
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

  شييدًا فمسطينًيا غالبيتيم قضوا جراء انفجار استيدف مسجًدا في مخيم درعا 16 سورية:
 لعدم تفويت فرصة تحقيق السالم "إسرائيل"يدعو  عباس
 يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتو تجاه فمسطينيي سوريةىنية 

 الرشق ينفي تصريحات ُنسبت إليو بشأن تشكيل حكومة رئيسيا ووزرائيا جميعيم من المستقمين
 ي بييودية الدولةزحالقة في جامعة تل أبيب: شعار "دولتان لشعبين" اعتراف ضمن
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ممفاوضـات لالفمسـطينيون يطرحـون شـرطا و لم أقتمع أي مستوطنة و  لسُت ممن يتكرمون بتنازالت: نتنياىو 9
 ال يمكن قبولو 

رئيس الحكومة  ، أفأسعد تمحمي ،الناصرةنقاًل عف مراسميا في  99/9/1093الحياة، لندن، نشرت 
، إلى  اختار، بنياميف نتنياىو ،اإلسرائيمية أف يوجو كممتو األخيرة في المعركة االنتخابية التي تنتيي اليـو

وقاؿ نتنياىو لجريدة  "،إسرائيؿ"مئات آالؼ المستوطنيف في األراضي الفمسطينية المحتمة وأنصارىـ داخؿ 
وقد وّلت أياـ اقتمعت "معاريؼ إنو ال ينتظر مف أحد أف يمقنو دروسًا في ما يتعمؽ بدعـ االستيطاف، 

الجّرافات الضخمة الييود مف بيوتيـ... لسُت ممف يتكرموف بتنازالت، وسجمِّي يثبت ذلؾ... لـ أقتمع أي 
. وتابع خاطبًا ود "مستوطنة، بؿ أقمنا في مستوطنة آريئيؿ الجامعة األولى في المناطؽ )المحتمة(

وند ليفي الذي خمص إلى المستوطنيف أنو ما زاؿ يدرس تطبيؽ التقرير الذي قدمو القاضي المتقاعد إدم
البناء فييا،  "إسرائيؿ"، وأنو بإمكاف "ليست محتمة" 9194االستنتاج بأف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

فييا. واعتبر أف العممية العسكرية  "غير القانونية"كما يجوز إضفاء الشرعية عمى جميع البؤر االستيطانية 
إلى شف  "إسرائيؿ"، واصفًا احتماؿ اضطرار "قت أىدافيا المحددةحق"األخيرة عمى قطاع غزة )عمود سحاب( 

 ."ال يزاؿ كبيراً "عممية أخرى بأنو 
متعمقة بشكؿ مباشر بقوة الحزب الذي يقؼ ورائي، وكمما كاف "وأضاؼ أف قدرتو عمى إدارة دفة األمور 

ف حزبنا قويًا ليتمكف أصغر ىكذا تكوف قدرتي عمى صد الضغوط... واليوـ أيضًا نحف بحاجة إلى أف يكو 
المسألة ". وأعرب عف ثقتو بأنو سيشكؿ الحكومة المقبمة، وقاؿ إف "مف صد أي ضغوط في المستقبؿ أيضاً 

ليست إذا ما كنا سنفوز في االنتخابات، إنما كـ عدد األيدي التي ستكوف حوؿ المقود الذي يقود المركبة 
ثابتة... ألف كثرة األيادي تتسبب في العادة في دىورة بعد االنتخابات؟... وىؿ تكوف ىذه األيادي قوية و 

في مرتيف )عامي  "ليكود". وذّكر المستوطنيف بأف بعثرة األصوات عمى أحزاب صغيرة أضعفت "المركبة
 ( وتسببت في خسارة اليميف الحكـ.9111و 9111

مية كبيرة. وأضاؼ أف واعتبر أنو ينطوي عمى أى "إسرائيؿ"وتطرؽ نتنياىو إلى اتفاؽ السالـ بيف مصر و
التطورات في سورية تؤكد أف انييار النظاـ ىناؾ وشيؾ، محذرًا مف مخاطر انتقاؿ األسمحة الكيماوية 

 ."عناصر إرىابية"السورية إلى يد 
عمى صمة، نقمت جريدة ىآرتس عف نتنياىو قولو في أحاديث مغمقة، إف الحكومة التي سيشكميا بعد 

، وتعمؿ عمى خفض غالء المعيشة والسكف، وستدير عممية "ؤولية االقتصاديةالمس"االنتخابات ستتحمى بػ
، "المساواة في تحمؿ األعباء". كما أنيا ستسعى إلى ضماف "بشكؿ مسؤوؿ وواع  "سياسية مع الفمسطينييف 

ة وستحافظ عمى عظم"في إشارة إلى تأييده فرض الخدمة العسكرية عمى الييود المتزمتيف دينيًا )الحرديـ(، 
 ."إسرائيؿ العسكرية
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بشأف  ،نتنياىو قاؿ، أف برىـو جرايسي ،الناصرةنقاًل عف مراسميا في  99/9/1093الغد، عّمان، وأضافت 
"قبؿ كؿ شيء، ال يريد أحد دولة ثنائية القومية. أنا  :احتماؿ أف يصرح ثانية بقبولو مبدأ قياـ دولة فمسطينية

ؼ مميوف أو مميوني عربي فمسطيني. توجد أمور مشتركة مع أضـ لدولة إسرائيؿ مميوف ونص أفال أريد 
وعف احتماؿ استئناؼ المفاوضات  األحزاب األخرى )يقصد اليميف(، ولكف في ىذا الموضوع موقفي واضح".

قاؿ نتنياىو، "أنا واقعي. الفمسطينيوف يطرحوف شرطا لمدخوؿ إلى المفاوضات ال يمكف قبولو. وبالمقابؿ، 
مطالبيـ في الدخوؿ غير مقبولة مف جانبي. ومطالبي لإلنياء غير مقبولة مف جانبيـ.  عندي شروط إنياء.

يمكنو أف يدعي أنو  ىذا ىو الواقع الحقيقي. كؿ واحد يفيـ ىذا. أنا ال أرى بيف قادة األحزاب حولي أحداً 
 سيدير األمور بذات المسؤولية وذات التجربة".

السمطة الفمسطينية ونقوؿ: استنكروا ليس فقط أساليب حماس بؿ  ، "عندما نأتي إلىوتابع نتنياىو قائالً 
وميثاؽ حماس واعترفوا بإسرائيؿ كدولة الشعب الييودي، فإنيـ غير مستعديف لعمؿ ذلؾ. ىـ غير مستعديف 
لوضع حد لمنزاع وغير مستعديف لالعتراؼ بدولة ييودية بأي حدود. ىذه ىي المشكمة. عمى ىذه الحقيقة 

 ف عمينا أف نعود لنكررىا في المحافؿ الدولية، مثمما فعمت".البسيطة يتعي
وقاؿ نتنياىو إنو يعرؼ كيؼ يصد الضغوط الدولية في حاؿ وجدت، بيدؼ استئناؼ المفاوضات، وقاؿ، 
عف الحمبة الدولية، "االنبطاح ليس سياسة. ولكننا في نفس الوقت أثبتنا أننا قادروف عمى السير في ظروؼ 

. مواطنو إسرائيؿ سيقرروف مف يمكنو أف يقود أيضاً نا أماـ ضغوط ىائمة وسنواجو ذلؾ غير بسيطة. صمد
 إسرائيؿ في ىذه الظروؼ الدولية".

 
 لعدم تفويت فرصة تحقيق السالم "إسرائيل"يدعو  عباس 1

رئػػيس دولػػة فمسػػػطيف ، أف بيػػػت لحػػـ، 98/9/1093، وكالــة األنبــاء والمعمومـــات الفمســطينية  وفــا  ذكػػرت
جػاء  اس، دعا إسرائيؿ إلى عدـ تفويت فرصة تحقيؽ السالـ وتضييعيا، 'لكي نصػؿ إلػى السػالـ'.محمود عب

ذلػؾ خػالؿ حفػؿ االسػػتقباؿ الػذي أقامتػو الطائفػػة األرمنيػة، مسػاء اليػػـو الجمعػة، فػي ديػػر األرمػف بمدينػة بيػػت 
 لحـ، لمناسبة أعياد الميالد المجيدة وفؽ التقويـ األرمني.

)اإلسػػرائيمييف( إلػػى عػػدـ تفويػػت فرصػػة تحقيػػؽ السػػالـ وأال يضػػيعوىا، لكػػي نصػػؿ إلػػى  وقػػاؿ: 'نػػدعو جيراننػػا
السالـ، نحف نناضؿ بالطرؽ الدبموماسية والقانونية وشعبنا يناضؿ مف خػالؿ المقاومػة الشػعبية السػممية دوف 

عامػػػا مباركػػػا لكػػػؿ شػػػعوب  1093عنػػػؼ، نحػػػف أصػػػحاب حػػػؽ نريػػػد أف نحصػػػؿ عميػػػو وأممنػػػا أف يكػػػوف عػػػاـ 
 نطقة، وخاصة أصدقاؤنا األرمف في كؿ العالـ وفي فمسطيف خاصة'.الم

وتابع: 'جئناكـ اليـو لنقوؿ لكـ عيد ميالد سعيد وسنة سعيدة لمشػعب األرمنػي فػي كػؿ مكػاف وبالػذات األرمػف 
في األرض الفمسطينية الذيف ىـ جزء ال يتجزأ مف الشعب الفمسطيني'، مضػيفا أف 'عيػد مػيالد سػيدنا المسػيح 

يػػدنا جميعػػا ونرجػػو مػػف ان أف يكػػوف العػػاـ المقبػػؿ عػػاـ السػػالـ لكػػؿ شػػعوب األرض، وأف تقػػـو الدولػػة ىػػو ع
الفمسػػػطينية المسػػػتقمة التػػػي تعػػػيش جنبػػػا إلػػػى جنػػػب مػػػع دولػػػة إسػػػرائيؿ، فػػػنحف نريػػػد حيػػػاة سػػػالـ واسػػػتقرار مػػػع 

الشػػػػعبيف الفمسػػػػطيني وقػػػػاؿ: 'عنػػػػد قيػػػػاـ الدولػػػػة الفمسػػػػطينية لػػػػف يكػػػػوف ىنػػػػاؾ سػػػػالـ فقػػػػط بػػػػيف  اإلسػػػػرائيمييف'.
 واإلسرائيمي، بؿ بيف إسرائيؿ وجميع الدوؿ العربية واإلسالمية'.

أكػػد فػػي ، الػػرئيس الفمسػػطيني، أف فيػػيـ الحامػػد عػػف مراسػػميا جػػدة مػػف، 99/9/1093، عكــاظ، جــدة وأضػػافت
لثػة التػي عمػى األىميػة القصػوى التػي تكتسػبيا القمػة االقتصػادية والتنمويػة العربيػة الثا ،«عكػاظ»تصريحات لػػ

تعقػد فػػي الريػاض االثنػػيف القػػادـ برعايػة خػػادـ الحػرميف الشػػريفيف الممػػؾ عبػدان بػػف عبػدالعزيز نظػػرا لمظػػروؼ 
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الصػػعبة التػػي تمػػر بيػػا المنطقػػة العربيػػة والتػػي تتطمػػب تنسػػيقا عربيػػا لتوحيػػد الجيػػود االقتصػػادية واالسػػتثمارية 
يـ الػػػػدوؿ العربيػػػػة، موضػػػػحا أف قمػػػػة الريػػػػاض ووضػػػػع الخطػػػػط االسػػػػتراتيجية لتعزيػػػػز التكامػػػػؿ االقتصػػػػادي بػػػػ

االقتصػػادية التنمويػػة سػػتكوف فرصػػة ىامػػة لبحػػث إقامػػة مشػػروعات عربيػػة مشػػتركة تمبػػي طموحػػات الشػػعوب 
 وتسيـ في تحقيؽ التنمية في الدوؿ العربية.

ب وحػػث الػػػدوؿ العربيػػة بضػػػرورة مسػػاعدة السػػػمطة الفمسػػطينية لمواجيػػػة أزمتيػػا الماليػػػة الوقػػوؼ بجانػػػب الشػػػع
الفمسػػطيني الػػذي يعػػيش فػػي ظػػؿ حصػػار اقتصػػادي، مؤكػػدا أف الشػػعب الفمسػػطيني يعػػوؿ عمػػى دعػػـ األشػػقاء 

كمػػا طالػػب  العػػرب وتقػػديـ المسػػاعدات لػػو ألف الفمسػػطيني بحاجػػة إلػػى الثبػػات ومواجيػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي.
 االقتصادية. الدوؿ العربية بالوفاء بالتزاماتيـ المالية لمسمطة لكي تستطيع مواجية األزمة

وأضػػاؼ أف ىنػػاؾ جممػػة مػػف المشػػروعات العربيػػة االقتصػػادية المعروضػػة عمػػى جػػدوؿ أعمػػاؿ القمػػة، والتػػي 
نأمػػػؿ أف تمبػػػي طموحػػػات وتطمعػػػات الشػػػعوب العربيػػػة وتكػػػوف كفيمػػػة بتفعيػػػؿ العالقػػػات العربيػػػة ػػػػػ العربيػػػة فػػػي 

فكػػػر اسػػػتراتيجي جديػػػد لتطػػػوير العمػػػؿ  الػػػدوؿ العربيػػػة محتاجػػػة إلػػػى»المجػػاالت االقتصػػػادية والتجاريػػػة. وزاد: 
، وسػػيرأس الػػرئيس الفمسػػطيني وفػػد بػػالده فػػي القمػػة االقتصػػادية العربيػػة التػػي «العربػػي االقتصػػادي المشػػترؾ
 تستمر يوميف في الرياض.

 
 ىنية يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتو تجاه فمسطينيي سورية 3

مػة الفمسػطينية فػي غػزة، المجتمػع الػدولي والػدوؿ العربيػة طالب إسػماعيؿ ىنيػة، رئػيس الحكو : غزة )فمسطيف(
والقيػػػادات الفمسػػػطينية بتحمػػػؿ مسػػػؤوليتيـ تجػػػاه الفمسػػػطينييف فػػػي المخيمػػػات السػػػورية، "ومػػػا تتعػػػرض لػػػو مػػػف 

 مجازر عمى يد النظاـ السوري".
وف وشػػدد ىنيػػػة فػػي تصػػػريح لػػو عقػػػب صػػالة الجمعػػػة عمػػػى ضػػرورة رفػػػع اليػػد وعػػػدـ زج بالفمسػػطينييف فػػػي أتػػػ

وطالػػب ىنيػػة بحمايػػة  الخالفػػات السػػورية. وقاؿ:"الػػدـ الفمسػػطيني لػػيس رخيصػػا، وىػػذا شػػعب عظػػيـ ومجاىػػد".
أبنػاء الشػعب الفمسػطيني فػي مخػيـ اليرمػوؾ، مشػيًرا إلػى وجػود قرابػة ألػؼ شػييد فمسػطيني، كمػا طالػب بوقػؼ 

 نزيؼ الدـ الفمسطيني والسوري.
في غػزة أف حكومتػو وحركػة "حمػاس" لػدييما االسػتعداد الكامػؿ مف جية أخرى؛ أكد رئيس الوزراء الفمسطيني 

لدفع استحقاقات المصالحة الفمسطينية. وقاؿ: "كؿ األخبار التي ترد مف القاىرة مطمئنة ومبشرة، وىناؾ نوايا 
 جدية لتدشيف مرحمة جديدة ألبناء الشعب الفمسطيني إلنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة".

مة وفي الحركة لدينا االستعداد الكامػؿ لػدفع اسػتحقاقات المصػالحة، التػي بػدأنا بيػا وأضاؼ: "نحف في الحكو 
 منذ فترة لخمؽ مناخات ايجابية وداعمة ومساندة لممصالحة"، عمى حد تعبيره.

 98/9/1091، قدس برس
 

 فياض: الخميل بحرميا كالقدس بأقصاىا وقيامتيا 4
الخميػػؿ بحرميػػا اإلبراىيمػػي الشػػريؼ »كتور سػػالـ فيػػاض إف قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء الػػد :الحيػػاة الجديػػدة -الخميػػؿ 

 «.وبمػػدتيا القديمػػة ألىميػػا، ىػػي كالقػػدس بأقصػػاىا وقيامتيػػا وبمػػدتيا القديمػػة، جػػزء ال يتجػػزأ مػػف دولػػة فمسػػطيف
 جاءت تصريحات رئيس الوزراء لمصحفييف بعد تأديتو صالة الجمعة في الحـر اإلبراىيمي الشريؼ.

 99/9/1093، هللالحياة الجديدة، رام ا
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 بعد تشكيل ادارة أوباما ىذا األسبوع "سرائيلـ "إعريقات: ال ذرائع ل 5
ورئػػيس الوفػػد « فػػتح»أكػػد الػػدكتور صػػائب عريقػػات عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة  :الحيػػاة الجديػػدة –أريحػػا 

إدارة  الفمسػػػطيني لمفاوضػػػات الوضػػػع النيػػػائي، أف ىػػػذا األسػػػبوع سيشػػػيد اسػػػداؿ السػػػتار عمػػػى ذريعػػػة تشػػػكيؿ
وشػػػدد عريقػػػات خػػػالؿ لقػػػاءه مبعػػػوث السػػػكرتير العػػػاـ ل مػػػـ  أميركيػػػة جديػػػدة، وانتخابػػػات إسػػػرائيؿ البرلمانيػػػة.

 المتحدة روبرت سيري، والقنصؿ البريطاني العاـ فنست فيف، كال عمى حدة.
دولتيف عمى حدود وقاؿ اف استمرار البحث عف الذرائع والمبررات لعدـ إلزاـ الحكومة اإلسرائيمية بقبوؿ مبدأ ال

، واالنسػػػحاب مػػػف جميػػػع األراضػػػي المحتمػػػة وبمػػػا فييػػػا القػػػدس الشػػػرقية المحتمػػػة، بػػػات يعتبػػػر مػػػدخاًل 9194
 الستمرار االمالءات والمستوطنات وفرض الحقائؽ عمى األرض.

وأضاؼ عريقات، أف استراتيجية الحكومػة اإلسػرائيمية تتمثػؿ باسػتمرار الوضػع عمػى مػا ىػو عميػو أي احػتالؿ 
لقاء مسؤولية قطاع غزة عمى جميورية مصر العربية، وبعد قػرار د وف كمفة، وسمطة فمسطينية دوف سمطة، وا 

، أصػبح اسػتمرار ذلػؾ غيػر ممكػف فإمػا أف تكػوف المعادلػة 11/99/1091الجمعية العامة ل مػـ المتحػدة فػي 
مػا أف تكػوف دولػة قائمة عمى أساس انسحاب إسرائيؿ عبر جدوؿ زمنػي متفػؽ عميػو ورعايػة دوليػة مناسػ بة، وا 

إسرائيؿ )سمطة احتالؿ( تحػت طائمػة المسػاءلة والمحاسػبة حسػب القػانوف الػدولي، وال يمكػف الحػديث عػف أي 
 خيارات أخرى، فالوقت اآلف يتطمب الحسـ في كؿ القضايا.

 99/9/1093، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 شعث: متمسكون باستراتيجيتنا في غياب المفاوضات 6
عشية االنتخابات اإلسرائيمية المقررة الثالثاء، أكد مسؤولوف فمسػطينيوف لػػ"األياـ" عمػى  ؤوؼ ارناؤوط:عبد الر 

أف المطموب ىػو حكومػة إسػرائيمية توقػؼ االسػتيطاف عمػى األراضػي الفمسػطينية، وتقبػؿ دولػة فمسػطينية عمػى 
ف كػػانوا اسػػتبعدوا أف تف9194حػػدود  ضػػي االنتخابػػات إلػػى ىػػذه النتيجػػة ، طبقػػًا لقػػرار األمػػـ المتحػػدة، ولكػػف وا 

 فإنيـ شددوا عمى أف عمى المجتمع التحرؾ بجدية بعد االنتخابات.
وقاؿ نبيؿ أبػو ردينػة، النػاطؽ باسػـ الرئاسػة الفمسػطينية، لػػ"األياـ": االنتخابػات اإلسػرائيمية ىػي شػأف إسػرائيمي 

ـ حقيقػي وجػػدي وتوقػؼ االسػػتيطاف ولكػف مػا ييمنػػا ىػو وجػػود حكومػة فػػي إسػرائيؿ تقبػؿ بحػػؿ الػدولتيف وبسػػال
وعاصػػػمتيا  9194وتقبػػؿ بػػالقرار الػػذي صػػدر أخيػػػرًا عػػف الجمعيػػة العامػػة ل مػػـ المتحػػػدة بدولػػة عمػػى حػػدود 

القػػدس، وبػػدوف ذلػػؾ تصػػبح أي جيػػود بػػال معنػػى فػػال بػػد مػػف التػػزاـ إسػػرائيؿ بيػػذه القواعػػد التػػي عمييػػا إجمػػاع 
 دولي اآلف.

عث، عضو المجنة المركزية لحركة "فػتح"، لػػ"األياـ": ىنػاؾ نظػاـ إسػرائيمي ومف جيتو فقد قاؿ الدكتور نبيؿ ش
يشعر بأف بإمكانو أف يفعؿ ما يريد فيو يصادر األرض ويستوطف عمييا وييود القدس ويمغي مكونات اتفاؽ 

أشير، إلػى  9أوسمو، وأضاؼ: في حاؿ لـ تتوفر متطمبات عممية سالـ جادة تقود ضمف فترة زمنية محددة، 
عناصػػر، أواًل: السػػعي بشػػكؿ  7تفػػاؽ فإنػػو ال سػػبيؿ أمامنػػا سػػوى االسػػتمرار باإلسػػتراتيجية الحاليػػة وىػػي مػػف ا

حثيػػث لتحقيػػؽ الوحػػدة الوطنيػػة، وثانيػػًا: الحػػراؾ عمػػى الصػػعيد الػػدولي والمؤسسػػات الدوليػػة، وثالثػػًا: المقاومػػة 
ف فتحػت "بػاب الشػمس" أبوابػًا جديػدة الشعبية السممية، وىناؾ أنواع جديدة مػف النضػاؿ الشػعبي خاصػة بعػد أ

لإلبداع الشعبي في مجابية االستيطاف اإلسرائيمي، ورابعًا: السعي مف أجؿ دور عربي ضاغط عمى الواليات 
 المتحدة األميركية لمضغط عمى إسرائيؿ وأيضًا يدعمنا ماليًا لمواجية العقوبات االسرائيمية واألميركية.

 99/9/1093، األيام، رام اهلل
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 رام اهلل: وفد أممي يطمع عمى األوضاع المأساوية لألطفال األسرى 7

راـ ان ػ "األيػػاـ": اطمػػع وزيػػر شػػؤوف األسػػرى عيسػػى قراقػػع، أمػػس، وفػػدًا مػػف منظمػػة األمػػـ المتحػػدة لمطفولػػة 
"اليونيسيؼ" عمى األوضاع المأساوية والصعبة التي يعيشيا األطفاؿ خالؿ االعتقاؿ واالستجواب واالحتجاز 

 100إلػى  1099حالػة عػاـ  400وأكد قراقع أف حاالت االعتقاؿ ل طفاؿ ارتفعت مف  ي سجوف االحتالؿ.ف
% مػػػػف األطفػػػػاؿ تعرضػػػػوا لمتعػػػػذيب والتنكيػػػػؿ، واف محػػػػاكـ االحػػػػتالؿ قبمػػػػت اعترافػػػػات 10، واف 1091عػػػػاـ 

 انتزعت تحت الضغط والتيديد.
ألسػػرى خػػالؿ اعتقػػاليـ واسػػتجوابيـ عمػػى يػػد وقػػاؿ: إف ممارسػػات ال أخالقيػػة وشػػاذة مورسػػت ضػػد األطفػػاؿ ا

جنػػػود االحػػػتالؿ والمحققػػػيف، واف ظػػػاىرة اسػػػتجواب األطفػػػاؿ فػػػي مسػػػتوطنات تصػػػاعدت فػػػي اآلونػػػة األخيػػػرة، 
لػػزاـ إسػػرائيؿ بػػاحتراـ اتفاقيػػة حقػػوؽ الطفػػؿ والحقػػوؽ األساسػػية ل طفػػاؿ  مطالبػػًا بحمايػػة الطفولػػة الفمسػػطينية وا 

 وفؽ القانوف الدولي اإلنساني.
بػدوره، أوضػح الوفػػد االممػي، الػذي تسػػمـ رسػالة مفصػمة عػػف واقػع األطفػاؿ األسػػرى مػف قراقػع، انػػو التقػى مػػع 
الجانػػػب اإلسػػػرائيمي بخصػػػوص اعتقػػػاؿ األطفػػػاؿ وظػػػروفيـ الصػػػعبة، وأنيػػػـ اسػػػتنكروا بشػػػدة مػػػا يجػػػري ضػػػد 

 األطفاؿ، مطالبيف بتطبيؽ الحماية القانونية واإلنسانية ليـ.
فد زار عددا مف األطفاؿ في سػجوف االحػتالؿ، وأنيػـ يتػابعوف مػع الجانػب اإلسػرائيمي كػؿ وبيف وارجو أف الو 

لزاـ إسرائيؿ باحتراـ حقوقيـ األساسػية وقػاؿ:  ‹.القضايا المتعمقة باألطفاؿ األسرى مف منطمؽ اإلفراج عنيـ وا 
احتراـ حقػػوؽ نعمػػؿ مػػف اجػػؿ تغييػػرات أساسػػية عمػػى األرض مػػف خػػالؿ الضػػغط عمػػى الجانػػب اإلسػػرائيمي بػػ›

 ‹.األطفاؿ األسرى، وأننا بصدد التأثير عمى تغيير نظاـ العدالة اإلسرائيمي في التعامؿ مع األطفاؿ
 99/9/1093، األيام، رام اهلل
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اإلصالح البرلمانية مشير المصري، إلى تحييد الالجئػيف دعا النائب عف كتمة التغيير و : جماؿ غيث -جباليا
واسػػتنكر المصػػري،  الفمسػػطينييف ومخيمػػاتيـ فػػي سػػوريا، عػػف األزمػػة الداخميػػة الجاريػػة، بأسػػرع وقػػت ممكػػف.

خالؿ مسيرة جماىيرية حاشدة دعت ليا حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في مخيـ جباليا شماؿ قطاع غزة 
مسػػجد الخمفػػاء الراشػػديف، اليػػوـ، لمسػػاندة الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا، بسػػبب بعػػد صػػالة الجمعػػة مػػف 

المجػػازر التػػي يتعػػرض ليػػا الشػػعباف السػػوري والفمسػػطيني، مؤكػػًدا الوقػػوؼ إلػػى جانػػب شػػعبنا فػػي وجػػو كػػؿ مػػا 
 يتعرض لو داخؿ المخيمات الفمسطينية ىناؾ.

وريا، ىػا ىػػي غػزة اليػػـو تنػتفض وتثػػأر إلخواننػا فػػي وقػاؿ المصػري: "نقػػؼ اليػـو لنؤكػػد أننػا مػػع إخواننػا فػػي سػ
 سوريا الذيف تسيؿ دماؤىـ في المخيمات الفمسطينية".

وتػػػابع: "آف األواف ألف تتوقػػػؼ ىػػػذه المجػػػازة واالغتيػػػاالت والقصػػػؼ ضػػػد المخيمػػػات الفمسػػػطينية"، مبيًنػػػا أف 
ع الفمسػطينييف مػف أبنػاء شػعبنا الحكومة الفمسطينية والمجمس التشريعي وحركة "حماس" دعوا إلى تحييػد جميػ

الصػراعات وتجنيػب المخيمػات الفمسػطينية ، وأف يكػوف الفمسػطينيوف بعيػديف عػف المخيمػات والصػراعات فػػي 
 سوريا.
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ونػػوه إلػػى أنػػو لػػـ تػػتـ االسػػتجابة لكافػػة المطالػػب والػػدعوات التػػي دعػػت النظػػاـ السػػوري لتحييػػد أبنػػاء الشػػعب 
تػػػي كػػػاف آخرىػػػا أمػػػس، باسػػػتيداؼ المخيمػػػات الفمسػػػطينية والتػػػي راح الفمسػػػطيني عػػػف الصػػػراعات الداخميػػػة وال

صابة ما يزيد عف  91ضحيتيا   آخريف. 10الجًئا فمسطينًيا، وا 
كمػػػا دعػػػا النائػػػب المصػػػري الػػػدوؿ التػػػي فػػػر إلييػػػا بعػػػض الفمسػػػطينييف مثػػػؿ األردف ولبنػػػاف، الستضػػػافتيـ فػػػي 

القيادتيف األردنية والمبنانيػة بتحمػؿ مسػئولياتيا وطالب النائب المصري،  محنتيـ حتي ال يبقوا تحت القصؼ.
يجػاد مراكػز إيػواء كريمػة ليػـ فػي ظػؿ موجػات  واستضافة الالجئيف الفمسطينييف والفاريف مف القتؿ والموت، وا 

 البرد والمعاناة التي يتعرضوف ليا.
بقػػاع والجميػػؿ.. فكمنػػا وتػػابع: "اسػػتقبمت المخيمػػات المبنانيػػة آالؼ عػػائالت وأسػػر الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي ال

كمػا دعػا  نعمـ المعاناة التي يعيشيا أبناؤنا ىناؾ بؿ وزادت بعد استقباليـ آلالؼ األسر الفمسػطينية المشػردة".
المصػػري، كافػػة األطػػراؼ الفمسػػطينية والسػػمطة ومنظمػػة التحريػػر؛ لتقػػديـ يػػد العػػوف والمسػػاعدة لممشػػرديف فػػي 

 كتو قدمت مبمًغا مف الماؿ لمفاريف في لبناف.لبناف واألردف وسوريا، مشيًرا إلى أف حر 
 98/9/1093، فمسطين أون الين

 
 : ظاىرة عمالء االحتالل بغزة ستنتيي العام الحالي" في غزةالداخمية" 9

الجاري عامًا إلنياء ظاىرة  1093عدَّ المتحدث باسـ وزارة الداخمية واألمف الوطني الرائد إسالـ شيواف عاـ 
وقاؿ الرائد شيواف في تصريح  ، مبينًا أف التخابر مع االحتالؿ سينتيي قريبًا.العمالء في قطاع غزة

صحفي، اليوـ : إف "األجيزة األمنية التابعة لموزارة دائما في حالة صراع خفي مع أجيزة االستخبارات 
العمالء  وقاؿ: "األجيزة األمنية كشفت خالؿ الحرب األخيرة عددا مف الصييونية لمحاربة ظاىرة العمالء".

مف خالؿ رصد تحركات بعض المشبوىيف في المناطؽ التي تعرضت لمقصؼ ومف خالؿ استخداميـ 
ولفت الرائد شيواف إلى أف أحد أوجو "الصراع الخفي" كانت مف خالؿ "استخداـ أجيزة  لوسائؿ تقنية".

 العمالة". االستخبارات الصييونية لشبكات التواصؿ االجتماعي بيدؼ إسقاط مزيد مف الشباف في
وحوؿ استيداؼ أجيزة االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية، الطبقة الفقيرة مف المواطنيف الفمسطينييف 
والمقاوميف مف أصحاب الدخؿ المتدني، كشؼ شيواف أف األجيزة األمنية "اعتقمت عمالء مف الطبقة 

 حسب وصفو. المتعممة ومف ذوي المستوى االجتماعي واالقتصادي الراقي )المرتفع(".
 98/9/1093، فمسطين أون الين

 
 منظمة التحرير تدين استيداف المدنيين بسوريا 90

داف عضػػػو المجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية تيسػػػير خالػػػد، اسػػػتيداؼ وقتػػػؿ المػػػدنييف واألطفػػػاؿ 
جميػػػع  الفمسػػػطينييف فػػػي مخػػػيـ اليرمػػػوؾ ومنطقػػػة الحسػػػينية، ودعػػػا إلػػػى تحػػػرؾ سياسػػػي فمسػػػطيني عاجػػػؿ مػػػع

األطراؼ اإلقميمية والدولية المعنية مف أجؿ ضماف وقؼ نزيؼ الدـ الفمسطيني في المخيمات الفمسطينية في 
 سورية.

، إف منظمػة التحريػر بجميػع فصػائميا قػد دعػت منػذ البدايػة إلػى تحييػد  وقاؿ خالػد فػي تصػريح صػحفي، اليػـو
لػػى سػػحب المخيمػػات الفمسػػطينية عػػف األحػػداث الجاريػػة فػػي سػػورية واالبت عػػاد عػػف زجيػػا فػػي الصػػراع الػػدائر وا 

لػػػى احتػػػراـ الػػػدور والمكانػػػة ، التػػػي اضػػػطمعت بيػػػا ىػػػذه  المسػػػمحيف مػػػف المخيمػػػات وخاصػػػة مخػػػيـ اليرمػػػوؾ وا 
 المخيمات كمناطؽ آمنة ألولئؾ المدنييف.
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ا كمػػػا طالػػػب وكالػػػة غػػػوث وتشػػػغيؿ الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف )األونػػػروا( بػػػدور فعػػػاؿ بحكػػػـ واليتيػػػا ومسػػػؤولياتي
لػى بػذؿ جيػد  األممية لضماف احتراـ أمف وسالمة المواطنيف الفمسطينييف في اليرموؾ وغيره مف المخيمػات وا 
أكبػػػر مػػػف أجػػػؿ وصػػػوؿ المعونػػػات والمسػػػاعدات الغذائيػػػة والدوائيػػػة لمتخفيػػػؼ عػػػف الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف مػػػف 

 معاناتيـ في ىذه الظروؼ القاسية والصعبة.
 98/9/1093، فمسطين أون الين

 
 بتسميم المسمحين سالحيم لألجيزة األمنية« بالطة»اتفاق ينيي أزمة الضفة:  99

مػػف مسػػمحي مخػػيـ بالطػػة أنفسػػيـ وأسػػمحتيـ ل جيػػزة األمنيػػة وفػػؽ اتفػػاؽ تػػـ عبػػر وسػػطاء.  90سػػمـ  راـ ان:
، إف وسػػػطاء مػػػف قيػػػادات حركػػػة فػػػتح فػػػي المخيمػػػات فػػػي الضػػػفة «الشػػػرؽ األوسػػػط»قالػػػت مصػػػادر أمنيػػػة لػػػػو 

وأعضػػاء فػػي المجمػػس التشػػريعي ومسػػؤوليف فػػي مكتػػب الػػرئيس، توصػػموا إلػػى اتفػػاؽ مػػع المسػػمحيف  ،الغربيػػة
 بتسميـ أنفسيـ عمى أف تدرس مطالبيـ.

وأكد محافظ نابمس، جبريف البكري تدخؿ وجياء وقيػادات فػي المخػيـ إلقنػاع المسػمحيف بتسػميـ أنفسػيـ. وقػاؿ 
ى أف يػػتـ اتخػاذ كػػؿ اإلجػراءات القانونيػػة بحقيػـ فػػي وقػػت إنيػـ سػػجنوا فػي معتقػػؿ جنيػد فػػي مدينػة نػػابمس، عمػ

الحػػػؽ. وبحسػػػب المصػػػادر، فػػػإف المسػػػمحيف سيخضػػػعوف لمتحقيػػػؽ بخصػػػوص حيػػػازة األسػػػمحة وتيديػػػد السػػػمـ 
ذا ما كانوا مدفوعيف مف جيات. ثارة الفوضى، وا   االجتماعي وا 

ؿ اقتحػػاـ المخيمػػات، بعػػدما وكانػػت السػػمطة قػػد أعطػػت فرصػػة لممسػػمحيف فػػي بالطػػة وجنػػيف بتسػػميـ أنفسػػيـ قبػػ
خرجوا إلى العمػف، معمنػيف التمػرد عمػى السػمطة فػي وقػت حػرج بالنسػبة ليػا، وىػي تعمػف لمعػالـ بنػاء مؤسسػات 

  الدولة وفرض األمف والقانوف استعدادا لقياـ الدولة.
وبعػػد أف انتيػػت مسػػألة بالطػػة، بقػػي عمػػى السػػمطة حػػؿ مشػػكمة مخػػيـ جنػػيف. وقػػاؿ طػػالؿ دويكػػات، محػػافظ 
جنيف، إف السمطة لف تسمح ألحد بشدىا إلى الوراء خاصة بعد االعتراؼ الدولي بفمسطيف. وأضاؼ في ندوة 

مسؤولياتنا تكمف في منع تكرار مثؿ ىذه الحوادث، سنعزز األمف وسنسعى لفرض النظػاـ وتربيػة »جماىيرية 
لػػػذي ظػػؿ دومػػػا فػػي طميعػػػة سػػػنحارب المظػػاىر السػػػمبية فػػي المخػػيـ، ا»وأردؼ «. أطفالنػػا عمػػى أىميػػػة األمػػف

 «.النضاؿ الفمسطيني، نريد ألىمو حياة كريمة وىذا ما سيحصؿ
 99/9/1093، الشرق األوسط، لندن

 
 الفمسطينيون يراقبون االنتخابات اإلسرائيمية 91

فػي فنػاء »يراقػب الفمسػطينيوف بكثيػر مػف القمػؽ االنتخابػات اإلسػرائيمية التػي سػتجرى : محمد يػونس -راـ ان 
الثمثاء المقبؿ، وذلؾ تحسبًا ألربع سنوات أخرى عجاؼ، خصوصػًا بعػدما أشػارت االسػتطالعات إلػى « البيت

أف االنتخابػػػات سػػػتعيد إنتػػػاج حكومػػػة اليمػػػيف الحاليػػػة التػػػي تشػػػكؿ مواصػػػمة االسػػػتيطاف العالمػػػة األبػػػرز فػػػي 
 برنامجيا.

خابػػػات فػػػي إسػػػرائيؿ لحظػػػة نتػػػابع االنت»الػػػدكتور محمػػػد أشػػػتية: «فػػػتح»وقػػػاؿ عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة 
«. بمحظػػة، وسػػاعة بسػػاعة. نتػػابع اسػػتطالعات الػػرأي والتحمػػيالت ألننػػا أوؿ المتػػأثريف بنتػػائ  ىػػذه االنتخابػػات

واضح أف )رئيس الحكومة( بنياميف نتانياىو سيعود رئيسًا لحكومة يميف في إسرائيؿ، وىذا األمػر »وأضاؼ: 
 «.سيعقد المشيد
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نياىو إلى الحكػـ ألربػع سػنوات جديػدة سيضػع الفمسػطينييف أمػاـ خيػارات صػعبة. ويرى المراقبوف أف عودة نتا
االنتخابػات األميركيػة واإلسػرائيمية لػـ »وقاؿ أستاذ العمـو السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور باسـ الزبيدي: 

وبامػػا الػػذي لػػـ تأتيػػا بجديػػد. سػػيعود نتانيػػاىو مػػع حكومػػة أكثػػر يمينيػػة فػػي إسػػرائيؿ. وفػػي أميركػػا عػػاد الػػرئيس أ
«. يمػػارس ضػػغطًا كبيػػرًا عمػػى نتانيػػاىو فػػي واليتػػو األولػػى، وال أظنػػو قػػادرًا عمػػى فعػػؿ ذلػػؾ فػػي واليتػػو الثانيػػة

السػػػمطة تعػػػاني أزمػػػة ماليػػػة حػػػادة، ونخشػػػى أف تمػػػارس أميركػػػا ضػػػغطًا عمػػػى السػػػمطة لمعػػػودة إلػػػى »وأضػػاؼ: 
ىو عمػػى االنتقػػاـ مػػف الفمسػػطينييف لتػػوجييـ إلػػى المفاوضػػات مسػػتغمة أزمتيػػا الماليػػة الكبيػػرة، وأف يعمػػؿ نتانيػػا

 «.األمـ المتحدة
وتقػػوؿ القيػػادة الفمسػػطينية إف عػػودة نتانيػػاىو إلػػى الحكػػـ فػػي إسػػرائيؿ ال تتػػرؾ ليػػا خيػػارًا آخػػر سػػوى مواصػػمة 

 معركتيا السياسية معو عمى الحمبة الدولية. 
لعالـ بدأ يتحرؾ بعد ظيػور مالمػح نتػائ  الدكتور نبيؿ شعث إف ا« فتح»ورأى عضو المجنة المركزية لحركة 

ف عػػددًا مػػف الػػدوؿ األوروبيػػة، مثػػؿ بريطانيػػا وفرنسػػا وألمانيػػا، بػػدأ باإلعػػداد لطػػرح  االنتخابػػات اإلسػػرائيمية، وا 
وبالنسػبة إلػى الػدوؿ الػثالث، فػإف مبادرتيػا تنطمػؽ مػف »مبادرة سياسية بعد انتياء ىذه االنتخابات. وأضاؼ: 

 «.قة التي واجيت العممية السممية وىي: االستيطاف وعدـ تطبيؽ االتفاقات السابقةتجاوز العقبات الساب
ويقػػػوؿ الفمسػػػطينيوف إنيػػػـ ينتظػػػروف الجيػػػود األوروبيػػػة والدوليػػػة السػػػتئناؼ المفاوضػػػات عمػػػى أسػػػاس وقػػػؼ 
االسػػػتيطاف وتطبيػػػؽ االتفاقػػػات السػػػابقة. وفػػػي حػػػاؿ فشػػػميـ فػػػي تحقيػػػؽ ذلػػػؾ، فػػػإنيـ سػػػيمجأوف إلػػػى خيػػػاراتيـ 

 الخاصة، وعمى رأسيا مواصمة المعركة السياسة في المنظمة الدولية.
ننتظػػػر حتػػػى أيمػػػوؿ )سػػػبتمبر( مػػػف العػػػاـ الحػػػالي لنػػػرى إذا كانػػػت الجيػػػود الدوليػػػة سػػػتحمؿ »وأوضػػػح أشػػػتية: 

طالؽ المعتقميف، وفي حاؿ لـ يحصؿ، فإننػا سػنتوجو إلػى محكمػة الجنايػات  نتانياىو عمى وقؼ االستيطاف وا 
يرىػػا مػػف الوكػػاالت والمنظمػػات الدوليػػة لمحصػػوؿ عمػػى العضػػوية، ومالحقػػة جػػرائـ االحػػتالؿ وفػػي الدوليػػة وغ

فػوز نتانيػاىو خبػر سػيء لمفمسػطينييف، لكنػو سػيء لإلسػرائيمييف أيضػًا، فيػو »وأضػاؼ: «. مقدميا االستيطاف
أوبامػا األخيػرة التػي سيقود إلى عزلة إسرائيؿ دوليًا، وبدأت بوادر ىذه العزلة بالظيور مػع تصػريحات الػرئيس 

 «.قاؿ فييا إف نتانياىو يقود إسرائيؿ إلى العزلة، ومع تصريحات قادة دوؿ أخرى مثؿ فرنسا وألمانيا وغيرىما
 99/9/1093، الحياة، لندن

 
 ُنسبت إليو بشأن تشكيل حكومة رئيسيا ووزرائيا جميعيم من المستقمين تصريحاتالرشق ينفي  93

نفى ما  ،عزَّت الرَّشؽ ،عضو المكتب السياسي لحركة حماسأف  98/9/1093فمسطين أون الين، نشرت 
إنو "لـ يدؿ بتصريحات حوؿ االتفاؽ عمى  :وقاؿ ،تـ تداولو عمى بعض المواقع اإللكترونية الفمسطينية

وقاؿ الرشؽ في تصريح  تشكيؿ حكومة رئيسيا ووزرائيا جميعيـ مف المستقميف، وال ينتموف ألي فصيؿ".
" إفَّ أحد المواقع اإللكترونية نشر تصريحات قديمة جدًا لي حوؿ اتفاؽ  :91/9الجمعة  وـصحفي مساء ي

 المصالحة بأف الحكومة القادمة برئيسيا وكؿ وزرائيا ستكوف مف المستقميف".
"أود التأكيد أف ىذا التصريح كاف ما قبؿ اتفاؽ الدوحة، ويبدو أف ذلؾ الموقع أعاد نشره  وأضاؼ الرشؽ:

ؤكدًا في الوقت ذاتو أف حماس ممتزمة بكؿ ما تـ التوصؿ إليو مف اتفاقات "وثيقة القاىرة لموفاؽ خطأ"، م
عالف الدوحة. 1099مايو أيار/ الوطني   وا 

وفي السياؽ ذاتو، أكَّد القيادي الرشؽ أنو ال صحة لما نشرتو بعض المواقع مف تصريحات باسمو عف عقد 
الجتماع مشترؾ لإلطار المؤقت لمنظمة  فبراير المقبؿ، تتويجاً اط/ شبقمة فمسطينية مصرية في التاسع مف 
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فبراير المقبؿ والذي سيعقد بالقاىرة مف المقرر أف يحضره الرئيس المصري شباط/  1التحرير الفمسطينية يـو 
 محمد مرسي.

مصادر ، إلى أف وليد عوض ،راـ اننقاًل عف مراسميا في  99/9/1093القدس العربي، لندن، وأشارت 
شيء نت  عف لقاء حركتي فتح وحماس بالقاىرة الخميس ىو  أىـوضحت الجمعة بأف أفمسطينية متعددة 

 إعالفمف منع تشكيؿ حكومة مف المستقميف برئاسة الرئيس محمود عباس وفؽ  "حماس غزة"استطاعت 
مستقميف برئاسة الدوحة الذي وقع مع خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحماس والقاضي بتشكيؿ حكومة 

حماس " أومف فرض رؤيتيا عمى الجميع سواء حركة فتح  "حماس غزة"حاديث حوؿ نجاح ألوتدور ا عباس.
 ووزراء. بضرورة التزاـ الجميع باتفاؽ القاىرة الذي ينص عمى تشكيؿ حكومة مف المستقميف رئيساً  "الخارج

إنو تـ االتفاؽ عمى تشكيؿ حكومة  ،في لوفي تصريح صحا ،الجمعة ،وفي ذلؾ االتجاه أكد عزَّت الرَّشؽ
رئيسيا ووزرائيا جميعيـ مف المستقميف وال ينتموف ألي فصيؿ، مبينًا أف اختصاصاتيا ستقتصر عمى تنظيـ 

 االنتخابات التشريعية والرئاسية في حاؿ ما تـ إجراؤىا.
ف أالعربي الجمعة بالقدس جريدة ل ،عاـ حزب الشعب الفمسطيني أميف ،بساـ الصالحي أكدومف جيتو 

وليس مطمب الرئيس الفمسطيني لتجاوز الخالؼ  قطرياً  تكميؼ عباس برئاسة حكومة المستقميف كاف اقتراحاً 
حوؿ شخص رئيس الوزراء ولمنع المجتمع الدولي مف فرض حصار عمى تمؾ الحكومة  الذي كاف سائداً 

ليا وىي بذلؾ تكوف ممتزمة ببرنام   ئيساً قضية البرنام  السياسي لتمؾ الحكومة كوف عباس ر  إثارةوتجنب 
 منظمة التحرير.

 
 والواليات المتحدة "إسرائيل"اتفاق المصالحة الرد األمثل لمواجية الحصار الذي تفرضو فتح:  94

اعتبرت حركة فتح أف البدء الفوري في تنفيذ اتفاؽ المصالحة بمثابة الرد األمثؿ : وليد عوض - راـ ان
والواليات المتحدة  اإلسرائيميتصادي والسياسي الذي تفرضو حكومة االحتالؿ لمواجية الحصار االق

وثمف المتحدث باسـ الحركة فايز أبو عيطة، الدور المصري في  األمريكية عمى الشعب الفمسطيني وقيادتو.
صالحة االتفاؽ الذي تـ في القاىرة برعاية مصرية عمى البدء في تنفيذ اتفاؽ الم رعاية المصالحة، واصفاً 
 ."باالنجاز العظيـ لشعبنا"وفؽ جداوؿ زمنية محددة 

 99/9/1093، لندن، القدس العربي
 
 
 

 بما تم االتفاق عميو في القاىرة بين فتح وحماسيرحبان  حزب الشعبو الجبية الشعبية  95
يكوف ف بأعف أممو  لتحرير فمسطيف، القيادي في الجبية الشعبية ،عرب كايد الغوؿ: أوليد عوض - راـ ان

إلى أف التجربة لممواعيد غير مقدسة لدى  ما تـ اإلعالف عنو في القاىرة بيف فتح وحماس جدي، مشيراً 
 الطرفيف.

أف التجارب السابقة بيف حركتي فتح وحماس "رباح مينا  ،وأكد عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية
نياء االنقساـأجبرتنا عمى أف نكوف حذريف في أي اتفاؽ بيف الحركتيف بشأف الم وأوضح مينا أف  ."صالحة وا 

الميـ اآلف ىو إلزاـ جميع الفصائؿ الفمسطينية لحركتي فتح "المصالحة واجب وطني ويجب تطبيقيا، وقاؿ 
 ."وحماس عمى جدوؿ زمني إلنياء االنقساـ وتنفيذ بنود االتفاؽ
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ما تـ االتفاؽ عميو في ب ،عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفمسطيني ،مف جيتو رحب وليد العوض
وقاؿ  ."نرجو تطبيؽ ىذا االتفاؽ بشكؿ عاجؿ وبدوف تسويؼ"القاىرة بيف حركتي فتح وحماس، وقاؿ 

ف الشعب الفمسطيني قاؿ كممتو في المصالحة وعمى الجميع احتراـ إ ،في تصريح صحفي الجمعة ،العوض
اؽ عميو وتتويجو واقعًا ينيي حالة القادميف سيكشفاف عف صدؽ ما تـ االتف واألسبوعيفكممة الشعب، 

 االنقساـ، التي كمفت شعبنا الكثير.
 99/9/1093، لندن، القدس العربي

 
 برىوم: التنافس اإلسرائيمي ىو التنافس عمى الدم الفمسطيني وعمى توسيع االستيطان والتيجير 96

، معمقًا عمى س برسلوكالة فران ،فوزي برىوـ ،قاؿ الناطؽ باسـ حركة حماس :محمد يونس -راـ ان 
التنافس اإلسرائيمي ىو التنافس عمى الدـ الفمسطيني ": االنتخابات اإلسرائيمية، التي ستجري الثالثاء المقبؿ

يجب أف يكوف ىناؾ وضع ". وأضاؼ: "وعمى سفؾ الدـ الفمسطيني وعمى توسيع االستيطاف وعمى التيجير
قبؿ، وبالتالي إنجاز الوحدة الوطنية في إطار برنام  فمسطيني موحد وقوي حتى يواجو ىذا التحدي في المست

 ."وطني يحافظ عمى الثوابت والحقوؽ الفمسطينية ويحمي األرض والشعب والمقدسات
 99/9/1093الحياة، لندن، 

 
 دولياً  "إسرائيل"و سيقود إلى عزلة ألنلإلسرائيميين و اشتية: فوز نتنياىو خبر سيء لمفمسطينيين  97

 ءالثالثا يوـيراقب الفمسطينيوف بكثير مف القمؽ االنتخابات اإلسرائيمية التي ستجرى  :نسمحمد يو  -راـ ان 
نتابع االنتخابات في إسرائيؿ لحظة "شتية: امحمد  .د، المقبؿ، وقاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح

. "ىذه االنتخابات بمحظة، وساعة بساعة. نتابع استطالعات الرأي والتحميالت ألننا أوؿ المتأثريف بنتائ 
 ."واضح أف بنياميف نتنياىو سيعود رئيسًا لحكومة يميف في إسرائيؿ، وىذا األمر سيعقد المشيد"وأضاؼ: 
سبتمبر مف العاـ الحالي لنرى إذا كانت الجيود الدولية ستحمؿ نتنياىو  /ننتظر حتى أيموؿ"شتية: اوأوضح 

طالؽ المعتقميف، وفي حاؿ لـ يحصؿ، فإننا سنتوجو إلى محكمة الجنايات الدولية  عمى وقؼ االستيطاف وا 
وغيرىا مف الوكاالت والمنظمات الدولية لمحصوؿ عمى العضوية، ومالحقة جرائـ االحتالؿ وفي مقدميا 

فوز نتنياىو خبر سيء لمفمسطينييف، لكنو سيء لإلسرائيمييف أيضًا، فيو سيقود إلى ". وأضاؼ: "االستيطاف
 بدأت بوادر ىذه العزلة بالظيور مع عزلة إسرائيؿ دوليًا، و 

 
تصريحات الرئيس أوباما األخيرة التي قاؿ فييا إف نتنياىو يقود إسرائيؿ إلى العزلة، ومع تصريحات قادة 

 ."دوؿ أخرى مثؿ فرنسا وألمانيا وغيرىما
 99/9/1093الحياة، لندن، 

 
 لمقاومة حتى الحرية واالستقال لامى تمسك شعبنا بحقو بعتأكيد  "باب الشمس"و "الكرامة"أبو ليمى:  98

أبو )قيس عبد الكريـ  ،قاؿ عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف: نبيؿ سنونو - غزة
: "إف المقاومة الشعبية الفمسطينية اآلخذة بالتصاعد استطاعت إحراز انتصارات عديدة عمى األرض (ليمى

 وثمف في بياف لو وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو، يـو ".ونجحت في مواجية آلة الحرب اإلسرائيمية
، الحراؾ الشعبي والتحرؾ الجماىيري المتمثؿ في إقامة قرية جديدة تحمؿ اسـ "الكرامة" في 971/9الجمعة 
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وأضاؼ: "اليـو شيدنا ميالد قرية فمسطينية جديدة تحمؿ اسـ "الكرامة" التي أقاميا المئات  منطقة القدس.
ء شعبنا في المنطقة الواقعة بيف قريتي بيت إكسا ولفتا شماؿ غربي القدس المحتمة والميددة مف أبنا

 بالمصادرة في تأكيد جديد عمى تمسؾ شعبنا بحقو بمقاومة االحتالؿ حتى الحرية واالستقالؿ".
ولي كشعب وأشار النائب أبو ليمى إلى أف المقاومة بجميع أشكاليا "ىي حؽ مشروع يكفمو لنا القانوف الد

واقع تحت االحتالؿ"، مشددًا عمى ضرورة تصعيدىا باعتبارىا، إلى جانب تعبئة الضغط الدولي عمى 
، الركيزة الرئيسة مف بيف ركائز االستراتيجية الوطنية البديمة اليادفة إلى رفع كمفة استمرار االحتالؿ "إسرائيؿ"

 ي إلى إنيائو.عمى البحث عف حؿ سياسي يفض "إسرائيؿ"وصواًل إلى إجبار 
 98/9/1093فمسطين أون الين، 

 
 زحالقة في جامعة تل أبيب: شعار "دولتان لشعبين" اعتراف ضمني بييودية الدولة 99

االثنيف،  يوـنظمت "جفرا"، الذراع الطالبي لمتجمع الطالبي الديموقراطي في جامعة تؿ أبيب،  :محمود عواد
ؿ مف العاـ الدراسي، حضرىا مئات الطالب الجامعييف أمسية سياسية فنية لمناسبة انتياء الفصؿ األو 

جماؿ زحالقة، رئيس كتمة التجمع الوطني  .د النائب في الكنيست اإلسرائيمي،واستضافت األمسية  العرب.
 الديمقراطي البرلمانية والمرشح األوؿ في قائمة االنتخابية.

النتخابات البرلمانية القادمة، وقاؿ إف وتطرؽ زحالقة في حديثة إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي وا
حزب التجمع الوطني الديمقراطي جزء مف الحركة الوطنية الفمسطينية، يتفاعؿ معيا ويؤثر فييا، وتحدث 

 عف أىمية تمسكنا وتسمحنا بتاريخنا وذاكرتنا كشعب مف أجؿ بناء مستقبمنا.
نية القريبة، داعًيا الحضور دعـ الحركة الوطنية وتابع النائب زحالقة حديثو متطرًقا إلى االنتخابات البرلما

وتقويتيا، مفصاًل مشروع التجمع الوطني الديمقراطي، وطرحو المتمثؿ بمشروع دولة المواطنيف، وشعاره 
"ىوية قومية، مواطنة كاممة"، وتحدث عف قائمة التجمع الوطني والتي تضـ جميع أطياؼ شعبنا، وتمثمو 

شح ومرشح، دوره، وتاريخو وما يمكف أف يقدمو لشعبو مف خالؿ العمؿ أحسف تمثيؿ، وشرح عف كؿ مر 
 البرلماني .

وممارسًة، مف ضمنيا رفض  وأنيى زحالقة مداخمتو بإبراز تمايز األحزاب العربية عف بعضيا البعض، طرحاً 
، بينما التجمع الوطني الديمقراطي االعتراؼ بييودية الدولة وطرحو لمشروع بديؿ وىو "دولة المواطنيف"

وتابع قائاًل: "إف التجمع الوطني الديمقراطي رفض  شعار "دولتيف لشعبيف" يمثؿ اعتراًفا بييودية الدولة.
الجموس والتفاوض عمى مخطط برافر، بينما جمس اآلخروف، ألف التجمع يؤمف أنو ال يمكف التفاوض عمى 

عطاء الشرعية لمخطط كيذا".  األرض وا 
 97/9/1093، 48عرب 

 
 إلى تأليف حكومة طوارئ لمعالجة األزمة االقتصادية ية تدعوالكتل االنتخاب: يل""إسرائ 10

تأليؼ حكومة طوارئ وطنية  إلىدعا العديد مف قادة الكتؿ األساسية المتنافسة في االنتخابات، : عمي حيدر
البيت "ئيس ، خالؿ منتدى سياسي عقدتو جريدة معاريؼ. وفاجأ ر "إسرائيؿ"لمعالجة األزمة االقتصادية في 

 إذامميارًا،  00مميار شيكؿ بؿ  31عف أف نسبة العجز ليست  باإلعالف، نفتالي بينيت، الحاضريف "الييودي
 ضرورة تأليؼ حكومة طوارئ اجتماعية تضـ كؿ الجيات. إلىما ُأضيؼ ديف شركة الكيرباء. ودعا 
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 إلىليس لديو مشكمة بالذىاب "أنو  ، يائير البيد، الدعوة نفسيا، مؤكداً "يوجد مستقبؿ"بدوره، كرر رئيس 
حكومة كيذه لف تحؿ ". وعبَّر عف ثقتو بأف "ورقة التوت لحكومة حريدية يمينية"، وأنو لف يكوف "المعارضة

 ."موضوع المساواة في عبء التجنيد في الجيش
ونفت ما يشاع تسيبي ليفني، فمـ تبتعد كثيرًا بدعوتيا إلى تأليؼ حكومة وحدة.  "الحركة"أما رئيسية حزب 

عف أنيا ستستقيؿ مف الحياة السياسية، مؤكدًة بقاءىا ميما كاف عدد المقاعد التي ستناليا، فيما أعمنت 
 شيمي يحيموفيتش رئيسة حزب العمؿ اإلسرائيمي، أنيا لف تشارؾ في حكومة يرأسيا نتنياىو.

 99/9/1093األخبار، بيروت، 
 

 لكنيستىموم اإلسرائيميين في انتخابات اتقرير:  19
تركز معظـ األحزاب اإلسرائيمية عمى القضايا الداخمية في الدعاية االنتخابية، وتسعى : وديع عواودة -حيفا 

 لمظيور بصورة المتماثؿ مع اليمـو الحياتية التي تشغؿ اإلسرائيمييف.
تماـ بالطبقة وتسعى أغمبية األحزاب لتحدي الحزب الحاكـ ليكود بيتنا مف خالؿ برام  انتخابية تبرز االى

 الوسطى وبالضعفاء وبتقميص الفوارؽ الطبقية.
 -اليمينية التوجيات بالناحية االقتصادية االجتماعية أيضاً - "إسرائيؿ"وتتيـ أحزاب الوسط واليسار حكومة 

 باالىتماـ بمصالح الشرائح الغنية فقط، وبتبني سياسات رأسمالية ليبرالية "متوحشة".
بالناحية االقتصادية االجتماعية، وسط  ض أكثر األحزاب اإلسرائيمية اىتماماً ويعتبر حزب العمؿ المعار 

تغييب شبو كامؿ لقضايا االحتالؿ والصراع، وقد دفع ذلؾ الكاتب اإلسرائيمي عاموز عوز لتوجيو انتقادات 
تؿ أبيب، وفي ندوة ب الذعة لرئيسة الحزب شيمي يحيموفيتش عمى خمفية تجاىميا المتعمد لمقضايا السياسية.

قاؿ عوز إف يحيموفيتش أسوأ مف وزير الدفاع إييود باراؾ صاحب نظرية الػ"ال شريؾ فمسطينيا"، وأضاؼ 
 "باراؾ ينفي وجود حؿ لمقضية الفمسطينية ويحيموفيتش تنفي وجود المشكمة".

والفوز بستة  وما يغيبو "العمؿ" يبرزه حزب "ميرتس" اليساري الذي تتوقع لو استطالعات الرأي مضاعفة قوتو
وبيف استمرار  "إسرائيؿػ"إلى سبعة مقاعد، وبطروحاتو يربط "ميرتس" بيف األزمة االقتصادية المتزايدة ب
نت أف ارتفاع العجز .االحتالؿ واالستيطاف. وتؤكد رئيسة الحزب عضو الكنيست زىافا جالئوف لمجزيرة

دوالر، سببو فقداف التسوية لمصراع مع  مميار 99بالموازنة العامة الخاصة بالعاـ المنتيي، والبالغ 
الفمسطينييف، وتتابع "ال عدالة اجتماعية دوف تسوية سياسية لمصراع ودوف وقؼ الدعـ غير المحدود 

كما  لممستوطنيف ولمرشاوى الممنوحة لمييود المتدينيف األصولييف مقابؿ مشاركتيـ باالئتالؼ الحكومي".
سبة الزيادة الطبيعية السنوية، وفرض الجمارؾ عمى السجائر والكحوؿ، تدعو لزيادة الموازنة العامة بنفس ن

صالح نظاـ الضرائب بحيث يتـ تخفيؼ العبء عف الطبقات الوسطى والعاممة.  وتسييؿ منح القروض، وا 
وما يتحدث عنو "ميرتس" بالتمميح يشير لو حزب "يش عتيد" برئاسة الصحفي يئير لبيد بالتصريح، مشددا 

الذي تتوقع لو استطالعات الرأي نحو عشرة -لبيد  وال لمطبقة البرجوازية وحارسا لمصالحيا.عمى كونو رس
يدعو لتوزيع أعباء الضرائب بشكؿ عادؿ بدال مف تحميؿ وزرىا لمطبقة الوسطى، مشددا عمى  -مقاعد

جو وتصريحاتو وليذا الغرض يركز لبيد في برام ضرورة إنفاؽ المزيد مف الميزانيات عمى التربية والتعميـ.
عمى ضرورة وقؼ ضخ الميزانيات لممتدينيف األصولييف الذيف يثقموف كاىؿ االقتصاد ألنيـ ال يعمموف وال 

 يتعمموف بذريعة التفرغ لتعمـ التوراة.
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لمتركيز عمى محاربتو ببرامجو  "إسرائيؿػ"ويستغؿ حزب المتدينيف األصولييف )شاس( ارتفاع نسب الفقر ب
كما يرّكز شاس عمى ظاىرة قضت  وف تقديـ خطط اقتصادية حوؿ السبؿ لذلؾ.وتصريحات قادتو، د

خاصة وزير -مضاجع اإلسرائيمييف، وتكمف في تسمؿ آالؼ األفارقة عبر سيناء لمبالد، ويفاخر قادتو 
 بالمبادرة لوقؼ الظاىرة وطرد الكثير مف المتسمميف. -الداخمية

اخمية الممحة، ييرب الحزب الحاكـ "ليكود بيتنا" منيا ويحاوؿ وبقدر ما تركز ىذه األحزاب عمى القضايا الد
ويعمد "ليكود بيتنا" لقضايا  تجاىؿ المواضيع التي تعرض شعبيتو التي تتراجع في االستطالعات، لمخطر.

األمف والمخاوؼ األمنية المتعمقة بالربيع العربي والجياد العالمي، كما يفاخر بإنجاز جدار عمى طوؿ 
مصر، وفي الشأف الداخمي يركز عمى ما يصفو بالثورة الخميوية، إشارة لخفض أسعار خدمات الحدود مع 

 االتصاالت الياتفية.
دوؼ حنيف، المرشح الثالث في قائمة الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، أف ىموـ اإلسرائيمييف  .ويفسر د

 لمناحية النقابية واألجور ومكافحة الغالء. منصبة اليوـ أكثر عمى توفير السكف والصحة والتعميـ، إضافة
وقاؿ حنيف إف معظـ األحزاب تتساوؽ مع ىذه اليمـو كما يتجمى ببرامجيا، لكنيا برأيو تكذب وال تطرح 

 الحموؿ وال تتحدث عف كيفية توفير الميزانيات الالزمة.
يا وقؼ االحتالؿ عمى غرار "ميرتس" يشير حنيف أف حزبو )الجبية( يشير ليذه الحموؿ وعمى رأس

 "إسرائيؿػ"حنيف الميتـ بالقضايا البيئية يوضح أف االنتخابات ب واالستيطاف، مرجحا ازدياد قوة ىذيف الحزبيف.
سطحية وأف معظـ األحزاب تعمد الجتذاب المصوتيف خاصة ممف لـ يحسموا أمرىـ بعد  بالبرام  الشعبوية 

 ض عمى العرب.والديماغوجية، فيما تعتمد أحزاب اليميف التحري
ويالحظ بعض المراقبيف أف األحزاب لـ تكرس إال القميؿ مف طاقاتيا لتبياف برامجيا وطروحاتيا، فيرّكز كؿ 

 منيا عمى ىوية المرشحيف وعمى الطعف بالمتنافسيف.
ويذىب المعمؽ البارز إيتاف ىابر لمقوؿ في جريدة "يديعوت أحرونوت" إف ىموـ الناس في واد واألحزاب في 

ويعتبر أف الدعايات االنتخابية والبرام  الحزبية ال تؤثر عمى الجميور، ال سيما في  د آخر بحقيقة األمر.وا
ويرى أف الناخبيف ال يعولوف كثيرا عمى تغيير سمـ  ظؿ وجود أزمة ثقة بالسياسييف، برامجيـ ووعودىـ.

 سط سيطرة لػ"ثقافة القطيع".األولويات بتوزيع الموارد، ويميموف لمتصويت بتأثير البيئة والبيت و 
 98/9/1093الجزيرة.نت، 

 
 تكتل نتنياىو يتصّدر االستطالعات رغم تقمص الفجوة بين اليمين واليسار 11

 نتائ  العديد مف استطالعات الرأي، أف عمي حيدرنقاًل عف مراسميا  99/9/1093األخبار، بيروت، نشرت 
، الثالثاء المقبؿ، أكدت استمرار تقدـ معسكر اليميف، في ، قبؿ أربعة أياـ مف موعد االنتخاباتاإلسرائيمية

تقمص  إلىىآرتس ويديعوت أحرونوت لفتت جريدة مقابؿ تراجع معسكر الوسط واليسار. لكف استطالعات 
، البيت 31مقعدًا موزعة عمى النحو اآلتي: الميكود بيتنا  93الفارؽ بيف المعسكريف، بعدما ناؿ اليميف 

 04، وعوتسمات يسرائيؿ مقعداف. وناؿ معسكر الوسط واليسار، 9، ييدوت ىتوراة 99، شاس 91الييودي 
، كديما مقعداف، 9، ميرتس 1، الحركة 93، يوجد مستقبؿ 94مقعدًا، موزعة عمى النحو اآلتي: العمؿ 

 مقعدًا. 99والكتؿ العربية 
 إلى 90تطالعات الرأي، بيف في المقابؿ، تراوح نسبة المتردديف في تحديد وجية التصويت، بحسب آخر اس

 ، وىي نسبة قادرة عمى تغيير الخارطة الحزبية التي تتوقعيا استطالعات الرأي عمى نحو جذري.94%
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 اإلسرائيمية استطالعات رأي، أف (.)د.ب.أنقاًل عف وكالة  99/9/1093الخميج، الشارقة، وأضافت 
موجب القانوف اإلسرائيمي، أظيرت أف التكتؿ مختمفة، وىي األخيرة التي يسمح بنشرىا قبؿ االنتخابات ب

مقعدًا  91و 93سيييمف عمى الكنيست المقبؿ وسيفوز بما يتراوح ما بيف  "بيتنا-ليكود"الديني اليميني برئاسة 
وتوقعت استطالعات الرأي أف تحصؿ مجموعة  مقعدًا يجري التنافس عميو. 910في البرلماف مف أصؿ 

ومع اقتراب االنتخابات ستحصؿ  مقعدًا. 09و 04ب العربية عمى ما بيف أحزاب الوسط واليسار واألحزا
 ألحزاب الوسط واألحزاب اليسارية والعربية. 00مقعدًا مقابؿ  90األحزاب الدينية اليمينية عمى 

وأعطت جريدة معاريؼ التي نشرت استطالعي رأي لصحفيتيف واستطالعي رأي لقنانتيف تمفزيونيتيف حصوؿ 
 03و 94فيما كشؼ استطالع رأي آخر أجرتو جريدة سوفشافوا حصوليما عمى  ،09و 91 التكتميف عمى

 مقعدًا .
 

 و"تسييالت" ثمنيا الخدمة في الجيش اإلسرائيمي 9948فمسطينيو  13
فوجئ حساـ جبراف، مف مدينة الناصرة برفضو مف قبؿ ما تسمى "دائرة أراضي : محمد عبد ان - راـ ان

تسييالت دعت إلييا األخيرة نياية العاـ الماضي لالستثمار في قسـ مف أراضي إسرائيؿ" لمحصوؿ عمى 
 المدينة بحجة "عدـ قيامو بالواجب الوطني تجاه إسرائيؿ".

مف التسييالت التي قدمتيا الحكومة ىناؾ، ىو  استثنائووخالؿ مراجعتو لمدوائر المختصة، وجد أف سبب 
 ئيمي.االثنيف في الجيش اإلسرا ابنيوعدـ خدمة 

سبوع الماضي مناقصة لمخططات سكنية في وكانت وزارة اإلسكاف والتعمير اإلسرائيمية قدمت مطمع األ
، بحيث يتـ بيع األراضي والمنازؿ بالقرعة بيف المسجميف %10مدينة الناصرة بخصومات تتجاوز 

 ىذه الشروط. أوؿوالمستوفيف لمشروط التي تعتبر الخدمة في الجيش اإلسرائيمي 
 إلىأحمد الطيبي، أشار خالليا  .اإلسرائيمي د الكنيستمقابمة أجرتيا "القدس"، مع النائب العربي في  وفي
غير معنية فعاًل بتجنيد المواطنيف العرب، "وىذا قرار اتخذتو منذ تأسيسيا، ولكنيا تموح بذلؾ  "إسرائيؿ"أف 

الخدمة العسكرية مثؿ الييود المتزمتيف كذريعة لحرماننا مف حقوقنا، كما أف ىناؾ شرائح ييودية ال تؤدي 
وقاؿ "تحاوؿ المؤسسة  دينيًا، باإلضافة إلى الذيف يتيربوف مف أدائيا مف أبناء المجتمع الييودي عامة.

اإلسرائيمية منذ عقود ربط حقوؽ المواطنيف العرب االقتصادية بما تزعـ أنيا واجبات يجب أف يؤدوىا، أي 
 ف ىذا األمر مرفوض مف قبؿ الشباب".الخدمة العسكرية، وىي تعمـ أ

 99/9/1093، القدس، القدس
 

 تضع خططًا الستدعاء جنود االحتياط المقيمين في بريطانيا "إسرائيل" 14
وضعت خططًا  "إسرائيؿ"فادت جريدة جويش كرونيكؿ الصادرة مف لندف الجمعة أف .(: أاي.بي.يو)

وقالت الجريدة إف عدة آالؼ مف جنود  اؿ وقوع حرب.الستدعاء جنود االحتياط المقيميف في بريطانيا في ح
االحتياط في جيش الدفاع اإلسرائيمي المقيميف في المممكة المتحدة "سيتـ منحيـ مقاعد تفضيمية عمى متف 

وزارة الدفاع  أعدتياخطط طوارئ جديدة  إطاررحالت شركة الخطوط الجوية اإلسرائيمية )العاؿ(، في 
 ع الشركة".اإلسرائيمية باالشتراؾ م
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الجريدة أف العدد الرسمي لممواطنيف اإلسرائيمييف المقيميف في المممكة المتحدة غير معروؼ وكذلؾ  وأضافت
ألؼ  00إلى وجود أكثر مف  أشارتعدد جنود االحتياط منيـ في الجيش اإلسرائيمي، مع أف تقديرات 

 د االحتياط.إسرائيمي يقيموف في المممكة المتحدة مف بينيـ عدة آالؼ مف جنو 
 99/9/1093الحياة، لندن، 

 
 األذان مصدر إزعاجو أصبحت ال تطاق  "األقصى"نائب إسرائيمي: أوضاع الييود أثناء دخوليم إلى  15

ادعى عضو الكنيست اإلسرائيمي المتطرؼ أريو الداد زعيـ حزب "ىعوتسماه ليسرائيؿ" أو "القوة إلسرائيؿ"، 
اء دخوليـ إلى "جبؿ الييكؿ" )المسجد األقصى(، أصبحت ال تطاؽ"، أف "األوضاع التي يمر بيا الييود أثن

لما  مف االضطياد الديني يمارس بحؽ مف يرغبوف بالصالة فيو حسب ادعائو خالفاً  إلى أف "نوعاً  مشيراً 
 عميو الحاؿ عند المسمميف"، كما قاؿ.

يتعرض لو مف أسماىـ "المصميف وانتقد الداد الشرطة اإلسرائيمية المتواجدة في المسجد األقصى إزاء ما 
الييود"، كما انتقد بشدة عمميات االعتقاؿ التي تقوـ بيا بحؽ "الوافديف" إلى األقصى لمصالة، في إشارة إلى 

 اعتقاؿ القيادي اليميني بحزب الميكود موشي فيجمف داخؿ ساحات األقصى.
الد، غير أنو ليس بإمكانيـ الصالة فيو وزعـ الداد قائاًل: "جبؿ الييكؿ ىو أقدس مكاف لمييود في ىذه الب

خراجو  بحرية، ولو أراد أحدىـ الدخوؿ إليو، يقؼ بصمت دوف أف يحرؾ ساكًنا، وسرعاف ما يتـ اعتقالو وا 
 خشية مف صالتو"، حسب تعبيره.

وتطرؽ النائب اليميني إلى قضية صوت األذاف الصادر عف مكبرات الصوت في المساجد المحيطة 
لإلزعاج والفزع، فضال عف أنيا خارجة عف  أف ذلؾ "يشكؿ مصدراً  المبارؾ، مدعياً  بالمسجد األقصى

 القانوف، والضحية ىـ الييود الذيف يقطنوف بمحاذاتيا، والشرطة لـ تكترث ليذا األمر".
وعّرج الداد في لقاء مصّور أجري في منطقة جبؿ الطور عمى خمفية المسجد األقصى، عمى قضية البناء 

زاعما أف "المواطنيف العرب فييا يبنوف بصورة غير قانونية والبمدية تغض الطرؼ عنيـ، بينما  في القدس،
 الييود يتعرضوف لمالحقات مكثفة مف قبؿ البمدية تصؿ إلى حد اليدـ"، عمى حد ادعائو.

 98/9/1093فمسطين أون الين، 
 

 ييود متطرفون يرىبون اإلسرائيميين بأذان الفجر 16
رة في التميفزيوف اإلسرائيمي: إف بعضا مف قادة اليميف المتطرؼ وعمى رأسيـ "ميخائيؿ بف قالت القناة العاش

آري" و"باروخ مارزؿ"، توجيوا فجر اليوـ إلى حي "رمات أفيؼ" في تؿ أبيب وأسمعوا اإلسرائيمييف في ىذا 
رعابيـ. بحسب جريدة  وحذر ىؤالء  صرية.الم األىراـالحي صوت اآلذاف لمصالة عند المسمميف لتخويفيـ وا 

المتطرفوف مف أف التصويت ل حزاب العربية سيؤدي بجميع اإلسرائيمييف الييود إلى سماع ىذا اآلذاف 
 وقالت الجريدة إف بعضاً  ، وىو ما يجب التصدي لو ووقفو عمى الفور حسب ادعائيـ.لخمس مرات يومياً 

قوية بسبب ىذا السموؾ العنصري، مؤكديف  مف سكاف الحي ىاجموا بف آري ومارزاؿ، ووجيوا ليما انتقادات
 رفضيـ ليذا السموؾ.

مف جانبو، قاؿ يوسؼ شداد رئيس تحرير موقع جريدة كؿ العرب اإلسرائيمية العربية عبر اإلنترنت مف 
خالؿ صفحتو عمى الفيسبوؾ "ليس غريبا عمى مف مزؽ اإلنجيؿ قبؿ عدة شيور مواصمة ىذه األساليب 

 الفتيؿ الطائفي"الحقيرة محاوال إشعاؿ 
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 99/9/1093البيان، دبي، 
 

 "إسرائيل" تعترف بإقامة مستعمرة عمى أراض لبنانية محتمة 17
كشفت جريدة معاريؼ النقاب عف مسألة قد تكوف بالغة األىمية بالنسبة لمبناف، إذا تبيف أنيا صحيحة، وىي 

أراضي الكيبوتس "وتحت عنواف  تتعمؽ بمسار الخط األزرؽ الذي رسمتو األمـ المتحدة لمحدود الجنوبية.
الواقع قبالة بمدة العديسة فوجئت عندما  "مسكاؼ عاـ"، ذكرت الجريدة أف إدارة كيبوتس "وراء حدود لبناف

أخبرتيا وزارة الداخمية اإلسرائيمية بأف قسمًا مف األراضي التابعة لمكيبوتس ىي في الحقيقة أراض سيادية 
 لبنانية وال يحؽ استخداميا.

عامًا أي منذ إنشائو، وأف األمر  94معاريؼ فإف األراضي موضع النقاش مخصصة لمكيبوتس منذ  وبحسب
تكشؼ في المداوالت حوؿ تغيير وجية استخداـ عدد مف قطع األراضي وتحويميا مف الزراعة إلى البناء 

خمية اإلسرائيمية عمى طمب وجاء في رد المجنة الموائية لمتخطيط والبناء في الشماؿ التابعة لوزارة الدا السكني.
. "إسرائيؿ"األوؿ الواجب الوفاء بو قبؿ البحث في الطمب ىو االنسحاب إلى حدود  الكيبوتس، أف الشرط

 ."ينبغي تعديؿ الخط األزرؽ بحيث ال يتجاوز حدود الدولة"وجاء في الرسالة الرسمية أنو 
إننا ل سؼ واجينا رفضًا مف جانب المجنة "وقاؿ منسؽ المرافؽ االقتصادية في الكيبوتس، يعقوب بيرغماف 

َ  أف "لبحث طمباتنا بسبب وجود خط حدودي يقطع أراضي الكيبوتس المجنة الموائية تتجاىؿ "، مضيفًا
المباني القائمة والمأىولة، والطرؽ، وساحات إيقاؼ السيارات وما شابو، التي تقع داخؿ الكيبوتس، وغربي 

 ."1000اب مف لبناف في أيار العاـ خط الحدود الذي تقرر بعد االنسح
وأوضحت الجريدة أف توجيات رئيس المجمس اإلقميمي السابؽ لمجميؿ األعمى أىروف فمنسي وميندس المجنة 

 المحمية لمبناء والتخطيط لقيت آذانًا صماء مف جانب إدارة المواء الشمالي في وزارة الداخمية.
 ."دولة إسرائيؿ"بمبمغ عشرات مالييف الشواكؿ ضد ولذلؾ ينوي أعضاء الكيبوتس رفع دعوى تعويض 

 99/9/1093السفير، بيروت، 
 
 
 

  شييدًا فمسطينًيا غالبيتيم قضوا جراء انفجار استيدف مسجًدا في مخيم درعا 16 سورية: 28
: استشيد ما ال يقؿ عف ثالثة عشر الجًئا فمسطينيًا في سورية، أمس الجمعة، غالبيتيـ قضوا جراء دمشؽ

 األردنية. -سيارة مفخخة أماـ مسجد الحسيف في مخيـ درعا القريب مف الحدود السورية انفجار 
وقاؿ ناشطوف فمسطينيوف: إف اثني عشر فمسطينيًا قضوا في انفجار السيارة التي تزامف تفجيرىا مع خروج 

اء ىذا المصميف مف مسجد الحسيف وسط المخيـ، مشيرًة إلى أف ثالثة أطفاؿ عمى األقؿ استشيدوا جر 
 التفجير، فيما أصيب العشرات بجراح  مختمفة بعضيـ في حاؿ الخطر.

كما استشيد الشاب الفمسطيني منير شعباف جراء تعرضو لعيار ناري أطمقو قناص كاف يتمركز فوؽ بناية 
 عند مدخؿ مخيـ اليرموؾ لالجئيف جنوب العاصمة السورية دمشؽ.

رب، جراء قصؼ الطيراف الحربي عمى جامعة حمب قبؿ عدة واستشيدت "غدير قدسية" مف سكاف مخيـ الني
أياـ، كما استشيدت "سارة خالد حسف أبو زىرة" فمسطينية عراقية، أثر سقوط قذيفة ىاوف عمى بيتيا في 

 منطقة جوبر بريؼ دمشؽ.
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يخضع لحصار خانؽ مف   وأشارت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية إلى أف مخيـ اليرموؾ ما زاؿ
ؿ قوات النظاـ السوري لميوـ السابع والعشريف عمى التوالي، حيث يمنع الدخوؿ والخروج مف المخيـ، قب

 إضافة إلى منع إدخاؿ أي مواد غذائية أو طبية.
وذكرت المجموعة في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو، أف المخيـ شيد اشتباكات عنيفة 

والثقيمة جرت بيف مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة 
 شارع الثالثيف وامتدت إلى محيط بمدية اليرموؾ بشارع فمسطيف.

كما تعرض مخيـ الحسينية، لقصؼ عنيؼ ما أدى إلى وقوع عدد مف اإلصابات والجرحى، وتزامف ذلؾ مع 
مي، كما شوىد تحميؽ لمطيراف الحربي حدوث اشتباكات عنيفة بيف مجموعات الجيش الحر والجيش النظا

 فوؽ سماء المخيـ.
وأكدت مجموعة العمؿ تعرض مخيـ اليوؿ بمدينة الحسكة السورية، الذي يحوي عدًدا مف الالجئيف 

 الفمسطينييف العراقييف، لقصؼ بالطيراف الحربي عمى أطراؼ المخيـ دوف أف تسفر عف وقوع إصابات.
، أنيـ يعانوف مف تردي أوضاعيـ المعيشية في ظؿ استمرار انقطاع ونقمت المجموعة عف أىالي المخيـ

 التيار الكيربائي وشبكة االتصاالت عنيـ، والنقص الحاد في المواد الغذائية والطبية ومواد التدفئة.
يذكر انو تـ إدخاؿ فمسطينيي العراؽ إلى سورية، بعد تعرضيـ لمقتؿ والتنكيؿ مف قبؿ المميشيات المسمحة 

راؽ والمداىمات المتكررة لتجمعاتيـ السكنية مف قبؿ قوات المغاوير التابعة لوزارة الداخمية العراقية في الع
 وجيش االحتالؿ األمريكي.

 19/1/2013قدس برس، 
 

 تمييدًا ليدميا "كساإبيت قرية "قامتيا عمى أراضي إبعد  "الكرامة"باب االحتالل يقتحم قرية  29
قوات االحتالؿ اقتحمت ، مساء  ، أفنائؿ موسى، عف 19/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهللذكرت 

ناشطا يقيموف في خياـ القرية بعد ساعات مف قياـ نشطاء  50أمس، قرية الكرامة الوليدة، وحاصرت نحو 
 محمييف بتشييدىا عمى أراض ميددة بالمصادرة تعود لقرية يبت إكسا شماؿ غرب القدس.

رية الجديدة امس مف الخياـ بالتعاوف مع أىالي بيت اكسا والمنطقة، وقرروا ناشط اقاموا الق 400وكاف نحو 
 المكوث فييا ردا عمى أوامر مصادرة أصدرتيا سمطات االحتالؿ مؤخرا.

وحاصرت سمطات االحتالؿ قرية بيت اكسا ونشرت قوات كبيرة عمى مدخميا واغمؽ الحاجز العسكري لمنع 
 ليجـو وشيؾ عمى القرية الوليدة وقاطنييا. دخوؿ المزيد مف المتضامنيف، تحضيرا

وقاؿ عضو إقميـ القدس في حركة فتح نبيؿ حبابة: حاصر جنود االحتالؿ النشطاء في القرية، وقاموا 
 بتصويرىـ وطمبوا التحدث إلييـ لكف النشطاء رفضوا ذلؾ.

اب الشمس شرقي المدينة وجاءت إقامة قرية الكرامة عمى تخوـ شماؿ غرب القدس المحتمة تكرارا لمبادرة ب
بعد يوـ واحد مف اقداـ قوات االحتالؿ عمى تدمير القرية التي اقاميا نشطاء الجمعة الماضية إلحباط 

 االستيطاني وسط دعوات الى تعميـ الفكرة وطنيا.E1مشروع 
و وشارؾ في فعاليات القرية في يوميا االوؿ ممثموف عف القوى والفصائؿ الوطنية والمؤسسات، وممثم

وقاؿ  المجالس المحمية والقروية، ونشطاء المقاومة الشعبية، وحشد مف اىالي بمدة بيت اكسا وابناء المنطقة.
نائب أميف سر فتح اقميـ القدس د. سعيد يقيف: اقمنا في القرية عشرات الخياـ لتوفير مبيت ومكوث 

 لممتضامنيف.
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رب القدس، انيا دعت الى االعتصاـ الذي تخممو وقالت القوى والفصائؿ الوطنية في بمدة بيت اكسا شماؿ غ
 اقامة شعائر وصالة الجمعة.

وحث عضو ىيئة العمؿ الشعبي في بمدات شماؿ غرب القدس حساـ الشيخ جماىير الشعب الفمسطيني 
عامة وأىالي بمدة بيت اكسا والبمدات المجاورة عمى زيارة القرية الجديدة، والمشاركة في الفعاليات النضالية 

لمقررة فييا، وطالب الشيخ السمطة الوطنية بإعالف عف قرية الكرامة واحده بمدات شماؿ غرب القدس، ا
 وتسجيميا في وزارة الحكـ المحمي.

فمسطيني  1500قرية بيت اكسا التي يقطنيا  ، أف يو بي اي، عف 19/1/2013، الحياة، لندنواضافت 
ذ سنوات طويمة، فيما استولت إسرائيؿ عمى مساحة تعاني مف عدـ وجود أي توسع خدماتي او عمراني من

مف أراضييا وأعمنتيا مناطؽ عسكرية محظور البناء فييا، وحولت باقي أراضييا إلى محميات طبيعية عف 
طريؽ قانوف أمالؾ الغائبيف، ما أدى إلى سمب حقوؽ سكانيا بالبناء وعزليا عف شماؿ غرب القدس 

 ان.وق طعت طريقيا مع القدس وحتى راـ 
دونما مف أراضي القرية بيدؼ ضميا لمستوطنات  456وأصدرت إسرائيؿ الشير الماضي قرارًا بمصادرة 

 'راموت' و'جفعات شاؤوؿ'.
ونجح النشطاء إلى جانب أىالي القرية، بنصب خمس خياـ في المنطقة المذكورة، وشرعوا عمى الفور ببناء 

إلى المنطقة، بأقصى سرعة ممكنة، حتى ال تباغتيـ قوات مسجد القرية مف الطوب الذي تمكنوا مف ايصالو 
 الجيش اإلسرائيمي وتمنعيـ مف مواصمة العمؿ في القرية.

وقاؿ رئيس مجمس قروي بيت إكسا كماؿ حبابة، إف اليدؼ مف بناء قرية 'باب الكرامة' في تمؾ المنطقة، 
ى أراضي القرية لبناء مزيد مف المستوطنات، "الحيمولة دوف قياـ قوات االحتالؿ بتنفيذ قرارىا باالستيالء عم

 ولتكوف ثاني قرية فمسطينية تبنى في مواجية االستيطاف الذي ييدؼ لإلطباؽ عمى مدينة القدس". 
 
 
 
 

صابة العشرات باالختناق المسيراتاالحتالل يقمع الضفة: 30  المناىضة لالستيطان وجدار الفصل وا 
شرات المواطنيف والمتضامنيف األجانب بحاالت اختناؽ شديد، أصيب، أمس، ع "وفػا": - مندوبو "األياـ"

خالؿ قمع قوات االحتالؿ لممسيرات السممية األسبوعية المناىضة لالستيطاف وجدار الفصؿ العنصري في 
 عدة مناطؽ في الضفة.

المسيؿ ففي قرية بمعيف، غرب راـ ان، أصيب، أمس، العشرات بحاالت اختناؽ شديد، بعد استنشاقيـ الغاز 
 لمدموع، الذي أطمقتو قوات االحتالؿ لقمع المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية.

وندد المشاركوف في مسيرة بمعيف بالجريمة التي ارتكبيا جنود االحتالؿ بقتؿ الفتى سمير أحمد عوض في 
قداـ قوات االحتالؿ عمى ىدـ وترحيؿ سكاف قرية باب الشمس واالعتداء عم  ييـ.قرية بدرس، وا 

وفي قرية النبي صالح، أصيبت، أمس، مواطنة بجروح بعد استيدافيا بقنبمة غاز مسيمة لمدموع في قدميا 
إلى جانب إصابة عشرات المواطنيف بحاالت اختناؽ، جراء إطالؽ قوات االحتالؿ قنابؿ الغاز المسيؿ 

 لمدموع لقمع المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية.
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 ، شرؽ قمقيمية أصيب، أمس، العشرات مف المواطنيف بحاالت اختناؽ، جراء إطالؽ وفي قرية كفر قدـو
قوات االحتالؿ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع لقمع المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية السممية المناىضة 

 سنوات. 10لالستيطاف، والمطالبة بفتح الشارع الرئيس لمقرية الذي أغمقو االحتالؿ منذ 
ب العشرات، أمس، بحاالت اختناؽ جراء استنشاقيـ الغاز المسيؿ لمدموع، إثر قمع قوات االحتالؿ كما أصي

 اإلسرائيمي، مسيرة المعصرة األسبوعية السممية المنددة بجدار الضـ العنصري.
وأفاد عضو مجمس قروي باب الشمس، الناشط في مجاؿ االستيطاف منذر عميرة بأف جنود االحتالؿ منعوا 

ركيف في المسيرة مف الوصوؿ إلى منطقة الجدار، وأطمقوا قنابؿ الغاز والصوت باتجاىيـ، ما أدى إلى المشا
 إصابة العشرات بحاالت اختناؽ.

 19/1/2013، األيام، رام اهلل
 

 أسيراً  37"عوفر" بعد نقل االحتالل سجن توتر في وزارة شؤون األسرى:  31
( اسيرًا ليمة أمس، إلى 37إدارة سجف عوفر العسكري نقمت ) قالت وزارة شؤوف األسرى، إف: القدس المحتمة

سجوف نفحة وريموف، بطريقة تعسفية وفجائية كجزء مف الحممة المسعورة التي تشنيا عمى األسرى ولخمؽ 
 عدـ استقرار في صفوفيـ.

المقصود وقاؿ ممثؿ األسرى محمود غممة، إف الوضع داخؿ السجف متوتر لمغاية نتيجة ىذا النقؿ الجماعي 
شعارىـ بذلؾ.  مف قبؿ إدارة السجف، وبدوف أي تنسيؽ مع ممثمي األسرى وا 

وأضاؼ، إف األسرى اتخذوا خطوات احتجاجية تمثمت بإبالغ إدارة السجف بعدـ وجود تمثيؿ ل سرى، وأنيـ 
 يتحمموف أي ردات فعؿ نتيجة قياميـ بيذه الخطوات العقابية بحؽ المعتقميف.

ؾ الوضع المشحوف، اجتمع ضابط االستخبارات في السجف مع ممثمي األسرى، وطالبوا وفي محاولة الستدرا
 بإعطاء إدارة السجف ميمة حتى يـو الخميس القادـ لمعالجة األمر.

عادة األسرى  وقدـ ممثمو األسرى عدة طمبات إلدارة السجف، منيا: وقؼ أجيزة التشويش في األقساـ، وا 
ؿ األقساـ، والسماح بإدخاؿ الحرامات الشتوية والمالبس والكتب عف طريؽ المنقوليف، وفتح الفورات عمى ك

صالح السماعات في غرؼ الزيارة.   األىالي، وا 
 18/1/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 إلى زوال  "إسرائيل"وتصريحات قادة  "األقصى"وصحوة الشعوب ستنصر  العربيصالح: الربيع رائد  32

عمى اثر التصعيدات الالفتة لمنظر التي يشيدىا المسجد األقصى المبارؾ في  :زىير أندراوس -الناصرة 
المرحمة الراىنة، التي تمثمت بازدياد وتيرة االقتحامات التي قامت بيا شخصيات ورموز سياسية ودينية 

بية إسرائيمية، إلى جانب الدعوات المكثفة لمخطط تقسيـ األقصى وتكريس حيز كبير لو في الحمالت االنتخا
الحالية، قاؿ الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني، إف االحتالؿ اإلسرائيمي 
يسعى اآلف إلى تصعيد عدوانيتو ضد القدس عامة والمسجد األقصى بشكؿ خاص، وىو يطمع مف وراء ىذا 

قامة صموات التصعيد إلى تحقيؽ ىدؼ مرحمي وىو تكثيؼ االقتحامات اإلسرائيمية لممسجد  األقصى وا 
تممودية مع ىذه االقتحامات حتى يبني عمى ذلؾ في المستقبؿ المطالبة الباطمة بتقسيـ باطؿ ل قصى، كما 

وأضاؼ أف االحتالؿ اإلسرائيمي يطمع  فرض مثؿ ىذا التقسيـ الباطؿ عمى المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ.
 ساب األقصى المبارؾ.في نياية األمر إلى بناء ىيكؿ أسطوري كاذب عمى ح
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وفيما يتعمؽ بالحضور البارز الذي أخذه المسجد األقصى في الحمالت االنتخابية أوضح الشيخ صالح أف 
االحتالؿ بدأ يعجؿ مف مخططاتو في اتجاىيف، أوال تيويد القدس، وثانيا الطمع بالوصوؿ إلى مرحمة تمكنو 

مما ال شؾ فيو أف ىذا التعجيؿ كاف واضحا لمعياف مف بناء الييكؿ الباطؿ عمى حساب األقصى المبارؾ، و 
 وسيستمر ىذا التعجيؿ بعد االنتخابات. 19قبؿ انتخابات الكنيست الػ

وزاد، يبدو أف االحتالؿ يحاوؿ أف يسابؽ الزمف وبدأ يالحظ أف 'الربيع العربي' قد اخذ إحداث تغيير جذري 
أف ىذا الربيع سيفرض معادلة جديدة تقوؿ إف إرادة  عمى صعيد العالميف العربي واإلسالمي، وانو بدأ يدرؾ

الشعوب والحكاـ والعمماء ستتحد كميا مف اجؿ نصرة األقصى، وعندىا سيكوف االحتالؿ اإلسرائيمي بمثابة 
 القـز أماـ ىذا الواقع الجديد القادـ القريب، إف شاء ان.

لبراؽ ليكوف واضحا في إعالنو االنتخابي وحوؿ قياـ نتنياىو وىو شخصية ذات ثقؿ سياسي باختيار حائط ا
قاؿ: أوال ىذه قضية فييا نوع مف الوقاحة التي يرتكبيا نتنياىو، فالمسجد األقصى حقنا وال يوجد لو وال لكؿ 
الشعب اإلسرائيمي في العالـ أي حؽ ولو بذرة تراب في المسجد األقصى، ىذا نوع مف الوقاحة والصمؼ 

قت نفسو اعتبره نوعا مف الغباء، ألف نتنياىو الذي ُيمني نفسو وُيمني الشعب ونوع مف العدوانية، وفي الو 
اإلسرائيمي باستراتيجيات أمنية واستقرار في المنطقة، يقوؿ شيًئا بمسانو ويتصرؼ تصرفا معاكسا لما يقوؿ، 

األقصى، ال فمثؿ ىذا األمر وىو قيامو بإعالنو االنتخابي عند حائط البراؽ، وىو قطعة ثمينة مف المسجد 
يعني إال دفع العالـ اإلسالمي والعربي إلى اليقظة القوية والى االلتحاـ والتكاتؼ القوي لموقوؼ في وجو 
نتنياىو وألؼ شخص مثؿ نتنياىو بيدؼ االنتصار لمقدس والمسجد األقصى قريبا بإذف ان تعالى، عمى حد 

 قولو.
 19/1/2013، القدس العربي، لندن

 
 يحّرم الحصول عمى "الجنسية اإلسرائيمية" الشيخ عكرمة صبري 33

جدد خطيب المسجد األقصى المبارؾ الشيخ عكرمة صبري، التأكيد عمى الفتوى الشرعية بتحريـ الحصوؿ 
، أف المعركة مع االحتالؿ في أحد  عمى "الجنسية اإلسرائيمية". وأكد صبري في خطبة صالة الجمعة، اليـو

قرار بو ودعـ لو، في جوانبيا ديموغرافية سكانية، وأف  الحصوؿ عمى الجنسية ىو تكثير لسواد االحتالؿ وا 
فقد فرضت  48وقاؿ: "أما إخوتنا في المناطؽ المحتمة عاـ  الوقت نفسو إضعاؼ لموقؼ أىؿ مدينة القدس.

عمييـ فوقعوا في دائرة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات، أي أف المحظور واقع ويباح حيف الضرورة 
 ية".الشرع

 18/1/2013، فمسطين أون الين
 

 يةسجون العراقالإلنقاذ الفمسطينيين المحتجزين في  عباس تدعو "راصد" 34
، رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، إلى  دعت الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف )راصد(، اليـو

 وف العراقية.التدخؿ لدى المسؤوليف العراقييف إلنقاذ الفمسطينييف المحتجزيف في السج
جاء ذلؾ في أعقاب إفادات تمقتيا الجمعية الفمسطينية، مف مجموعة مف الشباف الفمسطينييف في العراؽ 
الذيف تعرضوا ألحكاـ قضائية "جائرة وقاسية" بسبب جنسيتيـ الفمسطينية، باإلضافة لوضعيـ داخؿ زنازيف 

واعتبرت الجمعية الفمسطينية  اإلنسانية".وسجوف "تعسفية تفتقد ألبسط معايير حقوؽ اإلنساف والكرامة 
لحقوؽ اإلنساف ىذه األحكاـ بحؽ الفمسطينييف في العراؽ؛ "جائرة ومخالفة لكافة القوانيف والشرائع الدولية 



 
 
 

 

 

           14ص                                    1744العدد:                99/9/1093السبت  التاريخ:

السيما بأنيا تعتبر انتياكًا فادحًا وغير مقبوؿ لمشرعية العالمية لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني 
 ية وحكومة العراؽ تطبيقيـ".الذي أيدت جميور 

وطالب المؤسسة الحقوقية في ىذا السياؽ، الرئاسة والحكومة العراقية بالتدخؿ لوقؼ ىذه األحكاـ الجائرة 
عادة النظر باألحكاـ المطبقة ظممًا بحؽ السجناء الفمسطينييف في كافة السجوف العراقية.  وا 

ينييف في العراؽ والسيما في السفارة الفمسطينية في كما ناشدت الرئيس عباس لمطمب مف المسؤوليف الفمسط
عادة النظر بممفاتيـ وقضاياىـ.  بغداد لمتحرؾ العاجؿ لمتابعة قضايا ىؤالء الشباب والتدخؿ لحمايتيـ وا 

 18/1/2013، فمسطين أون الين
 

 سُيقاطعون االنتخابات %50سُيصوتون لألحزاب الصييونّية و 48فمسطينيي  من %25: "ىآرتس" 35
بالمئة مف فمسطيني الداخؿ،  50بّيف أّف  استطالع زىير أندراوس: نشرتو صحيفة 'ىآرتس'، -لناصرة ا

سيقاطعوف االنتخابات اإلسرائيمية، ألنيـ ال يثقوف بالييئة السياسية اإلسرائيمية، وبسبب غياب القائمة 
ف بينيـ دروز وبدو شخص م 455وحسب االستطالع الذي شمؿ  االنتخابية التي تتالءـ مع تطمعاتيـ.

بالمئة قالوا إف مقاطعتيـ نابعة مف غياب القائمة المناسبة، وعدـ توحد األحزاب  28الجميؿ والنقب، فإف 
العربية، وعدـ ثقتيـ بالحكومات اإلسرائيمية. وجرى االستطالع بواسطة جمعية تطوير الديمقراطية في الوسط 

امعة حيفا، وعرضت نتائجو في مؤتمر خاص حوؿ نماذج العربي، وبمشاركة كمية العموـ السياسّية في ج
 التصويت والشراكة السياسية في الوسط العربي داخؿ إسرائيؿ.

بالمئة مف المستطمعة آراؤىـ ال يثقوف بالمؤسسات الرسمية اإلسرائيمية مثؿ  79وأظير االستطالع، أف 
وف باألحزاب العربية المتنافسة في بالمئة ال يثق 67بالمئة فاقدوف الثقة بالحكومة، و 82الكنيست، و

االنتخابات، وبيف االستطالع أّف غالبية المصوتيف في االنتخابات سوؼ يصوتوا لصالح األحزاب العربية. 
بالمئة مف المصوتيف بتوحد األحزاب العربية ضمف ائتالؼ مف أجؿ تعزيز التأثير في  57كما طالب 

 26بة البطالة والضائقة السكانية والتعميـ والصحة، وأشار بالمئة عف قمقيـ مف نس 47القرارات، وأعرب 
بالمئة أنيـ قمقيف مف تزايد أعماؿ  29بالمئة منيـ عف قمقيـ مف عدـ المساواة بيف الييود والعرب. وقاؿ 

بالمئة فقط أعربوا عف قمقيـ مف تدىور العالقات بيف إسرائيؿ والسمطة  8العنؼ في الوسط العربي، و
 60بالمئة أجابوا أنيـ يؤيدوف إسقاط نظاـ األسد في سورّية، و 75ما أظير االستطالع أف الفمسطينية، ك

 بالمئة قالوا أنيـ يؤيدوف صعود اإلسالـ السياسي في الدوؿ العربية.
بالمئة خالؿ  23وأشار االستطالع إلى ارتفاع نسبة المصوتيف العرب لصالح األحزاب الييودية مف 

 .2013بالمئة في االنتخابات القادمة التي ستجرى العاـ القادـ  25، إلى 2009عاـ  االنتخابات اإلسرائيمية
 19/1/2013، القدس العربي، لندن

 
 وغزة يتفقون عمى التصدير المشترك ألوروبا "إسرائيل"مزارعو الزىور في  36

سرائيؿ، إذ ت: أشرؼ اليور - غزة فرض األخيرة عمى الرغـ مف حالة الحرب شبو القائمة بيف قطاع غزة وا 
عمى السكاف حصارا منذ كثر مف خمس سنوات، اتفؽ ممثمو مزارعي الزىور مف كال المنطقتيف عمى 

 تصدير مشترؾ لمزىور والتوابؿ إلى الدوؿ األوروبية.
االتفاؽ بيف الفريقيف جرى في العاصمة اليولندية أمسترداـ، وىي بمثابة 'بورصة' الفراولة والتوابؿ والزىور 

 مزارعي إسرائيؿ وغزة، وسط ترحيب مف االتحاد األوروبي بيذا التعاوف اإلسرائيمي الفمسطيني.بالنسبة ل
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وفي تفاصيؿ النبأ الذي أورد أمس فإنو سيتـ التصدير بواسطة 'جياز حواسيب مشترؾ' لمجمس مزارعي 
وجاء  مر.الزىور والمزارعيف في غزة، مما يمكف المزارعيف مف معرفة أوضاع شحنات الزىور بشكؿ مست

اإلعالف عف االتفاؽ بعد أسبوع مف الكشؼ عف شحنة قاـ بيا مزارعوف مف قطاع غزة إلى إسرائيؿ، بعمـ 
 مف حكومة حماس الحاكمة.

وتوقع سكرتير منظمة مزارعي الزىور اإلسرائيمية اف يبمغ حجـ التصدير المشترؾ ىذا العاـ إلى عشريف 
 .مميوف شيكؿ

 19/1/2013، القدس العربي، لندن
 

 الدراسات المعاصرة" لمركز األحزاب العربّية اختارت الكنيست خيارا مركزيا لنضاليا السياسي" كتاب 37
ومع اقتراب موعد االنتخابات اإلسرائيمية لمكنيست  2013زىير أندراوس: مع إطاللة العاـ  -الناصرة 

ـ، داخؿ ما ُيسمى بالخط التاسعة عشرة اصدر مركز الدراسات المعاصرة، الذي يتخذ مف مدينة أـ الفح
األخضر، مقًرا لو، كتاب يتناوؿ موضوع االنتخابات اإلسرائيمية وعال  المشاركة العربية التاريخية فييا. 
يتطرؽ الباحث مجدي طو إلى عدة محاور تتعمؽ بطبيعة الكنيست اإلسرائيمية والمشاركة السياسية لمعرب 

المشاركة في االنتخابات ومحدودية تأثيرىا داخؿ أروقة  فييا مف خالؿ التعرض لمسيرة األحزاب العربية
 الكنيست.

يتكوف الكتاب مف قسميف، في القسـ األوؿ يستعرض الكاتب تاريخ الكنيست وجذورىا الدينية كمؤسسة 
تشريعية ييودية عمى غرار مؤسسة )ىكنيست ىكدوال( في فترة الييكؿ الثاني ومف ثـ مؤسسة )السنيادريف( 

لييودية المركزية العميا في نفس الفترة، وقد استمدت الحركة الصييونية وجودىا مف األبعاد وىي السمطة ا
 التوراتية والتممودية الثاوية في التاريخ الييودي.

ومف ثـ يتناوؿ الكاتب قضية األحزاب العربية ومسيرتيا السياسية التي اختارت الكنيست خيارا مركزيا 
ع الحقوؽ وتمثيؿ المجتمع العربي بالرغـ مف أف نصؼ المواطنيف العرب ال لنضاليا السياسي وطريقا النتزا

يشاركوف في ىذه االنتخابات، ويستعرض الكاتب نموذج )الكتمة المانعة( التي ُتشّكؿ محفزا لمعظـ األحزاب 
 العربية المشاركة في انتخابات الكنيست، ويتطرؽ الكاتب إلى أنماط المشاركة والتصويت ويعرض عدد مف
استطالعات الرأي في ىذا الخصوص، ومف ثـ يتطرؽ إلى أسباب المقاطعة وتداعياتيا كما طرحت في 
األدبيات والمحافؿ الحزبية المختمفة، وفي القسـ الثاني يستعرض الكاتب طبيعة العمؿ األىمي والجماىيري 

لتحديات التي تواجييا، باإلضافة إلى واقع مؤسسات 'المجتمع المدني' المركبة في الداخؿ الفمسطيني وا
 ويركز الباحث عمى أىمية العمؿ الجماىيري الذي يعبر عف حقيقة نبض الشارع الفمسطيني في الداخؿ.

 19/1/2013، القدس العربي، لندن
 

 الديموقراطية لن تستقر في المحيط العربيإن ف الدولة الفمسطينيةسميمان: ما لم تنشأ  38
ما لـ تنشأ الديموقراطيػة فػي »نو أ المبناني جنوبخالؿ زيارتو لمؿ سميماف ميشا المبنانية رئيس الجميوريةقاؿ 

دولتو واسػتعاده ىويتػو، فػاف الديموقراطيػة لػف  إقامةفمسطيف وتتحقؽ العدالة لمشعب الفمسطيني لجية حقو في 
رائيؿ، تسػػتقر فػػي المحػػيط العربػػي. ال مجػػاؿ اال بتطبيػػؽ المبػػادرة العربيػػة لمسػػالـ التػػي ىػػي فرصػػة أخيػػرة إلسػػ

 «. ويجب الضغط سريعا لتطبيقيا
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وىػو ذو معػاف كثيػرة تضػاؼ  أمػؿالمتحدة شػكؿ بارقػة  األمـواعتبر اف نيؿ فمسطيف عضوية دولة مراقبة في 
في غزة بعد ىزيمتيا الشنعاء في لبناف، ويجب اف تشػكؿ دروسػا لمجميػع كػي يتجيػوا الػى  إسرائيؿاليو ىزيمة 

عمػػى الػػدور الػػذي قػػاـ بػػو اثنػػاء االعتػػداء عمػػى غػػزة وضػػبط الحػػراؾ فػػي لمجػػيش »وتوجػػو بالتينئػػة «. السػػالـ
 «.ال لمبناف وال لفمسطيف اإلطالؽالمنطقة الحدودية المبنانية لعدـ توريط لبناف بامور ال فائدة منيا عمى 

99/9/1093، السفير، بيروت  

 
 طالشرق األوسىي األكثر قمقًا من التحوالت في  "إسرائيل" إلياس حنا: عميدال 39

 حاضػػر فػػي قاعػػة جمػػاؿ عبػػد الناصػػر فػػي جامعػػة بيػػروت العربيػػة فػػي حضػػورالػػذي رأى العميػػد اليػػاس حنػػا 
ىي األكثر قمقا مف  "إسرائيؿ" أف ...الوزير السابؽ عادؿ قرطاسو ممثؿ الرئيس سعد الحريري بشير عيتاني، 
اجييػػا ىػػذه الدولػػة ىػػي ف عمػػى رأس المشػػاكؿ التػػي تو أو  األوسػػط،التحػػوالت الجيوسياسػػية فػػي منطقػػة الشػػرؽ 

 .األقصىالشرؽ  إلى األوسطمف االىتماـ بالشرؽ  األميركيةالتحوؿ في السياسة 
99/9/1093، المستقبل، بيروت  

 
 المضربين عن الطعام  األسرىشأن ب "إسرائيل"محادثات مع : لدينا سفير مصر لدى السمطة 40

في  اإلسرائيميوجود محادثات مع الجانب  ،أكد السفير المصري لدى السمطة ياسر عثماف": الحياة" –لندف 
عنيـ ضمف  اإلفراجاعتقاليـ بعد  أعيدوالذيف  اإلسرائيميةالمضربيف عف الطعاـ داخؿ السجوف  األسرىشأف 

تحاوؿ مصر مف خالؿ المحادثات السياسية واألمنية مع الجانب ». وقاؿ موضحًا: طمعاد شاليجصفقة 
 طالمتعمقة بصفقة شالي اإلسرائيميةلمضربيف عف الطعاـ واالنتياكات ، بذؿ جيودىا لحؿ أزمة ااإلسرائيمي
 .اإلداريواالعتقاؿ 
، أف القيادة المصرية ترفض أمسأكد السفير المصري ياسر عثماف خالؿ زيارة لمحـر اإلبراىيمي إلى ذلؾ، 

صر أي محاولة لتيويد استخداـ الحـر اإلبراىيمي كمادة لمدعاية االنتخابية اإلسرائيمية، مشددًا عمى رفض م
إف ىذه الزيارة جاءت بناء « معاً »وقاؿ السفير لوكالة  كنيس ييودي. إلىالحـر اإلبراىيمي الشريؼ وتحويمو 

عمى تعميمات مف القيادة المصرية لتقديـ الدعـ لمدينة الخميؿ وأىالييا ولمحـر اإلبراىيمي والمقدسات 
 اإلسالمية في الخميؿ. 

99/9/1093، الحياة، لندن  
 

 وفد من األقباط المصريين يصل غزة 49
الكنيسة »أشخاص ينتموف إلى  1وصؿ وفد مف أقباط مصر مف  :عالء المشيرواي - القدس المحتمة

في القاىرة، لممرة األولى، إلى قطاع غزة مساء أمس األوؿ عبر معبر رفح الحدودي جنوب « الخمسينية
ي القطاع الذي واجيوا العدواف اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة. وتيدؼ الزيارة إلى التضامف مع مسيحي

وكاف في استقباؿ الوفد القس حنا خربوطو. ومف المقرر أف يمتقي الوفد القبطي  غزة في نوفمبر الماضي.
 المصري األطفاؿ المسيحييف في غزة، ويقدـ ليـ كتبًا وأدوات مدرسية عمييا شعارات مسيحية.
99/9/1093، االتحاد، أبو ظبي  
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مػف  99التحقيقػات فػى حػادث استشػياد حػوؿ « اليػـو السػابع»مصادر مطمعة لػ : كشفتمحمد أحمد طنطاوى
حػػػرس  لقػػػوات« الماسػػػورة»أبنػػػاء القػػػوات المسػػػمحة فػػػى شػػػماؿ سػػػيناء عمػػػى الحػػػدود المصػػػرية، بمنطقػػػة كمػػػيف 

أنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف أف القيػػادة العامػػة لمقػػوات المسػػمحة أكػػدت فػػى بيانيػػا الصػػادر فػػى اليػػوـ التػػالى  ،الحػػدود
لمحػػادث مباشػػرة مسػػؤولية عناصػػر مػػف قطػػاع غػػزة عػػف الحػػادث، وقيػػاميـ بأعمػػاؿ معاونػػة لمعناصػػر المنفػػذة 

األوؿ  الصػػحفيأكػػد فػػى مػػؤتمره لمقػػوات المسػػمحة  العسػػكريلميجػػـو عمػػى الحػػدود اإلسػػرائيمية، فػػإف المتحػػدث 
 منفػذيوقتيا أف ىوية الجناة لـ تتضح حتى بعد وأف األمر متروؾ لجيات التحقيؽ، فيما تؤكػد المصػادر أف 

لقطاع غزة، وأنو تـ إغالؽ القضية بضػغوط مػف جيػات عميػا، معتبػرة أف  تنتميالحادث ىـ عناصر جيادية 
لمسػػمحة، فػػى ظػػؿ التعتػػيـ عمػػى األمػػر، وعػػدـ ذكػػر أى ذلػػؾ أىػػدر حقػػوؽ شػػيداء الواجػػب مػػف رجػػاؿ القػػوات ا

 نتائ  لمتحقيقات التى أجرتيا النيابة العسكرية أو العامة فى ىذا الحادث األليـ.
99/9/1093، اليوم السابع، مصر  

 
 : حزب اهلل مسؤول عن عممية بورغاس"إسرائيل"بمغاريا تبمغ  43

إلسرائيمية أف التحقيقات التي جرت في بمغاريا ذكرت مصادر في الحكومة ا: «الشرؽ األوسط» - تؿ أبيب
أسفرت عف نتيجة مفادىا أف حزب ان المبناني ىو المسؤوؿ عف عممية التفجير في مطار بورغاس شرؽ 

 بمغاريا في الصيؼ الماضي.
وقالت ىذه المصادر إف بمغاريا ستعمف عف نتائ  التحقيؽ رسميا يوـ الثالثاء المقبؿ، لكف وزير الخارجية 

بشكؿ مفاجئ، أوؿ مف أمس، في زيارة وصفت بأنيا  "إسرائيؿ"البمغاري، نيكوالي مالدنوؼ، وصؿ إلى 
خاصة وأبمغ الحكومة اإلسرائيمية بنتائ  التحقيؽ. والتقى مع رئيس الوزراء، بنياميف نتنياىو، والرئيس 

ف تسفوتنوؼ، وأطمع وزراء شيمعوف بيريس. وفي الوقت نفسو، زار بروكسؿ وزير الداخمية البمغاري، تساوتو 
االتحاد األوروبي عمى ىذه النتائ . وتوقع المصدر اإلسرائيمي أف يقرر االتحاد األوروبي وضع حزب ان 

 عمى الئحة التنظيمات اإلرىابية في العالـ.
، البالغ الغزاليميدي ووفقا لممصادر اإلسرائيمية المذكورة فإف التحقيقات البمغارية وجدت أف منفذ العممية ىو 

عاما، الذي يعتبر مف تنظيـ القاعدة. ولـ توضح المصادر اإلسرائيمية شيئا عف عالقة غزالي  37مف العمر 
بحزب ان، قائمة إف ىذا مف اختصاص البمغارييف. لكنيا أشارت إلى أف التحقيقات البمغارية، التي تمت 

دت آثار أربعة أشخاص دخموا بمغاريا مف دولة بمشاركة اليوروبوؿ )ذراع الشرطة األوروبية( واألميركية، وج
يوما مف العممية. وقد كانوا عمى عالقة  10أوروبية مجاورة )االعتقاد أنيا تركيا( بجوازات سفر مزيفة، قبؿ 
 بالغزالي والتقوه عدة مرات، وتبيف أنيـ مف رجاالت حزب ان.

99/9/1093الشرق األوسط، لندن،   
 

 الجئ فمسطيني في ريف دمشق 91استشياد  تدين ونروا""األ  44
وأفاد تصريح  الجًئا فمسطينًيا في ريؼ دمشؽ. 91ونروا" استشياد دانت وكالة "األ: جماؿ غيث -جباليا

"أف التقارير الواردة بعد يوـ مف المنازعات العسكرية المكثفة  ،لمناطؽ الرسمي لوكالة األونروا سامي مشعشع
الجًئا فمسطينًيا وجرح أكثر مف  91يد باستشياد ما ال يقؿ عف في منطقة الحسينية جنوبي ريؼ دمشؽ تف

مرة أخرى عمى  أكدتآخريف، وقد وردت تقارير تفيد بأف مف بيف القتمى والجرحى نساء وأطفاؿ". و  10
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مناشدتيا لكافة األطراؼ ذات العالقة ضرورة االنسحاب مف المناطؽ المدنية، والتي تشمؿ المخيمات 
  تيـ كما نص عمييا القانوف الدولي.وااللتزاـ بمسؤوليا

98/9/1093، فمسطين أون الين  

 

 أصول ييود أوروبا ال تعود لفمسطين : دراسة أميركية 45
أظيرت دراسة أميركية في العموـ الوراثية أف أصوؿ الييود األوروبييف ال تعود إلى فمسطيف كما كاف يروَّج. 

األوروبييف أف أصوليـ تعود إلى خميط مف الشعوب  وأكدت الدراسة التي أجريت عمى مجاميع مف الييود
أىميا قبائؿ مف القوقاز اعتنقت الييودية ومف اليونانييف الروماف، وبنسب أقؿ مف بالد ما بيف النيريف 

 وفمسطيف.
ويرى آراف الحايؾ الباحث في معيد جونز ىوبكنز في مدينة بالتيمور األميركية أف الييود المنحدريف مف 

مميونا, وأف دراستو ستضع حدا  93% مف ييود العالـ البالغ عددىـ 10ية يمثموف أكثر مف أصوؿ أوروب
 لمجدؿ القائـ منذ أكثر مف قرنيف حوؿ أصوؿ ييود أوروبا.

98/9/1093، نت، الدوحة.الجزيرة  
 

 ؟ حج ... أم يبيعون السبح؟ الصومالماذا يفعل األتراك في  46
  جماؿ خاشقجي

ف، بؿ في دائرة أمننا االستراتيجي، بمد منيار تمامًا منذ أكثر مف عقديف كامميف، بالقرب منا نحف السعوديي
ف لـ تكف في الواقع بالحكومة الناجحة وال الشعبية المنتخبة، ولو « فعالة»عندما سقطت آخر حكومة  فيو، وا 

 عاشت حتى يومنا ىذا لناليا ما ناؿ غيرىا مف ربيع العرب.
عنا جيراننا في المنطقة، إال أننا ال نمبث إال ونتخمى عنو ونيممو، حتى اىتممنا بو مرة أو مرتيف، وم

األميركيوف فروا منو بعد محاولة يتيمة إلنقاذه بعيد حرب تحرير الكويت، لعؿ بوش األب أراد يوميا أف 
كنيا يرسؿ رسالة أف بالده تتدخؿ حتى في مساعدة الدوؿ المسممة الفقيرة، وليس الغنية بالنفط كالكويت، ول

 كانت تجربة أميركية مريرة.
إنو الصوماؿ. ومف يريد أف يساعد الصوماؿ؟ أىمو صعبو المراس، كثيرو االختالؼ والنزاعات، منقسموف 

عقوؿ بعض أبنائو فزادتو بؤسًا « القاعدة»قبميًا وسياسيًا، يتعاقب عميو زعماء حرب يقتتموف، افترست 
لنياية أصبح مرتعًا لقراصنة أعالي البحار، فكرىو العالـ كمو وانقسامًا، وصؿ حتى ل سرة الواحدة، في ا

وبات ي ْحذ ره ويحذر أىمو، الذيف باتوا مصدرًا لقمؽ السعودية ودوؿ الخمي ، ومف قبميا العالـ كمو، بعدما 
 ازدادت وتيرة ىجرتيـ غير المشروعة عبر اليمف مف خالؿ شبكة جريمة منظمة لتيريب البشر.

 في الصوماؿ، لـ يعد ىناؾ بصيص أمؿ أف ىذا البمد الفاشؿ سيستعيد عافيتو... فقد الجميع األمؿ
ليس صحيحًا، ثمة أمؿ ظير في األفؽ، وباعتراؼ المنظمات الدولية، فحاؿ الصوماؿ بدأت في التحسف، 

ار بدأت أسواقو تنتعش، وكذلؾ حركة التجارة والبناء، ثمة أمواؿ ظيرت في ىذا البمد الفقير، يقوليا مف ز 
 الصوماؿ أخيرًا، فما الذي حصؿ؟

إنيا تركيا، وزعيميا أردوغاف، الذي أصبح الزعيـ األكثر شعبية ىناؾ، وصاحب األسماء الثالثة المفضمة 
فما الذي تفعمو تركيا في «. رجب والطيب وأردوغاف»لكثير مف اآلباء واألميات، ليطمقوىا عمى أبنائيـ 

بح؟ وىذا تعبير يعرفو أىؿ مكة جيدًا، وىـ مف أجادوا الجمع بيف الصوماؿ؟ ولماذا؟ ىؿ ىو ح  أـ بيع س
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العبادة وربح الماؿ. وثمة مدرسة تستحؽ االىتماـ والرصد تؤطر ليذه النظرية في ما يمكف أف يطمؽ عميو 
، الذي يجمع بيف الدعوة ونشر تعاليـ الديف والتنمية والتجارة التي في العادة «اإلسالـ التركي الحديث»

 يد منيا الشركات التركية النشطة في البحث عف أسواؽ جديدة.تستف
مالييف فرد، ويدير  10ىناؾ مفكر تركي، وزعيـ لحركة، وشيخ لمدرسة فكرية وأتباع يقاؿ إنيـ أكثر مف 

مدرسة حوؿ العالـ.  1000شركات، ويمتمؾ صحفًا، ويمتد بفكره ومدارسو، التي يقدر عددىا بأكثر مف 
ر في تركيا أوؿ مرة قبؿ ربع قرف عندما كنت أغطي أخبار صعود اإلسالـ السياسي سمعت عف ىذا المفك

، رجؿ يعمؿ بيدوء، بعيدًا مف اإلعالـ «فتح ان جوالف»ىناؾ، ولكف لـ ألقو، فيو عازؼ عف اإلعالـ. إنو 
ممحاكمة في زمف غادر تركيا واستقر في الواليات المتحدة األميركية، بعدما قّدـ ل 2000والمفاخرة. في العاـ 

التركية، الحمؼ نفسو الذي قاد انقالبًا عمى أستاذ أردوغاف « األصولية»سيطرة تحالؼ العسكر والعممانية 
ن و، 1995وأبي اإلسالـ السياسي في تركيا نجـ الديف أربكاف عاـ  ، ثـ قّدـ أردوغاف نفسو لممحاكمة وس ج 

حراب الفاتحيف الجدد. ىؤالء قدموا جوالف لممحاكمة  ألنو قرأ قصيدة في تجمع انتخابي تصؼ المآذف بأنيا
االنتشار في شراييف النظاـ مف دوف أف يشعر بيـ أحد، إلى »بعدما تسرب تسجيؿ لو يدعو فيو أتباعو إلى 

سقاط القضية بعد «. أف تصموا إلى مراكز القرار، حينيا ستحوزوف عمى السمطة الكاممة وعمى رغـ تبرئتو وا 
مف دوف »والتنمية ذي التوجو اإلسالمي المعتدؿ في تركيا وتسممو كؿ مفاصؿ النظاـ  وصوؿ حزب العدالة

، إال أنو وقد تقدـ بو العمر، اختار التقاعد في بيتو ببنسمفانيا، ال يمتقي إال بالقميؿ مف «أف يشعر بو أحد
 تالمذتو.

تختار النابغيف مف مدرسة فتح ان جوالف تعمؿ في الصوماؿ مف خالؿ منظمات إغاثية وتنموية، 
الصومالييف والصوماليات الشباب وتبتعثيـ إلى تركيا، وتحديدًا إلى مدارس األئمة والخطباء، ىؤالء باتوا 

 يقدموف بدياًل إسالميًا لمصومالييف عف المدارس المتشددة التي مّولتيا جيات خيرية خميجية.
برنامجًا وفّر مف خاللو  2011)أغسطس( أردوغاف مف جيتو نّظـ قبؿ زيارتو الشييرة لمصوماؿ في آب 

طالب صومالي في الجامعات التركية المرموقة، يدرسوف فييا اآلف شتى العمـو  1200منحًا دراسية كاممة لػ 
مميوف دوالر أخرى مف  365مميوف دوالر، ثـ عمد لجمع  70واليندسة والطب والمحاماة، بكمفة تصؿ إلى 

مف الحكومة تقدـ مساعدات لمصومالييف في برام  تنموية عدة. اليـو  مميوناً  49القطاع الخاص التركي، و
يزور التجار األتراؾ ورجاؿ اإلغاثة منيـ الصوماؿ، ويجولوف فييا بكؿ حرية مف دوف أف يتعرضوا لحادثة 
قتؿ أو اختطاؼ واحدة، كاسريف بذلؾ قناعات موظفي األمـ المتحدة والمنظمات الدولية الذيف بالكاد 

 ف مكاتبيـ وفنادقيـ وكرىوا العمؿ ىناؾ.يغادرو 
ىؿ يحصؿ ذلؾ ألف األتراؾ مسمموف يعرفوف طبائع الشعب الصومالي؟ تتساءؿ جوليا ىارت التي كتبت 

وأدعو الميتميف -تقريرًا مفصاًل عف اليجمة التركية عمى أفريقيا، نشر في مجمة الفورف بوليسي أخيرًا 
أـ ألنيـ يعمموف وفؽ برنام   -كثيرًا مف معمومات المقالة منيابالموضوع إلى العودة لو، وقد استقيت 

متكامؿ تنفيو الحكومة التركية، يجمع بيف الدعوة والتجارة، فانعكس ذلؾ إيجابًا عمى معظـ الشعب ىناؾ، 
بالييف برميؿ مف النفط،  10فباتوا يرحبوف باألتراؾ وفتحوا أسواقيـ واقتصادىـ لسمعيـ وشركاتيـ، أـ أنيا 

در أنيا موجودة في أراضي البونت شماؿ شرقي الصوماؿ، وتحتاجيا تركيا ذات االقتصاد النمري سريع يق
النمو مع افتقار شديد في مصادر الطاقة، أـ أف الصوماؿ مجرد واجية لحممة عالقات عامة ذكية تستيدؼ 

إلى رقـ مثير لإلعجاب  2003بميوف دوالر في عاـ  2.1أفريقيا التي تضاعفت الصادرات التركية إلييا مف 
بميوف العاـ الماضي، فأضحت تركيا المنافس األقوى لمصيف في القارة السوداء، ولكنيا قدمت  10.3
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ل فارقة وجيًا إنسانيًا أفضؿ، فيي تشّغؿ العاطميف منيـ، وتوفر ليـ وظائؼ، وتتفاعؿ معيـ ثقافيًا، بينما 
 الراحمة؟تعمؿ الصيف بعقمية القوى االستعمارية األنانية 

بغض النظر عف السبب الرئيس المحرؾ ل تراؾ، فإف كؿ ما سبؽ يعد عماًل نبياًل استفاد منو األتراؾ 
والصوماليوف. فما نحف فاعموف؟ مف الخطأ أف ننظر ل تراؾ كمنافسيف، إنما كأصدقاء فعموا ما كاف يجب 

الح .. وبيع »لخير، فنحف السباقوف لنظرية عمينا أف نفعمو، وبالتالي فمف الجيد المحاؽ بيـ لمشاركتيـ ىذا ا
 «.السبح

 19/1/2013الحياة، لندن، 
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تتجو أنظار المرشحيف واألحزاب المشاركة والمقاطعة، وكذلؾ الحكومة األردنية، في : محمد الدعمو - عماف

ات النيابيػػة فػػي الثالػػث والعشػػريف مػػف ينػػاير )كػػانوف الثػػاني( الجػػاري، األيػػاـ القميمػػة التػػي تسػػبؽ موعػػد االنتخابػػ
نحو المخيمات الفمسطينية في األردف؛ لحشػد أكبػر عػدد ممكػف مػف األصػوات، سػواء كػاف لصػالح المرشػحيف 
مػػػػف الػػػػدائرة االنتخابيػػػػة المحميػػػػة، أو القػػػػوائـ الحزبيػػػػة، أو لجيػػػػة تحقيػػػػؽ مكاسػػػػب سياسػػػػية مػػػػف قبػػػػؿ األحػػػػزاب 

وأبرزىا جبية العمؿ اإلسالمي أو التيار الوطنية الفمسطينية التي تساند الحكومة األردنية في حث المقاطعة، 
 الناخبيف عمى المشاركة.

ويجمع المراقبوف لسير العممية االنتخابيػة عمػى أف الحركػة اإلسػالمية المقاطعػة لالنتخابػات تػراىف عمػى عػدـ 
فشػػػاؿ الع مميػػػة مػػػف خػػػالؿ النسػػػب المتدنيػػػة، إذ إف ىنػػػاؾ شػػػريحة ال توجػػػو النػػػاخبيف إلػػػى صػػػناديؽ االقتػػػراع وا 

 مخيما. 93يستياف بيا مف أنصار ىذه الحركة داخؿ المخيمات الفمسطينية البالغ عددىا 
ويػػرى المراقبػػوف أف الحكومػػة األردنيػػة التفتػػت مػػؤخرا إلػػى خطػػوة الحركػػة اإلسػػالمية ورىانيػػا عمػػى المقاطعػػة، 

مف وجياء ومخاتير والمحسػوبيف عمػى الدولػة مػف أعضػاء  000ور بجمع فبادر رئيس الحكومة عبد ان النس
لجػػاف المخيمػػػات، فػػػي لقػػػاء اتسػػـ بالمغازلػػػة السياسػػػية ألبنػػػاء المخيمػػػات، وحػػثيـ عمػػػى المشػػػاركة فػػػي العمميػػػة 
االنتخابية والتصويت مف أجؿ رفع النسبة في ىذه المخيمػات. ويسػاند ىػذا التوجػو الحكػومي تيػار حركػة فػتح 

 مخيمات الذي يعمؿ ىو اآلخر لحث الناخبيف عمى المشاركة.داخؿ ال
ولطالما كانت المخيمات الفمسطينية بعيدة كؿ البعد عف الحراؾ السياسي والربيع األردني؛ تحسبا منيـ لوقوع 
فتنػة داخميػة بػػيف األردنيػيف والفمسػػطينييف، ولػذلؾ فػإف المخيمػػات التػي نػػأت بنفسػيا عػف المشػػاركة فػي الحػػراؾ 

ي ترسخ لدى أبنائيا أنيـ غير معنييف بيذه االنتخابات لشعورىـ بالغبف واعتبارىـ مواطنيف مػف الدرجػة األردن
 الثانية.

وتخمػو المخيمػات مػػف أي حػراؾ انتخػابي ظػػاىر لمعيػاف، باسػتثناء لقػػاءات دعائيػة محصػورة فػػي أمػاكف مغمقػػة 
اع ليػػؤالء المرشػػحيف وبػػرامجيـ لممرشػػحيف مػػع عػػائالت أو تجمعػػات صػػغيرة تتػػولى عػػائالت دعوتيػػا لالسػػتم

االنتخابيػػة إذا كانػػت موجػػودة، أو تأخػػذ ىػػذه المقػػاءات طػػابع المجاممػػة بػػيف العػػائالت والمرشػػحيف، وتخمػػو ىػػذه 
 المقاءات في العادة مف الخطب الرنانة والشعارات المنمقة.

سػابقة، فػإف أي مظػاىر وبخالؼ ما تـ تسجيمو مف دعاية انتخابية في المخيمات خػالؿ المواسػـ االنتخابيػة ال
انتخابية في المخيمات تحتاج لجيد كبير لرصدىا أو إحصائيا؛ فيي ال تزاؿ دوف المستوى المطمػوب مقارنػة 

 باالنتخابات النيابية السابقة.



 
 
 

 

 

           39ص                                    1744العدد:                99/9/1093السبت  التاريخ:

وفػػي المخيمػػات التػػي تقػػوـ عػػادة بػػدور خػػزاف األصػػوات لعشػػرات المرشػػحيف فػػي منػػاطؽ انتخابيػػة أخػػرى فػػي 
ساكنا إلى أبعد حدود السكوف، لكف ذلػؾ ال يعنػي بالضػرورة االختفػاء الكمػي لممشػيد  المممكة، ال يزاؿ المشيد

 االنتخابي؛ ألف مف المرجح أف تكوف نسبة المشاركة فييا في حدودىا الدنيا.
ويرى المراقبػوف أف القػائميف عمػى تشػكيؿ القػوائـ ضػموا فػي قػوائميـ مرشػحيف مػف المخيمػات كػي يقػـو ىػؤالء 

يفػػي فقػػط ىػو اسػػتقطاب أصػػوات النػػاخبيف فػػي المخيمػات لقػػوائميـ عمػػى أف يتعيػػد رئػػيس المرشػحوف بػػدور وظ
القائمة أو الحػزب بالتكفػؿ التػاـ بكػؿ المصػاريؼ االنتخابيػة، وصػوال إلػى جمػع أكبػر عػدد ممكػف مػف أصػوات 

 الناخبيف في المخيمات مف دوف النظر بجدية إلى نجاح ذلؾ المرشح.
عيو لتجمػػػي المػػػاؿ االنتخػػػابي فػػػي االنتخابػػػات بشػػػكؿ جديػػػد مػػػف خػػػالؿ وىػػػذا األمػػػر فػػػتح البػػػاب عمػػػى مصػػػرا

 ىذه المرة، إضافة إلى تجمياتو التقميدية السابقة.« القوائـ»
ومف المالحظ أف تجميات الماؿ االنتخابي مف خالؿ القوائـ ال تتوقؼ فقط عند جغرافيا المخيمات، بػؿ بػدأت 

 قائمة وطنية. 99ية في ظؿ تشكيؿ تتحوؿ إلى ظاىرة عامة في معظـ المناطؽ األردن
ولعػػؿ مػػف أبػػرز مػػا يشػػار إليػػو فػػي المشػػيد االنتخػػابي داخػػؿ المخيمػػات أف النػػاخبيف ال يزالػػوف يعيشػػوف حالػػة 
عزوؼ واضحة عف االنخراط الجاد في العممية االنتخابية، وىـ في حالة ركػود انتخػابي تظيػر بشػكؿ واضػح 

وارىػػا.. األمػػر الػػذي دفػػع المرشػػحيف إلػػى إعػػادة تػػدوير زيػػاراتيـ فػػي خمػػو الكثيػػر مػػف المقػػار االنتخابيػػة مػػف ز 
قامػػة الميرجانػػػات  وجػػوالتيـ مػػف أجػػؿ كسػػب الثقػػة والتأييػػد والػػدعـ، إضػػافة إلػػى افتتػػاح المقػػرات االنتخابيػػة وا 

 الخطابية.
 ويػرى مراقبػػوف فػػي الركػػود االنتخػابي وعػػدـ االكتػػراث فػػي المخيمػػات، نتيجػة طبيعيػػة لغيػػاب مرشػػحي األحػػزاب

، إضافة إلى قناعة شػريحة كبيػرة مػف المػواطنيف بػأف االنتخابػات «اإلخواف المسمميف»السياسية الفاعمة، مثؿ 
 لف تحدث فرقا واضحا في أحواليـ المعيشية والخدمية المتردية.

ويقوؿ محمود يوسؼ مف مخيـ البقعة إف أحد المرشحيف زاره في منزلو مػرتيف لحثػو عمػى التصػويت لػو، كمػا 
 يارات مماثمة لعدد مف جيرانو.قاـ بز 

ويؤكد مراقبوف استشراء ظاىرة شراء ذمـ الناخبيف في المخيمات ومحاولة الفوز عبر إغراء الناخبيف باألمواؿ 
أو المػػدافئ، أو « الحرامػػات»والمػػواد العينيػػة، حيػػث تتػػراوح ىػػذه الرشػػى بػػيف تقػػديـ مػػاؿ نقػػدي أو عينػػي، مثػػؿ 

 يا ىيئات ومؤسسات سياسية تقؼ خمفيا شخصيات مرشحة.حتى إقامة أياـ طبية مجانية تقدم
مف جانبو يرى مدير مركز القدس لمدراسات السياسػية عريػب الرنتػاوي أنػو يجػري التعامػؿ مػع ىػذه المخيمػات 

أف يػذىب « الواسػطة»ل صوات.. بمقدور مف امتمؾ الماؿ أو الجػاه أو السػطوة أو « خزانا رخيصا»بوصفيا 
األصػػوات.. ومػػف قبػػؿ كػػاف بمقػػدور أصػػحاب المػػاؿ والجػػاه والنفػػوذ، أف ينقمػػوا ىػػذه إليػػو ليغػػرؼ مػػا شػػاء مػػف 

نقػػؿ األصػػوات التػػي انطمقػػت مػػف المخيمػػات لتجػػوب « حػػافالت»األصػػوات حيػػث طػػاب ليػػـ اليػػوى.. وحكايػػة 
 أنحاء البالد في سابؽ االنتخابات باتت أكثر مف معروفة.
في ربع الساعة األخيػر كػدأبيا( عمػى المشػاركة، لرفػع ويضيؼ الرنتاوي أف الدولة تستحث سكاف المخيمات )

« توسػيط»نسب االقتراع، خشية أف يحسػب لتيػار المقاطعػة أنػو حقػؽ مبتغػاه.. وىػي ليػذه الغايػة عمػدت إلػى 
بالمشػػاركة، وعنػػدما تعػػذر « اإلخػػواف المسػػمميف»خالػػد مشػػعؿ رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس إلقنػػاع 

لموسػػاطة، لجػػأت بعػػض دوائػػر الدولػػة إلػػى السػػمطة وفػػتح، لعػػؿ « اإلخػػواف» عميػػو إتمػػاـ ميمتػػو فػػي ظػػؿ رفػػض
ف جػػاء بطػػرؽ غيػػر مباشػػرة وغيػػر رسػػمية، يعػػد  وعسػى.. عممػػا بػػأف المجػػوء إلػػى قطبػػي المعادلػػة الفمسػطيني، وا 
انتياكا لمبدأ أساسي اعتمدتو الدولة في عالقاتيا مع الفصائؿ الفمسطينية: عػدـ التػدخؿ فػي الشػؤوف األردنيػة 
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تفضػػػي إلػػػى ىكػػػذا « العميػػػؽ عنػػػد الغػػػارة»لداخميػػػة.. لكػػػف يبػػػدو أف الضػػػرورات تبػػػيح المحظػػػورات، وسياسػػػة ا
 مواقؼ.. والتدخؿ المرفوض يصبح مقبوال إف جاء مف بوابة الدولة وليس مف بوابة المجتمع أو المجموعات.

ع نسػبة االقتػراع بػأي ثمػف، الدولة لـ تيأس مف تكرار المحاولػة، طالمػا أف اليػدؼ ىػو رفػ»ويؤكد الرنتاوي أف 
التػػي « الوجاىػػات التقميديػػة»و« المخػػاتير»وتيػػار المقاطعػػة.. فمجػػأت إلػػى « اإلخػػواف»وتفويػػت الفرصػػة عمػػى 

تآكؿ دورىػا فػي أوسػاط الفمسػطينييف واألردنيػيف مػف أصػوؿ فمسػطينية سػواء بسػواء.. حتػى إننػي اسػتمعت فػي 
ر عػدـ التسػجيؿ وعػدـ االنتخػاب، تحػت طائمػة بعض األحياء الشػعبية لقصػص وشػائعات تتحػدث عػف مخػاط
 المئيمة ىذه.« براءة االختراع»الفزاعة إياىا: سحب الرقـ الوطني، وال أدري مف ىو صاحب 

إف المحػاوالت تعػددت واليػدؼ واحػد: حفػز مشػاركة األردنيػيف مػف أصػوؿ فمسػطينية، حتػى »ويقوؿ الرنتػاوي: 
طػػالؽ عبػػارة )ألػػـ نقػػؿ لكػػـ إف ينػػاير مػػف إخػػراج لسػػانو  17يػػتمكف الػػبعض صػػبيحة  لػػػ)اإلخواف المسػػمميف(، وا 

 «.مقاطعتكـ مثؿ مشاركتكـ، ال تقدـ وال تؤخر(
قد ثبت عقـ ىذه السياسية، فمكي تقنع ىؤالء الذيف اعتادوا تسجيؿ نسبة اقتراع تراوح ما بيف »ويشير إلى أنو 

لمبػادرات الكاريكاتيريػة.. عميػؾ أف في المائػة.. عميػؾ أف تفعػؿ مػا ىػو أكثػر مػف ىػذه الخطػوات وا 30 - 10
تقػػنعيـ بػػأنيـ أصػػحاب )مواطنػػة متسػػاوية( فػػي الحقػػوؽ والواجبػػات، وأنيػػـ مػػع سػػائر خمػػؽ ان، سواسػػية أمػػاـ 
القانوف.. وأف عمييـ مف الواجبات التي ال تقصر الدولة في االستحصاؿ عمييا، وأف ليـ مف الحقوؽ العادلػة 

 «.تغمض األعيف عف مصادرتيا أو تأجيميا أو االنتقاص منياوالمتساوية، ما ال يحؽ لمدولة أف 
إلى أف يجري تصحيح االخػتالؿ فػي عالقػة الدولػة بيػذه الفئػة مػف مواطنييػا.. ومػا لػـ »ويختـ الرنتاوي قولو: 

يشػػعر ىػػؤالء بػػأف مػػواطنتيـ ليسػػت ممونػػة أو ميػػددة بػػالتموف باألصػػفر واألخضػػر، فػػإف كافػػة الوسػػائؿ المتبعػػة 
المشػاركة لػف تزيػد عمػى أف تكػوف وسػائؿ ترقيعيػة، أو نوعػا مػف )العميػؽ عنػد الغػارة(.. والمسػألة لحفزىـ عمػى 

ىنا ال تتعمؽ بػ)اإلخواف المسمميف(، مشاركة أو مقاطعػة، فقػد ظمػت نسػب االقتػراع فػي دوائػر أربػع فػي عمػاف 
الػػذي أشػػرنا إليػػو،  فػػي المائػػة مػػف سػػكاف األردف، تػػدور فػػي النطػػاؽ 30والرصػػيفة، حيػػث يقطػػف مػػا يزيػػد عمػػى 

بمشػػاركة )اإلخػػواف( ومقػػاطعتيـ.. القصػػة أعمػػؽ مػػف مجػػرد مناكفػػة بػػيف الدولػػة و)اإلخػػواف(.. جػػذر المشػػكمة 
 «.يكمف في اختالؿ العالقة بيف الدولة وىذه الفئة مف مواطنييا

، ويػػرى مػػاىر أبػػو طيػػر الكاتػػب والمحمػػؿ السياسػػي، أف المخيمػػات بقيػػت حالػػة سياسػػية سػػاكنة أغمػػب الوقػػت
، والمخيمػػػات بقيػػػت «العػػػودة المنتظػػػرة»فسػػكانيا مواطنػػػوف أردنيػػػوف، وفػػػي الوقػػػت ذاتػػػو الجئػػوف تحػػػت عنػػػواف 

 تعيش تحت وطأة ىذه الحساسية المزدوجة، وأدارت وجودىا بطريقة ذكية.
ويضيؼ أف الكؿ يريد المخيمات إلى جانبو، والدولة تحثيا عمى المشاركة في االنتخابات، والمعارضة تتمنى 

 تقاطع المخيمات، وما بينيما ىناؾ أغمبية ال تريد الدخوؿ في ىذه المكاسرة. لو
ويضيؼ أبو طير أف ىػذا الوضػع أنػت  حالػة معقػدة، إذ إف المخيمػات تعػاني تعػدد الػوكالء وتنافسػيـ، وتعػدد 

تتنازعيػا ألوانيـ السياسية المتناقضة والمتحاربة، وكؿ ما تخشاه المخيمات ىػو أف تكػوف مجػرد ورقػة تكتيكيػة 
 كؿ األطراؼ في سياؽ المكاسرة الجارية داخميا.

كؿ مػا تريػده المخيمػات فػي األردف ىػو حيػاة كريمػة وحقػوؽ مصػانة، وواجبػات تػتـ تأديتيػا، »وتابع القوؿ إف 
المجػػوء( ال تغيػػب حتػػى  -وأف يبقػػى االسػػتقرار فػػي األردف، وفػػي الوقػػت ذاتػػو فػػإف حساسػػية معادلػػة )المواطنػػة 

ر المخيمػػػات أيضػػػا أف تتخمػػػى عػػػف ىػػػذه الحساسػػػية، ألنيػػػا لػػػو تخمػػػت عػػػف أحػػػد طرفػػػي معادلػػػة اآلف، وال تقػػػد
 «.المجوء( فسوؼ تحظى باتيامات ىي في غنى عنيا -)المواطنة 
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 عريب الرنتاوي
نطف، إلطالؽ مبادرة سياسػية جديػدة )فػي آذار القػادـ كمػا ُيعتقػد(، يستعد االتحاد األوروبي، بالتنسيؽ مع واش

تقوـ عمى استئناؼ المفاوضات وفػؽ جػدوؿ زمنػي محػدد، ينتيػي نيايػة العػاـ الجػاري، وتسػتند إلػى مرجعيػات 
، عمػػى أف يجػػري تنظػػيـ مػػؤتمر دولػػي لتتػػوي  ىػػذا المسػػار، ينتيػػي ”حػػؿ الػػدولتيف”عمميػػة السػػالـ المعروفػػة، و

 ، مع تبادؿ ل راضي.9194فمسطينية وفقًا لحدود الرابع مف حزيراف عاـ  بقياـ دولة
حتػػى اآلف، يبػػدو األمػػر جيػػدًا تمامػػًا..لكف األسػػئمة التػػي تقفػػز إلػػى األذىػػاف تتكػػاثر بػػاطراد: إذا كانػػت واشػػنطف 
ؿ عاجزة عف ممارسة ضغط حقيقي عمى إسرائيؿ لػدفعيا لالنسػحاب عػف القػدس الشػرقية والضػفة الغربيػة، فيػ

سيستطيع االتحاد األوروبي أف يفعؿ ذلؾ؟..ىؿ ثمة في إسرائيؿ قوى مؤثرة ونافذة، قادرة عمى االلتزاـ بقواعد 
حكومػػة اليمػػيف واليمػػيف المتطػػرؼ التػػي ” تقنػػع“العمميػػة السػػممية ومبادئيػػا ومرجعياتيا؟..ىػػؿ يمكػػف ألوروبػػا أف 

 ؟”حؿ الدولتيف”بؿ( بضرورة الجنوح لمسالـ وستنبثؽ عف االنتخابات اإلسرائيمية القادمة )الثالثاء المق
انطالقػػة جديػػدة لمسػػار التفػػاوض “فػػي ظنػػي، أف مػػا يتػػردد فػػي كػػواليس األوسػػاط السياسػػية والدبموماسػػية حػػوؿ 

، لػػف يكػػوف فػػي أحسػػف األحػػواؿ، سػػوى محاولػػة أخػػرى فاشػػمة، تجرييػػا أطػػراؼ دوليػػة، بتشػػجيع ”وعمميػػة السػػالـ
اؽ الذي طاؿ انتظاره ألكثر مف عشر سػنوات، أو بػاألحرى ألكثػر مػف أف يحدث االختر ” عّؿ وعسى“عربي، 

 .9111سنة، أي منذ أف انتيت سنوات أوسمو الخمس االنتقالية في أيار  97
الكامنػػة وراء المحاولػػة األوروبيػػة، بػػؿ وال يسػػاورنا فػػي أف أوبامػػا فػػي ” النوايػػا“والحقيقػػة أننػػا ىنػػا ال نشػػكؾ فػػي 

في تحقيػؽ االختػراؽ الػذي عجػزت عػف تحقيقػو إدارات أمريكيػة متعاقبػة..لكف العقبػة  واليتو الثانية، يبدو راغباً 
الكػػؤود التػػي اعترضػػػت وسػػتعترض المسػػػعى األوروبػػي، والمتمثمػػة فػػػي جنػػوح المجتمػػػع اإلسػػرائيمي ل صػػػولية 

 ية.والتطرؼ واليميف، سوؼ تسقط ىذه المحاولة كما أسقطت محاوالت سابقة، اتسمت بدورىا بكثير  مف الجد
يمكف إلقاؤىػا عمػى كاىػؿ األوروبيػيف واألمػريكييف، فإنمػا تتجمػى أساسػًا فػي عجػز ” مسؤولية“إذا كاف ثمة مف 

القػػػوتيف الػػػدوليتيف عػػػف ممارسػػػة ضػػػغط حقيقػػػي عمػػػى إسػػػرائيؿ..مع أف ىػػػذه األطػػػراؼ تمتمػػػؾ مػػػف أوراؽ القػػػوة 
رغاـ تياراتيا ال” ليّ “والضغط، ما يمكنيا مف  يمينية واالستيطانية المتطرفة، عمى الجنوح الذراع اإلسرائيمية..وا 

 ، وتمكيف الشعب الفمسطيني مف استرداد حقوقو الوطنية المشروعة.”حؿ الدولتيف”لػ
ذا كػػاف مػػف غيػػر المتػػاح لمفمسػػطينييف أف يػػديروا ظيػػورىـ لمتحػػرؾ األوروبػػي، الػػذي قػػد تقفػػز واشػػنطف إلػػى  وا 

الحػػػؿ السياسػػػي/ “فيػػػو، ىػػػو العػػػودة لػػػوىـ ” يتورطػػػوا“ صػػػدارتو، إال أف األمػػػر الػػػذي ال يحػػػؽ لمفمسػػػطينييف أف
مػػع إسرائيؿ..فإسػػرائيؿ، كيانػػًا ومجتمعػػًا ورأيػػًا عامػػًا، ليسػػت ناضػػجة اآلف، ولػػـ تكػػف ناضػػجة مػػف ” التفاوضػػي

 في أية تسوية سياسية.” شريؾ موثوؽ“قبؿ، واألرجح أنيا لف تنض  في المدى المنظور، إلنتاج 
الدبموماسي والحرص عمى تفادي العزلة وتجنب المخاطر بالظيور بمظير  العمؿ” ضرورات“إف التمييز بيف 

في وجو ىذه المحاوالت مف جيػة، وبنػاء اسػتراتيجية تقػـو عمػى ىػذا الرىػاف مػف جيػة، ” يقؼ حجر عثرة“مف 
ىػػو أمػػر بػػالغ األىميػػة والضػػرورة لمعمػػؿ الػػوطني الفمسػػطيني ولمشػػروعو الػػوطني فػػي ىػػذه المرحمة..فاألولويػػة 

عػادة بنػاء الحركػة الوطنيػة، وتعزيػز  يجب أف ُتعطى لبناء استراتيجية وطنية بديمة، تنيض عمػى المصػالحة وا 
طػػالؽ المقاومػػة الشػػعبية واالنفتػػاح عمػػى معسػػػكر أصػػدقاء شػػعب فمسػػطيف وحشػػد وتنشػػيطو، ىػػػي  الصػػمود وا 

إطػاره فقػط، يمكػف  األولوية األولى لمشػعب وحركتػو الوطنيػة وقػواه الشػعبية المناضػمة..وفي ىػذا السػياؽ، وفػي
 التعامؿ مع أية مبادرات أو محاوالت، بغرض فضح النوايا واألىداؼ اإلسرائيمية الخبيئة والخبيثة.
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وفػػػػي مطمػػػػؽ األحػػػػواؿ، فػػػػإف انطػػػػالؽ ىػػػػذه المبػػػػادرات أو تكاثرىػػػػا، ال يجػػػػب أف يكػػػػوف سػػػػببا لتعطيػػػػؿ مسػػػػار 
ما أنيػػػا لػػػف تتعػػػدى ىػػػدؼ تقطيػػػع الوقػػػت المصػػػالحة أو إرجػػػاء التفكيػػػر بابتػػػداع اسػػػتراتيجية وطنيػػػة بديمػػػة..طال

اليامدة، التي تتنقؿ مف مبادرة إلى أخرى، ومف عاصمة إلى أخرى، ومف عاـ إلى ” جثة عممية“وتأجيؿ دفف 
 آخر، فيما أرض الشعب الفمسطيني وحقوقو، ُتستمب وتغتصب بصورة منيجية منظمة.

 99/9/1093، الدستور، عّمان
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 حممي موسى
بدت المعركة االنتخابية اإلسرائيمية في اليوميف األخيريف كأنيا تتخبط بعد تراجع االىتماـ الداخمي والخارجي 
بيػػا. النتيجػػػة المعروفػػػة سػػػمفا، وفػػػؽ اسػػػتطالعات الػػرأي، والتػػػي تظيػػػر أف بنيػػػاميف نتنيػػػاىو سػػػيرئس الحكومػػػة 

 ي ائتالؼ يميني واسع، قادت إلى تراجع االىتماـ.المقبمة ف
وىكذا كاف عدد الصحافييف األجانػب المتواجػديف لتغطيػة االنتخابػات األقػؿ فػي تػاريخ االنتخابػات اإلسػرائيمية 
األخيػػػػرة، بينمػػػػا يميػػػػؿ أغمػػػػبيـ السػػػػتبعاد حػػػػدوث تطػػػػورات مفاجئػػػػة. وكػػػػاف ىػػػػذا، كمػػػػا يبػػػػدو، انطبػػػػاع الشػػػػارع 

فػي المئػة، تتػردد  10يجري التركيز حاليا عمى أف نسبة كبيرة منو، تصػؿ إلػى حػوالي  اإلسرائيمي نفسو، الذي
 إزاء المشاركة مف عدميا.

وبػػدييي أف يشػػكؿ تراجػػع االىتمػػاـ الشػػعبي باالنتخابػػات، فػػي نظػػر عػػدد مػػف القيػػادات، خطػػورة الوضػػع الػػذي 
ييرات في الدوؿ العربية، بوادر عزلػة تواجيو إسرائيؿ. فيناؾ، إضافة إلى الوضع اإلقميمي المستجد جراء التغ

 دولية عمى إسرائيؿ وتوتير لمعالقات مع اإلدارة األميركية وانسداد أفؽ التسوية واحتماالت تفجر
 الوضع في األراضي الفمسطينية المحتمة.

ذا كاف ما سبؽ غير كاؼ، فإف مظاىر األزمة االقتصادية باتت تفرض نفسيا عمى مستقبؿ الحياة اليوميػة  وا 
بعػد أف تكشػػؼ عمػػؽ الفجػػوة بػيف الشػػرائح وحجػػـ العجػػز فػي الميزانيػػة. وقػػد اسػػتدعى ذلػؾ قبػػؿ أربعػػة أيػػاـ مػػف 

، الػػدعوة «الحركػػة»و« ىنػػاؾ مسػػتقبؿ»و« البيػػت الييػودي»موعػد االنتخابػػات مػػف عػػدد مػف قيػػادات األحػػزاب، 
 إلى تشكيؿ حكومة طوارئ أو حكومة وحدة وطنية.

طػػػوارئ أو وحػػػدة وطنيػػػة فػػػي باطنيػػػا الرغبػػػة فػػػي المشػػػاركة فػػػي الحكومػػػة  وبػػػدييي أف تخفػػػي الػػػدعوة لحكومػػػة
المقبمة. وبدييي أف وضوح النتائ  العامة لالنتخابات والخشية مف مفاجآت، خصوصًا مف جانػب اليمػيف، أو 
مػف البقػاء فػػي صػحراء المعارضػة مػػف جانػب أحػػزاب الوسػط. وينطمػؽ ذلػػؾ مػف اإليمػاف بػػأف القضػية اآلف لػػـ 

نما تركيبة الحكومة المقبمة ومدى إشراؾ بعض أحزاب الوسط فييا.تعد نتائ    االنتخابات، وا 
 00االقتصاد اإلسرائيمي في وضع صػعب والعجػز بمػغ »نفتالي بينت أعمف أف « البيت الييودي»وكاف زعيـ 

نني مميار شيكؿ، ضمنيا ديوف شركة الكيرباء. ولػذلؾ فػإ 31مميار دوالر( وليس  93مميار شيكؿ )أكثر مف 
أدعػػػو إلػػػػى تشػػػكيؿ حكومػػػػة طػػػوارئ اجتماعيػػػػة، مػػػع كػػػػؿ الجيػػػات األخػػػػرى. مػػػف واجبنػػػػا الجمػػػوس معػػػػا لحػػػػؿ 

 «.المشكالت األساسية التي تخنؽ االقتصاد اإلسرائيمي
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لػف أكػوف ورقػة تػيف فػي حكومػة حريػديـ ويمػيف، وبالتأكيػد »يائير لبيػد الػذي قػاؿ « ىناؾ مستقبؿ»وتاله زعيـ 
وحمػػػػؿ بشػػػػدة عمػػػى زعيمػػػػة حػػػػزب العمػػػػؿ شػػػػيمي «. لة المسػػػاواة فػػػػي األعبػػػػاءلػػػيس فػػػػي حكومػػػػة ال تحػػػػؿ مسػػػػأ

يحيموفيتش التي أعربت سابقا عف موقؼ ترفض فيو الدخوؿ إلى حكومة يرأسيا بنياميف نتنيػاىو. ودعػا لبيػد 
إذا كػاف ممكنػا إلػى بنػاء حكومػة وحػدة اجتماعيػة ػ اقتصػادية، وينبغػي بػذؿ كػؿ جيػد »إلػى إبػداء المسػؤولية و

 «.منع إنشاء حكومة يميف ػ حريديـممكف ل
لبيػػد سػػيكوف فػػي كػػؿ حكومػػة، وىػػذا واضػػح. »تسػػيبي ليفنػػي التػػي قالػػت اف « الحركػػة»وكػػذا كػػاف حػػاؿ زعيمػػة 

يحيموفيتش رفعت يدييا وأعمنت أنيا ستكوف في المعارضة. وأنا أسأؿ: لماذا؟ يمكف لنا أف نسير معا. لكنيـ 
 «.ا أف توفر القوة إلنشاء حكومة طوارئ حقيقيةرفضوا. إف فكرة اتخاذ قرار مشترؾ يمكني

وال ريب في أف مثؿ ىذه التصػريحات تصػدر أيضػا بسػبب ارتبػاؾ الصػورة الداخميػة لممعسػكرات فػي الكنيسػت 
المقبؿ. وقد عبرت استطالعات الرأي بشػكؿ واضػح عػف ىػذا االرتبػاؾ، خصوصػا بعػد أف أشػارت المعطيػات 

الجميػور اإلسػرائيمي يعتبػر نفسػو متػرددا. ومعػروؼ أف اسػتطالعات  فػي المئػة مػف 10ػ  90إلػى أف مػا بػيف 
نمػػػا ُتسػػػػتغؿ أحيانػػػا مػػػف أجػػػؿ توجييػػػػو. ولػػػيس صػػػدفة أف القػػػػانوف  الػػػرأي ال تعبػػػر فقػػػط عػػػػف مػػػزاج الشػػػارع وا 
اإلسرائيمي يحظر نشػر اسػتطالعات قبػؿ ثالثػة أيػاـ كاممػة مػا يعنػي أف يػوـ أمػس كػاف آخػر يػوـ لنشػر نتػائ  

 االستطالعات.
مقعػدا. فػي المقابػؿ، فػإف معسػكر  43مقعػدا إلػى  97ظير النتائ  أف معسكر اليميف ػ حريديـ يناؿ ما بيف وتُ 

عمى نيؿ « الميكود بيتنا»مقعدا. وبدا واضحا أف رىاف  09مقعدا إلى  74الوسط ػ يسار ػ العرب يناؿ ما بيف 
و وفػؽ االسػتطالعات يتػراوح مػا بػيف عدد مقاعد يقترب مف األربعيف كاف حتى اآلف خاسرا، حيػث اف مػا ينالػ

مقعػػدا فقػػط. والكثيػػر يعتمػػد عمػػى األحػػزاب التػػي يمكػػف أف تتجػػاوز نسػػبة الحسػػـ فػػي االنتخابػػات  34ػ  31
وبوسػع نجػاح «. عوتسػما ليسػرائيؿ»خصوصا حػزب كػديما برئاسػة شػاؤوؿ موفػاز والقائمػة الكيانيػة المتطرفػة 

يف. كما أف الكثير يعتمد عمى الفارؽ الػذي يمكػف أف يتحقػؽ أي مف ىذيف الحزبيف زيادة قوة أي مف المعسكر 
 ، وىما قائمتاف تأخذاف مف بعضيما أصواتًا.«ىناؾ مستقبؿ»و« البيت الييودي»بيف 

وفػػػي كػػػؿ حػػػاؿ ظيػػػر التخػػػبط جميػػػا يػػػـو أمػػػس بػػػيف خبػػػراء اسػػػتطالعات الػػػرأي وىػػػـ يعرضػػػوف آخػػػر جيػػػودىـ 
أف الفػارؽ بػيف معسػكري اليمػيف والوسػط يػتقمص رغػـ أنػو  وتوقعاتيـ قبيؿ سرياف الحظر. وبينمػا رأى الػبعض

ال يتغير، الحظ آخروف أنو يتسع. ويحاوؿ البعض أف يقوؿ حاليا اف ىناؾ نوعا مػف التسػاوي بػيف معسػكري 
اليمػػيف والوسػػط، طبعػػا مػػف دوف حسػػاب الحريػػديـ والعػػرب الػػذيف يميػػؿ األولػػوف فيػػو طبيعيػػا إلػػى اليمػػيف بينمػػا 

 94ط واليسار. ومعروؼ أف كتمػة الحريػديـ االنتخابيػة، أي شػاس وييػدوت ىتػوراه، تبمػغ يميؿ األخيروف لموس
مقعػدا. والفػارؽ بػيف الكتمتػيف يصػنع  99مقعدا في حػيف تبمػغ كتمػة العػرب ػ الجبيػة والقائمػة الموحػدة والتجمػع 

يودي وعوتسما ليسرائيؿ الجزء األكبر مف الفارؽ بيف المعسكريف. وتضـ كتمة اليميف: الميكود بيتنا، البيت الي
« ميػػرتس»، «الحركػػة»، «يوجػػد مسػػتقبؿ»مقعػػدًا، بينمػػا يضػػـ معسػػكر الوسػػط ػ اليسػػار: العمػػؿ،  79وتنػػاؿ 

 مقعدًا. 79وكديما، ويناؿ بدوره 
 99/9/1093، السفير، بيروت
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ئؿ اإلعػػالـ اإلسػػرائيمية، وىػػي تنشػػر معطيػػات دائػػرة كػػاف مػػف الصػػعب عػػدـ الشػػعور بنبػػرة "االبتيػػاج" فػػي وسػػا
وارتفاعيػا المتواصػؿ  71اإلحصاء المركزية اإلسرائيمية التي تشير إلى تراجػع معػدؿ الػوالدات بػيف فمسػطينيي 

بيف الييود. لكػف مػف خمػؼ ىػذا "االبتيػاج" الػذي يعكػس عنصػرية بالغػة، ثمػة قمػؽ شػديد جػدا تحػاوؿ إسػرائيؿ 
الـ فييا تجنب الحديث عنو، إال أنو رغـ ذلؾ قمؽ واضح. ذلؾ أف الزيػادة فػي معػدالت الرسمية ووسائؿ اإلع

الوالدة الطبيعية بيف الييود تأتي مػف فئػات ليسػت معنيػة بيػا الحركػة الصػييونية إطالقػا، كونيػا فئػات سػتقمب 
إف معػػػدؿ  طػػػابع المجتمػػػع الييػػػودي رأسػػػا عمػػػى عقػػػب، وتػػػؤج  أزماتػػػو الداخميػػػة.يقوؿ تقريػػػر دائػػػرة اإلحصػػػاء

والدة فػي  3.09، إلػى 1000والدة لػ ـ الواحػدة فػي العػاـ  7.0ىػبط مػف معػدؿ  71الوالدات بيف فمسطينيات 
والدة  1.11إلػػى  9110والدة فػػي العػػاـ  1.03، بينمػػا ارتفػػع معػػدؿ الػػوالدات لممػػرأة الييوديػػة مػػف 1099العػػاـ 

%  1.7اؿ أعمػػى، وبمغػػت فػي ذلػػؾ العػػاـ مػػا تػز  71. رغػػـ ذلػؾ، فػػإف نسػػبة تكػاثر فمسػػطينيي 1099فػي العػػاـ 
ىو بفعػؿ تطػور المجتمػع. ورغػـ التراجػع، إال  71% لدى الييود.وتراجع الوالدات لدى فمسطينيي  9.4مقابؿ 

أنو ما تزاؿ ىناؾ فجوة كبيرة بيف المعدؿ لدى العرب وبيف المعدؿ لدى الجميور الييودي العممػاني. فمصػدر 
يكمػف أساسػا بػيف جميػور األصػولييف الييػود، أو "الحريػديـ" حسػب تسػميتيـ،  الزيادة فػي الػوالدات بػيف الييػود

والدات وأكثر ل ـ الواحدة. فيما يتأتى في المرتبة الثانية المتدينات  1والذيف تصؿ معدالت الوالدة لدييـ إلى 
ـ الواحػدة، فػي والدات لػ  9إلػى  0الييوديات مف التيار "الديني الصييوني"، إذ يصؿ المعدؿ لدييف مػا بػيف 

مقابػػؿ معػػدؿ الػػوالدات لػػدى الييوديػػات العممانيػػات أقػػؿ مػػف والدتػػيف لممػػرأة الواحػػدة.يعود "االبتيػػاج" اإلسػػرائيمي 
إلػػى اعتقػػاد مػػف المؤسسػػتيف اإلسػػرائيمية والصػػييونية بأنيمػػا ابتعػػدتا عػػف "كػػابوس" الزيػػادة السػػكانية لفمسػػطينيي 

ع الحػػاد فػػي معػػدالت الػػوالدة بػػيف الييػػود لػػف يقػػود إسػػرائيؿ إلػػى . ولكنيمػػا فػػي المقابػػؿ تعرفػػاف أف االرتفػػا71
"طريؽ التخمص مف األغمبية العربية"، بؿ إلى توجيو ضربة كبيػرة لتركيبػة المجتمػع الييػودي اإلسػرائيمي.فقبؿ 
عاميف، صدر عف جامعة حيفا بحث أظير أف نسبة "الحريديـ" والمتػدينيف بػيف الييػود فػي إسػرائيؿ سػتتجاوز 

، مػػػػا يعنػػػػي أف المجتمػػػػع العممػػػػاني الميبرالػػػػي، والػػػػذي يعػػػػد العمػػػػاد األساسػػػػي 1030ع حمػػػػوؿ العػػػػاـ % مػػػػ 97
لالقتصػػاد، سػػيتحوؿ إلػػى أقميػػة. وبحسػػب البحػػث، فػػإف الجميػػور العممػػاني سػػيتجمع بغالبيتػػو السػػاحقة جػػدا فػػي 

صػيرة ليػروب منطقة تؿ أبيػب الكبػرى، أو كمػا سػماىا البحػث "دولػة تػؿ أبيػب"، ومػف ىنػاؾ سػتكوف الطريػؽ ق
العممػػانييف مػػف إسػػرائيؿ؛ فػػي إشػػارة إلػػى احتمػػاالت زيػػادة كبيػػرة فػػي اليجػػرة الييوديػػة مػػف إسػػرائيؿ فػػي السػػنوات 
المقبمة، عمى خمفية سمسمة مف القضايا؛ منيا تقمص الفرص، وضيؽ المساحة الجغرافية، واألىػـ مػف الناحيػة 

وانيف وأنظمة اإلكراه الديني.إف مجتمع "الحريديـ" ىو الديمغرافية فيما لو شعر العممانيوف بأنيـ محاصروف بق
مجتمػػع انعزالػػي منغمػػػؽ عمػػى نفسػػػو اجتماعيػػا واقتصػػػاديا، وىػػو مجتمػػع لػػػيس منتجػػا ولػػػيس مسػػتيمكا بمفػػػاىيـ 
اقتصػػػاد السػػػوؽ التػػػي يرتكػػػز عمييػػػا االقتصػػػاد اإلسػػػرائيمي. والشػػػغؿ الشػػػاغؿ إلسػػػرائيؿ فػػػي السػػػنوات األخيػػػرة، 

ة دم  "الحريديـ" في المجتمع االسرائيمي المفتوح، وبشكؿ خػاص الخدمػة فػي جػيش يتمحور أساسا حوؿ كيفي
االحتالؿ وفؽ قانوف التجنيد اإللزامي؛ إذ يمتنع "الحريديـ" عف الخدمة ألسباب دينية رغـ توجياتيـ السياسية 

مصروف عمى تصعيد  اليمينية. وقد أظيرت تقارير، نياية األسبوع، أف سياسيي "الحريديـ" وزعاماتيـ الدينية،
حػػراكيـ ضػػد فػػرض الخدمػػة العسػػكرية عمػػى شبانيـ.وصػػداـ المجتمػػع العممػػاني مػػع "الحريػػديـ" قػػادـ ال محالػػة؛ 
فالمتدينوف يضغطوف لإلبقاء عمى قػوانيف اإلكػراه الػديني الييوديػة ويرفضػوف أي تعػديؿ عمييػا، بػؿ ويطػالبوف 

ية.إف المعطيػات اإلسػرائيمية التػي تصػدر تباعػا، تؤكػد بتشديدىا، خاصة مع ازدياد قوتيـ الجماىيريػة والسياسػ
، وبشكؿ  واقعية األبحاث التي تقوؿ إف اسرائيؿ في العقديف الحالي والمقبؿ، ستكوف غير تمؾ التي نراىا اليـو

 يقمؽ الصييونية بقدر كبير جدا.
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 99/9/1093، الغد، عّمان
 

 االنتخابات اإلسرائيمية والعالقات مع تركيا 59
 لديفمحمد نور ا

 بعد أياـ قميمة يتوجو الناخبوف اإلسرائيميوف إلى صناديؽ االقتراع الختيار ممثمييـ في الكنيست.
وال يبدو أف مفاجآت ستقع إذ ىناؾ إجماع عمى أف رئيس الحكومة الحالي بنياميف نتنياىو سوؼ يعود رئيسا 

 لحكومة ائتالؼ يمني.
ت اإلسػػرائيمية واحػػد ال يتغيػػر. فمػػيس فػػي إسػػرائيؿ يمينيػػوف وميمػػا كانػػت النتػػائ  فػػإف الخػػط العػػدواني لمحكومػػا

ويساريوف ووسط بؿ مجموعات تنظر إلى كيفية تحقيؽ المصالح اإلسرائيمية في االستيالء عمى ما تبقػى مػف 
أراض فمسطينية محتمة وفي قيادة المؤامرات إلضعاؼ العرب وتقسيميـ وتشػكيؿ رأس حربػة لحمايػة لمصػالح 

 عاما. 90ة.ىذا ىو الدور الذي يناط لمكياف الغاصب القياـ بو منذ الغربية في المنطق
 غير أف نتائ  االنتخابات اإلسرائيمية سيكوف ليا وقع ما عمى العالقات مع تركيا.

تركيا كانت منذ السػنة األولػى لتأسػيس الكيػاف الصػييوني الػداعـ المسػمـ األوؿ ليػا فػي العػالـ. وشػّكؿ البمػداف 
ؽ األمة العربيػة فػي أكثػر مػف مناسػبة ومنعطػؼ. وقػد كػاف االعتػراؼ بإسػرائيؿ مػثال فػي ثنائيا يطبؽ عمى عن

جػػػواز مػػػرور تركيػػػا إلػػػى عضػػػوية حمػػػؼ شػػػمؿ األطمسػػػي بحيػػػث أف عضػػػوية تركيػػػا األطمسػػػية  9171العػػػاـ 
 وعالقاتيا مع إسرائيؿ وجياف لعممة واحدة ومتالزماف.

كومػػة تركيػػة سػػواء كػػاف يسػػيطر عمييػػا عممػػانيوف أو ولػػـ تختمػػؼ فػػي النظػػرة إلػػى العالقػػة مػػع إسػػرائيؿ أيػػة ح
 عسكريوف أو إسالميوف.

ولػػـ يختمػػؼ األمػػر كثيػػرا مػػع وصػػوؿ حػػزب العدالػػة والتنميػػة الحػػاكـ اآلف ومنػػذ عشػػر سػػنوات فػػي تركيػػا حيػػث 
 تحالؼ البمداف في أكثر مف مجاؿ واستمرت العالقات االقتصادية حتى ىذه المحظة في التعاظـ.

ت أثػػرا عمػػى العالقػػات الثنائيػػة كػػاف العػػداوف اإلسػػرائيمي عمػػى أسػػطوؿ الحريػػة أو مػػا يطمػػؽ المحطػػة التػػي تركػػ
عميو األتراؾ"حادثة مرمرة الزرقاء" في إشػارة إلػى إحػدى سػفف األسػطوؿ التػي ىاجميػا اإلسػرائيميوف فػي نيايػة 

ماسػػية بػػيف البمػػديف وقتمػػوا تسػػعة أتػػراؾ عمػػى متنيػػا. لػػـ تنقطػػع االتصػػاالت والعالقػػات حتػػى الدبمو  1090مػػايو 
لكنيػػا تراجعػػت إلػػى حػػدود دنيػػا باسػػتثناء العالقػػات االقتصػػادية التػػي اسػػتمرت،كما أشػػرنا قبػػؿ قميؿ،قويػػة وفػػي 

 نمو.
ذا كػاف التعػويض سػيال  وتعقدت العالقات عند مطمب تركيا مف إسرائيؿ االعتذار عػف الحادثػة والتعػويض. وا 

يزاؿ.ومنػػػذ ذلػػػؾ الوقػػػت طرحػػػت صػػػيغ عديػػػدة لالعتػػػذار غيػػػر أف طمػػػب االعتػػػذار ووجػػػو بػػػرفض إسػػػرائيمي وال 
رفضتيا كميا تركيػا وطالبػت باعتػذار واضػح ولػيس مواربا.وغالبػا مػا يشػير اإلسػرائيميوف إلػى صػيغة االعتػذار 
األميركيػػػة مػػػف االعتػػػذار مػػػف باكسػػػتاف عمػػػى مقتػػػؿ مػػػدنييف باكسػػػتانييف فػػػي غػػػارات أمريكيػػػة عمػػػى المػػػدنييف 

 –اؾ يعتبرونيػػا تأسػػفا ولػػيس اعتػػذارا. وعنػػد ىػػذا الحػػد ال تػػزاؿ العالقػػات التركيػػة الباكسػػتانييف. غيػػر أف األتػػر 
 اإلسرائيمية عالقة.

مػػػؤخرا سػػػرت أنبػػػاء عػػػف لقػػػاء عقػػػده أمػػػيف وزارة الخارجيػػػة التركيػػػة فريػػػدوف سػػػينيرلي أوغمػػػو مػػػع مسػػػاعد وزيػػػر 
الواليػػات المتحػػدة وقػػد كانػػا الخارجيػػة اإلسػػرائيمي دانػػي أيػػالوف فػػي واشػػنطف عمػػى ىػػامش زيػػارة المسػػؤوليف إلػػى 

ينزالف في الفندؽ نفسو. أنقػرة نفػت حصػوؿ أي لقػاء لكػف المنػاخ السػائد فػي أنقػرة أف تطػورا نوعيػا قػد يحصػؿ 
بػػيف البمػػديف بعػػد االنتخابػػات اإلسػػرائيمية. وتػػراىف أنقػػرة عمػػى أف وزيػػر الخارجيػػة الحػػالي أفيغػػدور ليبرمػػاف لػػف 
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متػػو فػػي قضػػايا فسػػاد وىػػو الػػذي كػػاف أبػػرز المعارضػػيف العتػػذار يكػػوف ضػػمف الحكومػػة الجديػػدة بسػػبب محاك
إسرائيمي رسمي لتركيا وكاف نتنياىو مضطرا لمسايرتو نظرا لحاجتو إلى أصػوات "إسػرائيؿ بيتنػا" الػذي يترأسػو 

 ليبرلماف ولو وزف كبير في الداخؿ.
رغبػة أنقػرة فػي اسػتعادة ىػذه  وما يزيد مف احتماؿ حدوث تطور في العالقات بيف البمديف بعد االنتخابات ىػو

 العالقات لكف بالطبع ليس عمى حساب التخمي عف مطمب االعتذار.
ذلػػػؾ أف تركيػػػا وجػػػدت نفسػػػيا فػػػي السػػػنتيف األخيػػػرتيف أمػػػاـ انييػػػار شػػػامؿ لنظريػػػة صػػػفر مشػػػكالت حتػػػى مػػػع 

حتػػػى عػػػف إسػػػرائيؿ.وأثناء أحػػػداث غػػػزة األخيػػػرة بػػػرز الػػػدور المصػػػري إلػػػى الواجيػػػة فيمػػػا كانػػػت تركيػػػا عػػػاجزة 
التحػػػادث مػػػع اإلسػػػرائيمييف وىػػػو مػػػا دفػػػع بنائػػػب رئػػػيس الحكومػػػة التركيػػػة بولنػػػت ارينػػػتش إلػػػى الػػػدعوة لعػػػودة 

 اإلسرائيمية. -العالقات التركية
اف عودة تركيا إلى دورىا اإلقميمي الوسيط يعيػد لتركيػا بعضػا مػف تأثيرىػا الػذي فقدتػو لكػف المفارقػة أف تكػوف 

 .مف البوابة اإلسرائيمية. وىو ما ال يسّر عربيا وال مسمما العودة المحتممة ليذا الدور
 99/9/1093، الشرق، الدوحة
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