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 لتحرير القدس "الجياد المقدس"المرشد العام لجماعة اإلخوان المسممين يدعو إلى  :مصر 2
نص رسالة  ،الرسمي لجماعة اإلخواف المسمميف الموقع، 22/25/1521موقع اإلخوان أون الين، نشر 

 ،خاطب فييا األمة اإلسالمية حوؿ المسجد األقصىالتي  ،محمد بديع األسبوعية .المرشد العاـ لمجماعة د
 فياألمة لمجياد  استعدادوأىميتو وأف الشرائع تقرر دفع الظمـ والتخمص مف المحتؿ حيث أكد عمى ضرورة 

الصياينة ال يعرفوف غير أسموب  أف مشدداً سبيؿ اهلل لرفع الظمـ عف المسجد األقصى مف قبؿ الصياينة 
"ليعمـ المسمموف وليستيقف المؤمنوف أف استرداد المقدسات وصوف األعراض  لة:نص الرسا فيوجاء ، القوة

والدماء مف أيدي ييود لف يتـ عبر أروقة األمـ المتحدة، وال عبر المفاوضات فالصياينة ال يعرفوف غير 
وتضحيات  أسموب القوة، وال يرجعوف عف غييـ، إال إذا ُأِخُذوا عمى أيدييـ، ولف يكوف ذلؾ إال بجياد مقدس،

ويـو أف يستيقنوا مف أننا سنسمؾ ىذا السبيؿ، ونرفع عمـ الجياد في سبيؿ اهلل، .. غالية وكؿ صور المقاومة.
وسنتقدـ إلى ميداف الجياد، إف ذلؾ سوؼ يكّؼ أيدييـ ويمنع طغيانيـ ولذلؾ قاؿ ربنا عز وجؿ أف إعداد 

لسالح ىو الردع " )وَأِعدُّوا َلُيـ مَّا اْسَتَطْعتـُ مِّف ُقوٍَّة صور القوة "قوة اإليماف، وقوة الوحدة، ثـ قوة الساعد وا
ـُ المَُّو َيْعمَ  ـْ ال َتْعَمُموَنُي ـْ وآَخِريَف ِمف ُدوِنِي ُك َباِط الَخْيِؿ ُتْرِىُبوَف ِبِو َعُدوَّ المَِّو وَعُدوَّ ))األنفاؿ: وِمف رِّ ـْ  ."(71ُمُي

صياينة عمى أرض فمسطيف الحبيبة، سوؼ يقتّص اهلل تعالى "إف كؿ قطرة دـ أريقت بيد ال قائاًل: وأضاؼ
منيـ بسببيا ميما تطاوؿ الزمف، أو مرت عمييا السنيف: دـ مذبحة دير ياسيف، ومذبحة الحـر اإلبراىيمي، 
وقانا في جنوب لبناف، ودماء أسرى سيناء، والدماء عمى ىضبة الجوالف، وفي غزة والضفة، فما مف شبر 

ف ىذه الدماء ال تضيع عند اهلل عز وجؿ:عمى أرض فمسطيف إ )َواَل َتْحَسَبفَّ  ال وقد ُرِوَي بدماء الشيداء، وا 
ـْ ِلَيْوـٍ َتْشَخُص ِفيِو األَْبَصاُر( ُرُى   ".الّمَو َغاِفاًل َعمَّا َيْعَمُؿ الظَّاِلُموَف ِإنََّما ُيَؤخِّ

احد مف أجؿ القدس وفمسطيف بعد أف "لقد آف األواف لألمة اإلسالمية أف تجتمع عمى قمب رجؿ و  قاؿ:و 
طغى الييود في البالد وأكثروا في العالـ الفساد، وأراقوا دماء العباد، وداسوا الحرمات والمقدسات، ودنسوا 
بأفعاليـ حتى مقدساتيـ ىـ، وزادوا في طغيانيـ بأف جعموا مف المسجد األقصى ُمصّمى لمييود، ويريدوف أف 

بمنا ذلؾ كانت الخطوة التالية بيدمو وبناء الييكؿ عميو، ومكرىـ ىذا إلى بوار، يقتسموه مع المسمميف، فإف ق
وسيرتد إلى نحرىـ ويخمص اهلل األرض مف رجسيـ وفسادىـ" متسائؿ "أيف ىذا اإلجراـ مف محافظة عمر بف 

 الخطاب رضي اهلل عنو عمى مكانة المسجد األقصى الحبيب".
 

إف وقاؿ: "، "قريف المسجد األقصى، ال ينفؾ أحدىما عف اآلخرالمسجد الحراـ "ف وشدد المرشد عمى أ
المسجد األقصى في حياة األمة اإلسالمية ليس مجرد ذكريات مف التاريخ يمحوىا الزمف برياحو العاتية، أو 
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ينساه المسمموف بطوؿ االحتالؿ، ولكف القدس والمسجد األقصى محفوراف في أعماؽ المسمميف، وحبو 
شراييف المؤمنيف، وعقيدة تمأل القموب، وال تقبؿ المساومة عمييا، وتيوف في سبيميا كؿ  وتقديسو يسري في

التضحيات بالنفس والماؿ، وواهلل إنيا ألحب إلينا مف نفوسنا التي بيف جنبينا، وفي سبيميا لف يبخؿ أي مسمـ 
 بروحو فداء ليا.

مية وممؾ لجميع المسمميف، وال يممؾ أحد إجماع عمماء المسمميف عمى أف القدس إسال" وأشار بديع إلى أف
الصالحية في التنازؿ عف شيء منيا، وأف الجياد فرض عمى جميع المسمميف الستردادىا، يستوي في ذلؾ 
المسمـ العربي وغير العربي، فالجميع مطالب بصيانة مقدساتو، وفي مقدمتيا أولى القبمتيف وثالث الحرميف 

 ."ومعراجو ومسرى النبي صمى اهلل عميو وسمـ
 .د، أف محمد عبد الرءوؼ، القاىرةنقاًل عف مراسميا في  21/25/1521الشرق األوسط، لندن، وأشارت 

اعتبار أف دعوة مرشد الجماعة تزيد مف  رفض ،المتحدث باسـ جماعة اإلخواف المسمميف ،محمود غزالف
د توتر في العالقات ألف مصر ال يوج"الشرؽ األوسط إنو جريدة توتر األوضاع في سيناء. وقاؿ غزالف ل
األصؿ في الموضوع ىو أف نستعيد حقوقنا وأرضنا ". وأضاؼ أف "تجمعيا بإسرائيؿ معاىدة سالـ تمتـز بيا

ذا لـ يكف ىناؾ مجاؿ ليذا المنيج السممي فال سبيؿ لنا  ومقدساتنا، ونحف نتطمع إلى ذلؾ بالطرؽ السممية، وا 
 ."سوى القوة

 
 اجع عن طمب االعتراف بفمسطين دولة غير عضولمتر  لضغوط: نتعرض عباس 

عبد الرؤوؼ ارناؤوط: أكد الرئيس محمود عباس أنو يتعرض لضغوط كبيرة لثنيو عف التوجو إلى  -القدس 
الجمعية العامة لألمـ المتحدة بطمب االعتراؼ بفمسطيف كدولة غير عضو، كاشفًا، أيضًا، عف "ضغوط 

 عمى غيرنا لمتراجع عف ىذه الخطوة".
لقاء خطابي الذي أكدت فيو قرارنا "فيسبوؾ"وقاؿ في رسالة عبر موقع  : إنو "منذ عودتي مف األمـ المتحدة وا 

الذي ال رجعة عنو بالتقدـ بطمب االعتراؼ بفمسطيف دولة غير عضو في الجمعية العامة، واالتصاالت 
وؿ بعدـ التصويت، وما الضغوط والضغوط عمينا وعمى غيرنا تتوالى لمتراجع عف ىذه الخطوة، وإلقناع الد

 االقتصادية عمينا مف عدة أطراؼ إال بسبب قرارنا ىذا".
 //األيام، رام اهلل، 

 
 حتمية الخالص من االحتاللب: صمود شعبنا يعطي الثقة فياض 

بنا "صمود شع أفسالـ فياض موسـ قطؼ الزيتوف في محافظة قمقيمية وأكد  د.افتتح رئيس الوزراء  :قمقيمية
 يعطي الثقة واألمؿ بانتصار مشروعنا الوطني وحتمية الخالص مف االحتالؿ".

وأكد أف موسـ قطؼ الزيتوف يمثؿ لشعبنا مناسبة وطنية، ال مناسبة اجتماعية واقتصادية فقط، حيث مثمت 
تجذره شجرة الزيتوف عمى مدار سنوات كفاح شعبنا ونضالو مف أجؿ الحرية واالستقالؿ رمزا لصمود شعبنا و 

في األرض والدفاع عنيا، وأعرب عف ثقتو بأف موسـ قطؼ الزيتوف ىذا العاـ سيشيد المزيد مف التضامف 
 والوحدة في مواجية المشروع االستيطاني.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 تقديم االنتخابات اإلسرائيمية محاولة لميرب من جممة استحقاقات سياسيةالتحرير:  منظمة 
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 في تعقيبيا عمى االنتخابات اإلسرائيمية المبكرة أكدت منظمة التحرير الفمسطينية: عوض الرجوب - راـ اهلل
نما  بنياميف أف حكومة بقاء الوضع كما ىو، وا  نتنياىو المتطرفة لـ تتوقؼ عند تجميد المسار السياسي وا 

ييا القدس المحتمة، وفؽ حديث حاولت ترسيخ االحتالؿ والحصار واالستيطاف في األرض المحتمة بما ف
 عضو المجنة التنفيذية لممنظمة واصؿ أبو يوسؼ لمجزيرة نت.

وأوضح أف الحكومة اإلسرائيمية عندما تعيش في أزمة تحاوؿ تصعيد عدوانيا، "وىذا واضح مف خالؿ 
طموب القصؼ األخير عمى غزة واقتحاـ المسجد األقصى وتعزيز االستيطاف بيدؼ لفت األنظار عما ىو م

 منيا لفتح مسار سياسي".
وأضاؼ أف العالـ أجمع ُيحّمؿ االحتالؿ مسؤولية انسداد األفؽ السياسي، مشيرا إلى فشؿ محاوالت جر 

 الواليات المتحدة لتحديد موعد لضرب إيراف، وصرؼ األنظار عف العممية السياسية إلى التجييش ضدىا.
تبكير االنتخابات الوضع االقتصادي المتردي، وعدـ ويذكر أبو يوسؼ مف األسباب األخرى التي قادت ل

تمّكف نتنياىو مف تمرير الميزانية والتقميصات بحؽ الطبقات الفقيرة، "فواضح تماما أف نتنياىو ييرب لألماـ 
 في ظؿ فشؿ أمني وسياسي اقتصادي".

 //الجزيرة.نت، 
 
 عمى اإلجراءات القانونية داخمية غزة تطمع القائمين عمى تأسيس حزب النور السمفي  

شيواف أف "حرية التعبير  إسالـ، بغزةقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الداخمية في الحكومة : دوت كوـالقدس  –غزة 
عف الرأي وتأسيس األحزاب والجمعيات حؽ مكفوؿ لمجميع، مشيرًا الجتماع عقد بيف القائميف عمى تأسيس 

اإلجراءات القانونية لتأسيس أي حزب قبؿ اإلعالف عنو  حزب النور السمفي الفمسطيني، إلطالعيـ عمى
 حسب القانوف الفمسطيني".

وزارة الداخمية "طمبت مف  أفوأضاؼ، في تصريح صحفي لو عمى موقع وزارة الداخمية التابعة لمحكومة، 
عربًا عف القائميف عمى تأسيس الحزب اتباع اإلجراءات القانونية حسب القانوف، والتقدـ بطمب رسمي لذلؾ، م

تقديره لما قاؿ عنو تفيـ أفراد الحزب بعد اطالعيـ عمى اإلجراءات المتبعة في تأسيس األحزاب والجمعيات، 
 ولـ يزد االجتماع بيـ عمى ساعات قميمة".

 //القدس، القدس، 
 
 تنظم فعاليات بالذكرى األولى لصفقة "وفاء األحرار"بغزة  األسرىوزارة  

أمس فعاليات الذكرى األولى لصفقة "وفاء بغزة طمقت وزارة األسرى لدى الحكومة أ: حامد جاد -غزة 
مف العاـ  / أكتوبرتشريف األوؿ األحرار" التي أبرمتيا حركة حماس واالحتالؿ بوساطة مصرية في 

أسيرا وأسيرة مقابؿ تسميـ الجندي اإلسرائيمي جمعاد  الماضي وتـ بموجبيا اإلفراج عف أكثر مف 
 اليط.ش
 

عطا اهلل أبو السبح أف تحرير األسرى المتبقيف خمؼ قضباف األسر بمثابة ديف في  األسرىواعتبر وزير 
 عنؽ كؿ فمسطيني وعربي مسمـ، ورد الديف ليـ لف يكوف إال بتحريرىـ بشتى السبؿ مف سجوف االحتالؿ.

 //الغد، عمان، 
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 االسرائيمي تطور نوعي  الجويلتي اخترقت المجال ا لطائرةاصالح الدين: تبني حزب اهلل  ألوية 7
اعتبرت ألوية الناصر صالح الديف، الجناح العسكري لمجاف المقاومة أف تبني  :يو بي أي -القدس المحتمة

 حزب اهلل الطائرة التي اخترقت المجاؿ الجوي االسرائيمي وصوال إلى العمؽ، وأسقطيا االسرائيميوف قبؿ أياـ"
 قدرات تيار المقاومة المعادي لممشروع الصييوني" . إضافة نوعية في

وقالت األلوية في تصريح إف "التطور النوعي في سالح المقاومة لدى المقاوميف والمجاىديف مف أبناء أمتنا 
العربية اإلسالمية يعزز مف صمود شعبنا الفمسطيني ويردع العدو الصييوني مف التفكير في العدواف الغاشـ 

 قدساتنا".عمى شعبنا وم
ورأت أف ىذه العممية "تشكؿ فضيحة مدوية لممنظومة األمنية والعسكرية الصييونية التي عجزت عف كشؼ 

ستمرت في تحميقيا وصواًل ألماكف حساسة في الكياف الصييوني".  أمر الطائرة وا 
 12/10/2012الحياة، لندن، 

 
 مفي الفمسطينيبحزب النور الس فتح صمة حركة "البيان"الرجوب ينفي لـ جبريل 8

حوؿ تكويف حزب  "البياف"جبريؿ الرجوب، ردا عمى سؤاؿ لػ "فتح"نفى عضو المجنة المركزية لحركة : القاىرة
في  "حماس"لضرب حركة  "فتح"يزعـ أنو ذو خمفية سمفية في فمسطيف تحت مسمى حزب النور بتمويؿ مف 

فتح حركة لكؿ الشعب "مشدًدا عمى أف قطاع غزة، أف تكوف حركتو قد أقامت أحزاًبا ليا في فمسطيف، 
 ."الفمسطيني

 12/10/2012البيان، دبي، 
 

 يرغب في السالم مثمو اً أحد أبداً أبو مازن عن منصبو فإننا لن نجد جمعاد: إذا تنحى  9
العسػكرية  -رئػيس الػدائرة السياسػية  ، أف)يو .بي .آي(، عف وكالة 22/25/1521الخميج، الشارقة، ذكرت 

حػػػذر مػػػف عواقػػػب سػػػقوط نظػػػاـ الػػػرئيس السػػػوري بشػػػار األسػػػد  ب "اإلسػػػرائيمية" عػػػاموس غمعػػػادفػػػي وزارة الحػػػر 
 وتغيير قيادة السمطة الفمسطينية، خاصة الرئيس محمود عباس )أبو مازف(.

ونقمػػت إذاعػػة جػػيش االحػػتالؿ، أمػػس، عػػف غمعػػاد تعبيػػره خػػالؿ مػػؤتمر عقػػد فػػي المركػػز األكػػاديمي المتعػػدد 
ف التخوؼ مف تػدىور األوضػاع األمنيػة فػي المنطقػة فػي حػاؿ سػقوط نظػاـ األسػد المجاالت في ىرتسيميا، ع

وقػػاؿ "إننػػي لسػػت متأكػػدًا مػػف أنػػو سػػيكوف فػػي سػػوريا نظػػاـ ديمقراطػػي كمػػا نأمػػؿ". وأضػػاؼ "أخشػػى أف األسػػد 
سيبقى بالحكـ بضعة شيور وربما سنة أو سنتيف، لكف في نياية المطاؼ ثمة إمكانية بأف تتحوؿ سوريا إلػى 

اف تسػػوده الفوضػػى ولػػف يكػػوف ىنػػاؾ عنػػواف لمتحػػدث معػػو".  واعتبػػر غمعػػاد أف "إسػػرائيؿ" محظوظػػة ألنيػػا كيػػ
تحظى باستقرار وىدوء نسبي، وحذر مف أنو في حاؿ تغييػر الحكػـ لػدى الفمسػطينييف فإنػو "بإمكػاف "إسػرائيؿ" 

ا لف نجػد أبػدًا أحػد يرغػب فػي أف تتوقع موجة "إرىاب" جديدة". وقاؿ إنو "إذا تنحى أبو مازف عف منصبو فإنن
 السالـ مثمو".

ــاة، لنــدن، وأضػػافت  رأى انػػو مػػف  جمعػػاد، أف القػػدس المحتمػػةمػػف امػػاؿ شػػحادة  -، عػػف 22/25/1521الحي
 الضػػرورة اتخػػاذ خطػػوات فوريػػة تسػػاىـ فػػي التخفيػػؼ مػػف حػػدة االوضػػاع األمنيػػة التػػي تسػػود المنطقػػة قػػائال:

لثقيمػػػة، غيػػػر اف خطػػػوات فوريػػػة وىامػػػة يمكنيػػػا تفػػػادي تطػػػورات ال "صػػػحيح أف السػػػماء تبػػػدو متمبػػػدة بػػػالغيـو ا
تريػػدىا أيػػة جيػػة، وفػػي مقػػدميا مػػنح الفمسػػطينييف األمػػؿ بالتوصػػؿ لسػػالـ والمحافظػػة عمػػى عػػدـ التػػدخؿ فػػي 

 سورية والمحافظة عمى اتفاقيات السالـ القائمة، ومنع إيراف مف الوصوؿ لقدرات نووية."
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منػي فػي سػورية يػنعكس بشػكؿ مباشػر عمػى المنطقػة، طمػأف جمعػاد بػالقوؿ:" وبالرغـ مػف التوقعػات بتصػعيد أ
النظػػػاـ فػػػي سػػػورية مػػػا زاؿ يسػػػيطر ويػػػتحكـ بترسػػػانة األسػػػمحة الكيماويػػػة المتػػػوفرة عنػػػده ولحسػػػف حظنػػػا ىنػػػاؾ 
إجماع في العالـ بشأف استخداـ األسمحة الكيماوية، وىو خط ال يتجاوزه السوريوف أيضػا كمػا أف إسػرائيؿ لػف 

 ح بذلؾ".تسم
 

 يناير المقبل  ثاني/ال/كانون  11في الـ  مكتب نتنياىو: انتخابات الكنيست 25
أعمػػف مكتػػب رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو، أمػػس، أف انتخابػػات "الكنيسػػت" سػػتجرى فػػي الثػػاني 

ت مػع رؤسػاء والعشػريف مػف يناير/كػانوف الثػاني المقبػؿ. وأضػاؼ المكتػب أف تحديػد الموعػد جػاء بعػد مشػاورا
األحزاب المشاركة في االئتالؼ الذي يرأسو، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت". وتابع أنو سوؼ يػتـ طػرح 
مشروع قانوف لحػؿ "الكنيسػت" عمػى المجنػة الوزاريػة لشػؤوف التشػريع األحػد المقبػؿ، عمػى أف يطػرح لمتصػويت 

 عميو في جمسة بكامؿ أعضاء "الكنيست" في اليـو التالي.
 21/25/1521الشارقة،  الخميج،

 
 نتنياىو: الطائرة بدون طيار التي أسقطت تابعة لحزب اهلل  22

تطػرؽ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو إلػى الطػائرة الصػغيرة مػف دوف :يو بػي أي  -القدس المحتمة
زب اهلل ىو الػذي طيار التي اخترقت األجواء اإلسرائيمية وأسقطتيا طائرات حربية السبت الماضي قائال إف ح

 أرسؿ طائرات االستطالع ىذه.
ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية عف نتنياىو قولو خالؿ جولة عنػد الشػريط الحػدودي بػيف إسػرائيؿ ومصػر "إننػا 
مصروف عمى الدفاع بحػـز عػف حػدودنا فػي البحػر والجػو والبػر، مثممػا حصػؿ لػدى إحبػاط محاولػة حػزب اهلل 

 إلى إسرائيؿ". إدخاؿ طائرة صغيرة بدوف طيار
وأشػػػارت تقػػػديرات إسػػػرائيمية مطمػػػع األسػػػبوع الحػػػالي الػػػى أف ىػػػدؼ طػػػائرة االسػػػتطالع كػػػاف جمػػػع معمومػػػات 

 استخبارية في منطقة مفاعؿ ديمونا النووي.
 21/25/1521، الحياة، لندن

 
 منظمة ييودية تخطف النساء المواتي تزوجن من عرب وتنقميم إلى المستوطنات  21

دراوس: تعمػػؿ العديػػػد مػػف التنظيمػػات الييوديػػة الصػػييونية المتطرفػػة عمػػى منػػع الفتيػػػات الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػ
الييوديػػات مػػف االخػػتالط بػػالعرب، ومػػف بػػيف ىػػذه المنظمػػات، منظمػػة تابعػػة لحركػػة )كػػاخ( العنصػػرية، التػػي 

 قررت المحكمة اإلعالف عنيا خارجة عف القانوف.
فإف أفػراد ىػذه الجموعػة يقومػوف بالبحػث عػف فتيػات ييوديػات  وبحسب القناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي،

سػكانيف فػي  تزوجف مف عرب فمسطينييف داخؿ ما ُيطمؽ عميو الخط األخضر، وبعد ذلؾ نقػوـ باختطػافيف وا 
المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية المحتمة، بحيث ال يعرؼ الزوج الفمسطيني، ما ىو مصػير زوجتػو، 

أضػػػاؼ التمفزيػػػوف اإلسػػػرائيمي، يقػػػـو أفػػػراد ىػػػذه المجموعػػػة باختطػػػاؼ المػػػرأة الييوديػػػة  وفػػػي بعػػػض الحػػػاالت،
وأطفاليا ونقميـ إلى المستوطنة حيث يقوموف بإجراء عممية غسيؿ دماغ ليػـ، إلعػادتيـ إلػى الػديف الييػودي، 

 ختطفات.ومف الجدير بالذكر أف الشرطة اإلسرائيمية ال تقـو بعمؿ أي شيء مف أجؿ إعادة النساء الم
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عمػػى صػػمة بمػػا سػػمؼ، تػػدعي منظمػػة )الىافػػا( الصػػييونية اإلسػػرائيمية التػػي مػػف أىػػدافيا منػػع اخػػتالط البنػػات 
الييوديػات بغيػر الييػود، بػأف مػف أسػباب ظػواىر االعتػػداء عمػى شػباف عػرب بالقػدس الغربيػة مػف قبػؿ جيػػات 

 لمنظمة إلى محاربتو.ييودية، قياـ الشباف بمصاحبة فتيات ييوديات، وىو األمر الذي تسعى ا
وعمػػػى ضػػػوء اسػػػتمرار اعتقػػػاؿ عػػػدٍد مػػػف المشػػػتبييف الييػػػود باالعتػػػداء عمػػػى شػػػاب عربػػػي األسػػػبوع الماضػػػي، 
أصػػػدرت المنظمػػػة بيانػػػًا بالمغػػػة العبريػػػة وترجمتػػػو لمعربيػػػة مسػػػتخدمة لغػػػة ركيكػػػة كتبػػػت بخػػػط اليػػػد وتػػػـ نسػػػخو 

ال فإنيـ سيكونوف وتوزيعو بالمغتيف في القدس، مطالبة فيو الشباب العرب باحت راـ شرؼ البنات الييوديات، وا 
 عرضة لالعتداءات، وفؽ ما جاء في البياف الذي نشره موقع )الصوت الييودي(.

 21/25/1521، القدس العربي، لندن

 
  محمل إسرائيمي: تركيا ليست معنية بإسقاط األسد لخوفيا من تداعياتو الخطيرة عمى المنطقة 23

قػاؿ محمػؿ الشػؤوف الشػرؽ أوسػطية فػي إذاعػة الجػيش اإلسػرائيمي، جػاكي حػوغي، : الناصػرة ػ زىيػر أنػدراوس
مكانية اندالع حػرب بػيف الػدولتيف الجػارتيف، قػاؿ  تعقيًبا عمى التوتر الحاصؿ عمى الحدود السورية التركية، وا 

 أمس الخميس إف تركيا عمميا متواجدة في مأزؽ سياسي في ما يتعمؽ باألزمة السورية.
قاؿ المحمؿ، تخشى الحكومة التركية مف انتقاؿ أعماؿ العنؼ إلى داخؿ أراضييا، كما أنيػا قمقػة فمف ناحية، 

جًدا مف مسألة تدفؽ الالجئيف السورييف إلى األراضي التركية، كمػا أف تركيػا تػرى نفسػيا ممزمػة بػالتعبير عػف 
لخبير اإلسرائيمي، فإف األتراؾ رأييا في مسألة حقوؽ اإلنساف في سورية، ولكف، مف الناحية الثانية، أضاؼ ا

يعمموف أكثر مف غيرىـ بأف التمرد السوري ضد نظاـ الرئيس د. بشار األسد ليس نظيًفا بالمرة، الفًتا إلى أف 
الحديث ال يدور عف شعب مسكيف ثار ضد الزعيـ المستبد والذي ُينكؿ بو، إنمػا بحػرب ضػد سػورية، تقودىػا 

الػدعـ المعنػوي والمػادي الػذي تقػـو بتقديمػو إلػى المتمػرديف، وقػاؿ حػوغي  المممكػة العربيػة السػعودية، بواسػطة
أيضا إنو عممًيا ما يجري في سورية ىػو أف جيًشػا سػعودًيا مػف المرتزقػة، يقػوـ بمحاربػة الػرئيس األسػد، تحػت 

 غطاء التمرد الشعبي، عمى حد تعبيره.
مف القومي في جامعة تػؿ أبيػب أف إيػراف عمى صمة بما سمؼ، رأى الباحث إفراييـ كاـ، مف مركز أبحاث األ

عػػالوة عمػى ذلػػؾ،  تخشػى جػًدا مػػف سػقوط النظػاـ السػػوري برئاسػة األسػػد، ألف ىػذا األمػر سػػيعود سػمبا عمييػا.
 قاؿ الباحث اإلسرائيمي، إف سورية ُتشكؿ بالنسبة إليراف حمقة الوصؿ بينيا وبيف لبناف.

 21/25/1521، القدس العربي، لندن

 
 موسكو قادرة عمى وقف "النووي اإليراني"  رئيس الكنيست: 24

أكػػػد رئػػػيس "الكنيسػػػت" رؤوفػػػيف ريفمػػػيف لػػػوزير الخارجيػػػة الروسػػػي سػػػيرغي  سػػػتار ناصػػػر: -موسػػػكو، طيػػػراف 
الفػػػروؼ فػػػي موسػػػكو أف روسػػػيا ىػػػي الطػػػرؼ الوحيػػػد القػػػادر عمػػػى وقػػػؼ البرنػػػامج النػػػووي االيرانػػػي مػػػف دوف 

فرانس برس" عف ريفميف قولو لوزير الخارجية الروسي في موسكو استخداـ القوة أو تشديد العقوبات . ونقمت "
إف عالقػػات روسػػيا القريبػػة مػػف إيػػراف تعطييػػا "الفرصػػة وااللتػػزاـ" لوقػػؼ الطموحػػات النوويػػة لطيػػراف، بحسػػب 

 تصريحات وزعيا مكتبو في القدس. 
 21/25/1521، الخميج، الشارقة

 
 تغيير في المجتمع االسرائيمي ضعيفة  عمى احداث الفمسطينية الطيبي: قدرة السمطةأحمد  25
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اكػد النائػب العربػي الػدكتور احمػد الطيبػي عضػو الكنيسػت االسػرائيمي لػػرالقدس العربػير  :ػ وليد عوض راـ اهلل
الخمػػػيس بػػػأف السػػػمطة الفمسػػػطينية غيػػػر قػػػادرة عمػػػى احػػػداث اي تػػػأثير يػػػذكر عمػػػى الناخػػػب االسػػػرائيمي فػػػي 

المرتقبة مطمع العاـ المقبؿ، موضحا باف امكانية السػمطة فػي اقنػاع الناخػب االنتخابات التشريعية االسرائيمية 
الف المجتمػع االسػرائيمي  االسرائيمي بالتصويت لصالح االحزاب االسػرائيمية التػي تػؤمف السػالـ شػبو معدومػة.

مػػع عنػػدما يػػذىب الػػى اليمػػيف، وقيادتػػو يمينيػػة، والمجتمػػع االسػػرائيمي يسػػير خمػػؼ القيػػادة، والقيػػادة خمػػؼ المجت
 تكوف العنصرية ىي االساسر.

واسػػػتبعد الطيبػػػػي امكانيػػػػة انطػػػػالؽ عمميػػػة سػػػػممية جديػػػػدة مػػػػا بػػػػيف السػػػمطة الفمسػػػػطينية واسػػػػرائيؿ فػػػػي المػػػػدى 
 المنظور.

واكػػد الطيبػػي لمقػػدس العربػػي الخمػػيس بػػاف المجتمػػع االسػػرائيمي يميػػؿ لمتطػػرؼ بشػػكؿ كبيػػر واف فػػرص نجػػاح 
 بسبب مقدرة االخير عمى تخويؼ المجتمع االسرائيمي مف الخطر االيراني.الميكود بزعامة نتنياىو متقدمة، 

 21/25/1521، القدس العربي، لندن

 
  سنوات  سبعاختفت آثاره قبل  الجندي الذيالعثور عمى جثة الجيش اإلسرائيمي:  26

ى جثػػة سػػمحت الرقابػػة العسػػكرية اإلسػػرائيمية، أمػػس، بنشػػر خبػػر العثػػور قبػػؿ أسػػبوعيف عمػػ: )يػػو .بػػي .آي( 
سػنوات . وأعمػف جػيش االحػتالؿ أنػو تػـ  8الجندي في جػيش االحػتالؿ مجػدي حمبػي الػذي اختفػت آثػاره قبػؿ 

التأكد بشكؿ قاطع مف أف الجثة تعود لمجندي حمبي، وأنو تـ العثور عمييا في موقع بػيف قريػة داليػة الكرمػؿ، 
. وكانػػت آثػػار حمبػػي اختفػػت عػػاـ  وىػػي قريػػة حمبػػي، وقريػػة عسػػفيا القريبػػة فػػي قمػػة جبػػؿ الكرمػػؿ قػػرب حيفػػا

عامػػًا، وشػػوىد آخػػر مػػرة قػػرب قاعػػدة عسػػكرية قريبػػة مػػف حيفػػا . وشػػكمت شػػرطة  :2عنػػدما كػػاف يبمػػ   3116
تػػػـ إطػػػالؽ حممػػة بػػػالمغتيف العبريػػػة والعربيػػػة،  3118االحػػتالؿ طػػػواقـ عػػػدة لمبحػػث عػػػف مصػػػير حمبػػػي، وفػػي 

 تفاصيؿ تقود إلى حمبي .     تعرض أكثر مف مميونيف ونصؼ المميوف دوالر لمف يزّود 

 21/25/1521، الخميج، الشارقة

 
 الغربية  نتنياىو يقرر إقامة شعبة لمكافحة "اإلرىاب الييودي" بالضفة 27

قرر رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنيػاىو إقامػة شػعبة خاصػة فػي الشػرطة اإلسػرائيمية لمكافحػة "اإلرىػاب 
قػع صػحيفة "ىػسرتس" اإللكترونػي، اليػـو الخمػيس، أف نتنيػاىو صػادؽ وذكػر مو  الييودي" فػي الضػفة الغربيػة.

األربعاء عمػى توصػية بإقامػة "شػعبة مكافحػة اإلرىػاب الييػودي" التػي سػتعمؿ تحػت قيػادة الشػرطة اإلسػرائيمية 
 في منطقة الضفة الغربية.

 22/225/1521، فمسطين أون الين

 
 

 في الحضيض استطالع قناة الكنيست: الميكود قوة أولى وكاديما 28
بّيف استطالع أجراه معيػد "بػانميس بػوليتيكس" لقنػاة الكنيسػت، نشػر مسػاء اليػوـ الخمػيس، أف الميكػود ال يػزاؿ 
يحصد أكبر عػدد مػف المقاعػد، يميػو حػزب العمػؿ. وفػي الوقػت نفسػو أشػار االسػتطالع إلػى تراجػع كبيػر جػدا 

 )عتمسؤوت( مف تجاوز نسبة الحسـ. في حزب "كاديما"، في حيف ال يتمكف حزب إييود باراؾ الجديد
وأكػػػدت نتػػػائج االسػػػتطالع، الػػػذي أجػػػراه معيػػػد "بػػػانيمس بػػػوليتكس" بػػػإدارة منػػػاحيـ لػػػزار، المخػػػتص فػػػي إجػػػراء 
استطالعات الرأي السياسية، إف الكنيست القادمة ستشيد تغييرات في قوة األحزاب الممثمة فييػا وأف مػف بػيف 
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مقاعػد، وسػتحافظ الجبيػة  5وطني الديمقراطي، بمقعد واحد ليحصػؿ عمػى ىذه التغييرات، زيادة قوة التجمع ال
مقاعػػد، امػػا القائمػػة العربيػػة الموحػػدة ،  5الديمقراطيػػة لمسػػالـ والمسػػاواة عمػػى قوتيػػا الحاليػػة، وستحصػػؿ عمػػى 

 مقاعد فقط.  4ووفؽ االستطالع، ستتراجع قوتيا بمقعد واحد، لتحصؿ عمى 
مقعدا. ويحصػؿ حػزب "يػش  34مقعدا، يميو حزب العمؿ بػ :3صؿ عمى وبحسب االستطالع فإف الميكود يح

 مقاعد. :مقعدا، و"شاس" عمى  23مقعدا، و"يسرائيؿ بيتينو" عمى  26عتيد/ يوجد مستقبؿ( عمى 
مقاعػػػد، فػػػي حػػػيف يحصػػػؿ كػػػؿ مػػػف "البيػػػت  6ويحصػػػؿ كػػػؿ مػػػف "ييػػػدوت ىتػػػوراه" و "االتحػػػاد القػػػومي" عمػػػى 

 مقاعد. 5يمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي عمى الييودي" و"ميرتس" والجبية الد
مقاعػػد، فػػي حػػيف ال يتجػػاوز "ىعتسػػمؤوت" نسػػبة  4ويحصػػؿ كػػؿ مػػف حػػزب  "كاديمػػا" والقائمػػة الموحػػدة عمػػى 

 الحسـ.
% الجميػور غيػر 75إلى ذلؾ تناوؿ االستطالع إمكانية عودة إييود أولمرت إلى الحياة السياسية، وتبػيف أف 

 ى السياسة.معنييف بعودتو إل
% مف 46يسار" في كتمة واحدة، وتبيف أف  –كما تناوؿ االستطالع إمكانية تشكيؿ اتحاد بيف أحزاب "مركز 

% لتسػيبي ليفنػي، 22المستطمعيف معنيوف بأف تكػوف شػيمي يحيمػوفيتش عمػى رأس مثػؿ ىػذا االتحػاد، مقابػؿ 
 % إلييود أولمرت.  :% ليائير لبيد، و 21و

 22/25/1521، 48عرب

 
 التقى موفاز لبحث سبل إسقاط نتنياىو أولمرت يديعوت أحرونوت:  29

قاؿ موقع صحيفة "يديعوت احرنوت" اف اولمرت التقى موفاز، وبحث معػو : راـ اهلل ػ أحمد رمضاف ووكاالت
سػػبؿ اسػػقاط نتنيػػاىو، مضػػيفة أف الػػرجميف تنػػاوال الوضػػع السياسػػي عمػػى مختمػػؼ االصػػعدة بمػػا فييػػا الممػػؼ 

ضػػع الػػذي وصػػمت اليػػو عمميػػة السػػالـ مػػع الجانػػب الفمسػػطيني، وسػػبؿ الخػػروج مػػف االزمػػة التػػي االيرانػػي والو 
 وصمت الييا اسرائيؿ نتيجة سياسات نتنياىو.

 21/25/1521، المستقبل، بيروت
 

 عريضة يمينية لمنع الطيبي من الترشحالكنيست اإلسرائيمي:  15
ليميف اإلسرائيمي المتطرؼ، طمبا لشػطب مشػاركة قدـ نواب وناشطوف مف ا: راـ اهلل ػ أحمد رمضاف ووكاالت

رئيس "الحركة العربيػة لمتغييػر" النائػب الفمسػطيني أحمػد الطيبػي فػي االنتخابػات اإلسػرائيمية المقبمػة، وحرمانػو 
 مف الترشح فييا.

وقػػدـ المحػػامي يوسػػي فػػوكس، وىػػو ناشػػط مػػف حػػزب "الميكػػود" ومػػف رؤسػػاء مػػا ُيسػػمى "المنتػػدى القػػانوني مػػف 
سػرائيؿ" طمبػػا إلػى لجنػػة االنتخابػات المركزيػػة ورئيسػيا القاضػي روبنشػػتايف دعػوى ضػػد النائػب الطيبػػي، أجػؿ إ

 مطالبا المجنة بشطبو مف الترشح لالنتخابات.
وادعى فوكس أف خمفيػة المطالبػة ىػي "خطػاب الشػييد" )وىػو الخطػاب الػذي ألقػاه النائػب الطيبػي فػي راـ اهلل 

أقوالو ىي دعـ لمنظمػات "إرىابيػة برعايػة دولػة عػدو" وشػممت الػدعوى أيضػا  لمناسبة يوـ الشييد(، مدعيا أف
 "زيارة دولة عدو".
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وقػػاؿ األمػػيف العػػاـ لػػػ"الحركة العربيػػة لمتغييػػر" المحػػامي أسػػامة السػػعدي، أنػػو "فػػي كػػؿ معركػػة انتخابيػػة اعتػػدنا 
شػح لالنتخابػات، ونحػف دائمػا عمى مثؿ ىذه المحاوالت العنصرية والمتطرفة والفاشية لحرماف الطيبي مف التر 

 مستعدوف لمواجية ىذه المحاوالت والتصدي ليا قانونيا وجماىيريا".
 21/25/1521، المستقبل، بيروت

 
 

  نسحاب من الجوالنعمى اإل  مموافقةل : مفاوضات سرية بين "إسرائيل" وسوريا..يديعوت 12
اليػػوـ عػػف اجػػراء مفاوضػػات سػػالـ كشػػفت صػػحيفة يػػديعوت احرونػػوت فػػي عنوانيػػا الرئيسػػي : القػػدس المحتمػػة

 سرية بيف اسرائيؿ وسوريا قبؿ اندالع االضطرابات االخيرة ىناؾ.
وبحسب تقرير الصحيفة الذي يستند الى مصادر امريكية وافؽ رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو ووزيػر الحػرب 

ط الرابػع مػف يونيػو اييود براؾ خالؿ المفاوضات عمى انسػحاب اسػرائيؿ الكامػؿ مػف ىضػبة الجػوالف حتػى خػ
 مقابؿ توقيع معاىدة سالـ شامؿ بيف البمديف واقامة عالقات دبموماسية بينيما. 2:78حزيراف 

وافػاد تقريػػر الصػػحيفة اف الدبموماسػػي االمريكػي فريػػد ىػػوؼ قػػاـ بعمميػػة التوسػط فػػي ىػػذه المفاوضػػات اال انيػػا 
 .3122انقطعت مع اندالع االحداث بسوريا في مطمع العاـ 

با عمى تقرير الصحيفة قاؿ متحدث باسـ ديواف رئيس الوزراء االسرائيمي اف الحديث يػدور حػوؿ مبػادرة وتعقي
 امريكية قديمة واحدة مف بيف عدة مبادرات واف اسرائيؿ لـ تقبميا في اي مرحمة مف المراحؿ.
 22/25/1521، وكالة سما اإلخبارية

 
       ا أصبح سياسة رسمية : استيداف المخيمات الفمسطينية في سوريحمود طارق 22

أكد منسؽ مجموعة العمؿ الدولي مف أجؿ الالجئيف الفمسطينييف في سوريا، طارؽ الحمود قياـ إسطنبوؿ: 
أجيزة األمف السورية اليجـو عمى مزرعة تابعة لحركة "حماس" في منطقة "دروشة" بريؼ دمشؽ، ومصادرة 

التابعة لمحركة التي كانت متواجدة ىناؾ بعد مغادرة  جميع ممتمكات المزرعة، بما فييا عشرات السيارات
 أعضاء الحركة لسوريا إثر تأـز األوضاع فييا.

وأعرب الحمود في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" عف قمقو حياؿ تزايد معاناة المخيمات الفمسطينية في 
وعناصرىا في المخيمات سورية، وقاؿ: "المعمومات التي تتحدث عف بداية حممة أمنية ضد قيادات "حماس" 

الفمسطينية في سوريا ليست دقيقة، لكف أوضاع المخيمات بشكؿ عاـ تزداد سوءا وتدىورا، وقد تجدد اليـو 
( القصؼ عمى مخيمات درعا وتزايدت الحواجز األمنية والعسكرية وتزايدت معيا 10|11الخميس )

 سب والشتيمة التي يتعرضوف ليا".المضايقات التي يتعرض ليا الفمسطينيوف عمى ىذه الحواجز وال
وأشار الحمود إلى أف استيداؼ المخيمات الفمسطينية في سورية أصبح سياسة رسمية لمنظاـ السوري، وقاؿ: 

شييد فمسطيني منذ اندالع األزمة السورية عمى أنو أمر عابر، وأف  500"ال يمكف القوؿ بأف سقوط نحو 
فة إلى أف وضع المخيمات اإلنساني اآلف يشكو مف نقص حاد النظاـ ال يستيدؼ المخيمات، ىذا باإلضا

في مادتي الديزؿ والغاز، كما أف أعداد النازحيف مف الفمسطينييف والسورييف إلى المخيـ أصبحت اآلف أكثر 
مف طاقات المخيمات، ومف ىنا فإف الحاالت اإلنسانية باعثة عمى القمؽ ومعاناة الالجئيف اإلنسانية واألمنية 

 قـ"، عمى حد تعبيره.تتفا
 11/10/2012قدس برس، 
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 األخيرة  ايوم 30سوا المسجد االقصى خالل الـ مستوطن اقتحموا ودن 1300األقصى:  مؤسسة 23
ـ مف تصعيد غير 11/10/2012في تقرير اعالمي ليا الخميس ” مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث“حذرت 

ذ فعمي لتقسيـ المسجد االقصى المبارؾ بيف مسبوؽ مف قبؿ االحتالؿ االسرائيمي يستيدؼ فرض تنفي
مستوطنًا اقتحموا ودنسوا المسجد االقصى  1300اف نحو ” مؤسسة االقصى“المسمميف والييود، وذكرت 

يوما األخيرة، وأشارت المؤسسة اف زيادة منسوب واعداد اقتحامات المستوطنيف والجماعات  30خالؿ الػ 
قدمة في مخطط تقسيـ االقصى زمانيًا ومكانيًا، وأكدت المؤسسة انو الييودية لممسجد االقصى يعد خطوة مت

مف خالؿ رصدىا اليومي فاف المسجد االقصى يمر بمرحمة مصيرية خطيرة جدًا واف االحتالؿ يسرع بتنفيذ 
الى تكثيؼ التواجد ” مؤسسة االقصى“مخططاتو التي تستيدؼ المسجد االقصى والقدس المحتمة، ودعت 

ر في االقصى، مشيرة الى اف ىذا التواجد ألىؿ القدس والداخؿ عبر مشاريع الرباط الدائـ اليومي والباك
والمرابطيف مف اىؿ القدس، يعد الحماية البشرية ” وطالب العمـ في االقصى” مسيرة البيارؽ“والباكر ؿ 

المسجد الميدانية لممسجد االقصى، في حيف طالبت المؤسسة االمة االسالمية بتحرؾ عاجؿ النقاذ 
 االقصى.

 11/10/2012، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 االحتالل يحضر الحتفال تيويدي ضخم جنوب المسجد األقصى"مركز معمومات وادي حموة":  24
أفادت مصادر مقدسية إف سمطات االحتالؿ تحّضر إلقامة حفؿ ضخـ في إطار تحركيا لتيويد : القدس

 عة المنطقة الجنوبية لممسجد األقصى المبارؾ.منطقة القصور األموية الواق
وقاؿ مركز معمومات وادي حموة في القدس المحتمة إف شركة صييونية تقوـ، وتحت حراسة أمنية مشددة، 
بتمديد الكيرباء إلى منطقة القصور األموية جنوبي المسجد األقصى، مشيًرا إلى أف شاحنة كبيرة تحمؿ 

مت بمدة سمواف لتزويد الكيرباء لتمؾ المنطقة، تمييًدا الحتفاؿ كبير عمى ثالثة مولدات كيربائية ضخمة وص
 أطراؼ المسجد األقصى، بحسب أحد العماؿ.

 11/10/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 األرثوذكسية ترد عمى المستوطنين: سنكثف وجودنا في كل رقعة أرض الكنيسة 25
أف البطريركية سترد عمى جرائـ االعتداء عمى  ،الثالثأعمف بطريرؾ القدس لمرـو األرثوذكس ثيوفيموس 

األماكف المقدسة التي تقوـ بيا مجموعات عنصرية متطرفة إسرائيمية، عبر بناء المزيد مف الكنائس وتكثيؼ 
عادتيا لمحياة.  الوجود فييا، باإلضافة إلى ترميـ الكنائس الميممة وا 

لمسيحييف موجودوف في ىذه األرض كأصحاب أصمييف المسمميف وا"وأكد البطريرؾ، في بياف، أمس، أف 
ومف يظف أف مثؿ ىذه الجرائـ ستقود أيًا منيما لمرحيؿ فيو مخطئ، ألننا عمى "، مضيفًا "وليس كضيوؼ

اقتناع بوجودنا، ونتبنى الصمود والدفاع عف الحقوؽ، والتمسؾ بإرثنا الديني والحضاري في األرض المقدسة، 
 ."عيش غيره، ولف نعيش غيرهكنيج حياة ال نعرؼ أف ن

، ووفؽ اإلمكانيات "في كؿ رقعة أرض"كما جاء في البياف أف الكنيسة ستكثؼ مف أنشطة بناء الكنائس 
يمانًا منيا بحقيا في األرض التي تنتمي إلييا  . "المتوفرة، وا 

 12/10/2012، السفير، بيروت
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 بمدية أم الفحم لن تخوض انتخابات الفمسطيني في الداخل اإلسالمية الحركة 26
أكدت الحركة اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني أنيا لف تخوض انتخابات بمدية أـ الفحـ المقبمة،  :الناصرة

المقررة العاـ المقبؿ، دوف أف تشير لألسباب التي دفعتيا ليذا القرار مكتفية بالقوؿ إنو "وليد مشاورات واسعة 
 في الحركة والمدينة".

 11/10/2012، القدس، القدس
 

 تعتدي عمى طالب المدارس في سموان االحتاللقوات  27
في اعتداء عنصري جديد قامت وحدة المستعربيف بحماية قوات االحتالؿ صباح اليوـ الخميس : القدس

( باالعتداء عمى عدد مف طمبة مدرستي سمواف االبتدائية واإلعدادية لمبنيف في البمدة، مما أثار 11-10)
 لطالب.الخوؼ والذعر بيف ا

 11/10/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 يدىس طفال في الخميل ويصيبو بجروح مستوطن 28
اعتدى مستوطف صييوني صباح اليوـ الخميس بالدىس عمى طفؿ فمسطيني بالقرب مف بوابة : الخميؿ

وض سنوات( أصيب برض 10وأفاد شيود عياف بأف الطفؿ منقذ الجعبري ) الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ.
وجروح جراء دىسو بشكؿ متعمد مف قبؿ مستوطف مف مستوطنة كريات أربع المقامة عمى أراضي 
الفمسطينييف في الخميؿ؛ حيث الذ المستوطف بالفرار بعد ارتكابو الجريمة؛ بينما نقؿ الطفؿ الجعبري إلى 

 مستشفى الخميؿ الحكومي لتمقي العالج.
 11/10/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 : الفمسطينيون استأنفوا تيريب الوقود عبر األنفاقاإلسرائيمية إلذاعةا 29

ذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية أف الفمسطينييف فى قطاع غزة استأنفوا اليوـ الخميس، ضخ : محمود محيى
 الوقود والغاز لمطيى مف مدينة رفح المصرية عبر أنفاؽ التيريب إلى القطاع.

أف استئناؼ تيريب الوقود جاء بعد توقؼ داـ شيرا بسبب العممية التى قاـ بيا  وأشارت اإلذاعة العبرية
 منيا. 120الجيش المصرى ضد ىذه األنفاؽ، حيث قاـ بتدمير حوالى 

 11/10/2012، اليوم السابع، مصر
 
 
 

 في غزة لتدخالت أمنية "حزب النور السمفي"اإلعالن عن انطالق  تأجيل 30
النورر السمفي وىو تنظيـ قيد التأسيس اإلعالف عف انطالقتو في قطاع  أشرؼ اليور: أجؿ رحزب -غزة 

 غزة والتي كانت مقررة يـو أمس، وأرجع مسؤولوف في الحزب السبب إلى رتدخؿ جيات أمنيةر.
ولـ يحدد الحزب موعدًا جديدًا لإلعالف عف انطالقتو التي كانت مقررة أمس الخميس في مقر الحزب 

 ونس جنوب القطاع.الرئيس في مدينة خاني
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، حتى تمكنيـ مف أخذ  ووفؽ المعمومات فإف القائميف عمى ىذا الحزب قرروا التأجيؿ لوقت غير معمـو
 ترخيص رسمي لمحزب مف الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس في قطاع غزة.

 12/10/2012، القدس العربي، لندن
 

  مى "التفتيش العاري"يقاطعون محاكم االحتالل احتجاجًا ع األسرى محامو 31
أعمف المحاموف الفمسطينيوف مقاطعتيـ لممحاكـ اإلسرائيمية عمى خمفية التفتيش الجسدي المييف : راـ اهلل

الذي تنفذه سمطات االحتالؿ بحقيـ، ونفذوا انسحابا احتجاجيا مف قاعة محكمة سالـ العسكرية شماؿ 
المحاميف رفضوا التفتيش "محرريف الفمسطينييف أف وأفاد تقرير صادر عف وزارة شؤوف األسرى وال الضفة.

الجسدي والمذؿ قبؿ دخوليـ إلى المحاكـ اإلسرائيمية لمترافع عف األسرى الفمسطينييف، وأكدوا رفضيـ ىذا 
، مشيرا إلى أنيـ قاموا باالنسحاب مف قاعة "اإلجراء واعتبروه مخالفا ألعراؼ القانوف ولحصانة المحاميف

 وأعمنوا مقاطعة المحكمة، حيث انضـ إلييـ سائر المحاميف.محكمة سالـ أمس، 
 12/10/2012البيان، دبي، 

 
 االنتخاباتب% سيشاركون 67والسمطة  توقعو انييار% 70و "وسمو"ألغاء إ% مع 48: استطالع 32

أظيرت نتائج آخدث استطالع لمرأي العاـ الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، : عماد سعادة -نابمس 
% مف 48جراه مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية التابع لجامعة النجاح الوطنية، اف نحو أ

% مع 5.1% مع ادخاؿ بعض التعديالت عمييا، و 38.8الفمسطينييف يؤيدوف الغاء اتفاقية اوسمو، مقابؿ 
 ابقائيا كما ىي.

ستفيد األكبر مف اتفاؽ أوسمو، مقابؿ % عف اعتقادىـ بأف إسرائيؿ ىي الم67.4ووفقا لمنتائج، فقد اعرب 
% يعتقدوف أف كال 18.4% يعتقدوف أف السمطة الفمسطينية ىي المستفيد األكبر مف اتفاؽ أوسمو، و 7.9

 الطرفيف مستفيداف مف ىذا االتفاؽ.
ء % مف المستطمعة اراؤىـ أنو مف الحكمة أف تقوـ القيادة الفمسطينية باإلعالف رسميا عف انتيا 51.4ورأى 

% بأف إسرائيؿ ستوافؽ عمى إجراء بعض 17.6% رأوا عكس ذلؾ. واعتقد 35.3اتفاؽ أوسمو، بينما 
 التعديالت عمى اتفاؽ أوسمو.

% أف تقوـ إسرائيؿ باحتالؿ الضفة الغربية، وتطبؽ الحكـ العسكري عمييا، في حاؿ تـ إلغاء 52.3وتوقع 
 د نمط جديد مف روابط القرى السابقة.% قياـ إسرائيؿ بإيجا31.2اتفاؽ أوسمو، بينما توقع 

سرائيؿ، بينما أفاد 25.6وحسب النتائج، افاد  % أنيـ متفائموف بنجاح عممية السالـ بيف السمطة الفمسطينية وا 
% أف دفع جزء مف الضرائب الفمسطينية التي تحتجزىا 31.3% أنيـ متشائموف في ذلؾ. واعتبر 71

% أف 37.6خوؼ إسرائيؿ مف انييار السمطة الفمسطينية، بينما قاؿ اسرائيؿ لمسمطة الفمسطينية ىو نتيجة 
% نتيجة عزوا ذلؾ 26.7ذلؾ نتيجة لخوؼ إسرائيؿ مف تطور ىذه االحتجاجات إلى انتفاضة ثالثة، و

 لمضغط الدولي عمى إسرائيؿ.
% قياـ 58.9 % انييار السمطة الفمسطينية في حاؿ عدـ توفير الدعـ المالي الكافي ليا. وأيد70.6وتوقع 

مميوف دوالر مف الديف الحكومي عمى شكؿ سندات لممساعدة في خفض  200السمطة الفمسطينية بتحويؿ 
 االقتراض الحكومي مف البنوؾ.
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% بأف التقدـ بطمب االعتراؼ بدولة فمسطينية غير كامؿ العضوية في األمـ المتحدة، مف قبؿ 67.7واعتبر 
% 53.2الفمسطينية يعتبر أمرا جيدا، ويخدـ القضية الفمسطينية، واعتقد منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة 

بأف التقدـ باالعتراؼ بالدولة الفمسطينية غير كاممة العضوية في األمـ المتحدة، سيؤثر عمى القضية 
 % قالوا بأنو سيؤثر بشكؿ سمبي.19.3الفمسطينية بشكؿ إيجابي، بينما 

% 46يؽ اتفاؽ المصالحة الفمسطينية خالؿ وقت قريب، بينما افاد % بأنيـ متفائموف مف تطب49.9واعمف 
 أنيـ متشائموف.

% بأف الظروؼ العربية والدولية المحيطة تحتـ إجراء مصالحة وطنية بيف حركتي "فتح وحماس". 72واعتقد 
% أف وصوؿ الدكتور محمد مرسي إلى الحكـ في مصر سيؤدي إلى ارتفاع قوة "حماس" في 57.3ورأى 
% الى أف مصر ال زالت حكما نزييا في موضوع المصالحة الفمسطينية. وأيد 49.8ع غزة. واشار قطا

% عف اعتقادىـ 24% فتح منطقة حرة بيف مصر وقطاع غزة، وذلؾ بعد إغالؽ األنفاؽ. وأعرب 79.3
 بأف مصر بشكؿ أو بسخر ستضـ قطاع غزة إلييا مستقبال.

اء االنتخابات البمدية والمحمية في الضفة الغربية فقط يـو % قرار السمطة الفمسطينية إجر 69.2وأيد 
%( بأنيـ سيشاركوف في االنتخابات البمدية والمحمية القادمة. 66.8% )67ـ. وقاؿ نحو 20/10/2012

% مف الذيف قالوا بأنيـ سيقاطعوف االنتخابات البمدية والمحمية القادمة بسبب مقاطعة حركة 8.5وأفاد 
% ألف ىذه 23.4% ألف ىذه االنتخابات ليست ذات أىمية، و 50.4بات، و حماس ليذه االنتخا

 االنتخابات ستتـ عمى أساس القوائـ فقط.
% بأنيـ سيشاركوف في االنتخابات التشريعية المقبمة، ومف بيف األشخاص الذيف أفادوا بأنيـ 83.9واعمف 

يـ لمرشح حركة "فتح"، في حيف أفاد % سيعطوف أصوات38.4سيشاركوف في االنتخابات التشريعية المقبمة 
 % أنيـ سيعطوف أصواتيـ لمرشح حركة "حماس"7.8
% بأف الظروؼ السياسية واألمنية واالقتصادية الحالية تدفعيـ لمرغبة في اليجرة إلى خارج 37.8وأفاد 

% 63.3% مف أفراد العينة بأنيـ خائفوف عمى حياتيـ في ظؿ ىذه الظروؼ. واشار 49.9الوطف. وقاؿ 
 مف أفراد العينة الى أنيـ متشائموف مف الوضع العاـ الفمسطيني في ىذه المرحمة.

% مف أفراد العينة بأنيـ ال يشعروف باألماف عمى أنفسيـ وأسرىـ وأمالكيـ في ظؿ الوضع 71.2وأفاد 
 الراىف.

 11/10/2012، القدس، القدس
 

  موجة جديدة من اإلضرابات عن موظفي الجامعات الفمسطينية يعمنونو اتحاد نقابات أساتذة  33
قّرر اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفمسطينية بالضفة الغربية، الخوض بكاّفة العامميف : راـ اهلل

فييا والمؤسسات المنضوية في إطارىا في سمسمة إضرابات تحذيرية احتجاجًا عمى تجاىؿ حكومة سالـ 
برىـ، إف إضرابًا عامًا وشاماًل سينفّذه عماؿ النقابات في الضفة وقاؿ رئيس االتحاد، أمجد  فياض لمطالبيـ.

الغربية المحتمة وقطاع غزة يوـ الثالثاء القادـ الموافؽ السادس عشر مف الشير الجاري، يميو إضراب آخر 
 يتـ تنفيذه يومي الثالثاء واألربعاء مف األسبوع الذي يميو.

يري يتبعو تقييـ لألوضاع بشكؿ جذري ودراسة سبؿ وأوضح برىـ، أف الحديث يدور حوؿ إضراب تحذ
تصعيد الخطوات االحتجاجية في حاؿ عدـ استجابة الحكومة لمطالبيـ، ممخصًا مطالب نقابتو بسداد 
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المستحقات المالية لمجامعات الفمسطينية مف موازنة الحكومة وتوفير التأميف الصحي لموظيفيـ بعد انتياء 
 ظفيف األكاديمييف مف العالوات، وغيرىا.مدة خدمتيـ وعدـ حرماف المو 

 11/10/2012قدس برس، 
 

 تبكير انتخابات الكنيست في صالح االقتصاد الفمسطينيخبراء إقتصاد:  34
قاؿ خبراء اقتصاديوف فمسطينيوف أف إجراء االحتالؿ اإلسرائيمي انتخابات برلمانية مبكرة مف شأنو  :السبيؿ

طيني، ووصفوا سياسات حكومة بنياميف نتنياىو بأنيا "األصعب مقارنة أف يؤثر إيجابًا عمي االقتصاد الفمس
 بحكومات األحزاب األخرى".

وقاؿ نصر عبد الكريـ أستاذ االقتصاد بجامعة بير زيت أف "أي حكومة ستفرزىا  االنتخابات اإلسرائيمية 
واستبعد  ينًا وتطرفا".القادمة لف تزيد االقتصاد الفمسطيني أعباء أخرى كوف حكومة نتنياىو األكثر يم

عبدالكريـ في تصريحات لوكالة األناضوؿ لألنباء اليوـ تأثر االقتصاد الفمسطيني سمبًا حاؿ إجراء 
االنتخابات البرلمانية في إسرائيؿ، مشيرًا إلى إمكانية تحسف االقتصاد في حاؿ وصؿ حزب العمؿ أو كاديما 

إلسرائيمية يوما سببا أساسيا بتردي أو نمو االقتصاد وأضاؼ عبدالكريـ "لـ تكف االنتخابات ا لمحكومة.
 الفمسطيني ولكف نتأثر بسياسات األحزاب الحاكمة".

مف جانبو استبعد باسـ مكحوؿ الخبير االقتصادي الفمسطينى، وقؼ توريد أمواؿ الضرائب أو تأثر اقتصاد 
ائيؿ غير معنية بزعزعة األمف بمدف الضفة الغربية سمبا بسبب االنتخابات اإلسرائيمية، مشيرا إلى أف "إسر 

 الضفة".
 12/10/2012، السبيل، عّمان

 
 طنان من االغذية الفاسدة أ عشرة تالفإغزة:  35

أكدت المباحث العامة التابعة لمحكومة المقالة أف قسـ مباحث التمويف بمحافظة غزة، وباالشتراؾ مع : غزة
باف، والعصائر، والمرتديال، الفاسدة والمنتيية أطناف مف األجباف، واألل 6الطب الوقائي، ضبط حوالي 

 وأشارت إلى أنيا أتمفت ىذه الكمية مف االغذية الفاسدة، التي "تـ ضبطيا في أحد المصانع". الصالحية.
وفي ذات السياؽ قالت مباحث التمويف بمحافظة غزة، انيا ضبطت باالشتراؾ مع حماية المستيمؾ، حوالي 

اكر والجؿ المنتيي الصالحية في أحد المستودعات، مشيرة الى انيا اتمفت اطناف ونصؼ طف، مف السك 4
 ىذه الكمية مف االغذية غير الصالحة لالستخداـ اآلدمي.

 11/10/2012، القدس، القدس
 
 
 
 

 الثامن لمكتاب فتتاح معرض فمسطين الدوليا 36
معارض في مدينة البيرة افتتح رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض مساء أمس في قاعة أرض ال: البيرة

وعاصمتيا القدس"، الذي يحمؿ ىذا  194معرض فمسطيف الدولي الثامف لمكتاب، في دورتو "فمسطيف الدولة 
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العاـ شعار "بالقراءة نرتقي"، بحضور وزيرة الثقافة سياـ البرغوثي، وعدد واسع مف المسؤوليف وممثمي 
 المؤسسات األىمية والكتاب واألدباء.

 12/10/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 الكتشاف أرض المدينة وفضائيا  "مسارات أريحا" 37
، لمفنانة األردنية سماح حجاوي، كاف أوؿ "أريحا أواًل: خريطة الطريؽ الجديدة": بديعة زيداف –راـ اهلل 

فمسطينييف وعرب  المتضمف نشاطات ثقافية وأعمااًل فنية لخمسة فنانيف "مسارات أريحا"نتاجات مشروع 
أريحا األقرب إلى "وأجانب، كخطوة في اتجاه إطالؽ النسخة الرابعة مف معرض المدف تحت عنواف 

 ."األرض... أبعد مف السماء
، كبداية لتأسيس السمطة "غزة أريحا أوالً "وتقوـ فكرة عمؿ حجاوي عمى العودة إلى المرجعية التاريخية 

طالؽ في مسيرة مف مدينة أريحا لطرح أفكار وحموؿ سياسية بديمة لممسألة الفمسطينية، إذ تقترح الفنانة االن
 الفمسطينية، ورسـ خريطة طريؽ جديدة.

 12/10/2012، الحياة، لندن
 

 المممكة الضفة أردنية وىي جزء من يعمن أن ألمير حسنا ":العربي المستقبل" 38
ينة نابمس في الضفة الغربيػة، لي مدشاكر الجوىري: تحدث األمير حسف بف طالؿ بود واضح ألىا -عماف 
عضاء جمعية عيبػاؿ الخيريػة، المقػاء الػذي عقػد مسػاء الثالثػاء بحضػور "الػوطف"، رتبػو طػاىر المصػري أمف 

بػػف نػػابمس، الػػذي قػػدـ األميػػر بمغػػة واضػػحة المغػػازي "مواطنػػوف صػػالحوف يرحبػػوف  رئػػيس مجمػػس األعيػػاف، وا 
تقػػديـ الػػذي يريػػد تأكيػػد المواطنػػة األردنيػػة لمفمسػػطينييف فػػي بػػأمير صػػالح".. ولفػػت المصػػري إلػػى تقصػػده ىػػذا ال

ف مواربة.  األردف، وا 
أما األمير فقػد عبػر عػف موقػؼ ورؤيػة جديػدة حيػاؿ العالقػة بػيف األردف والضػفة الغربيػة.. مؤكػدا أف الضػغة 

 الغربية ىي جزء مف المممكة األردنية الياشمية، التي تشكمت مف ضفتي النير.
الشػػػرقية ىػػػي جػػػزء مػػػف المممكػػػة األردنيػػػة الياشػػػمية، التػػػي أطمػػػؽ عمييػػػا ىػػػذا اإلسػػػـ حػػػيف وأوضػػػح أف الضػػػفة 

توحدت الضفتاف. وأشار األمير إلى أف سقؼ مواقؼ الواليات المتحػدة ىػو الموقػؼ اإلسػرائيمي، وأف الموقػؼ 
 اإلسرائيمي اآلف ىو موقؼ بنياميف نتنياىو.

ف ىػػذا الحػػؿ قػػد انتيػػى فػػي الوقػػت الحػػالي، وأف كػػال وأبػػدى األميػػر أنػػو شخصػػيا لػػيس ضػػد حػػؿ الػػدولتيف، وأ
الجػػانبيف العربػػي واإلسػػرائيمي لػػـ يعػػودا يتحػػدثاف عػػف تسػػوية سياسػػية لمقضػػية الفمسػػطينية، مممحػػا كػػذلؾ إلػػى 
انتياء اتفاؽ اوسموا بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي. وكشػؼ األميػر عػـ أنػو يعتػـز زيػارة جمعيػات أخػرى 

 ضفة الغربية في األردف.تمثؿ اىالي مدف ال
وفيػػـ الحضػػور أف األميػػر يعمػػؿ عمػػى إعػػادة وحػػدة ضػػفتي نيػػر األردف، مػػرحبيف بػػذلؾ.. تحػػت تػػأثير تواضػػع 
األميػر، وتحببػو لمحضػػور ذاكػر اسػماء بعػػض شخصػيات نػابمس التػػي التقاىػا حػيف زار نػػابمس ألوؿ مػرة سػػنة 

عنػػدليب العمػػد، التػػي قػػاؿ إنيػػا شػػعر  ، حػػيف كػػاف فتػػى صػػغيرا، ومػػف بػػيف مػػف عػػدد اسػػماءىـ الحاجػػة2:76
 بالخوؼ منيا، فما كاف مف الدكتور عصاـ العمد، إال أف ارتجؿ قصيدة ترحيب ومحبة لشخص األمير.

 22/25/1521، المستقبل العربي
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 وأسقطت قرب مفاعل ديمونا حساسةطائرة اخترقت دفاعات العدو وحمقت فوق مناطق ال :اهلل نصر 39
بػػدوف  الحػػزب يقػػؼ وراء إطػػالؽ طػػائرة االسػػتطالع أفاهلل  السػػيد حسػػف نصػػر "ب اهللحػػز "أكػػد األمػػيف العػػاـ لػػػ

 ."عممية نوعية جدا في تاريخ المقاومػة"السبت الماضي. واعتبر إطالؽ الطائرة "إسرائيؿ"التي أسقطتيا  طيار
أرسػػمت المقاومػػة اإلسػػالمية فػػي لبنػػاف )الجنػػاح العسػػكري لمحػػزب( " أفوكشػػؼ فػػي كممػػة متمفػػزة مسػػاء أمػػس، 

الطائرة مف األراضي المبنانية باتجاه البحر، وسػيرتيا مئػات الكيمػومترات فػوؽ البحػر واخترقػت دفاعػات العػدو 
 ."اكتشفت قرب مفاعؿ ديمونا وأسقطت أف إلىوحمقت فوؽ مناطؽ حساسة جدا 

 إلىة، وصوال طارت في مسارىا المحدد بدقة واخترقت اإلجراءات اإلسرائيمي"الطائرة  أفاهلل عمى  وشدد نصر
سػمحت ليػا بػأف تػدخؿ عشػرات الكيمػومترات فػي اليابسػة  أنيا "إسرائيؿ"، مؤكدا اف قوؿ "منطقة مفاعؿ ديمونا

حمقت الطػائرة فوقيػا مميئػة  إلى، الفتا الى اف المناطؽ "كذب عمى شعبيا"إلسقاطيا في منطقة غير مأىولة، 
 ."اإلسرائيمية واألميركية واألطمسية"بالرادارات 

مػف أوائػؿ مػف "الػذي كػاف  "األخ ربيػع"أيوب، تيمنًا بالنبي وتخميػدًا لػذكرى "اهلل عمى الطائرة اسـ  مؽ نصروأط
يؤكد اف فريقنا ال يشػغمو شػيء عػف القضػية "في ىذا المجاؿ. وقاؿ اف العممية استغرقت تحضيرًا كبيرًا  "عمؿ

 ."األساسية
21/25/1521، الحياة، لندن  

 
 اإلسرائيمية المتكررةردة فعل عمى االعتداءات ىي  حزب اهلل طائرة: عون 45

النائػػب ميشػػاؿ عػػوف فػػي مقابمػػة مػػع الزميػػؿ مارسػػيؿ غػػانـ فػػي برنػػامج  "التغييػػر واإلصػػالح"شػػدد رئػػيس تكتػػؿ 
منطقنػا السػيادي أف "، تعميقًا عمى موضوع الطائرة التي خرقت أجواء فمسطيف المحتمة، عمى أف "كالـ الناس"

عمػػػى  "حػػػزب اهلل"الطػػػائرة ىػػػي ردة فعػػػؿ مػػػف "، معتبػػػرًا اف "سػػػرائيمي فػػػوؽ أراضػػػينانوقػػػؼ اختػػػراؽ الطيػػػراف اإل
 ."االعتداءات االسرائيمية المتكررة عمى األراضي المبنانية

21/25/1521، السفير، بيروت  
 

 "مقاطعة إسرائيل"دعم اقتراح تعديل قانون ت المبنانية لدعم قانون المقاطعة: الجمعية 42
، "دعـ اقتراح تعػديؿ قػانوف مقاطعػة إسػرائيؿ"مؤتمرًا صحافيًا لػ "ية لدعـ قانوف المقاطعةالجمعية المبنان"عقدت 

، "فخػر لنػػا"وشػدد نقيػػب الصػحافة محمػػد البعمبكػي عمػػى ضػرورة المقاطعػػة، معتبػرا أنيػػا  ."نقابػة الصػػحافة"فػي 
لية المقاطعػػة ال مسػػؤو "الػػدكتور سػػماح إدريػػس إف  "حممػػة مقاطعػػة داعمػػي إسػػرائيؿ فػػي لبنػػاف"فيمػػا قػػاؿ رئػػيس 

تقػػع عمػػى كاىػػؿ المجتمػػع المػػدني فحسػػب، ألف أقصػػى مػػا يمكػػف أف تقػػوـ بػػو مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني ىػػو 
 ."اإلبالغ واإلشعار

21/25/1521، السفير، بيروت  
 
 
 

 العربية: المساس باألقصى والمقدسات ييدد األمن في المنطقة الجامعة 41
نتياكات الخطيرة والممنيجة والمتكررة عمى مدينة القدس المحتمة داف مجمس جامعة الدوؿ العربية اال :القاىرة

 مف قبؿ سمطات االحتالؿ الصييوني، وتصعيد اعتداءاتيا عمى حرمة المقدسات اإلسالمية والمسيحية.
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، "تكرار محاوالت المتطرفيف الصياينة اقتحاـ المسجد 22/21وانتقد المجمس في بياف لو يوـ الخميس 
االعتداء عمى المصميف عمى غرار االعتداء المتواصؿ عمى الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ، األقصى وباحاتو و 

في تحدٍّ صارخ لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانوف الدولي واتفاقيات جنيؼ القاضية بالمحافظة عمى 
مغبة اإلقداـ وحذر البياف سمطات االحتالؿ الصييوني مف  المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس".

عمى أي عمؿ عدواني يستيدؼ المسجد األقصى، وأكد أف مدينة القدس وعمى رأسيا المسجد األقصى 
المبارؾ وجميع المقدسات المسيحية واإلسالمية ىي خط أحمر ال يمكف تجاوزه وأف أي اعتداء عمييا سييدد 

 األمف واالستقرار في المنطقة برمتيا.
 22/25/1521المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 مصر تحث أطراف عممية السالم عمى إدراك حجم التغيير بالمنطقة 43

: دعا وزير الخارجية المصري محمد عمرو جميع األطراؼ المعنية بعممية السالـ في الشرؽ .(أ.ب.د)
ي األوسط إلى إدراؾ حجـ التغيير الحالي في المنطقة العربية وأخذ التطورات السياسية الراىنة في المنطقة ف

الخميس لمبعوث األمـ المتحدة لمشرؽ األوسط روبرت سرى الذي  واستقبالخالؿ  ،وطالب عمرو الحسباف.
بإدراؾ المدى الذي بمغتو حالة اإلحباط لدى الشارع العربي إزاء استمرار التعثر، بؿ  ،يزور مصر حالياً 

ر معاناة الشعب الفمسطيني في ظؿ التوقؼ التاـ، في عممية السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف واستمرا
 سياسات الحصار واإلغالؽ واالستيطاف اإلسرائيمية.

 21/25/1521، لندن، القدس العربي
 

 حصموا عمى الجنسية المصرية خالل الشيور الماضية فمسطينيألف  55: "المصريةالوطن " 44
، فمسطينيألؼ  61حو ، عف منح نالمصرية وزارة الداخمية فيوؿ ؤ كشؼ مصدر أمنى مس :أحمد الخطيب

يعمؿ  الذيغالبيتيـ مف قطاع غزة، الجنسية المصرية خالؿ الشيور القميمة الماضية. وقاؿ المصدر، 
الوطف، إف وزارة الداخمية لدييا تعميمات بمنح جميع الفمسطينييف جريدة بقطاع مصمحة الجوازات واليجرة، ل
مايو  ي أيار/صدر ف يالذ "اإلدارية العميا"عوائؽ تنفيذًا لحكـ  أيمف أميات مصرية الجنسية دوف 

، وىو ما أدى الرتفاع عدد الحاصميف عمى الجنسية المصرية مف الفمسطينييف بشكؿ غير مسبوؽ الماضي
منح الجنسية  ييناير، وأشار إلى أف مصر تحتؿ المرتبة الثانية اآلف بعد األردف ف 36بعد ثورة 

 لمفمسطينييف. 
ألؼ طمب لفمسطينييف آخريف  46ع الجوازات واليجرة ينظر اآلف ما يقرب مف وأشار المصدر إلى أف قطا

 يريدوف الحصوؿ عمى الجنسية المصرية. 
 22/25/1521، ةقاىر ال الوطن،

 
 

 التركية تستنكر اعتداءات اإلسرائيميين عمى كنيسة بالقدس الخارجية 45
القدس،  فيعمى كنيسة القديس جورج  خراً وقع مؤ  الذياستنكرت وزارة الخارجية التركية االعتداء : حسيف يم

مؤكدة أف تركيا تديف بشدة بجميع أعماؿ العنؼ المستيدفة لألماكف المقدسة بغض النظر عف األدياف و 
، أنيا تعارض ممارسات الرسمي اإللكترونيبياف ليا نشرتو عمى موقعيا  في الوزارةوأضافت  المعتقدات.
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ماكف المقدسة بشدة، كما ناشد البياف السمطات اإلسرائيمية إلى اتخاذ العناصر اإلسرائيمية المتطرفة ضد األ
 إجراءات حازمة تجاه الواقعة واإلسراع بتسميـ مرتكبييا لمعدالة.

 22/25/1521اليوم السابع، القاىرة، 
 

 منظمات وىيئات حقوقية وسياسية تطالب السمطات المغربية بوقف التعامل مع الدولة العبرية 46
 أشكالوالسمطات المغربية بوقؼ التعامؿ بمختمؼ  أىميةبت منظمات وىيئات حقوقية وسياسية الرباط: طال

وزير  إلىوقالت رسالة وجيت  عمى استصدار قانوف يجـر مثؿ ىذا التعامؿ. والحثمع الدولة العبرية 
راؽ الفالحة والصيد البحري وقعتيا جمعية بي دي إس المغرب ومجموعة العمؿ الوطنية لمساندة الع

وفمسطيف والشبكة المغربية لمدفاع عف الحؽ في الصحة والجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفمسطيني 
والمنظمة الديمقراطية لمشغؿ والجمعية والمغربية لحقوؽ اإلنساف والكنفدرالية الديمقراطية لمشغؿ وجمعية 

المغرب والدولة العبرية خاصة في ت التعامؿ بيف االحظت تزايد عممي إنياالتضامف المغرب فمسطيف 
 الميداف االقتصادي وتحديدا بالميداف الفالحي.

 21/25/1521، لندن، القدس العربي
 

 واشنطن يحذر من انييار السمطة الفمسطينية وابتعادىا عن حل الدولتين معيد 47
، تحت 21/21 األربعاء يوـنظـ معيد واشنطف لسياسة الشرؽ األدنى ندوة  :سعيد عريقات -واشنطف 

عنواف مستقبؿ السمطة الفمسطينية، بإدارة مدير المعيد روبرت ساتموؼ ومشاركة الصحفي اإلسرائيمي 
، والذي يعمؿ أيضًا كباحث في المعيد وخبير "إسرائيؿ"المعروؼ إىود يعاري مف القناة الثانية مف تمفزيوف 

معة جورج واشنطف في العاصمة األمريكية أستاذ القانوف في جا ،في شؤوف السمطة الفمسطينية، وناثاف براوف
 والباحث الخبير في الشؤوف الفمسطينية في معيد كارنجي لمسالـ.

واستيؿ روبرت ساتموؼ تقديمو لمخبيريف مذكرًا الحضور "إف المرشح الجميوري لمرئاسة ميت رومني أعاد 
و يمتـز بقياـ دولة فمسطينية ديمقراطية الحياة لمناقشة حؿ الدولتيف والتسوية الفمسطينية اإلسرائيمية بقولو أن

إلى جانب دولة إسرائيؿ الييودية في خطابو في أكاديمية فرجينيا العسكرية االثنيف الماضي"، واستدرؾ 
"إال أف حقيقة الواقع عمى األرض لمسمطة الفمسطينية تبدو كاحمو مما يدفع المرء لمتساؤؿ  :ساتموؼ قائالً 

 يكة االنييار".عما إذا كانت ىذه السمطة وش
وقاؿ إىود يعاري أنو يعتقد "أف الفمسطينييف يتراجعوف اختياريًا عف حؿ الدولتيف ويمحصوف في بدائؿ أخرى 
بعيدة عف ذلؾ مثؿ االنتظار الطويؿ أو عبر قنوات األمـ المتحدة لمضاعفة التعقيدات التي تواجييا 

واضح إلى أف السمطة الفمسطينية تمارس "فؾ  ، ووصؼ يعاري وضعًا في الضفة الغربية يدؿ بشكؿ"إسرائيؿ
ارتباط إداري قد ينتيي بيـ إللقاء مسؤوليات إدارة الضفة الغربية بكافة تفاصيميا مرة أخرى عمى كاىؿ 
إسرائيؿ". وكرر يعاري مرة تمو األخرى أف "ىدؼ الحركة الوطنية الفمسطينية بتعبيراتيا المختمفة خاصة 

حؿ الدولتيف وتعتبر ذلؾ حاًل عقابيًا، وما عمينا إال أف نتحدث إلى القيادات الشابة حركة فتح لـ تمتـز يومًا ب
 في المدف الفمسطينية مثؿ الخميؿ ونابمس وجنيف لالكتشاؼ ذلؾ".

وأوضح يعاري أنو "في الوقت الذي تقوؿ فيو العائالت الفمسطينية العريقة في القدس لمسمطة الفمسطينية 
د مف الفمسطينييف بيدوء وفي الخفاء مف أجؿ الحصوؿ عمى الجنسية اإلسرائيمية، ابتعدوا عنا يعمؿ العدي

وقاؿ إىود يعاري" إنني أدؽ ناقوس  وتجدىـ يتعمموف العبرانية ووسائؿ االندماج في المجتمع اإلسرائيمي".
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 –نيا ىذه السمطة التي ال يمكف االستغناء ع - الخطر حيث أف السمطة الفمسطينية تنيار أماـ أعيننا
 ألسباب عدة منيا سوء اإلدارة والفساد، واإلفالس الذي تتعرض إليو، خاصة وأنيا مدانة بػ واحد ونصؼ

ف العرب لـ يوفوا أويدعي يعاري " ( مميار دوالر ال يمكف ألي مف البنوؾ الفمسطينية تسديدىا".2.6)
لى حركة حماس في غزة ألسبابيـ مميوف دوالر إ 311بالتزاماتيـ المالية لمسمطة، بينما تقوـ قطر بمنح 

مشيرًا إلى أف كؿ ىذه األمور مجتمعة ضربت االقتصاد الفمسطيني وحولتو إلى "اقتصاد تابع،  الخاصة"
%" وفؽ تقرير البنؾ الدولي الذي صدر 61يعتمد عمى المعونات المالية مف الدوؿ المانحة بنسبة تزيد عف 

 الشير الماضي.
ات الذيف "ال يستثمروف أمواليـ في االقتصاد الفمسطيني"، كما تحدث عف وانتقد يعاري فمسطينيي الشت

أوضاع سياسية فمسطينية متوترة داخؿ حركة فتح وصفيا "باالنتظار والتأىب لممرحمة القادمة، أو عند غياب 
ؿ رئيس السمطة الفمسطينية بسبب االستقالة أو الموت" متوقعًا صراعًا محتدمًا بيف شخصيات فمسطينية مث

أميف مقبوؿ الذي يخوض انتخابات رئاسة البمدية في نابمس ضد غساف الشكعة، ومحمود العالوؿ "الذي 
يطمح في أف يصبح رئيسًا بداًل مف عباس"، وفي المقابؿ، بحسب يعاري "ىناؾ تيارات بدأت تعاير فكرة حؿ 

التيارات يقودىا نبيؿ السمطة بمضموف اتفاقات أوسمو وبحث وسائؿ مختمفة لمتواصؿ مع غزة وأف ىذه 
ف  شعث، وياسر عبد ربو، ومحمود العالوؿ، لتحويميا السمطة مف خدمة االحتالؿ إلى وضع وطني ذاتي، وا 
كانوا ال يعرفوف ىويتو". بينما يعمؿ آخروف "مثؿ سري نسيبة الذي يحاوؿ جعؿ الضفة الغربية جزءًا شبو 

ثالث يقوده أحمد الخالدي ومجموعة أخرى مف العائالت مستقؿ بكنفدرالية مع إسرائيؿ". كما أف ىناؾ "تيار 
الفمسطينية في نابمس والمدف األخرى مف ذوي العالقات التجارية العريقة مع النظاـ الياشمي في األردف 

 الذي يعمموف مف أجؿ كنفدرالية مع األردف".
 سد في سوريا".ويعتبر يعاري "إننا سنرى التغير في األردف في اليـو التالي لسقوط بشار األ

وقاؿ يعاري في إطار رده عمى سؤاؿ وجيتو القدس بخصوص تحمؿ سياسة االستيطاف لحكومة نتنياىو 
والحكومات اإلسرائيمية المتتابعة وعدواف االحتالؿ اإلسرائيمي مسؤولية "فشؿ السمطة في الوفاء بوعودىا في 

ى االستيطاف واستشرائو في فشؿ المساعي في تحقيؽ الدولة الفمسطينية المستقمة" أنو يرفض "وضع الموـ عم
عممية السالـ" قائاًل "إف الحركة الوطنية الفمسطينية وخاصة حركة فتح تعتبر أنيا فقدت روحيا عندما تخمت 
عف الكفاح المسمح واختارت العمؿ البيروقراطي السياسي، سعيًا وراء حؿ الدولتيف الذي يتناقض مع مبادئيا 

 رىا".السياسية مف وجية نظ
أما ناثاف براوف فقد وصؼ "وضعًا مزريًا تعيش فيو السمطة الفمسطينية في مرحمة انتظار أزلية ال يعرفوف 

ف السمطة الفمسطينية ال تنيار اآلف أماـ أعيننا كما قاؿ يعاري ولكنيا في حقيقتيا أأفقيا"، ويشرح براوف "
غير متفائؿ بالنسبة لحؿ الدولتيف الذي يتالشى وقاؿ براوف أنو  عاـ أو أكثر". 25بدأت في االنييار منذ 

"في الوقت الذي ال تبدو فيو السمطة الفمسطينية قادرة عمى االستجابة لمطالب الفمسطينييف باالستقالؿ وقياـ 
الدولة، ويجد الجميع أنفسيـ يراوحوف في المكاف، خاصة وأف ىناؾ تفكؾ فمسطيني داخمي ؛ حماس تحكـ 

% مف ميزانية السمطة 69مامًا عف السمطة الفمسطينية، مع العمـ أنيا تحصؿ عمى غزة بأساليب مختمفة ت
بحسب ادعاءات سالـ فياض وال تريد حماس أكثر مف ذلؾ، وىو في حقيقة األمر السبب وراء إبعاد خالد 

 مشعؿ".
األنظمة  واعتبر براوف أف خيبة الفمسطينييف في السمطة "تنبع مف تجربتيـ حيث أنيـ اختبروا كؿ مساوئ

 العربية الديكتاتورية دوف االستفادة مف االمتيازات التي تقدميا الدولة مثؿ أشقائيـ العرب".
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وحوؿ عدـ اقتداء الفمسطينييف بالشعوب العربية األخرى التي اختبرت ثورات الربيع العربي اعتبر ناثاف 
مف االنتفاضة الثانية التي جمبت ليـ الدمار براوف )ووافقو يعاري الرأي( بأف الفمسطينييف "تعمموا درسًا مريرًا 

وحتى اليـو وبالتالي فإف مف الخطأ وصؼ ما  3115والجدار، وأقحمتيـ في مرحمة محاولة التعافي منذ عاـ 
فعمو فياض مف إعادة بناء المؤسسات بالتحضير لمدولة كوف أنو ركز في معظمو عمى رأب التصدع الذي 

إال أف براوف عبر عف اعتقاده "إف ىذا الوضع ال يمكف  يجة لتمؾ االنتفاضة".ألـ بالوضع الفمسطيني العاـ نت
أف يستمر، خاصة وأف األمؿ في مستقبؿ أفضؿ لمفمسطينييف يتبدد ويجدوف أنفسيـ أماـ طريؽ مسدود 
سيدفع بيـ إلى نشاطات جديدة يصعب التخميف في طبيعتيا اآلف "، وأف ىناؾ وضعًا حاليًا ال يمكف وصفو 

 " بفترة االنتظار الفمسطينية مجيولة التكيف". إال
واختتـ إىود يعاري الندوة باإلجابة عمى سؤاؿ يخص الخطوات اإلسرائيمية عمى المدى القصير قائاًل "أعتقد 

مايو القادـ، / بأف االنتخابات القادمة ستنتج حكومة تحالؼ إسرائيمية بيف حزبي العمؿ والميكود في شير أيار
ألؼ مستوطف مف الضفة الغربية  61حكومة عمى عاتقيا القياـ بخطوات انفرادية مثؿ جالء ستتخذ ىذه ال

عادتيـ إلى إسرائيؿ والتخمي عف جزء كبير مف أراضي الضفة الغربية آخذيف بعيف االعتبار المتطمبات  وا 
قادمة" محذرًا مف مغبة األمنية اإلسرائيمية، وأنيـ سيستعمموف ىذا اإلطار في التفاوض مع اإلدارة األمريكية ال

 انييار السمطة الفمسطينية.
 22/25/1521، القدس، القدس

 
 "إسرائيلـ"كنائس أمريكية تطالب بوقف المساعدات األمريكية ل 48

رس في واشنطف بطمب جمف قادة كبريات الكنائس في الواليات المتحدة إلى أعضاء في الكون 26توجو 
 ."إسرائيؿػ"وقؼ الدعـ األمريكي ل

ونقمت اإلذاعة  تستخدـ األسمحة األمريكية في خرؽ حقوؽ اإلنساف. "إسرائيؿ"ىذا الطمب باعتبار أف  ويأتي
اإلسرائيمية، التي أشارت إلى النبأ، إلى أف جيات سياسية إسرائيمية قالت إف ىذا الطمب يعتبر سابقة لـ 

أف المنظمات الييودية في  وأشارت اإلذاعة إلى يسبؽ ليا مثيؿ في التدخؿ الديني بالشؤوف السياسية.
الواليات المتحدة ردت بحدة عمى الطمب، في حيف قامت ما تسمى "الييئة ضد التشيير" بإلغاء مشاركتيا في 

 مناسبة مشتركة مع منظمات مسيحية.
 22/25/1521، 48موقع عرب 

 
 "الجياد"ضد  "إسرائيل"دعوة لمقاطعة مترو واشنطن لحممو ممصقات مؤيدة لـ 49

رس األمريكي إلى مقاطعة مترو واشنطف ووسائؿ نقؿ في مدف جدعا نائب ديمقراطي في الكون: (.)أ.ؼ.ب
 في العالـ اإلسالمي. "الوحشية"تديف الجياد و "إسرائيؿػ"أخرى وضعت فييا ممصقات لحممة إعالنية مؤيدة ل

ا األسبوع، ووضعت الممصقات التي وزعت أيضًا في قطارات في نيويورؾ وحافالت في ساف فرانسيسكو ىذ
تممؾ حؽ حرية  في أربع مف محطات مترو واشنطف بعدما رأى قاض أف المجموعة التي تقؼ وراء الحممة

التعبير. وحاولت إدارة مترو واشنطف التي عبرت عف قمقيا مف مشكالت أمنية، تأخير وضع ىذه الممصقات 
إلنساف المتحضر . ادعموا في كؿ حرب بيف اإلنساف المتحضر والمتوحش ادعموا ا"التي كتب عمييا 

 ."إسرائيؿ. اىزموا الجياد
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وقاؿ النائب عف كاليفورنيا مايؾ ىوندا في بياف إنو يدعـ حرية التعبير التي يكفميا الدستور ويتفيـ قرار 
ليذا السبب ". وأضاؼ "الحؽ في عدـ دعـ خطابات لمكراىية ىو حؽ أيضاً "القضاء . لكنو رأى أيضًا أف 

قاطعة مترو واشنطف إذا كاف ذلؾ ممكنًا ووسائؿ النقؿ العامة في أماكف أخرى وضعت أشجع الناس عمى م
ال يتوجب عمينا دعـ خطابات ". وأكد النائب األمريكي "فييا ىذه الممصقات حتى سحب الممصقات

 ."الكراىية
ديفانس مديرة منظمة المبادرة األمريكية لمدفاع عف الحرية )أميريكاف فريدوـ  ،ورفضت باميال غيمر

تشير إلى "التي تقؼ وراء الحممة، االتيامات بأف الحممة تطاؿ كؿ المسمميف. وقالت إف الحممة  ،انشياتيؼ(
ال ". وأضافت أف الممصؽ "الجياد، كؿ إرىابيي الجياد ىـ مسمموف، ولكف كؿ المسمميف ليسوا إرىابييف

اد . أنو يدعو الناس إلى الوقوؼ ضد الممصؽ يتحدث عف الجي". وتابعت أف "يشير إلى المسمميف إطالقاً 
 ."الذيف يشنوف ىجمات جيادية ضد مدنييف أبرياء والذيف يحتفموف بيـ ويعتبرونيـ أبطاالً 

غيمر بشدة،  :التي تعد أكبر مجموعة أمريكية لمكافحة معاداة السامية ،وانتقدت رابطة مكافحة التشيير
 ."بني نظريات المؤامرةبالتعصب األعمى الشديد ضد المسمميف وت"واتيمتيا 

 21/25/1521الخميج، الشارقة، 
 

 "جيش الدفاع"دفاعات  "الطائرة الغامضة"التي اخترقت فييا  "دقيقة 15"نقاش إسرائيمي حول الـ  55
ال يختمػػػؼ إسػػػرائيمياف عمػػػى أف الطػػػائرة مػػػف دوف طيػػػار التػػػي حمقػػػت طيمػػػة : آمػػػاؿ شػػػحادة -القػػػدس المحتمػػػة 

رائيمية ووصمت إلى بعد ثالثيف كيمومترًا مف مفاعؿ ديمونػة، إنمػا تشػكؿ تحػديًا عشريف دقيقة في األجواء اإلس
جويًا جديدًا إلسرائيؿ يغيِّر قواعد المعبة الحربية التي ترسميا القيادة العسػكرية وتػروج ليػا فػي حممػة تيديػداتيا 

عػف الػرد، واكتفػى رئػيس  . إسرائيؿ الرسمية تحفظػت"حرب لبناف الثالثة"واستعداداتيا لما أطمؽ عمييا البعض 
الحكومة بنياميف نتانياىو بالقوؿ إف بالده تدرؾ كيؼ تدافع عف أمنيا جػوًا وبػرًا وبحػرًا. أمػا الجػيش، فاقتصػر 
تعميقو المقتضب عمى تبجيؿ سالح الجو بنجاحو في إسقاط الطائرة عبر ثالث مراحؿ، ىي اكتشاؼ الطػائرة 

مراقبتيػا فػي أثنػاء مواصػمة طيرانيػا، ومػف ثػـ إسػقاطيا فػي منطقػة قبؿ أف تدخؿ سػماء إسػرائيؿ، ثػـ مرافقتيػا و 
 مفتوحة خالية مف السكاف.

لكف ىذا النجاح لـ ُيقنع الكثيريف، واألجواء التي سادت نقاش الخبراء األمنييف والعسكرييف الػذيف انشػغموا فػي 
سػرائيمي مػف المسػتقبؿ، لكػػف محاولػة فيػـ أىػداؼ ىػذه الطػػائرة ومػا تحممػو مػف رسػػائؿ، لػـ ُتْخػِؼ ذلػؾ القمػػؽ اإل

حػػزب " -وفػػؽ إسػػرائيؿ-المؤكػػد ىػػو أف إطػػالؽ الطػػائرة يحمػػؿ اكثػػر مػػف رسػػالة َقَصػػَد مطمقوىػػا توجيييػػا، وىػػـ 
يػػػراف، والرسػػػالة األقػػػوى ىػػػي أف قػػػدرات  "اهلل بػػػدأت بتجػػػاوز القػػػدرات الصػػػاروخية التػػػي تعتقػػػدىا  "حػػػزب اهلل"وا 

عػػف  "حػػزب اهلل"والعسػػكرية منػػذ سػػنتيف عمػػى األقػػؿ، فقػػد كشػػؼ إسػػرائيؿ وتتحػػدث عنيػػا تقاريرىػػا االسػػتخبارية 
بعض مفاجستو الجوية التي لطالما ىدد بيا أمينو العاـ السػيد حسػف نصػر اهلل، وحممػت الطػائرة رسػالة تحػذير 
لإلسرائيمييف مف أف الحػزب لػيس فقػط قػادرًا، عبػر ترسػانتو الصػاروخية ذات القػدرات العاليػة، عمػى تيديػد كػؿ 

إسػػرائيؿ، مػػف الشػػماؿ وحتػػى الجنػػوب، بػػؿ أنػػو بػػات يممػػؾ قػػدرات جويػػة أيضػػًا، والطػػائرة مػػف دوف منطقػػة فػػي 
طيار ىي الوجبة األولى مف المفاجست التي قػد يواجييػا الجػيش اإلسػرائيمي إذا مػا وقعػت بالفعػؿ حػرب لبنػاف 

 الثالثة، كما ىي توقعات بعض العسكرييف اإلسرائيمييف.
فػي حػرب تمػوز، التػي تػـ تفجيرىػا  "حانيػت"خشى إسرائيؿ تكرار مفاجػأة سػفينة في ىذا الجانب مف الرسالة، ت

قػػػادرًا عمػػػى إسػػػقاط طػػػائرات إسػػػرائيمية.  "حػػػزب اهلل"بصػػػاروخ بحػػػري، وذلػػػؾ بتنفيػػػذ مفاجػػػأة جويػػػة يكػػػوف فييػػػا 
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ا والخطػر األكبػػر الػػذي يخشػاه اإلسػػرائيميوف، ىػػو إسػػقاط الطػائرات فػػي األراضػػي المبنانيػة خػػالؿ المعركػػة، وىنػػ
يكمف التحدي الكبير أماـ سػالح الجػو اإلسػرائيمي. وفػي ىػذا الجانػب، يقػوؿ مػدير مركػز الحػوار اإلسػتراتيجي 

حزب "إف وصوؿ ىذه الطائرة يؤكد امتالؾ "والخبير العسكري روبيف بدىتسيور حوؿ ىذه المفاجست الجوية: 
ت مػف دوف طيػار األجػواء اإلسػرائيمية، تكنولوجيا متطورة لـ نعرفيا مف قبؿ، فقػد سػبؽ أف اخترقػت طػائرا "اهلل

وبعضػػيا عػػاد مػػف دوف أف نػػتمكف مػػف إسػػقاطو، لكػػف اليػػوـ، وبعػػد وصػػوؿ الطػػائرة مػػف دوف طيػػار إلػػى عمػػؽ 
لـ يصؿ بعد إلى التكنولوجيا التػي تسػاعده عمػى  "حزب اهلل"األجواء اإلسرائيمية، اختمؼ الوضع، فصحيح أف 

وصػػحيح أيضػػًا أنػػو ال يممػػؾ القػػدرة الذاتيػػة عمػػى تسػػييرىا وفػػؽ  صػػناعة طػػائرة مػػف دوف طيػػار مػػف ىػػذا النػػوع،
مسػػػار دقيػػػؽ يتضػػػمف أىػػػدافًا مػػػف شػػػأف الوصػػػوؿ إلييػػػا المػػػس بمنشػػػست إسػػػتراتيجية وحساسػػػة إلسػػػرائيؿ، لكػػػف 

يمكنو أف يحقؽ كؿ ىذا بدعـ إيراف، التي تزوده بيذه النوعية مف الطائرات. إف  "حزب اهلل"صحيح أيضًا أف 
عمى إسقاط طائرات إسرائيمية، وخصوصًا في األراضي المبنانيػة، ىػو خطػر يجػب أف يقمقنػا،  "حزب اهلل"قدرة 

 يقوؿ بدىتسيور، الذي كاف اكثر اإلسرائيمييف وضوحًا في موقفو مف ىذه الطائرة.
أمػػا الجانػػب الػػذي لػػـ يناقشػػو اإلسػػرائيميوف، فيػػو الطريقػػة التػػي تػػـ فييػػا تسػػيير الطػػائرة، التػػي يػػرى بدىتسػػيور 

، األولػػى "حػػزب اهلل"ىنػػاؾ طريقتػػاف قػػد يكػػوف اسػػتخدميما "ميػػة كبيػػرة فػػي البحػػث ألجػػؿ معرفتيػػا، ويقػػوؿ: أى
يجعؿ الطائرة تطير لوحدىا وفؽ نظاـ ذاتي محػدد، وىػذه الطريقػة ىػي  "جي. بي. أس."بتسييرىا عبر جياز 

إلػى قػػدرات تكنولوجيػة عاليػػة األقػؿ مػدعاة لمقمػػؽ. أمػا الطريقػػة الثانيػة المحتممػػة، فيػي أف تكػػوف إيػراف وصػػمت 
تمكِّنيػػػا مػػػف إطػػػالؽ مثػػػؿ ىػػػذه الطػػػائرة وتسػػػييرىا عبػػػر األقمػػػار االصػػػطناعية، وىػػػذا ُيعتبػػػر أكثػػػر السػػػيناريوات 
خطػػػرًا، وىػػػو الػػػذي ترجحػػػو إسػػػرائيؿ، ومػػػف شػػػأنو أف يحسػػػـ فػػػي كسػػػر قواعػػػد المعبػػػة الحربيػػػة اإلسػػػرائيمية فػػػي 

 المنطقة، بحسب بدىتسيور.
ي تحمميػػا الطػػائرة مػػف دوف طيػػار، ىػػي أف مػػا يحػػؽ إلسػػرائيؿ يحػػؽ لغيرىػػا أيضػػًا، فػػإعالف الرسػػالة الثانيػػة التػػ

اإلسػػػرائيمييف عػػػف حقيػػػـ فػػػي اسػػػتمرار التحميػػػؽ فػػػوؽ األراضػػػي المبنانيػػػة والتقػػػاط صػػػور تضػػػمف ليػػػـ سػػػيطرة 
فػػي بػػأف تحمػػؽ طائراتػػو  "حػػزب اهلل"اسػػتخبارية عمػػى الوضػػع فػػي جنػػوب لبنػػاف، يعطػػي الحػػؽ أيضػػًا لمبنػػاف ولػػػ 

أجواء إسرائيؿ. وفي ىذا الجانب يقوؿ الخبيػر فػي شػؤوف الشػرؽ األوسػط أيػاؿ زيسػر، إف الطيػراف اإلسػرائيمي 
يحمػػؽ فػػي األجػػواء المبنانيػػة يوميػػًا لمػػدة ثػػالث أو أربػػع سػػاعات ويقػػوـ بميمػػات اسػػتخبارية مػػف دوف اعتػػراض 

قد يكوف حسف نصر اهلل أراد إبالغو  أيضًا أف يفعؿ ذلؾ، وىذا ما "حزب اهلل"أحد، وىو عمؿ يعطي الحؽ لػ 
 إلسرائيؿ، وفؽ زيسر.

القػػػدرة عمػػػى المواجيػػػة "مشػػػاركتو قواعػػػد المعبػػػة:  "حػػػزب اهلل"وأمػػػا الرسػػػالة الثالثػػػة التػػػي يراىػػػا زيسػػػر فػػػي تأكيػػػد 
ومعو إيراف أدركػا أف إسػرائيؿ  "حزب اهلل". ويتفؽ زيسر وبدىتسيور عمى أف "والتيديد مف دوف تصعيد التوتر

رد عمػػػى لبنػػاف لمجػػػرد وصػػػوؿ ىػػذه الطػػػائرة، ألف أي رد سػػػيعني إشػػعاؿ الحػػػرب، وىػػػذا جػػزء مػػػف قواعػػػد لػػف تػػػ
 ."المعبة، فقد وصمت الرسالة بقوة مع الحفاظ عمى عدـ التصعيد

 مراقبة الطائرة 
فػي تقرير الجيش اإلسرائيمي يؤكد أف أجيزة الرادار والمراقبة التقطت الطائرة قبؿ عشريف دقيقة مف إسػقاطيا، 

الوقت الذي كانت تحمؽ فوؽ البحر، وأف عدـ إسقاطيا منذ المحظة األولى، وفؽ ىذه التقارير، جػاء لضػماف 
أاّل يحػػدث اإلسػػقاط فػػي منطقػػة مأىولػػة، مػػا ييػػدد مواطنييػػا بػػالخطر وُيفقػػدىا امكانيػػة حصػػوؿ إسػػرائيؿ عمػػى 

مة عديػػػدة تطػػػرح ال ُيمكػػػف شػػػظاياىا لفحصػػػيا ومػػػف ثػػػـ معرفػػػة نوعيتيػػػا ومػػػدى تطورىػػػا وصػػػانعييا. لكػػػف أسػػػئ
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أصحاب ىذه الرواية الرد عمييا، وفي مركزىا: ما الذي أّكد إلسرائيؿ أف الطائرة ال تحمؿ متفجػرات، وبالتػالي 
 أمكف االنتظار عشريف دقيقة مع خطر أف يتـ تفجير الطائرة وىي مفخخة، ما يمحؽ أضرارًا فادحة؟

. وطػرح المخػاطر التػي يمكػف "أنا ال أقبض مثؿ ىػذه الروايػة"بدىتسيور اختار الرد عمى ىذه الرواية بالقوؿ: 
أف ُتمحقيػػا الطػػائرة خػػالؿ عشػػريف دقيقػػة مػػف تحميقيػػا فػػي األجػػواء اإلسػػرائيمية إذا مػػا كانػػت تحمػػؿ متفجػػرات، 
مشككًا في رواية الجػيش، ومتسػائاًل مػف أي نقطػة اكتشػفت إسػرائيؿ الطػائرة؟ وىػؿ تػـ اكتشػافيا منػذ إطالقيػا؟ 

السماح ليا بالتحميؽ عشريف دقيقة وال احد يعرؼ أىدافيا؟ وكيؼ قرر الجيش أف أىدافيا ليست  وكيؼ يمكف
خطيػػرة، وبأنيػػا ال تحمػػؿ متفجػػرات، ولػػـ تكػػف فػػي طريقيػػا لتنفيػػذ عمميػػة انتحاريػػة؟ وىػػؿ تمػػت بالفعػػؿ مراقبتيػػا 

 طواؿ ىذا الوقت؟
عػػف نجػػاح سػػالح الجػػو فػػي ىػػذه أسػػئمة كثيػػرة ُطرحػػت، لكػػف بدىتسػػيور حسػػـ موقفػػو بػػرفض حػػديث الجػػيش 

الواضػػػح والمؤكػػد أنػػػو ال يمكػػػف السػػماح لطػػػائرة عػػػدوة بػػالتحميؽ فتػػػرة طويمػػػة، بػػؿ كػػػاف يجػػػب "العمميػػة، وقػػػاؿ: 
 ."إسقاطيا في البحر

وانطالقػػػًا مػػػف ىػػػذه التسػػػاؤالت، ظيػػػر القمػػػؽ اإلسػػػرائيمي األكبػػػر فػػػي أف تتعػػػرض إسػػػرائيؿ لتحميػػػؽ عػػػدد مػػػف 
 حمؿ متفجرات، مف دوف أف تقدر منظومة الدفاع عمى إسقاطيا جميعًا.الطائرات في آف واحد وبعضيا ي

شػػكمت عمميػػة إرسػػاؿ الطػػائرة إنػػذارًا دفػػع إلػػى اتخػػاذ إجػػراءات جديػػدة لمواجيػػة ىػػذا التيديػػد المفػػاجئ، بتعزيػػز 
، تشػػػتمؿ عمػػػى "بػػػاتريوت"قػػػدرات الرصػػػد والمراقبػػػة، فنصػػػبت بطاريػػػة صػػػاروخ أرض جػػػو أميركيػػػة مػػػف طػػػراز 

ذار المبكػػػر، فػػػي منطقػػػة حيفػػا عنػػػد قمػػػـ جبػػػاؿ الكرمػػػؿ، وذلػػؾ بيػػػدؼ حمايػػػة المنشػػػست الحيويػػػة منظومػػة اإلنػػػ
 271والحساسػػة، خاصػػػة فػػي منطقػػػة خمػػيج حيفػػػا. ىػػػذه المنظومػػة قػػػادرة عمػػى اعتػػػراض طػػائرات مػػػف مسػػػافة 

قػدرة رصػد  كيمومترًا، كما تـ إدخاؿ شبكات إنذار مبكر تػػػػزيد مػف 71كيمومترًا واعتراض صواريخ مػػػف مسافة 
 حركة الصواريخ والػػطائرات واكتشػػافيا عمى عػمّو منخفض.

وىنػا يشػير مسػؤوؿ أمنػي إسػػرائيمي إلػى أف الحػرب المقبمػة ستشػيد وصػػوؿ طػائرات إيرانيػة وسػورية أيضػًا مػػف 
دوف طيػػػار، تقػػػوـ بعمميػػػات انتحاريػػػة، وىػػػي طػػػائرات متطػػػورة، ال تػػػزف كثيػػػرًا لكنيػػػا دقيقػػػة لمغايػػػة وقػػػادرة عمػػػى 

 طيراف مسافة مئات الكيمومترات وتحمؿ كمية غير قميمة مف المتفجرات.ال
وفي ىذه اإلجػراءات، تسػتعد إسػرائيؿ لمواجيػة احتمػاؿ اسػتغالؿ الطػائرات مػف دوف طيػار الستػػخداـ صػػاروخ 
دقيػػػؽ التوجيػػػو لضػػػرب أىػػػداؼ اسػػػتراتيجية، كالقواعػػػد العسػػػكرية لمجػػػيش أو منشػػػست اسػػػتراتيجية أخػػػرى عبػػػر 

 مى ارتفاع منخفض، ما يقمؿ مف قدرات شبكات الرادار عمى كشفيا.الطيراف ع
 21/25/1521، الحياة، لندن
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 أسعد عبد الرحمف
حممة "أنا الجئ ييودي" التي أمر بيا وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيجدور ليبرماف ويتولى مسؤوليتيا نائبو في 

ارة "دانػػػي أيػػػالوف"، باتػػػت واحػػػدًة مػػػف القضػػػايا التػػػي تتبناىػػػا حكومػػػة نتنيػػػاىو، كمػػػا بػػػات مػػػف المؤكػػػد أنيػػػا الػػػوز 
ستصبح نقطة مركزية في سياسة كؿ حكومة إسػرائيمية قادمػة. فيػذه "الحممػة" التػي نسػقت ليػا إسػرائيؿ بنجػاح 

ة لألمػػـ المتحػػدة فػػي نيايػػة بعػػد أف عقػػدت مػػؤتمرًا ليػػا فػػي نيويػػورؾ عمػػى ىػػامش اجتماعػػات الجمعيػػة العموميػػ
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، بػػدأت تأخػػذ بعػػدىا العػػالمي فػػي مسػػعى إسػػرائيمي لجعػػؿ النقػػاش حوليػػا ال يقػػؿ أىميػػة عػػف  سػػبتمبر المنصػػـر
ممػؼ حػػؽ عػودة الالجئػػيف الفمسػػطينييف، وصػواًل إلػػى إمكانيػػة المسػاومة والتنػػازؿ فػػي الممػؼ الفمسػػطيني مقابػػؿ 

"ىػسرتس" إف "الضػغط العربػي الشػديد عمػى األمػـ المتحػدة  الممؼ اإلسرائيمي. وفي ىذا السياؽ، تقػوؿ صػحيفة
فشؿ في منع حدث ىو األوؿ مف نوعو حػوؿ الالجئػيف الييػود مػف الػدوؿ العربيػة، حيػث افتػتح االجتمػاع فػي 
مقػر األمػـ المتحػدة فػي نيويػورؾ، والمطمػب العربػي بإلغػػاء االجتمػاع رفػض، وفػي أعقػاب ذلػؾ توجيػت الػػدوؿ 

األمـ المتحدة بطمب وضع طاولة عمى مدخؿ قاعة االجتماع لتوزيع بيانات لمصػحافة، العربية إلى سكرتارية 
إال أف ىذا الطمب رفض أيضًا". وتضيؼ الصحيفة: "تػـ بػث االجتمػاع بشػكؿ مباشػر فػي قنػاة األمػـ المتحػدة 

بيػػة(. تحػػت عنػػواف )الروايػػة التػػي لػػـ تػػرو بعػػد عػػف الشػػرؽ األوسػػط: العدالػػة لالجئػػيف الييػػود مػػف الػػدوؿ العر 
وشػػارؾ فيػػو كبػػار المسػػؤوليف فػػي األمػػـ المتحػػػدة وسػػفراء دوؿ غربيػػة". ومػػف القضػػايا التػػي أثارىػػا أيػػػالوف أف 

مميػارات  7التقديرات الموثقة تؤكد أف ثمف أمالؾ الييود "الذيف لجأوا" مف الدوؿ العربيػة إلػى إسػرائيؿ تتجػاوز 
مميػػارات دوالرإ إضػػافة لػػذلؾ، يػػزعـ أيػػالوف فػػي  4ي دوالر، بينمػػا ال تكػػاد أمػػالؾ الفمسػػطينييف الالجئػػيف تسػػاو 

محاولتػػو صػػياغة تػػاريخ جديػػد، أف "الييػػود لجػػأوا إلػػى إسػػرائيؿ بعػػدما تعرضػػوا لالضػػطياد عمػػى أيػػدي الػػدوؿ 
العربية، وقد شكمت ليـ إسرائيؿ مػأوى، ومنحػتيـ جنسػيتيا، وىػي كفيمػة بالػدفاع عػف مصػالحيـ، بمػا فػي ذلػؾ 

مالكيـ التي خمفوىا وراءىػـ. أمػا الالجئػوف الفمسػطينيوف، فيػـ ليسػوا الجئػيف، بػؿ المطالبة بالتعويضات عف أ
غػادروا )الػػبالد( بمحػض إرادتيػػـ، نػػزواًل عنػد نػػداء الػػدوؿ والجيػوش العربيػػة التػي شػػنت حربػػًا ضػد إسػػرائيؿ فػػي 

وقػػاؿ إنػػو  ". أمػػا سػػفير إسػػرائيؿ فػػي األمػػـ المتحػػدة "روف بػػروش أور" فقػػد ىػػاجـ المنظمػػة الدوليػػة،2:59عػػاـ 
"منذ قياـ دولة إسرائيؿ أنفقت األمـ المتحدة ميزانيات طائمة عمى الالجئيف الفمسطينييف ولـ تنفؽ مميمػًا واحػدًا 

قػرارًا عػف مشػكمة الالجئػيف الفمسػطينييف  283عمى الييػود الػذيف تػـ طػردىـ مػف الػدوؿ العربيػة، كمػا أصػدرت 
 ولـ تصدر قرارًا واحدًا عف الالجئيف الييود".

منػػذ خمسػػينيات القػػرف الماضػػي، طرحػػت مسػػألة المطالبػػػة بتعػػويض ييػػود الػػدوؿ العربيػػة عػػف أمالكيػػـ فػػػي و 
عشرات المبػادرات. وفػي كػؿ مػرة، تراجعػت إسػرائيؿ عػف تبنػي ىػذا األمػر رسػميًا خشػية إثػارة قضػية الالجئػيف 

ى لمعػػودة إلييػػا. أمػػا الفمسػػطينييف. فػػالالجئ ىػػو مػػف اضػػطر إلػػى تػػرؾ بمػػده رغمػػًا عػػف إرادتػػو، وىػػو يريػػد ويسػػع
ييود الدوؿ العربية فمـ يطردوا مف بالدىػـ، بػؿ تركوىػا بتشػجيع وتحفيػز مػف الحركػة الصػييونية، عػالوة عمػى 
أنيـ إذا أرادوا التعويض فميطمبوه ممػف تسػبب فػي ىجػرتيـ واسػتغميـ فػي مشػروعو االسػتعماري )االسػتيطاني( 

خػػرج بعػػد أيػػاـ قميمػػة مػػف إطػػالؽ "الحممػػة" ييػػود عراقيػػوف فػػي فمسػػطيف. وقػػد تأكػػد ىػػذا األمػػر إسػػرائيميًا حػػيف 
إسػرائيميوف، بحممػة مضػادة، واعتبػػروا المعركػة اإلسػرائيمية الجديػػدة "خديعػة تيػدؼ باألسػػاس إلػى تشػويو تػػاريخ 
ىؤالء الييود وطموحاتيـ"، وىددوا بالتوجو إلى المحكمة الدولية معمنيف صراحًة أف "المعركة تقودىػا الحكومػة 

يمية ضػػد الالجئػػيف الفمسػػطينييف عمػػى حسػػابيـ". وقػػد شػػكؿ العراقيػػوف فػػي إسػػرائيؿ لجنػػًة أطمقػػوا عمييػػا اإلسػػرائ
"لجنة ييود بغداد" برئاسة الشاعر "الموغ بيار" الذي قاؿ: "إف أيالوف والحكومة اإلسرائيمية ووزراء مف اليميف 

الخطػػوات خطيػػرة جػػدًا ونعتبرىػػا القشػػة  يحػػاولوف اسػػتغالؿ تاريخنػػا بطريقػػة ميينػػة فػػي أالعيػػبيـ السياسػػية. ىػػذه
التي قصمت ظير البعير، فيذه ليست المرة األولى التي يجري فييا محو تاريخنػا واسػتغاللو وتشػوييو". وفػي 

 73توجييا لمحكومة، قالت المجنة: "نػػشكر الحكومػة مػف صػميـ قموبنػا عمػى الخطػوة السػريعة التػي اسػتغرقت 
د فحػص كػؿ وثائقنػا". وكتبػت المجنػة تقػوؿ: "نطالػب باسػتعادة أمالكنػا مػف عامًا، لكي تعترؼ بنا كالجئيف بع

الحكومة العراقية، ال مف السمطة الفمسطينية، ونحف غير مستعديف أف يػتـ تحصػيؿ التعويضػات عػف أمالكنػا 
 مقابؿ أمالؾ اآلخريف".
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طرحيػػػا ىػػػذه  ومػػػف جانبػػػو، قػػػاؿ المحػػػامي العراقػػػي األصػػػؿ كوخػػػافي شػػػيمش: "إف حكومػػػة إسػػػرائيؿ غبيػػػة فػػػي
الحممة. فالالجئ القػادـ مػف مصػر وفقػًا لمقػانوف الػدولي ىػو الػذي طػرد مػف وطنػو. وكػذلؾ األمػر مػع الالجػئ 
العراقػػي والسػػوري. ومػػف يبحػػث عػػف حػػؿ منصػػؼ لالجئػػيف، فأفضػػؿ حػػؿ ىػػو بإعػػادتيـ إلػػى أوطػػانيـ. فيعػػود 

أي إسػرائيؿ اليػوـ. فيػؿ ىػذا مػا تريػده الالجئوف الييود إلى الػدوؿ العربيػة، ويعػود الفمسػطينيوف إلػى فمسػطيف، 
إسػػرائيؿ؟ نحػػف تعممنػػا فػػي المدرسػػة أننػػا كييػػود عػػدنا إلػػى وطننػػا األوؿ القػػديـ، أرض الميعػػاد. فكيػػؼ أصػػبحنا 
الجئيف في إسرائيؿ؟". أما، "جدعوف ليفي" فكتب مقاال تيكميػًا نشػرتو "ىػسرتس" بعنػواف "كػـ وطنػًا لكػـ؟"، قػاؿ 

المكثؼ مع الفمسطينييف فػي ذروتػو ويفتػرض أف ُيحػؿ كػؿ شػيء، قػدمت إسػرائيؿ فيو: "بينما أصبح التفاوض 
فجأة طمبًا جديدًا وىو أنيا لف توافؽ عمى إعالف نياية الصراع مف غير تعػويض الالجئػيف الييػود مػف الػدوؿ 
العربيػػة. ُحػػؿ كػػؿ شػػيء وأصػػبحنا فػػي نيايػػة الصػػراع حقػػًا، فتعػػالوا اآلف نػػنقض عمػػى ىػػدؼ صػػغير آخػػر فػػي 

يػػؽ إلػػى السػػالـ العػػادؿ الػػذي نضػػج وأصػػبح قريبػػًا. بعػػد أف عممونػػا أزمانػػًا متطاولػػة أف اليجػػرة مػػف الػػدوؿ الطر 
العربيػة كانػػت صػييونية، تبػػّيف فجػأة أف الحػػديث عػػف موجػة الجئػػيف، وبعػد أف كنػػا نعتقػد أف إسػػرائيؿ حطمػػت 

أرقػػاـ قياسػػية أخػػرى ىػػي قػػادرة جميػػع األرقػػاـ القياسػػية الممكنػػة لموقاحػػة، جػػاءت ىػػذه الحممػػة وبينػػت أنػػو توجػػد 
عمػػػى تحطيميػػػا. يصػػػعب أف نعمػػػـ بمػػػاذا نبػػػدأ لػػػدحض المقارنػػػة السػػػخيفة بػػػيف مصػػػير الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف 

 ومصير الالجئيف الييود".
ىػذا مػػا تفعمػػو إسػرائيؿ فػػي األمػػـ المتحػدة وغيرىػػا لتجػػاوز حقػوؽ الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػي العػػودة والتعػػويض 

ييوديػػة ضػػالة وضػػاللية، فمػػا الػػذي نفعمػػو بالمقابػػؿ سػػوى تضػػييع حقوقنػػا غيػػر القابمػػة بمحاولػػة تثبيػػت حقػػوؽ 
 لمتصرؼ... بالتقصير واالنقساـ؟إ

 21/25/1521، االتحاد، أبو ظبي
 

 في الدوحة: أسئمة الديموقراطية تبقى بال جواب "اإلسالميون ونظام الحكم" 51
 صقر ابو فخر

الػذي نّظمػو  "اإلسػالميوف ونظػاـ الحكػـ الػديموقراطي"مػؤتمر  الخالصة الجوىرية التػي يمكػف الخػروج بيػا مػف
( ىػػي أف اإلسػػالمييف 3123تشػػريف األوؿ  9ػ  7فػػي الدوحػػة ) "المركػػز العربػػي لألبحػػاث ودراسػػة السياسػػات"

أنفسػػػيـ، إال قمػػػة مػػػنيـ، مػػػا برحػػػوا متػػػردديف فػػػي شػػػأف الديموقراطيػػػة، وأف كثيػػػريف مػػػنيـ مػػػا زالػػػوا ال يفرقػػػوف 
 ف العممانية.الديموقراطية ع

ولعؿ األىمية األساس ليذا المؤتمر تكمػف فػي أنػو وضػع اإلسػالمييف وجيػًا لوجػو أمػاـ التحػديات االجتماعيػة 
والسياسية، وأرغميـ عمى االستماع إلى آراء غير اإلسالمييف، وفرض عمييـ التفكير في األمور العاجمة مثؿ 

ميػػات والحريػػات، عػػالوة عمػػى البطالػػة والمعونػػات األجنبيػػة التنميػػة ونظػػاـ الحكػػـ والديموقراطيػػة والمواطنػػة واألق
سرائيؿ.  والعالقات الخارجية، خصوصا العالقة بأميركا وا 

المفارقػػة أف السياسػػييف اإلسػػػالمييف الػػذيف تحػػّدثوا عػػػف األوضػػاع الحاليػػػة لبمػػدانيـ أمثػػاؿ األمػػػيف العػػاـ لييئػػػة 
 "المػػؤتمر الشػػعبي السػػوداني"ي ورئػػيس حػػزب عممػػاء المسػػمميف فػػي العػػراؽ حػػارث الضػػاري والمفكػػر اإلسػػالم

خالػد  "حمػاس"التونسػية راشػد الغنوشػي ورئػيس المكتػب السياسػي لحركػة  "النيضػة"حسف الترابي وزعيـ حركة 
مشعؿ، لـ يقّدموا أي جديد إلى حد كبير، بؿ جاءت مساىماتيـ عادية، بينما صاغ كثير مف البػاحثيف أوراقػًا 

داف، وتكفمػت النقاشػات فػي إغنػاء السػجاالت الفكريػة فػي المػؤتمر، الػذي جمػع عممية ميمة جػدًا فػي ىػذا الميػ
 نحو مئة باحث وناشط ورجؿ سياسة ورجاؿ إعالـ مف مختمؼ االتجاىات.



 
 
 

 

 

           19ص                                    1648العدد:                21/25/1521الجمعة  التاريخ:

 الشريعة أم الديموقراطية؟
عمى امتداد سبع عشرة جمسة، وعمى مدى ثالثة أياـ تبارى الجميع في عرض أفكاره. بعض اإلسػالمييف راح 

 ئع األحواؿ في بالده في سياؽ مف المفاجأة أحيانًا.يعرض وقا
راشػد الغنوشػػي أفػػاض فػػي الكػػالـ عمػػى أف الثػػورة فػػي تػونس قامػػت ضػػد المسػػتبد ولػػيس لتطبيػػؽ الشػػريعة. ىػػذا 
أمػػر حسػػف، لكػػف مػػا ىػػو الموقػػؼ فػػي مػػا لػػو اصػػطدمت الديموقراطيػػة بالشػػريعة؟ ال جػػواب بػػالطبع. كػػذلؾ لػػـ 

جربػة التونسػية، وىػذا ىػو األمػر األسػاس، ألف الكػالـ عمػى الديموقراطيػة يتحدث الغنوشي عػف خصوصػية الت
متشػػػابو لػػػدى الجميػػػع. وكػػػذلؾ تجنػػػب حسػػػف الترابػػػي الحػػػديث عػػػف التجربػػػة اإلسػػػالمية فػػػي السػػػوداف، واكتفػػػى 
بالحػػديث عػػف محطػػات فػػي التػػاريخ السػػوداني المعاصػػر. فالحػػديث عػػف التجربػػة اإلسػػالمية يعيػػد النقػػاش إلػػى 

 ىرية التالية: ىؿ اإلسالميوف يريدوف حقًا الديموقراطية؟النقطة الجو 
نعـ، ىناؾ مف ال يريد الديموقراطية، وما يزاؿ يتحدث عػف الحكػـ المعاصػر بموجػب الػنص )القػرآف والسػنة(، 
ىػػػذا مػػػا بػػػاح بػػػو عبػػػد اهلل جػػػاب اهلل مػػػف الجزائػػػر. والػػػبعض قػػػاؿ إف المواطنػػػة التػػػي يفيميػػػا المسػػػمموف ىػػػي 

ة المدينة المنورة التي منحػت الييػود حقػوؽ المواطنػة، ىػذا مػا شػّدد عميػو سػالـ الفالحػات المنصوصة في وثيق
مف األردف. وىناؾ مف ال يفرؽ الديموقراطية عف العممانية مثؿ عمػي صػدر الػديف البيػانوني مػف سػوريا الػذي 

كننػػا رّد التسػػاؤؿ العممػػاني وعػػف اسػػتبداده فػػي سػػوريا والعػػراؽ. وعمػػى ىػػذا الغػػرار يم "حػػزب البعػػث"تحػػّدث عػػف 
 بالقوؿ إف عمى الحركات اإلسالمية أف تخبرنا: كيؼ ستحكـ المجتمعات العربية غداة وصوليا إلى الحكـ؟

ثمػػة مالحظػػة إضػػافية ىػػي أف األردنيػػيف والمصػػرييف تجنبػػوا الحػػديث عػػف إسػػرائيؿ وعػػف االتفاقػػات المعقػػودة 
ية لمعالقػػػات الخارجيػػػة التػػػي يجػػػب أف تكػػػوف معيػػػا، إال أف الموضػػػوع أثيػػػر فػػػي أثنػػػاء نقػػػاش األسػػػس اإلسػػػالم

واضحة تمامًا، خصوصًا في حالتي إسرائيؿ والواليات المتحدة األميركية ودوؿ االستعمار التقميدي القديـ. ثـ 
إف أحػػػدًا مػػػف اإلسػػػالمييف لػػػـ يعػػػرض أي تصػػػور جػػػدي أو عممػػػي لمموضػػػوع االقتصػػػادي أو لفكػػػرة المواطنػػػة 

لؾ لممسػألة االجتماعيػة. واإلجابػات كانػت تػدور بمفػردات الماضػي كػالقوؿ المتساوية عمى سػبيؿ المثػاؿ، وكػذ
 إف الزكاة واإلحساف ىما الوسيمتاف لموصوؿ إلى العدالة االجتماعية.

جوىرة المؤتمر، كانت محاضرة المفكر العربي الفمسطيني عزمي بشارة الذي اسػتيؿ كممتػو بانتقػاد الػربط بػيف 
يوديػػة والديموقراطيػػة، وىػػو ربػػط شػػائع فػػي الفكػػر األوروبػػي واألميركػػي. مػػا يسػػمى الحضػػارة المسػػيحية ػ الي

 ووصؼ عزمي بشارة ىذا الربط بأنو ربط تأويمي مصطنع.
وقػػاؿ إف الديموقراطيػػة فػػي أوروبػػا لػػـ تػػأت مػػف أثينػػا كمػػا ىػػو شػػائع، ولػػـ تػػأت مػػف أورشػػميـ أيضػػًا كمػػا يحػػاوؿ 

قبيؿ الثورة الصناعية وفي أثنائيا. وأضاؼ: جميع البعض إشاعتو، بؿ مف تيار ديموقراطي ظير في أوروبا 
الثػػورات انػػدلعت ضػػد امتيػػازات القمػػة، وكانػػت تطالػػب بالمشػػاركة، فيػػي ديموقراطيػػة بمعنػػى مػػف المعػػاني. أمػػا 
الديموقراطيػػة اليػػـو فيػػي تعنػػي النظػػاـ السياسػػي الػػذي يتػػيح التمثيػػؿ واختيػػار الممثمػػيف باالنتخػػاب، ويعنػػي فػػي 

عمػػػى الممثمػػػيف المنتخبػػػيف، وتحديػػػد المػػػدة الزمنيػػػة لمممثمػػػيف كػػػي ال تتحػػػوؿ السػػػمطة إلػػػى  الوقػػػت نفسػػػو الرقابػػػة
 استبداد.

 بين البيانوني والترابي
، اعتػػرؼ عمػػي صػػدر الػػديف البيػػانوني بػػأف المجتمػػع الػػدولي تخمػػى عػػف الشػػعب "السػػفير"فػػي حػػديث خػػاص بػػػ

فػي سػوريا  "اإلخػواف المسػمميف"أف جماعػة السوري، وليذا فإف مسيرة السورييف نحو الحرية طويمة. واعتػرؼ بػ
باتػػت تؤيػػد اآلف التػػدخؿ الخػػارجي لحمايػػة الشػػعب السػػوري بجميػػع الوسػػائؿ ومػػف دوف اسػػتثناء بمػػا فػػي ذلػػؾ 

نحػف فػي األصػؿ ضػد التػدخؿ الخػارجي، غيػر أف األخيػر بػات أمػرًا "التدخؿ العسكري. وشرح موقفػو كالتػالي 
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. ورفػػض البيػػانوني "المطمػػوب اآلف ىػػو التػػدخؿ إلنقػػاذ الشػػعب السػػوريواقعػػًا. فروسػػيا تتػػدخؿ، وكػػذلؾ إيػػراف. و 
الحػػوار مػػع النظػػاـ السػػوري، بينمػػا أّيػػد الحػػوار مػػع جميػػع الحركػػات السياسػػية داخػػؿ سػػوريا وخارجيػػا. وأكػػد أف 

، مف دوف تحّفظ، دولة ديموقراطية تعددية، 3115منذ العاـ  "اإلخواف"جماعة   قبمت الديموقراطية، وأنيا تمتـز
وأنيػػا تعتبػػر النظػػاـ الػػديموقراطي أقػػرب الػػنظـ إلػػى النظػػاـ اإلسػػالمي، وىػػو أفضػػؿ نظػػاـ عرفتػػو البشػػرية حتػػى 
اآلف. ونقػػؿ عػػف خالػػد مشػػعؿ قولػػو إف القضػػية السػػورية باتػػت ليػػا األولويػػة عمػػى قضػػية فمسػػطيف لػػدى حركػػة 

يس بػيف مميػـ الػدروبي في ىذه األياـ. في وقت تجّنػب الخػوض فػي قصػة المقػاء الػذي جػرى فػي بػار  "حماس"
 وبرنار ىنري ليفي، مع تأكيده أف ذلؾ كاف خطأ. "اإلخواف"مف 

، أف السػػوداف لػػـ يتوّحػػد جػػديًا فػػي أي مرحمػػة مػػف "السػػفير"بػػدوره، اعتبػػر الػػدكتور حسػػف الترابػػي، فػػي حػػديث لػػػ
اإلفريقيػػة سػػنة. وقػػد خضػػع فػػي تاريخػػو المعاصػػر لنػػزعتيف متجػػاذبتيف ىمػػا: النزعػػة  311عمػػره الػػذي لػػـ يبمػػ  

والنزعة العربية. وقد دخؿ الغرب إلى بالدنا مػف جيػة الجنػوب، فػي الوقػت الػذي كػاف النيػؿ يوحػد الحيػاة بػيف 
السػػودانييف كميػػـ. غيػػر أف ظمػػـ الشػػمالييف لمجنػػوبييف، وفشػػميـ فػػي إقامػػة المسػػاواة بػػيف جيتػػي الػػوطف، وفػػي 

وادي النيػػؿ. ومػػع ذلػػؾ فػػإف عػػودة الوحػػدة أو  إشػػاعة النمػػو المتػػوازف أدى إلػػى انقػػالب النػػاس عمػػى فكػػرة وحػػدة
االتحػاد إلػى السػػوداف أمػر ممكػف فػػي المسػتقبؿ تمامػًا كمػػا حصػؿ فػي أوروبػػا عمػى سػبيؿ المثػػاؿ. وفػي الشػػأف 

سػػايكس ػ "السػػوري، عّبػػر الترابػػي عػػف تفاؤلػػو بػػأف تحطػػـ الشػػعوب العربيػػة لػػو انتصػػرت بالديموقراطيػػة حػػدود 
ف تفكػػؾ الجماعػػة الوطنيػػة فػػي ىػػذا البمػػد الػػذي مػػا زاؿ يعػػاني حػػدودًا غيػػر ، وبالتػػالي فيػػو ال يتخػػوؼ مػػ"بيكػػو

. وقػاؿ الترابػي إف الحركػات اإلسػالمية فػي الماضػي كانػت مجػرد جماعػات عمػى "سايكس ػ بيكػو"طبيعية منذ 
رأس كؿ واحدة منيا شيخ، ومف يخرج عمييـ يتيمونو بإحداث فتنة. لكف ىذه الصورة اختمفت اليوـ، فتحولػت 

 الجماعات إلى أحزاب، وتبنى بعضيا الديموقراطية، وبعضيا اآلخر يتطور بالتدريج في ىذا الميداف.ىذه 
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 عوديد عيراف
، أماـ مسجد الحسيني في عماف كانت ىي االكبر 3123تشريف االوؿ  6المظاىرة التي عقدت يوـ الجمعة، 

فاضػػات العربيػػة. حتػػى االف، تعػػد ىػػذه أنبػػاء طيبػػة مػػف زاويػػة نظػػر المعارضػػة فػػي االردف، بػػؿ منػػذ بػػدء االنت
ولعميػػا الوحيػػدة. فتحػػت عمػػـ انقػػاذ االمػػة، ال يمكػػف لممنظمػػيف، وال سػػيما جبيػػة العمػػؿ االسػػالمي التػػي تمثػػؿ 

االؼ  21منظمػػػة معارضػػػة مختمفػػػة، ال يمكنيػػػا أف تكػػػوف راضػػػية فػػػي ضػػػوء  81االخػػػواف المسػػػمميف، ونحػػػو 
متظاىر. فمنذ أسابيع وىـ يرفعوف بشكؿ عمني مستوى المشاركيف فػي الػدعوة الػى مظػاىرة مػف خمسػيف الػؼ 
مشػػارؾ، فػػي محاولػػة لمحاكػػاة رمظػػاىرة المميػػوفر التػػي عقػػدت فػػي مصػػر. وتوقعػػت سػػمطات االمػػف المختمفػػة 

ة، الغيػت. فقػػد شػػعر ألػػؼ شػػخص والمظػاىرة المضػػادة، المؤيػدة لمحكومػػ 61مسػبقا فشػػؿ المنظمػيف فػػي تجنيػد 
رئيس الوزراء فايز الطراونة بما يكفي مف الثقة بالنفس كي يغادر عماف قبؿ يـو مف ذلؾ والمقػاء مػع الػرئيس 
ورئيس الوزراء الفمسطينييف في راـ اهلل. واذا كاف يمكف توقع بعض المكاسػب السياسػية مػف الزيػارة، فػاف ىػذه 

وذلػؾ الف الموضػوع الفمسػطيني يكػاد يكػوف عنصػرا غيػر موجػود الخطوة وفرت عمميا ربحا سياسيا قميال فقط 
 عمى جدوؿ أعماؿ المعارضة.

ومع ذلؾ، فاف الممؾ عبداهلل الثاني ال يمكنو أف يتمتع بزمف كبير آخر مف فشؿ المعارضة في الوصوؿ الى 
مػػف  اليػػدؼ الرقمػػي الػػذي وضػػعتو لنفسػػيا. فالمطمػػب المركػػزي لممعارضػػة يرفػػع بشػػكؿ واضػػح وبصػػوت عػػاؿٍ 
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وسػػط عمػػاف مػػف أمػػاـ مسػػجد الحسػػيني وفػػي كػػؿ قنػػوات االعػػالـ التػػي لػػـ تمتنػػع عػػف اصػػدار التقػػارير لتقػػوؿ: 
ممكيػػػة دسػػػتورية، برلمػػػاف منتخػػػب بطريقػػػة ديمقراطيػػػة تمامػػػا، معركػػػة حقيقيػػػة ضػػػد الفسػػػاد، اسػػػتقالؿ الجيػػػاز 

صعب ىو، بطبيعة الحػاؿ، القضائي وانتياء تدخؿ سمطات االمف في الشؤوف السياسية والمدنية. المطمب اال
طريقػػة االنتخابػػات وبػػاالخص صػػالحيات الممػػؾ. الجمػػود فػػي ىػػذا الموضػػوع بقػػي عمػػى حالػػو. فالممػػؾ عبػػداهلل 
مصمـ عمى تنفيذ خطتو في اجراء االنتخابات العامة قبؿ نياية السنة. وفي االسػبوع الماضػي حػؿ البرلمػاف، 

وحسػػب مصػػادر حكوميػػة وصػػؿ حتػػى االف الػػى ثمثػػي  ويتواصػػؿ تسػػجيؿ المقتػػرعيف، واف كػػاف بػػوتيرة بطيئػػة،
مميوف. اما المعارضػة بالمقابػؿ، فتواصػؿ مقاطعػة االنتخابػات المخطػط  4عموـ اصحاب حؽ االقتراع، نحو 

ليا. ويدير النظاـ والمعارضة محادثات تجرى بيف شخصيات سياسية ادت وظائؼ في حكومات مختمفة فػي 
اني مػػف جيػػة، وزعمػػاء االخػػواف المسػػمميف، مػػف جيػػة اخػػرى، ولكػػف الماضػػي، مثػػؿ فيصػػؿ الفػػايز وجػػواد العنػػ

المحادثػػات لػػـ تنػػتج بعػػد صػػيغة توفيقيػػة. ومػػع ذلػػؾ، يحتمػػؿ أف تكػػوف سػػاعدت عمػػى اف تنيػػي بشػػكؿ ىػػاديء 
المظاىرة التي جرت يوـ الجمعة الماضي. حقيقة أف الحكومة تراجعت عف عقػد المظػاىرة المضػادة، والشػكؿ 

يو قوات االمف بعض المتظاىريف المتحمسيف، كفيمة باف تساعد عمػى المضػي قػدما المنضبط الذي عالجت ف
 في المفاوضات بيف الحكومة والمعارضة؛ االياـ ستقوؿ.

االخواف المسمموف ومنظمات المعارضة االصغر مطالبوف االف باجراء اعادة تقويـ لممظاىرة التي جػرت يػـو 
يؿ باف يؤثر عمى اعتبػاراتيـ السياسػية فػي شػكميف، كػؿ واحػد الؼ متظاىر كف 61الجمعة. ففشميـ في تجنيد 

منيما يختمؼ تماما عف غيره. فمف جية، اذا ما حاكمنا االمور حسػب المقػابالت الصػحفية التػي اجريػت مػع 
عناصػػر المعارضػػة بعػػد المظػػاىرة، فػػانيـ كفيمػػوف بػػاف يقػػرروا بػػاف قػػوتيـ ال توجػػد فػػي االعػػداد بػػؿ فػػي نوعيػػة 

لي فانيـ سيواصموف مقاطعة االنتخابات الى أف ينجحوا في انتزاع تنازالت اخػرى مػف القصػر. الرسالة، وبالتا
ىػػػذه التنػػػازالت كفيمػػػة بػػػاف تجػػػد تعبيرىػػػا فػػػي شػػػكؿ اعضػػػاء برلمػػػاف آخػػػريف اضػػػافييف ينتخبػػػوا عمػػػى المسػػػتوى 

لحاليػة. وتتمنػى القطري، بدال مف المستوى المحمي، او في شكؿ تأجيؿ االنتخابات الى مػا بعػد نيايػة السػنة ا
المعارضػػة أغمػػب الظػػف ىػػذا التأجيػػؿ، وذلػػؾ النػػو يفيػػـ مػػف الحضػػور اليزيػػؿ نسػػبيا فػػي مظػػاىرة يػػـو الجمعػػة 
االخيرة، بوضوح بانيا غير جاىزة مف ناحية لوجسػتية لمتنػافس فػي االنتخابػات العامػة مػع النػاخبيف المؤيػديف 

 لمنظاـ.
ضػػيؽ ممػػا وعػػد، ولكػػف سػػيتعيف عميػػو مػػع ذلػػؾ اف يقػػرر الممػػؾ مػػف جيتػػو قػػد يكػػوف متشػػجعا مػػف المظػػاىرة اال

كيػؼ يتصػدى لممعارضػة بالشػكؿ االفضػؿ. احػدى االمكانيػات التػي تحػت تصػرفو ىػي مواصػمة خطتػو، وفػي 
أعقػػػاب حػػػؿ البرلمػػػاف واسػػػتقالة الحكومػػػة الحاليػػػة، وتعيػػػيف محكمػػػة دسػػػتورية يواصػػػؿ خطػػػوات اخػػػرى كتشػػػديد 

الخػػػػػواف المسػػػػمموف ومنظمػػػػات معارضػػػػػة اخػػػػرى فػػػػي مقاطعػػػػػة الكفػػػػاح ضػػػػد الفسػػػػاد. ولكػػػػػف اذا مػػػػا اسػػػػتمر ا
االنتخابات، فاف النظاـ سيقؼ اماـ خطر اف تعمف المعارضة البرلماف القادـ بانو ربرلماف دمىر وتػؤدي بػذلؾ 
الى الطعف بشرعيتو حتى قبؿ أف ينعقد. في سيناريو مف ىذا القبيؿ، اذا ما شعر سواء القصػر أـ المعارضػة 

ة والشػػػرعية، فسػػػتكوف احتمػػػاالت الحػػػؿ الوسػػػط أعمػػػى. أمػػػا فػػػي المػػػدى البعيػػػد، فػػػاف النظػػػاـ بفقػػػداف المصػػػداقي
سيتصػػدى لمعارضػػة متصػػاعدة، وال سػػيما اذا مػػا حققػػت االنتفاضػػات فػػي دوؿ المنطقػػة النجػػاح، واذا لػػـ يطػػرأ 

 تحسف ىاـ في الوضع االقتصادي.
عمػف وزيػر الماليػػة االردنػي بػاف الكويػػت ، أ3123تشػػريف االوؿ  6فػي ذات اليػـو الػذي عقػػدت فيػو المظػاىرة، 

مميػػار دوالر خصصػػيا لػػو االعضػػاء االربعػػة فػػي مجمػػس  6مميػػوف دوالر كقسػػـ مػػف  361حولػػت الػػى االردف 
التعػػػاوف الخميجػػػي. توقيػػػت النشػػػر لػػػـ يكػػػف مصػػػادفة، ولكػػػف النظػػػاـ مطالػػػب بػػػاف يتخػػػذ خطػػػوات اضػػػافية كػػػي 
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