك ا كنفما  شا  
 مياورات قصنرة األمد"

ف ؿ ب د هذا  ّدعي أيؾ دنمأراطي نا محمود عباس؟ لك ييي بالذنف صػي وا ميػؾ زعنمػًا نشػاركويؾ فػي اي أػا  
الأبمة ال ي  طب  ا  لوف البدلة ال ي  مبس ا و شكؿ ال أدة ال ي   أدها ومأدار ارب سامة ال ي   صي  ا وطوؿ

ن ود أولمرت وزوج ه.  عمى وجيات كويدالنزارانس واال
م زلة ال فاوض مع ال دو سرًا في أوسمو، وعػدـ عػرض كػؿ ار فاقػات عمػى ممنثمػي  الموقف العجيب السابع:

الش ب الفمسطنيي قبؿ ال وقنع عمن ا، وفي الوقت يفسػه  ػْرؾ حنػدر عبدالشػافي ووفػد  نفاوحػوف ال ػدو عميػًا. 
 ب د هذ  الم زلة اع ماد ار فاؽ السّري وعدـ عرحه عمى المجمس الوطيي الفمسطنيي.و 

لمػػاذا المجػػو  إلػػى السػػرنة وار فػػاؽ مػػع ال ػػدو عمػػى بيػػود م نيػػة نثػػـ ب ػػد ذلػػؾ وحػػع المجيػػة ال يفنذنػػة لميظمػػة 
ف يحّصؿ أكنثر". وال جنب ال حرنر الفمسطنينة والمجية المركزنة لػ ف ح والأوؿ ل ـ كذبًا و ب  ايًا: "ر يس طنع أ

أيه حنف كيت نا محمود عباس  فاوض الن ود سػّرًا فػي أوسػمو، كػاف حنػدر عبدالشػافي ووفػد  نفاوحػوف وفػدًا 
اسراينمنًا عميًا في واشيطف، وكاف الن ود ن رحوف عمن ـ ا فاقًا وصفه حندر عبدالشافي أيه أفحؿ بكنثنر مما 

محمػود عبػاس أيػت ومػف حولػؾ أف   طػوا الن ػود أفحػؿ مػا  قبم ـ به. ألنس مف أعجب ال جب أف  رحى نا
نمكف أف نحمػـ بػه مفػاوض، أر وهػو: ج مػه نفػاوض وفػدنف: وفػد عميػي بأنػادة حنػدر عبدالشػافي، ووفػد سػّري 
بأناد ؾ نثـ ني ار هذا ال دو الصفأة األفحؿ باليسبة له. أنة أياينة هذ ؟ إف هذا الموقؼ له  فسنر واحد فأط 

نة وارس  داد لبنع فمسطنف مأابؿ كراسي زايفة )وقد نثبت هذا( ودرن مات )وقد نثبت هػذا(. نثػـ.. أر وهو األياي
كنػػػؼ  فاوحػػػوف الحكومػػػة الصػػػ نوينة وأيػػػ ـ ميظمػػػة ال حرنػػػر، ألػػػـ نكػػػف مػػػف األفحػػػؿ أف   ركػػػوا فرنػػػؽ حنػػػدر 

ي المننثػػاؽ عبدالشػافي نفػػاوض، و بأػػوف أيػ ـ  ياحػػموف مػػف أجػؿ  حرنػػر فمسػػطنف مػف الصػػ نويننف كمػػا جػا  فػػ
الػػػوطيي لميظمػػػة ال حرنػػػر الفمسػػػطنينة. إف مػػػف ن ػػػابع حكانػػػات مفاوحػػػا ؾ الّسػػػرنة لن جػػػب أشػػػد ال جػػػب مػػػف 

لنؾ منثاؿ واحد:  المياورات السينفة ال ي كايت  دور في أجواي ا، واال
كيػػ ـ  فاوحػػوف ال ػػدو سػػّرًا فػػي أوسػػمو، وفػػي الوقػػت يفسػػه كػػاف وفػػد حنػػدر عبدالشػػافي نفػػاوض فػػي واشػػيطف، 

الن ػود نػدعوف أي ػـ ر ولػف نفاوحػوكـ أليكػـ  منثمػوف ميظمػة ال حرنػر الفمسػطنينة ال ػي  طالػب بحنفػا و وكاف 
. وفػػي أحػػد أنػػاـ هػػذ  المفاوحػػات المزدوجػػة ا صػػمت 1948نافػػا وطبرنػػا وصػػفد وبأنػػة األراحػػي المح مػػة عػػاـ 

وحػػات، فنثػػارت نثػػايرة حيػػاف عشػػراوي مػػف بػػارنس أو جينػػؼ بناسػػر عرفػػات فػػي  ػػويس ل بمغػػه أمػػرًا ن  مػػؽ بالمفا
ـّ ميظمػػػة ال حرنػػػر رايحػػػة  الن ػػود وهػػػددوا بوقػػػؼ المفاوحػػػات فػػػي واشػػػيطف مػػػّدعنف!!!! أي ػػػـ ر نأبمػػػوف أف  شػػػ
مفاوحات واشيطف. عجنب، عجنػب واهلل، نف مػوف ذلػؾ وهػـ نفاوحػوف وفػد ميظمػة ال حرنػر فػي أوسػمو سػرًا. 

هػػذا الحػػد نسػػ  زئ بكػػـ الن ػػود ونحػػحكوف مػػا هػػذ  األرعنػػب الصػػبناينة، ومػػا هػػذا السػػيؼ المكشػػوؼ؟. إلػػى 
 عمنكـ؟

الموقػػؼ ال جنػػب النثػػامف:  صػػرنحؾ بمػػؿ  الفػػـ أيػػؾ  ح ػػاج إلػػى إذف مػػف حكومػػة ال ػػدو لكػػي  ححػػر مػػؤ مر 
 الدوحة، وأيؾ إذا سافرت إلى المؤ مر  كوف  ذبح يفسؾ مف الورند إلى الورند.

رينس وزرا  دولة قطر، وعمى شاشػة ال مفػاز لو أف هذا الموقؼ كاف إشاعة لما سجميا ، أما وهو صادر عف 
ف و نس دعي ال سجنؿ نثـ ال سجنؿ و ال  مؿ الشػدند. نػا محمػود عبػاس هػذا الموقػؼ وحػد  نكفػي لكػي نج مػؾ 
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 سػػ أنؿ أو  أػػاؿ ولكػػي ر  سػػمح ور ُنسػػمح لػػؾ بػػ ف نصػػؿ بػػؾ ال ػػواف والػػذّؿ والطرطػػرة أمػػاـ أعػػدا  أم يػػا وهػػـ 
ماذا  سػّمي موقفػؾ هػذا نػا محمػود عبػاس إف أبسػط مػا نأػاؿ فنػه إيػؾ فحػمت  الن ود الص انية إلى هذا الحد.

مصمح ؾ الشيصنة أماـ الن ود عمػى مصػمحة الأحػنة الفمسػطنينة ال ػي هػي قحػن ؾ كمػا  ػدعي. أيظػر إلػى 
ال ياقض الشدند الفاحح بنف ما قم ه لرينس الوزرا  الأطري حمد بف جاسـ بػف جبػر آؿ نثػايي وبػنف مػا ك بػت 

 :311ي ـ أيت يفسؾ ك ب ه في ك ابؾ المشؤـو "طرنؽ أوسمو" في الصفحة أيت ... 
"إف الأنػػادة لنسػػت مجػػرد مواقػػع و ام نػػازات و مكاسػػب، بػػؿ هػػي فػػي األسػػاس قػػدر مػػف الشػػجاعة، واس شػػفاؼ 
رطبات الجماهنر، و ال طمع إلى بيػا  المسػ أبؿ ويدمػة الأحػنة بكنثنػر مػف يكػراف الػذات. وهػي لنسػت الحفػاظ 

 وية، و حصنف المواقؼ الشيصنة، والجموس في الدايرة المرنحة، ب ندًا عف الدايرة الصحنحة"عمى الكني
نػػا لم جػػب، أقػػرأ هػػذا الكػػالـ، وأقػػارف بنيػػه وبػػنف أف الػػؾ هػػؿ مػػا قم ػػه مػػف حػػرورة اس شػػفاؼ رطبػػات الجمػػاهنر 

المػر  ر نصػدؽ أف نيطبؽ عمى أف الؾ في محاربػة مػف اي يبػ  ـ الجمػاهنر إلػى المجمػس ال شػرن ي. واهلل إف 
مػػف نأػػوؿ هػػذا الكػػالـ نف ػػؿ هػػػذا الف ػػؿ. ألػػنس كػػؿ مػػا  ف مػػه  نػػػا محمػػود عبػػاس هػػو الحفػػاظ عمػػى كنيوي ػػػؾ 
و حصػػنف مواقفػػؾ الشيصػػنة لػػ جمس فػػي الػػدايرة المرنحػػة ب نػػدًا عػػف الػػدايرة الصػػحنحة؟.نا يػػاس نػػا زعمػػا  نػػا 

طة، أدركويا... أدركويا... إف اري الؼ بنف عرب نا مف وافأ ـ دوف حؽ عمى  مدند ارع راؼ به رينسًا لمسم
أعمػػاؿ هػػذا الرجػػؿ و أقوالػػه دلنػػؿ قػػاطع عمػػى أيػػه لػػـ ن ػػد نصػػمح أف نكػػوف رينسػػًا. أر  شػػفأوف عمػػى الشػػ ب 
الفمسػػطنيي. يرجػػو أف   نػػدوا اليظػػر فػػي مػػواقفكـ كمػػا يرجػػو أف   ركػػوا الشػػ ب الفمسػػطنيي لني ػػار زعمػػا   و 

 رؤسا   وهو قادر عمى ذلؾ. 
كيت نا محمػود عبػاس   ػرؼ ال مػؿ السناسػي جنػدًا و  يشػد يدمػة شػ بؾ، و حصػؿ عمػى اح ػراـ األعػدا   لو

لؾ رح رمت اري يابات ال ي أجرنت بمي  ى الصدؽ وال ي فازت فن ػا حمػاس. ولكػف نػا لألسػؼ لأػد هبطػت 
سػابأًا وال ػي يشػرها  إلى األسفؿ كنثنرًا. لأد هبطت إلى المس وب الػذي ج ػؿ جػدعوف لنفػي فػي مأال ػه المػذكورة

 نأوؿ عيؾ ما نمي بالحرؼ الواحد: 2007سب مبر  23في هاآر س ب ارنخ 
"إف اريطباع الذي ن ركه أبو مازف هو أيه لنس أكنثر مف بأنة سونسي )مصغر سناسي(، نشػارؾ فػي الحفمػة 

م ػػاٍد" كمػػا هػػي  ال يكرنػػة اإلسػػراينمنة األمرنكنػػة لػػنس لحػػ ؼ أو سػػذاجة ميػػه بػػؿ ألف طػػزة باليسػػبة لػػه "كنػػاف
باليسػبة إلسػػراينؿ. إذًا ف ػػو نشػػ رؾ مػع إسػػراينؿ فػػي هػػذ  اليظػرة الحػػنأة الميزنػػة إلػػى قطػاع طػػزة، هػػذ  اليظػػرة 
ال ي لف  صؿ ب ي مي ما إلى أي ينر. ويحف إذا يظريا إلػى سػموؾ أبػو مػازف ييػرج بػالحكـ ال ػالي وهػو: أف 

فػػي طػػزة، بػػؿ هػػو نمكػػف أف نكػػوف موافأػػًا عمػػى  أبػػو مػػازف لػػنس فأػػط طنػػر م  ػػرض عمػػى مػػا  أػػوـ بػػه إسػػراينؿ
اليظرنة الأايمة إف الحغط الوحشي عمى الأطاع سوؼ نج ؿ حماس  يحع و بال الي ن ود الش ب في طػزة 
إلى أححاف ف ح. إف أبو مػازف، وب ممػه هػذا ننثبػت أيػه لػنس "صوصػًا صػغنرًا" كمػا وصػفه أرننػؿ شػاروف فػي 

مي ػاًر و نػؤدي دورًا ننثنػر السػيرنة دوف أف ن نػر مصػمحة شػ به  إحدب عبارا ه، بؿ "دنؾ مصمحجي ن بي ر
 اه مامًا نذكر".
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