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 وبدء مشاورات لتشكيل الحكومةعمل لجنة االنتخابات بغزة عمى  فتح وحماس تتفقان برعاية مصرية 0

مفوض العالقات مف القاىرة، أف  2012/./20، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(ذكرت 
الوطنية في المجنة المركزية لحركة 'فتح' عزاـ األحمد، أعمف عف توقيع حركتي 'فتح' و'حماس' اتفاقا مساء 

 تنفيذ إعالف الدوحة بشأف تشكيؿ الحكومة الفمسطينية. اليوـ األحد، لتسوية القضايا التي كانت تعترض
وأوضح األحمد، في تصريح لمراسمنا بالقاىرة، أف االتفاؽ جاء محصمة جمسة حوار جمعت حركتي 'فتح' 
، وبموجبو سيتـ البدء بعمؿ لجنة االنتخابات في غزة والبدء مباشرة  و'حماس' برعاية مصرية ىذا اليـو

 لتوافؽ الوطني.بمشاورات تشكيؿ حكومة ا
وكانت جمسة الحوار قد جمعت، بمقر المخابرات المصرية بالقاىرة، وفد 'فتح' الذي ضـ عضوي المجنة 
المركزية عزاـ األحمد، وصخر بسيسو، وحركة 'حماس' التي مثميا باالجتماع نائب رئيس مكتبيا السياسي 

 موسى أبو مرزوؽ، وعضو المكتب السياسي محمد نصر.
، إف حركتي 'فتح' و'حماس' وقاؿ بياف رس مي صادر عف جياز المخابرات العامة المصرية، مساء اليـو

اتفقتا اليوـ في نياية جمسة حوارية بالقاىرة، برعاية مصرية، عمى تذليؿ الصعوبات القائمة والشروع قريبا في 
  المشاورات لتشكيؿ حكومة التوافؽ الفمسطينية.

زوؽ عضو المكتب السياسي لحركة حماس عمى صفحتو عمى وبحسب ما نشره الدكتور موسى أبو مر 
 فإف االتفاؽ ينص عمى أف: ،2012/./20الـ"فيس بوك"

 .2012-5-27تبدأ لجنة اإلنتخابات المركزية عمميا في قطاع غزة إعتبارًا مف يوـ  -
 2012-5-27يمتقى وفدى "حماس" و"فتح" لبدء مشاورات تشكيؿ الحكومة الجديدة المتفؽ عمييا يوـ  -

 فور بدء لجنة اإلنتخابات المركزية عمميا في قطاع غزة.
تختتـ مشاورات تشكيؿ الحكومة بيف الوفديف بمقاء بي رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعؿ  -

 أياـ لإلعالف عف الحكومة الجديدة. 10والرئيس محمود عباس أبو مازف بالقاىرة خالؿ مدة ال تتجاوز 
-5-27اإلنتخابات المكمفة بإعداد قانوف إنتخابات المجمس الوطني عمميا إعتبارًا مف  تستأنؼ لجنة -

 لتييئة األجواء إلجراء اإلنتخابات االرئاسية والتشريعية والمجمس الوطني بالتزامف. 2012
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ؿ يتـ تحديد موعد إجراء اإلنتخابات بالتوافؽ بيف كافة الفصائؿ والقوى الفمسطينية في ضوء إنجاز عم -
 لجنة اإلنتخابات المركزية.

     أشير لتنفيذ المياـ المتفؽ عمييا بما في  6تحدد مدة عمؿ الحكومة التي سيتـ تشكيميا بفترة ال تزيد عف  -
البدء في إعادة إعمار غزة( مع ربط مدة ىذه الحكومة بالموعد الذى سيتـ التوافؽ  -ذلؾ )إجراء اإلنتخابات

 عميو إلجراء اإلنتخابات.
في حالة تعذر إجراء اإلنتخابات في الموعد المتفؽ عميو نتيجة أية سبب خارج عف إرادة األطراؼ يمتقى  -

 الطرفاف لبحث إمكانية تشكيؿ حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة شخصية مستقمة يتـ التوافؽ عمييا.
ء إلجراء اإلنتخابات وذلؾ مف التأكيد عمى أىمية تنفيذ ما ورد باتفاقية الوفاؽ الوطني بشأف تييئة األجوا -

خالؿ سرعة العمؿ عمى تطبيؽ توصيات لجنتي الحريات العامة في الضفة والقطاع، وعمى حكومة التوافؽ 
 الوطني إنجاز ممؼ الحريات العامة كاماًل في أسرع وقت ممكف قبؿ إجراء اإلنتخابات وفؽ القانوف.

وقيعات الواردة بو ممزمة لمطرفيف وستقـو مصر مف يعد ما ورد في ىذا اإلتفاؽ رزمة واحدة وتعد الت -
 جانبيا بالمراقبة واإلشراؼ عمى تنفيذ كؿ طرؼ إللتزاماتو بما في ذلؾ قضايا الحريات العامة. 

 
 ىنية: قضيتنا في صعود واالحتالل يتياوى 1

مػػػف  غػػزة: عػػد رئػػيس الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي غػػزة إسػػماعيؿ ىنيػػة أف القضػػية الفمسػػطينية تشػػيد مرحمػػة
الصػػػػعود بعػػػػد الربيػػػػع العربػػػػي، بينمػػػػا يتيػػػػاوى الكيػػػػاف اإلسػػػػرائيمي، وأف مرحمػػػػة المػػػػد اإلسػػػػرائيمي وفػػػػرض 
السياسيات في المنطقة انتيػت وولػت. وقػاؿ ىنيػة خػالؿ اسػتقبالو قافمػة "شػدو الرحػاؿ" التضػامنية مػع غػزة 

سػػػػػرائيمي عمػػػػػى أرض صػػػػػباح االثنػػػػػيف: إف "كػػػػػؿ القػػػػػراءات االسػػػػػتراتيجية تؤكػػػػػد أف ال مسػػػػػتقبؿ لمكيػػػػػاف اإل
 فمسطيف".

وأكػػد أف" "اسػػتراتيجية االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي فشػػمت فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني والحكومػػة 
وحركة حماس، ولـ ينجح االحتالؿ في أف ينتزع منا مواقؼ سياسية ولـ يػدفعنا لمتخمػي عػف المقاومػة ولػـ 

ىػي انف أقػوى ممػا كانػت عميػو قبػؿ الحػرب اإلسػرائيمية  يرغمونا عمى التنازؿ عف أرضنا". وبػيف أف" "غػزة
، "، الفتػػا إلػػى أف "االحػػتالؿ فشػػؿ فػػي أف يمنػػع الفصػػائؿ الفمسػػطينية مػػف إعػػادة 1005/1002عمػػى غػػزة 

 بنيتيا الجيادية بعد الحرب".
 85ووصػػػمت قافمػػػة "شػػػدو الرحػػػاؿ" التضػػػامنية قطػػػاع غػػػزة عبػػػر معبػػػر رفػػػح البػػػري مسػػػاء األحػػػد، وتضػػػـ 

 دولة. 21ا مف جنسيات مختمفة مف متضامنً 
 10/4/1101وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 الغية وباطمة وىي تمثل جرائم حرب اإلسرائيمية في القدس اإلجراءاتكل  :السمطة 2

، وليػد عػوض واشػرؼ اليػور، عف مراسمييا غزةو راـ اهلل مف   10/4/1101، القدس العربي، لندن ذكرت
أعمف األحد أف كافة محػاوالت إسػرائيؿ لتكػريس القػدس ، فمسطينييف صائب عريقاتكبير المفاوضيف ال أف

عاصمة موحدة لدولتيا 'لػف يكتػب ليػا النجػاح'، مشػددا عمػى أنػو ال دولػة فمسػطينية واتفػاؽ سػالـ مػف دوف 
بعد وقاؿ عريقات لإلذاعة الفمسطينية الرسمية بمناسبة إحياء إسرائيؿ ذكرى إعالف 'توحيد' القدس  القدس.

إف 'خطط إسػرائيؿ بتوحيػد القػدس كعاصػمة ليػا لػـ تػنجح ولػف  2281احتالؿ الجزء الشرقي منيا في عاـ 
 تنجح والذي سيقرر مصير القدس ىو الشعب العربي الفمسطيني'.
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الغيػة وباطمػة ولػف تنشػا حقػا وفقػا لمقػانوف  81وأضاؼ عريقػات أف 'كػؿ المحػاوالت اإلسػرائيمية منػذ عػاـ 
جػػرائـ حػرب وفقػا لميثػاؽ جنيػػؼ الرابػع سػواء ىػدـ البيػػوت وتيجيػر السػكاف أو التطييػػر  الػدولي وىػي تمثػؿ

 العرقي وسرقة األراضي'.
وتابع 'القدس ىػي بالنسػبة لمشػعب الفمسػطيني والعربػي ىػي أكثػر المػدف معنػي وبالتػالي ال دولػة فمسػطينية 

ال الشػػعب الفمسػػطيني وىػػي بػػدوف القػػدس ومػػا تقػػوـ بػػو إسػػرائيؿ ال غػػي وباطػػؿ ولػػف يقػػرر مصػػير القػػدس إ
وشػػدد عريقػػات عمػػى أف 'االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي بكػػؿ أشػػكالو إلػػى زواؿ ميمػػا  سػػتعتنؽ اإلسػػالـ والمسػػيحية'.

 طاؿ الزمف'.
 ،ومف جيتو قاؿ أحمد قريع عضو المجنة التنفيذية لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية رئػيس دائػرة شػؤوف القػدس

فإنيػػا سػػتظؿ عصػػية وأبيػػة  ،عدوانيػػة االسػػرائيمية فػػي مدينػػة القػػدسبأنػػو رغػػـ كػػؿ االنتياكػػات والممارسػػات ال
لطمس تاريخيا العربي واإلسالمي الفمسطيني، وتغيير  ؛أماـ جميع إجراءات التيويد االسرائيمية المتواصمة

معالميػػا الحضػػارية والثقافيػػة، وأف كافػػة االنتياكػػات واالجػػراءات العنصػػرية لػػف تنػػاؿ مػػف شػػعبنا وصػػموده 
قوقو وبالقدس خاصة، ميما بمغ الظمـ والعدواف. وأضاؼ قريع اف مسيرات التيويد والحقد التي وتمسكو بح

تقودىا زمرة مػف المسػتوطنيف الحاقػديف فػي مدينػة القػدس المحتمػة بػدعـ ومسػاندة مػف جػيش االحػتالؿ، مػا 
لمحػػاؿ التجاريػػة ىػػي اال واحػػدة مػػف سمسػػمة االجػػراءات التيويديػػة التػػي تعيشػػيا المدينػػة يوميػػًا، مػػف اغػػالؽ ا

غالؽ بمدة سمواف وتوزيع المنشورات الكاذبة الزائفة بمػا يطمػؽ عميػو 'بيػوـ القػدس' وىػدـ لمنػازؿ  المقدسية وا 
خػػػالؿ  518المػػػواطنيف فػػػي سػػػمواف والشػػػيا جػػػراح وراس العمػػػود والطػػػور وبيػػػت حنينػػػا ونشػػػر عطػػػاءات بػػػػ 

نشاء منطق 2252الشير الماضي، وبناء  ة سياحية في منطقة مار الياس بإقامة وحدة استيطانية جديدة وا 
وحػدة سػكنية،  881غرفة، وتوسػيع مسػتوطنات معاليػو ادومػيـ وجبػؿ ابػو غنػيـ بإنشػاء  2200فنادؽ بػ  2

يػػداع مخطػػط جديػػد   1100وحػػدات سػػكنية إلقامػػة حػػي جديػػد فػػي مسػػتعمرة جيمػػو، المقامػػة عمػػى  1820وا 
قامة  وحػدة سػكنية  1000ة في خربػة طباليػا إلقامػة وحد 800دونـ مف اراضي بيت جاال وبيت صفافا، وا 

وحػػدة اسػػتيطانية فػػي حػػي الشػػيا جػػراح جػػاءت  21لتوسػػيع مسػػتوطنة جفعػػات ىمتػػوس، ومخطػػط القامػػة 
 الستكماؿ مخطط تيويد المدينة المقدسة وتشويييا وسمخيا عف محيطيا الطبيعي.

الحكومػػة أف ، الخميػػؿ، مػػف عػػوض الرجػػوبعػػف مراسػػميا ، 11/4/1101، الجزيــرة نــت، الدوحــة وأضػػافت
نػػددت بػػإجراءات االحػػتالؿ فػػي مدينػة القػػدس، واعتػػزاـ  مجمػػس الػػوزراء اإلسػػرائيمي ، فػػي راـ اهلل ةالفمسػطيني

وفػؽ ، اتخاذ سمسمة إجراءات تيدؼ إلػى تيويػد المدينػة، مؤكػدة أف ذلػؾ لػف يػنجح فػي تغييػر ىويػة المدينػة
مجزيػػػرة نػػػت أف "صػػػمود أبنػػػاء القػػػدس مػػػف وأضػػػاؼ فػػػي حديثػػػو ل النػػػاطؽ باسػػػـ الحكومػػػة غسػػػاف الخطيػػػب.

 مسمميف ومسيحييف وتمسكيـ بأرضيـ ومقدساتيـ أفشؿ وسيفشؿ جيود تكريس وتيويد المدينة".
واعتبر الخطيب فػي حديثػو لمجزيػرة نػت بيػاف وزراء خارجيػة االتحػاد األوروبػي االثنػيف الماضػي وتأكيػدىـ 

ية "إشارة إلى فشؿ إسرائيؿ في تحقيػؽ أي شػرعية عمى عدـ شريعة االحتالؿ واالستيطاف في القدس الشرق
وقاؿ إف الجانب الفمسطيني الرسمي والشعبي يبذؿ كؿ طاقتو لتعزيز  أو تقبؿ دولي بوجودىا في المدينة".

صػمود أبنائػو فػػي القػدس الشػػرقية، مضػيفا أف "تمسػػؾ الفمسػطينييف بالقػػدس والػدعـ الػػذي يالقونػو والتكامػػؿ 
 يساعد في إفشاؿ المخططات اإلسرائيمية".في العمؿ الرسمي والشعبي 
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اتيمػػػػت السػػػػمطة الفمسػػػػطينية بمسػػػػاف وزيػػػػر األسػػػػرى لػػػػدييا عيسػػػػى قراقػػػػع إدارة سػػػػجوف : حامػػػػد جػػػػاد -غػػػػزة
ت االدارة المػػذكورة االحػػتالؿ بخػػرؽ مػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػو مػػع ممثمػػي األسػػرى األسػػبوع الماضػػي حيػػث حولػػ

يومػا لمتحقيػػؽ فػي سػػجف  15عامػػا" المعتقػؿ إداريػػا والػذي أضػػرب عػف الطعػػاـ  88األسػير ثػػائر حالحمػة " 
 عوفر بدال مف ابقائو في المستشفى.

وأعػػرب قراقػػع عػػف اسػػتيجانو لمػػا أقػػدمت عميػػو إدارة السػػجوف بحػػؽ حالحمػػة، مؤكػػدا أف مػػا اقترفتػػو مخػػؿ 
دارة السجوف وترتب عميو فؾ االسرى إلضػرابيـ وأنػو باالتفاؽ الذي تـ التوصؿ إلي و بيف ممثمي األسرى وا 

 مف غير المعقوؿ أف تستخؼ إسرائيؿ باألسرى الفمسطينييف ليذا الحد.
 10/4/1101، الغد، عّمان
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تسمـ رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض في مكتبػو بػراـ اهلل، أمػس، مػذكرة مطمبيػة  :نائؿ موسى -راـ اهلل 
عماليػة مػف وفػد المجنػػة التنفيذيػة لالتحػاد العػاـ لنقابػػات عمػاؿ فمسػطيف، عمػى ىػػامش اعتصػاـ نقػابي ضػػد 
الغػػالء ومػػف أجػػؿ وضػػع حػػد أدنػػى لاجػػور، نظػػـ قبالػػة مقػػر رئاسػػة الػػوزراء فػػي الػػذكرى السػػنوية لشػػيداء 

 جزرة عيوف قارة.م
وأكػػد رئػػيس الػػوزراء، خػػالؿ المقػػاء، حرصػػو ومتابعتػػو المباشػػرة لضػػماف اإلسػػراع فػػي بمػػورة قضػػايا الحػػوار 
االجتمػػاعي بػػيف األطػػراؼ الثالثػػة، وخاصػػة قضػػية الحػػد األدنػػى لاجػػور، مقػػدرا أف تقػػارب المواقػػؼ بػػيف 

 ة القادمة. األطراؼ سيمكف مف بمورة التوافؽ بما ال يتجاوز األسابيع القميم
جػػاء ذلػػؾ فػػي وقػػت نقػػؿ األمػػيف العػػاـ لالتحػػاد شػػاىر سػػعد عػػف د.فيػػاض تأكيػػده اف إعػػالف الحػػد األدنػػى 
لاجػػػور سػػػيكوف خػػػالؿ شػػػير حزيػػػراف المقبػػػؿا بعػػػد اف كػػػاف منتظػػػرا تحديػػػده فػػػي األوؿ مػػػف أيػػػار الجػػػاري 

 لمناسبة يـو العماؿ العالمي. 
 10/4/1101، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 المقاومة لن تمقي السالح حتى تحرير كامل االراضي الفمسطينية: بحر 5

أشاد نائػب رئػيس المجمػس التشػريعي الفمسػطيني أحمػد بحػر لػدى لقائػو اعضػاء قافمػة : خميؿ قنديؿ -غزة 
" في قاعة المجمس التشريعي بحضػور عػدد مػف اعضػاء المجمػس التشػريعي الفمسػطيني بالػدعـ 1"انصار 

ني لمشعب الفمسطيني في القطاع ومساىمتو في قوافؿ كسػر الحصػار المفػروض الذي يقدمو الشعب االرد
عمػػى غػػزة، مشػػيرا الػػى صػػمود الشػػعب الفمسػػطيني فػػي مواجيػػة الممارسػػات التعسػػفية لالحػػتالؿ االسػػرائيمي 
واالنتصػػػار الػػػذي حققػػػو االسػػػرى فػػػي معركػػػة االمعػػػاء الخاويػػػة ومواجيػػػة االعتػػػداءات المتكػػػررة وتيديػػػدات 

 ممسجد االقصى.المستوطنيف ل
كما أكد بحر أف النصر ال يأتي اال بالقوة والتضحية، واف المقاومػة لػف تمقػي السػالح حتػى تحريػر القػدس 
والمسجد االقصػى وكامػؿ االراضػي الفمسػطينية، وتحقيػؽ حػؽ العػودة لالجئػيف الفمسػطينييف. وأكػد اف حػؽ 

ف مف يتنازؿ   عنو يعتبر خائنا لوطنو ودينو.العودة ىو حؽ مقدس وال يحؽ ألحد التنازؿ عنو، وا 
" الميندس وائؿ السقا اف القافمة ىي رسالة تأكيد عمى شرعية نضاؿ 1مف جانبو قاؿ رئيس قافمة "انصار 

رادة الشعب الفمسطيني الذي اختار ممثميو الحقيقييف في المجمس التشريعي الفمسطيني.  وا 
 10/4/1101، السبيل، عّمان
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 بعد تكرار الشكاوى ضده المغنيأحمد  ئب العامنا عباس يدرس ممف: "الحياة" 6

اف الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس يػػػدرس « الحيػػػاة»كشػػػفت مصػػػادر فمسػػػطينية مطمعػػػة لػػػػ : فتحػػػي صػػػّباح -غػػػزة 
النائب العاـ في السمطة الفمسطينية أحمػد المغنػي، موضػحة أف الػرئيس يحػاوؿ ايجػاد حػؿ « ممؼ»بجدية 

 مف فصائؿ منظمة التحرير وشخصيات اخرى.مرٍض بعد تكرار الشكاوى ضد المغني، خصوصًا 
النائػػب العػػاـ عمػػى بسػػاط البحػػث فػػي أحػػد « ممػػؼ»ولفتػػت المصػػادر الػػى أف األمػػر وصػػؿ الػػى حػػد طػػرح 

اجتماعػػات المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر. وأضػػافت أف عػػددًا مػػف أعضػػاء المجنػػة شػػكا أثنػػاء االجتمػػاع 
يػات العامػة وحريػة الصػحافة والػرأي والتعبيػر. وأشػارت مف قرارات النائب العاـ، خصوصػًا فػي مجػاؿ الحر 

« التحقيػؽ»صالح رأفػت طالػب الػرئيس بػػ « فدا»الى أف عضو المجنة التنفيذية، نائب األميف العاـ لحزب 
االعتػػداء »فػػي األراضػػي الفمسػػطينية عمػػى خمفيػػة « ىنػػاؾ جػػداًل كبيػػراً »فػػي وضػػع النائػػب العػػاـ، معتبػػرًا أف 

 «.عمى الحريات العامة
ىنػػػاؾ قػػػرارات صػػػادرة عػػػف »وقالػػػت إف األمػػػيف العػػػاـ لممبػػػادرة الوطنيػػػة مصػػػطفى البرغػػػوثي أشػػػار الػػػى أف 

، مشػددًا «لـ يتـ تنفيػذىا»في الضفة الغربية، مف بينيا قرارات صادرة عف محكمة العدؿ العميا، « المحاكـ
المكتػػب السياسػػي لػػػ  وتابعػػت اف عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة، عضػػو«. احتػػراـ الحريػػات العامػػة»عمػػى ضػػرورة 

، مشيرة «تغيير النائب العاـ»تيسير خالد طالب الرئيس عباس بػ « الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطيف»
 النائب العاـ.« درس ممؼ»الى اف الرئيس عباس وعد في نياية االجتماع بػ 

 10/4/1101، الحياة، لندن
 

 ن األمني"قدس برس: السمطة شنت حممة في نابمس لمحاصرة "الفمتا 7
ذكرت مصادر خاصة في مدينػة راـ اهلل  لػػ "قػدس بػرس" بػأف األجيػزة األمنيػة شػنت خػالؿ األيػاـ : راـ اهلل

الماضية حممة االعتقاالت فػي مدينػة نػابمس ومخيماتيػا والمنػاطؽ المحيطػة بيػا، وطالػت عمميػة االعتقػاؿ 
 "شيداء األقصى" وفؽ قوليا. مف عناصر األجيزة األمنية والنشطاء السابقيف في كتائب 18حوالي 

وأوضحت المصادر بأف ىذه الحممة "تأتي استكماال لمحممة األمنية التي نفذتيا األجيزة االمنية فػي مدينػة 
 جنيف عمى خمفية إطالؽ النار عمى منزؿ محافظ المدينة السابؽ قدورة موسى.
ببيا مالحقػػة "أي عناصػػر كمػػا أشػػارت المصػػادر الخاصػػة إلػػى أف حممػػة االعتقػػاالت فػػي نػػابمس، كػػاف سػػ

يمكػػػف أف تمػػػارس أنشػػػطة خارجػػػة عػػػف القػػػانوف". والتحقيػػػؽ معيػػػا حػػػوؿ إمكانيػػػة عالقتيػػػا بػػػأطراؼ تسػػػعى 
إلحداث حاالت مف الفمتاف والفوضى في الضفة الغربية المحتمة، الفتػة النظػر إلػى أنػو "تػـ نقػؿ كثيػر مػف 

  المعتقميف إلى سجف أريحا المركزي الستكماؿ التحقيؽ معيـ".
وكاف قائد منطقة جنيف السابؽ العميد راضػي عصػيدة، قػد اعتػرؼ خػالؿ تصػريح صػحفي بػأف "جماعػات 
داخؿ المؤسسة األمنيػة فػي جنػيف مسػئولة عػف الفمتػاف األمنػي واألحػداث األمنيػة األخيػرة وقػد تػـ السػكوت 

ريحات وأكد عمػى عمييا طويال"، إال أف محافظ المدينة الجديد العميد طالؿ دويكات نفى صحة ىذه التص
"عدـ تورط أحد في المؤسسة األمنية التابعػة لمسػمطة فػي أحػداث الفمتػاف األمنػي"، إال أف المعمومػات التػي 
يتناقميا المواطف الفمسػطيني خاصػة فػي مدينػة جنػيف ونػابمس تشػير إلػى أف غالبيػة االعتقػاالت حتػى انف 

 ىي لعناصر في األجيزة األمنية.
 11/4/1101، قدس برس
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 سرائيمية التيويديةنقاذ القدس من االجراءات اإلإسالمية باألمتين العربية واإلتطالب ة فتح حرك 8

دعا المتحدث باسـ حركة فتح أسامة القواسمي، األمتيف العربية واإلسالمية، بالوقوؼ : وليد عوض -راـ اهلل 
واعتداءات يومية، أماـ مرأى عند مسؤولياتيما أماـ التحديات التي تواجو مدينة القدس، مف تيويد وتزوير 

ومسمع المجتمع الدولي، مطالبا بتفعيؿ لغة المصالح مع الغرب الصامت، أماـ االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ 
المدنييف الفمسطينييف، وخرقيا لمقوانيف الدولية، وتحدييا السافر لمؤسسات المجتمع الدولي، الذي يكيؿ 

 قي لتكوف جرائـ حرب ضد اإلنسانية والمقدسات.بمكياليف، أماـ ما يحدث مف جرائـ، ترت
وأكد أف جرائـ المستوطنيف واعتداءاتيـ المتواصمة بحؽ الفمسطينييف، تأتي كنتيجة مباشرة لسياسة حكومة 

 االحتالؿ برئاسة نتنياىو، الذي يوفر الدعـ السياسي، والمادي، واإلعالمي، لجرائميا وعدوانيا اليومي.
تداءات اإلسرائيمية التي تجري في القدس، وقرى نابمس، وجنيف، والخميؿ، وفي كؿ وقاؿ القواسمي إف االع

بقعة مف األرض الفمسطينية، تأتي ضمف مخطط ممنيج، تشرؼ عميو حكومة االحتالؿ، بيدؼ النيؿ مف 
وأضاؼ: ىذه االعتداءات تيدؼ إلى خمؽ وقائع تيويدية عمى  صمود شعبنا، وتمسكو بأرضو وحقو.

 في قمب مدينة القدس ومحيطيا العربي. األرض، خاصة
 2012/./21القدس العربي، لندن، 

 
 الى انتفاضة ثالثة دفاعا عن القدستدعو حماس  01

اشرؼ اليور: قاؿ فوزي برىوـ الناطؽ باسـ حماس اف ما تتعرض لو القدس والمسجد االقصى مف  -غزة 
ني عمى الشعب الفمسطيني وارضو اقتحامات المستوطنيف وبحراسة جيش االحتالؿ ىو حرب وعدواف دي

 ومقدساتو.
واعتبر أف ذلؾ جاء بعد ' الغطاء الذي استمده االحتالؿ مف الزيارات المتكررة لبعض المسؤوليف العرب 

شف ىذا العدواف وبما اسموه  ىمما جرأ االحتالؿ عم ى،والمسمميف مف خارج فمسطيف لمقدس والمسجد االقص
جاء بعد تشكيؿ الحكومة اإلسرائيمية التي وصفيا بأنيا االكثر تطرفا وخطورة يـو القدس الييودي: وأنو أيضا 

 عمي الشعب الفمسطيني وارضو ومقدساتو'.
 وقاؿ برىوـ أف ذلؾ يستدعي اشعاؿ االنتفاضة الثالثة وبكؿ قوة وتكوف ثورة حقيقية في وجو المحتؿ 

 
 
 

الة اسناد عربي اسالمي ومف كؿ المستويات وال بد اف تكوف ليا اكبر ح ،تحرر الشعب واالرض والمقدسات
 وتستخدـ فييا كؿ أوراؽ الضغط عمى االحتالؿ لوقؼ عدوانو وجرائمو وحماية الحؽ الفمسطيني. 

 2012/./21القدس العربي، لندن، 
 

 نتصارات المتتالية تجعمنا لمعودة أقرب.. اإل  الفمسطينية مؤتمر الحفاظ عمى الثوابتغزة:  00
دثوف فمسطينيوف وعرب التمسؾ بحؽ العودة والثوابت الوطنية، مشدديف عؿ أف الربيع أكد قادة ومتح:غزة

 العربي يقربنا مف االنتظار والتحرير.
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 64جاء ذلؾ خالؿ المؤتمر الوطني السابع لمحفاظ عمى الثوابت بعنواف "العودة أقرب"، بمناسبة الذكرى الػ
( بمشاركة العديد مف مسئولي الفصائؿ 5-20حد )لمنكبة الفمسطينية الذي عقد في غزة مساء اليوـ األ
 وحضور عدد مف النواب والوزراء والشخصيات الوطنية.

وقاؿ الدكتور محمود الزىار، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ورئيس المؤتمر، إف التغيرات التي 
ؿ العودة وتحرير طرأت عمى مصر بعد الربيع العربي ودعـ الشعب المصري لممقاومة الفمسطينية سيجع

 أرض فمسطيف أقرب مما مضى.
وشدد عمى أف "الثوابت الفمسطينية ال تتغير بمرور الوقت وال بتغير المكاف، "فمف يتعرض لنا ولحقوقنا يمس 
ثوابتنا، وال يوجد أي فمسطيني عمى ىذه األرض يقبؿ بأف يتنازؿ عف عودتو ألرضو ومقدساتو، ومف يقوؿ 

 فيو ال يفيـ الثوابت". 1767إف عودتنا تتـ في حدود 
وأوضح أّنو ال يمكف وضع قضية المقدسات والثوابت الفمسطينية عمى طاولة المفاوضات مع االحتالؿ تحت 

 أي بند مف البنود.
واعتبر أف وقوؼ "كتائب الشييد عز الديف القساـ" بجوار "سرايا القدس" وبقية الفصائؿ الفمسطينية جنًبا إلى 

، 2007ى داخؿ السجوف وانتصار الشعب الفمسطيني خالؿ الحرب عمى غزة أواخر جنب، وانتصار األسر 
 كؿ ذلؾ سيجعمنا لمعودة أقرب".

مف جيتو، قاؿ الدكتور محمد اليندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجياد، ونائب رئيس المؤتمر: "في 
حافظ عمى شروط يتـ إعالنيا كؿ المواجيات القادمة سنحقؽ النصر، وحتى نكوف لمعودة أقرب فال بد أف ن

 فقط عند خط النار وفي المواجيات".
وأضاؼ "لف يستطيع االحتالؿ وأعوانو تضميمنا مف جديد عبر تمؾ الخدع التي كاف آخرىا خدعة الدولتيف 
والمسيرة السياسية التي قالوا إنيا ستجمب حقوقنا وتقيـ لنا دولة أو شبو دولة وعاصمتيا القدس الشرقية كما 

 لوف".يقو 
وأشار اليندي إلى أّف الواليات المتحدة األمريكية تفشؿ بكؿ إجراءاتيا عمى أف ترغـ إسرائيؿ عمى وقؼ 

شيور، "وشعبنا عرؼ طريقو وال يمكف خداعو مرة أخرى". ودعا الفصائؿ الفمسطينية إلى  3االستيطاف لمدة 
 الثوابت الفمسطينية ويحمي المقاومة. بناء مرجعية وطنية وبرنامج وطني يتجاوز مرحمة أوسمو ويحافظ عمى

مف جيتو، أكّد األسير المحرر توفيؽ أبو نعيـ أف قضية فمسطيف عادت إلى الحضف العربي والدولي بعد 
 الربيع العربي ونيضة األمة مف جديد.

ـ " أنت2وقاؿ رئيس أوقاؼ محكمة ُعكار المبنانية مالؾ جديدة الذي يزور القطاع ضمف وفد قافمة "أنصار 
"بوحدة الشعب والقيادة تجسدوف معالـ النصر، والثوابت الفمسطينية ال تقبؿ الحوار وال المساومة وال 

 التفاوض، وال نقبؿ أف يجرد أحد فمسطيف مف بعدىا العري واالسالمي وأف يجعميا قضية فردية".
ف في استعادة ممتمكاتيـ بدوره، أكد ممثؿ الطائفة المسيحية انرثوذكسية أنطوف شحيبر عمى حؽ الفمسطينيي

 وتعويضيـ عف ما تعرضوا لو مف أذى تشكمت ومعاناة طواؿ فترة النكبة. 
وقاؿ"عندما نتكمـ عف قضيتنا الوطنية فنحف نتحدث عف ثوابت في تاريخنا الفمسطيني ال يوجد جدؿ فييا، 

 فحؽ العودة والتعويض عف سنوات االضطياد والدمار والقتؿ ثابت".
ب التنفيذي لجماعة االخواف المسمميف في األردف سعود أبو محفظ، الذي يزور غزة ضمف وأكد عضو المكت

قافمة "شدوا الرحاؿ لمقدس"، عمى أّف حؽ العود ثابت ومقدس رغـ اتفاقية أوسمو. وأوضح أف "أوسمو وصمة 
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مسطيف ألوؿ مرة عار عمى جبيف األمة، ويجب إنياء وجودىا وتبعاتيا"، الفًتا النظر إلى أنو الجئي ويزور ف
 في حياتو بفضؿ تحرير المقاومة لقطاع غزة. 

 2012/./20المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 بدياًل مؤقتًا عن االنتخابالغربية  تعيين قيادة في الضفةلحماس تتجو الغد االردنية:  01
الضفة الغربية تتجو حركة "حماس" إلى التعييف بدياًل مؤقتًا عف االنتخاب في : نادية سعد الديف –عماف 

 المحتمة، في إطار انتخاباتيا الداخمية التي شارفت عمى االنتياء، وذلؾ بسبب االحتالؿ اإلسرائيمي.
نما ستختار  وقالت مصادر في الحركة إف األخيرة "لف تجري انتخاباتيا في الضفة الغربية المحتمة، وا 

في األطر القيادية لمحركة خالؿ  % 30األعضاء بالتعييف، في وقت تحدثت فيو عف تغيير طاؿ زىاء 
 انتخابات الدورة األخيرة المرجح استكماليا قريبًا".

وأضافت لػ"الغد" إف "إجراء االنتخابات الداخمية لمحركة في الضفة الغربية أمر صعب في ظؿ الظروؼ 
جراءاتو العدوانية وسياسة التضييؽ والمالحقة التي يت بعيا بحؽ عناصر واألوضاع القائمة نتيجة االحتالؿ وا 

 حماس".
وبينت أف "لجوء الحركة إلى التعييف اختيار مؤقت، يتـ عف طريؽ التشاور والحوار، وذلؾ بسبب الظروؼ 
الموضوعية المتعمقة باالحتالؿ والتي ال تسمح بإجراء االنتخابات في الضفة"، إحدى الساحات األربع، 

 لشتات.إضافة إلى قطاع غزة وسجوف االحتالؿ ودوؿ المجوء وا
 2012/./21الغد، عمان، 

 
 مميون دوالر لتيويد المدينة 011: حكومة نتنياىو تخّصص لقدسا احتاللذكرى في  02

كمػػا فػػي كػػؿ عػػاـ، شػػيدت مدينػػة القػػدس الشػػرقية عمميػػة احػػتالؿ ثانيػػة مػػف ألػػوؼ : نظيػػر مجمػػي -تػػؿ أبيػػب
عامػا(، والتخػاذ قػرار ضػميا  15تالليػا )المستوطنيف الييود، الذيف تدفقوا إلييا لالحتفاؿ بالذكرى السػنوية الح

 عاما(، وفقا لمتقويـ العبري.  18إلى إسرائيؿ )
تػػؿ »وتوجػػت الحكومػػة اإلسػػرائيمية ىػػذه االحتفػػاالت بعقػػد جمسػػة احتفاليػػة فػػي مبنػػى عسػػكري فػػوؽ مػػا يسػػمى بػػػ

سمسػمة مػػف المطػؿ عمػى القػػدس الشػرقية والغربيػة فػي آف. وقػػررت الحكومػة فػي ىػذه الجمسػػة تطبيػؽ « الػذخيرة
، كمػػا جػػاء فػػي بيػػاف «التػػي مػػف شػػأنيا تعزيػػز مدينػػة القػػدس وتطويرىػػا اقتصػػاديا وسػػياحيا واجتماعيػػا»البػػرامج 
 رسمي. 

إنشػػػػاء مجمعػػػػات سػػػػكنية ألفػػػػراد قػػػػوات األمػػػػف مػػػػف خػػػػالؿ »وحسػػػػب بيػػػػاف النػػػػاطؽ بمسػػػػانيا، قػػػػررت الحكومػػػػة 
 «.قصة في األحياء القائمةتخصيص أراض مف قبؿ دائرة أراضي إسرائيؿ، وذلؾ مف دوف إصدار منا

مميػػوف دوالر( لتطػػوير المواقػػع العموميػػة  200مميػػوف شػػيقؿ )نحػػو  850وصػػادقت الحكومػػة عمػػى تخصػػيص 
والسياحية لممدينة خالؿ ست السػنوات المقبمػة. وسػيتـ تكػريس ىػذا المبمػغ مػف أجػؿ تطػوير البنػى التحتيػة فػي 

فػػي المدينػػة والمنػػاطؽ المفتوحػػة فييػػا « ئػػة الخضػػراءالر »المدينػػة فػػي خدمػػة رفاىيػػة السػػكاف والػػزوار وتوسػػيع 
 وترميـ المواقع السياحية المركزية في كؿ أنحائيا.

إف القػرارات التػي نتخػذىا اليػوـ ىػي »وقاؿ رئيس الوزراء، بنياميف نتنياىو، عند المصادقة عمى ىذه البرامج: 
أورشػميـ القػدس خػالؿ السػنوات األخيػرة بمثابة تواصػؿ لالسػتثمارات اليائمػة التػي قامػت بيػا ىػذه الحكومػة فػي 

ننا نشيد اليوـ نتائجيا. وستساعد ىذه االستثمارات بتحقيؽ المحتمػؿ الكبيػر الػذي تتمتػع بػو أورشػميـ القػدس  وا 
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وأضػػاؼ «. بصػفتيا مركػزا سػػياحيا عالميػا، وأنيػا تقػػّدـ كثيػرا مػف أجػػؿ تطػور عاصػمة إسػػرائيؿ وتعزيػز متانتيػا
جػػدا مػػف طرفنػػا بوحػػدة أورشػػميـ القػػدس وبتطويرىػػا. نتػػرجـ ذلػػؾ قبػػؿ كػػؿ شػػيء  يوجػػد التػػزاـ كبيػػر»نتنيػػاىو: 

ألمواؿ طائمة نستثمرىا ىنا بشكؿ ذكي. نشيد ذلؾ أيضا بالتغيير الجمالي الذي حدث في المدينة وفي البنية 
ننػا نواصػؿ ذلػؾ اليػوـ مػف خػالؿ القػرارات التػي سػنتخذىا ىنػا. إننػا نمتػـز  التحتية والتعميـ والمواقع السياحيةا وا 

 بذكرى تحرير أورشميـ.
 10/4/1101، الشرق األوسط، لندن

 
 والحكومات اإلسرائيمية لم تعمل عمى توحيد المدينة "إعادة تقسيم القدس"أولمرت:ال مفّر من  03

إنو ال مفر  ،قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ إييود اولمرت، في مقابمة مع صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية
عػػػادة تقسػػػيـ القػػػدس"، وأف عمػػػى حكومػػػة نتنيػػػاىو أف تضػػػع الجميػػػور أمػػػاـ الحقػػػائؽ، وزعػػػـ أف القيػػػادة مػػػف "إ

الفمسطينية لـ تػرفض عروضػو لمحػؿ الػدائـ، وقػاؿ إنػو لػو اسػتمر فػي الحكػـ بضػعة أشػير لتوصػؿ إلػى اتفػاؽ 
لموحػدة" عمػى عتػرؼ أولمػرت، أف إسػرائيؿ لػـ تػنجح فػي تطبيػؽ مقولػة "القػدس اوا مع الػرئيس محمػود عبػاس.

وقاؿ اولمرت، إف "القدس تطورت"، ولكف فػي األحيػاء العربيػة حيػث ال يوجػد ييػود )مسػتوطنوف( ال . األرض
يوجػػػد تغييػػػر كبيػػػر، ويقػػػوؿ، "لقػػػد توصػػػمت إلػػػى اسػػػتنتاجات محزنػػػة فػػػي مػػػا يتعمػػػؽ بمسػػػتقبؿ القػػػدس الموحػػػدة، 

لكفيمػػة بتوحيػػد المدينػػة، وىػػذا لػػـ يكػػف فحكومػػات إسػػرائيؿ، غيػػر قػػادرة، ولربمػػا ال ترغػػب فػػي توظيػػؼ المػػوارد ا
مجػػرد شػػعار، بػػؿ ىػػو الواقػػع بعينػػو، لػػـ تفعػػؿ أي مػػف الحكومػػات )اإلسػػرائيمية( حتػػى األدنػػى المطمػػوب، وىػػذه 

 مأساة ستقودنا إلى حؿ الالمفر مف تقديـ تنازالت سياسية ال يمكف منعيا".
 10/4/1101، الغد، عّمان

 
 يام السبتأيميين عمى عدم تقديم العالج لغير الييود سرائطباء اإلاأل يحرضسرائيمي إحاخام  04

راـ اهلل ػ وليد عوض: حرض الحاخاـ االسرائيمي عوفاديػا يوسػؼ، الػزعيـ الروحػي لحركػة شػاس فػي محاضػرة 
دينية القاىا مؤخرا اماـ اطبػاء اسػرائيمييف عمػى عػدـ تقػديـ العػالج الي مػريض غيػر ييػودي فػي ايػاـ السػبت، 

 لبتيـ ضمنيا بعدـ عالج المرضى الفمسطينييف.وذلؾ في اشارة لمطا
 10/4/1101، القدس العربي، لندن

 
 لدى مصر يتوجو من مطار القاىرة لمقر إقامتو وسط حراسة مشددة "إسرائيل"سفير  05

القاىرة ػ د ب ا: وصؿ إلي القاىرة امس االحد سفير إسرائيؿ لدي مصر السفير يعقوب أميتاي قادما مف تػؿ 
بػاف السػفير وصػؿ عمػي  ،صرحت مصادر مسئولة بمطار القاىرةو  عطمتو األسبوعية ىناؾ.أبيب بعد قضاء 

وكاف برفقتػو طػاقـ السػفارة المكػوف مػف سػبعة أفػراد حيػث  ،رحمة طيراف الخطوط األردنية القادمة مف تؿ أبيب
لو مػف صػالة بػاقي الطػاقـ وصػو  ىبينما أني ،لحيف إنياء إجراءات وصولو ،انتظر السفير بصالة كبار الزوار

وحسػػػب المصػػػادر، توجػػػو السػػػفير اإلسػػػرائيمي مػػػف المطػػػار وسػػػط حراسػػػة مشػػػددة إلػػػي مقػػػر إقامتػػػو  الوصػػػوؿ.
 بضاحية المعادي إلدارة أمور السفارة لحيف تدبير مقر جديد لمسفارة.

 10/4/1101، القدس العربي، لندن

 
 ستوطنينخمية من رام اهلل قامت بثالث محاوالت لخطف م اعتقالتدعي  "سرائيل"إ 06
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االلكتروني امس، نبأ اعتقاؿ مجموعة فمسطينية قبؿ شيريف « ىآرتس»نشر موقع -الحياة الجديدة  -راـ اهلل 
ووفقًا لما اعمنو جيػاز المخػابرات  تقريبا يتيـ عناصرىا بمحاولة خطؼ اسرائيمييف في اراضي الضفة الغربية.

ويقػػؼ عمػػى  ،ر مػػف سػػكاف راـ اهلل ومحيطيػػافػػاف الخميػػة تتكػػوف مػػف تسػػعة عناصػػ ،«شػػيف بيػػت»االسػػرائيمية 
الػػذي قػػدمت بحقػػو وبقيػػة عناصػػر  ،عامػػا( مػػف سػػكاف مدينػػة البيػػرة 11رأسػػيا الشػػاب عمػػاد محمػػود رمضػػاف ) 
 مجموعتو قبؿ أسبوعيف الئحة اتياـ.

 10/4/1101، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 "إسرائيل"وغرافيًا عمى خطرًا ديمعّدىم وي نتنياىو يؤيد طرد المتسممين من جنوب السودان 07
كشػػفت صػػحيفة "معػػاريؼ" االسػػرائيمية الصػػادرة امػػس أف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو :  راـ اهلل

بعاد المتسمميف القادميف مف جنوب السوداف والذيف يعيشوف في إسرائيؿ.  أعرب عف تأييده لطرد وا 
"ظػاىرة المتسػمميف خطيػرة جػدًا، وتيػدد األمػف القػومي  وقاؿ نتنياىو خالؿ جمسة الحكومػة األسػبوعية امػس أف

 واليوية اإلسرائيمية"، مشيرًا إلى أف المشكمة بدأت قبؿ سبعة أعواـ.
وأضاؼ نتنياىو أف حكومتو شرعت خطوات بعدة مف شأنيا العمؿ عمى رحيؿ المتسمميف، مؤكدًا عمى وجوب 

دة مراحػؿ، موضػحًا أف عػدد المتسػمميف داخػػؿ وقػؼ دخػوؿ المتسػمميف كخطػوة أولػى، ومػف ثػـ تػػرحيميـ عمػى عػ
ألػػؼ شػػخص، واذا تقػػػـ حكومتػػو بإيقػػافيـ فسيصػػػؿ ىػػذا العػػدد الػػػى عشػػرة أضػػػعاؼ،  80إسػػرائيؿ وصػػؿ إلػػػى 

 محذرًا مف دخوؿ المزيد منيـ عف طريؽ الحدود المصرية.
لغاء الدولػة كمػ ا وسػتمغي ىويتنػا واعتبر نتنياىو أف استمرار دخوؿ المتسمميف إلسرائيؿ سيعمؿ عمى "شطب وا 

 كدولة ييودية وديمقراطية"، داعيًا لوضع حاجز إلنياء ىذه الظاىرة حتى شير تشريف اوؿ )أكتوبر( المقبؿ.
 10/4/1101، المستقبل، بيروت

 
 
 
 

 أفريقيا لوضع عالمات لتمييز منتجات المستوطنات جنوبنتقد ي ليبرمان 08
قػرار جنػوب افريقيػا وضػع عالمػات خاصػة لتمييػز  ،رمػافتؿ ابيػب ػ د ب ا: انتقػد وزيػر الخارجيػة افيغػدور ليب

منتجات المستوطنات عف غيرىػا مػف المنتجػات االسػرائيمية، متيمػا الدولػة الواقعػة جنػوب قػارة افريقيػا بانتيػاج 
 سياسة معادية السرائيؿ منذ بضع سنوات.

العنصػػرية، بحسػػب  وأعػرب عػػف أسػفو لتبنػػي جنػوب افريقيػػا ىػذا الموقػػؼ كونيػػا دولػة عانػػت طيمػة سػػنوات مػف
 االذاعة االسرائيمية.

وقاؿ وزير الخارجية عقب اجتماعو في القدس صباح امس بوزيرة األمف الداخمي االمريكية جانيت نابوليتانو 
 انو يأمؿ في اف تغير بريتوريا موقفيا.

 10/4/1101، القدس العربي، لندن

 
 مشروع المنطقة الصناعية مع األردن إحياءتعتزم  "إسرائيل" 11
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قّررت الحكومػة اإلسػرائيمية، برئاسػة بنيػاميف نتانيػاىو، فػي حمتيػا الجديػدة مػع : أماؿ شحادة -القدس المحتمة 
برئاسة شاؤوؿ موفاز، تحسيف العالقة مع األردف مف خالؿ العمؿ عمى إعادة إحياء مشػروع « حزب كاديما»

 «.ردفبوابة األ»المنطقة الصناعية المشتركة بيف البمديف والمعروفة باسـ 
وتنػػوي الدولػػة العبريػػة اسػػتئجار مقػػاوليف إلنشػػاء المنطقػػة وبنػػاء جسػػر مػػع خػػط لمسػػكؾ الحديػػد لنقػػؿ البضػػائع 

 اإلسرائيمية واألردنية عبر ميناء حيفا.
ووضع وزير تطوير النقب والجميؿ سمفاف شالـو مسألة إنعاش العالقات االقتصػادية بػيف بػالده واألردف عمػى 

 لمشروع أماـ المجنة الوزارية لمتوقيع عمى قرار إعادة إنعاشو.رأس اىتماماتو، وطرح ا
المشروع بقي عالقًا لسنوات طويمة ولـ ُيستغؿ لتوثيؽ العالقات االقتصادية بيف البمػديف، إال »ورأى شالوـ اف 

اف الظػػروؼ الحاليػػة تتطمػػب تكثيػػؼ الجيػػود لتنفيػػذه خػػالؿ فتػػرة قصػػيرة، ألف مشػػروعًا كيػػذا يػػؤدي إلػػى تعػػاوف 
 «.قيقي ووثيؽ بيف إسرائيؿ والعالـ العربي ولو مردود اقتصادي لمجانبيفح

 10/4/1101، الحياة، لندن
 

 ُتعيد إلى تركيا أربعة طائرات بال طيار "إسرائيل" 10
طػػائرات بػػدوف  5-1نشػػرت صػػحيفة تركيػػة تقريػػرًا يتحػػدث عػػف أف إسػػرائيؿ أعػػادت إلػػى تركيػػا  : عػػراف زينغػػر

أرسػػمت ىػػذه الطػػائرات قبػػؿ عػػاـ إلػػى إسػػرائيؿ مػػف أجػػؿ إجػػراء بعػػض التعػػديالت طيػػار سػػرًا، وكانػػت أنقػػرة قػػد 
عمييا. وقد كتبت صحيفة "صباح" بأف الطائرة األولػى ُأعيػدت الشػير الماضػي، كمػا تػـ إعػادة ثالثػة طػائرات 
قبػػؿ عػػدة أيػػاـ. أمػػا الطػػائرة الخامسػػة فمػػا زالػػت تحػػت التعػػديؿ. وحسػػب كػػالـ الصػػحيفة، فػػإف إسػػرائيؿ تكػػوف 

 ادتيا لمطائرات تختبر ما إذا حاف الوقت إلصالح العالقات مع تركيا.بإع
 08/4/1101اإلذاعة اإلسرائيمية الثانية، 

 11/4/1101، 1178 العدد رصد البث اإلذاعي والتمفزيوني العبري،

 
 إلعالن عن تأسيس الكونغرس اإلسرائيميا :اإلذاعة اإلسرائيمية 11

، أف أغمػػػب المنظمػػػات الييوديػػػة سػػػواء التػػػي ىػػػي داخػػػؿ 1021-5-10ذكػػػرت اإلذاعػػػة اإلسػػػرائيمية، األحػػػد 
)إسرائيؿ( أو خارجو تيتـ بالعالقات بيف الدولة العبريػة والجاليػة الييوديػة فػي الواليػات المتحػدة وأوروبػا والتػي 

-10يتواجد فيو مالييف الييود بينما سيعنى الكػونغرس اإلسػرائيمي الييػودي الػذي سػيعمف عػف تأسيسػو األحػد 
 ، بتنسيؽ العالقات بيف )إسرائيؿ( والجالية الييودية في أوروبا. 5-1021

وذكػرت اإلذاعػة أف ىػدؼ الكػػونغرس الجديػد ىػو تعزيػػز وتوطيػد العالقػات بػيف إسػػرائيؿ والجاليػة الييوديػة فػػي 
أوروبػػا وكػػذلؾ العالقػػات بػػيف الييػػود الػػذيف ىػػاجرو إلػػى إسػػرائيؿ ومػػازالوا يحممػػوف جػػوازات سػػفر أوروبيػػة وبػػيف 

 جالياتيـ في البمداف التي ىاجرو منيا. 
و قػػػد وعػػػد "ميشػػػيؿ غػػػور آري" مػػػدير عػػػاـ الكػػػونغرس اإلسػػػرائيمي الييػػػودي أف يكػػػوف الجسػػػـ الجديػػػد مكافحػػػا 
ومبادرا، وقاؿ "نشأت )إسرائيؿ( عمػى أنيػا دولػة الشػعب الييػودي ونحػف سنسػعى لتعزيػز وتوطيػد ىػذه المكانػة 

كػػري المحرقػػة وضػػد محػػاوالت نػػزع الشػػرعية عػػف إسػػرائيؿ وىػػذا مػػف ولػػذلؾ سػػنعمؿ ضػػد معػػادات السػػامية ومن
 خالؿ التعاوف مع الجاليات الييودية في أوروبا"ا عمى حد تعبيره. 
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ويشار إلى أف اإلعالف عف تأسيس الكونغرس الجديد سيتـ في "تؿ أبيب" بحضور ثالثة مػف وزراء الحكومػة 
ووزيػػر شػػئوف اإلعػػالـ يػػولي إدلشػػتيف والػػوزير بػػدوف حقيبػػة اإلسػػرائيمية وىػػـ نائػػب رئػػيس الػػوزراء سػػمفاف شػػالـو 

 يوسي بيمد. 
 11/4/1101، فمسطين أون الين

 
 مستوطنون يقتحمون األقصى وآالف اإلسرائيميين يجوبون شوارع القدس 12

شيدت تصعيدًا  القدس مدينة، أف احمد رمضاف، عف مراسميا 10/4/1101، المستقبل، بيروتذكرت 
ؼ الييود المتطرفيف باقتحاـ ساحات المسجد االقصى، وتنظيـ عروض واحتفاالت خطيرًا جراء قياـ آال

استفزازية جابت شوارع البمدة القديمة بحماية وتحت حراسة جيش االحتالؿ بمناسبة توحيد شطري القدس 
 .2281الغربي الشرقي بعد احتالؿ الشطر الثاني إثر حرب الخامس مف حزيراف عاـ 

مستوطنًا، تجولوا صباح اليـو  10قاؼ االسالمية الشيا عزاـ الخطيب: "إف اكثر مف وقاؿ رئيس دائرة االو 
)امس( االحد في باحات المسجد األقصى بحماية أمنية إسرائيمية مشددة"، مضيفًا اف سدنة وحراس المسجد 

 االقصى منعوا المستوطنيف مف اقامة شعائر تممودية اماـ قبة الصخرة.
في ظؿ حالة مف التوتر بسبب  ،ية استنفرت قواتيا في البمدة القديمة في القدسوكانت الشرطة االسرائيم

عف عزميـ اقتحاـ الحـر القدسي في ما يسمى بػ)يـو  ،إعالف اليميف اإلسرائيمي وعدد مف أعضاء الكنيست
 .2281القدس( الذي يتـ فيو إحياء ذكرى احتالؿ القدس الشرقية في حرب العاـ 

عزمو اقتحاـ الحـر القدسي بمبادرة الحركة اليمينية "الصندوؽ مف أجؿ تراث جبؿ ويأتي إعالف اليميف 
الييكؿ"، واعتبر أحد قادة ىذه الحركة، ييودا غيميؾ، إف الدخوؿ إلى باحات الحـر القدسي "بالنسبة لنا ىو 

ط المبكى )أي تصحيح ظمـ تاريخي، والمظميوف الذيف احتموا جبؿ الييكؿ دخموا إليو وبعدىا عادوا إلى حائ
 حائط البراؽ( ونحف سندخؿ اليـو مف أف أجؿ أف نبقى ىناؾ".

وقاؿ رئيس حركة "أمناء جبؿ الييكؿ" غرشوف سمموف "إننا نسمى ذلؾ مسيرات الحرية لجبمنا المقدس 
ولوحدة القدس في أرض انباء، والتشديد ىو عمى جبؿ الييكؿ طبعا وذلؾ في إطار نضالنا مف أجؿ تغيير 

 القائـ لمسيطرة الييودية عمى جبؿ الييكؿ".الوضع 
ورفض التجار الفمسطينيوف اغالؽ محالتيـ احتجاجًا عمى األوامر التي وزعتيا شرطة االحتالؿ عمى 

 أصحاب المحالت التجارية تطالبيـ فييا بإغالؽ محاليـ.
الشوارع والطرؽ وفي بمدة سمواف الواقعة جنوب المسجد االقصى قررت شرطة االحتالؿ إغالؽ البمدة و 
"إتاحة المجاؿ" ػ المؤدية ليا وألقت شرطة االحتالؿ بيانات تفيد بإغالؽ سمواف. حيث تأتي عممية اإلغالؽ ل

لتدفؽ المستوطنيف عمى باحة حائط البراؽ لتنفيذ مسيرة كبرى وافقت شرطة االحتالؿ عمى تنظيميا لمناسبة 
 طمؽ عميو اسرائيميا "يـو القدس".ضـ القسـ الشرقي مف القدس لدولة االحتالؿ فيما ي

أكدت في بياف ليا أف نحو ” مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث“، أف 10/4/1101، السبيل، عّمانوأضافت 
اقتحموا ودنسوا المسجد ” ميخائيؿ بف آري”و” أوري أريئيؿ” تسعيف مستوطنًا مف بينيـ عضوي الكنيست 

شخصًا، فيما منع  80ث مجموعات، المجموعة األولى األقصى المبارؾ صباح األحد، وكاف ذلؾ عمى ثال
وعدد مف المستوطنيف مف أداء شعائر تممودية داخؿ ساحات ” ابف آري”حراس المسجد األقصى المبارؾ 

وقالت المؤسسة أف مئات المصميف مف أىؿ القدس والداخؿ الفمسطيني أدوا صالة الظير في  األقصى.
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ـ مف تضييقات االحتالؿ اإلسرائيمي وتشديد اإلجراءات االحتاللية في المسجد األقصى المبارؾ، وذلؾ بالرغ
 المسجد األقصى وفي محيطو القريب، خاصة في البمدة القديمة بالقدس.

 
 الخطيب: االحتالل يخطط إلقامة كنيس أسفل األقصى مدخمو حائط البراقكمال  13

، الشيا كماؿ الخطيب، النقاب 15اـ كشؼ نائب رئيس الحركة اإلسالمية في فمسطيف المحتمة ع: الناصرة
عف أف المؤسسة الصييونية طرحت مؤخًرا عطاء إلقامة كنيس كبير أسفؿ المسجد األقصى المبارؾ مدخمو 

إف سمطات االحتالؿ نظمت جولًة الخميس  ،وقاؿ الشيا خطيب في تصريحات صحفية مف حائط البراؽ.
ع، ومعاينة المكاف لتنفيذه، مشيًرا إلى أف سمطات الماضي لممقاوليف والمتعيديف لالطالع عمى المشرو 

 مميوف دوالر إلقامة ىذا الكنيس. 10االحتالؿ رصدت 
وأوضح الشيا خطيب أف "ىذا المشروع الخطير يشكؿ منعطفا خطيًرا في صمؼ المؤسسة الصييونية، 

 150بعرض الحائط وجود واستمرارىا في التنكر لمقوانيف الدولية التي تؤكد أف القدس مدينة محتمة، وتضرب 
ألؼ مواطف فمسطيني في البمدة القديمة وداخؿ أسوار  85ألؼ مواطف فمسطيني في القدس المحتمة، و

 القدس، كما تضرب بعرض الحائط أي إمكانية لمتعاطي مع المسجد األقصى، كمكاف مقدس لممسمميف".
بة بؤبؤ العيف بالنسبة ليا، وىذا ما وأشار الشيا خطيب، إلى أف المؤسسة الصييونية تعتبر القدس "بمثا

تؤكده طروحات مشروعيـ الصييوني، الذي وردت فيو أف ال قيمة لمشعب الصييوني بدوف أرض "إسرائيؿ" 
 وأف ال قيمة ألرض "إسرائيؿ" بدوف القدس، وأف ال قيمة لمقدس بدوف الييكؿ".

 11/4/1101، المركز الفمسطيني لإلعالم 
 

 ماليين دوالر 01القدس لجيات إسرائيمية بـ بتبيع عقارات  ونانيةالي: البطريركية معاريف 14
، االثنيف، أف البطريركية اليونانية األرثوذكسية قد أبرمت  :القدس ذكرت صحيفة "معاريؼ" االسرائيمية اليـو

مؤخرا، وبعد أربع سنوات مف المفاوضات، صفقة لبيع عقار في القدس، مساحتو دونـ ونصؼ الدونـ لجيات 
وأفادت الصحيفة أف المفاوضات جرت بيف شركة "أزوريـ" ورجؿ األعماؿ  مالييف دوالر. 20ائيمية مقابؿ إسر 

اإلسرائيمي بني نحاميا وبيف شركة دولية لمعقارات مثمت البطريركية اليونانية األرثوذوكسية. وكشفت الصحيفة 
قرب مف فندؽ "الممؾ داوود"، وأف العقار أف العقار المذكور يقع في القدس الغربية في شارع الممؾ داوود بال

كاف مؤجرا لسنوات طويمة لمشركة اإلسرائيمية التي أقامت عميو برجا سكنيا يطمؽ عميو اسـ "كينج ديفيد 
مالييف دوالر. وبينت  1شقة سكنية، بيعت إحدى الشقؽ الفاخرة فيو بمبمغ  55ريزيدنيس"، ويحتوي عمى 

درة مف نوعيا، ألف البطريركية اليونانية األرثوذكسية امتنعت حتى انف الصحيفة أف الصفقة تعتبر صفقة نا
عف بيع عقاراتيا لجيات إسرائيمية، واعتادت عمى تأجيرىا لسنوات طويمة دوف نقؿ ممكيتيا لمجيات الييودية، 

 مشيرة إلى أف الصفقة األخيرة تمت بموافقة الجيات العميا في الكنيسة األرثوذكسية في اليوناف. 
 10/4/1101، وكالة سما اإلخبارية

 
 ن حامد وأبو سيسي لمسجون الجماعيةيإغالق ممف العزل بخروج القائدالخفش:  15

أكد مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ االنساف فؤاد الخفش خروج األسيريف : حامد جاد -غزة
موضحا أف تأخير خروج  ،حد"ظير امس "األ ،إبراىيـ حامد وضرار أبو سيسي مف زنازيف العزؿ االنفرادي
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يوـ الخميس   ،األسيريف مف العزؿ االنفرادي يعود إلجراءات فنية حيث قامت ادارة سجوف االحتالؿ
 بحممة تنقالت في السجوف ما أدى إلى تأخير خروج األسيريف. ،الماضي

فر، موضحا أنو مع تـ نقميما مف العزؿ االنفرادي إلى سجف عو  ،وبيف أف األسيريف رائد ظاىر وباجس نخمة
خروج ىؤالء األسرى مف العزؿ االنفرادي، لـ يبؽ وجود ألي أسير داخؿ زنازيف العزؿ، وتنتيي معاناة سبعة 

 عشر أسيًرا ذاقوا ويالت العزؿ االنفرادي لعدة أعواـ.
 10/4/1101، الغد، عّمان

 
 "األمعاء الخاوية"مشتيى: األسرى جاىزون لمعودة إلى معركة روحي  16

عميد األسرى روحي مشتيى، الذي تـ اإلفراج عنو في صفقة تبادؿ األسرى األخيرة بيف إسرائيؿ جو : و غزة
مغبة التالعب باتفاؽ األسرى الذي جرى بموجبو إنياء  فالحتالؿ اإلسرائيمي مل اً ر يحذتوحركة حماس، 

 ،ى اإلضراب مجددايوما. وىدد مشتيى بجاىزية األسرى لمعودة إل 15اإلضراب المفتوح عف الطعاـ وامتد 
 في حاؿ لـ تستجب مصمحة السجوف لالتفاؽ، ولـ تقؼ عند مطالبيـ العادلة. وأضاؼ: 

ف لـ » االحتالؿ يعكر صفو النصر الذي حققو الفمسطينيوف، ويعبث باالتفاؽ الذي جرى برعاية مصرية، وا 
 «. وى مف سابقتيايرتدع عف ذلؾ فاألسرى جاىزوف لمعودة إلى معركة األمعاء الخاوية وبعزيمة أق

 11/4/1101، وكالة سما اإلخبارية
 

 تدىور أوضاع األسيرات الفمسطينيات في سجون االحتالل  17
أكدت منظمة حقوقية تعنى بشؤوف األسرى في السجوف اإلسرائيمية، أف أوضاع األسيرات الفمسطينيات : غزة

طا مكثفة عمييف، وترفض تمبية ، بسبب سياسة اإلدارة التي تمارس ضغو «سيئة جدا»في سجوف االحتالؿ 
طمباتيف وتوفير احتياجاتيف، وتحاوؿ إثارة المشكالت في صفوفيف. ونقؿ محامي نادي األسير الفمسطيني 

عاما(، أنو لـ يحدث أي تغيير يذكر عمى أوضاع األسيرات منذ أف تـ  15عف األسيرة ورود ماىر قاسـ )
إلسرائيمية، مشيرة إلى أف الضغوط التي تمارسيا التوصؿ إلى اتفاؽ بيف األسرى ومصمحة السجوف ا

المصمحة تعاظمت عمى األسيرات. وأكدت قاسـ تواصؿ معاناة األسيرات في كؿ المجاالت، ال سيما فيما 
ىماؿ عالج األسيرات المريضات. ونوىت القاسـ بأف   يتعمؽ بسوء المعاممة وا 

 
تشار األمراض في صفوفيف، باإلضافة إلى سوء الظروؼ التي تحتجز فييا األسيرات تشكؿ بيئة خصبة الن

 وجبات الطعاـ المقدمة لاسيرات كما ونوعا. 
 11/4/1101، وكالة سما اإلخبارية

 
 محررين باعتقاليا األسرى ال تسعى إلى نقل المنطقة لحالة من عدم االستقرار "إسرائيل": نادي األسير 18

سير في الضفة والباحث في شؤوف األسرى أف اعتبر راغب أبو دياؾ أميف سر جمعية نادي األ :جنيف
حكومة االحتالؿ، باعتقاليا األسرى المفرج عنيـ ضمف صفقة شاليط، تيدؼ الى ابعاد األنظار عف 

 متطمبات المرحمة المطموب تنفيذىا مف قبميا، وتسعى لخمؽ حالة مف عدـ االستقرار في المنطقة.
مف خرؽ واضح لكؿ  إسرائيؿابد حياؿ ما تقوـ بو ورأى أبو دياؾ أف الشعب الفمسطيني لف يصمت ل

االتفاقيات الدولية بمجاؿ األسرى. وناشد أبو دياؾ الييئات الدولية ذات الشأف واالختصاص، خاصة الوسيط 
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المصري لمتدخؿ النقاذ حياة األسرى المحرريف ضمف صفقة شاليط، ووقؼ ما تقـو بو سمطات االحتالؿ مف 
يـ، دوف أية مبررات، ومف دوف تيمة أو مصوغ قانوني، وضرورة التزاـ إسرائيؿ إعادة اعتقاؿ لمعديد من

 بشروط الصفقة، ومف ضمنيا عدـ اعادة اعتقاؿ أي مف األسرى.
وقاؿ إف حكومة االحتالؿ تيدؼ باعتقالو والعديد مف األسرى المحرريف ضمف صفقة شاليط، الى اعادة 

لتنصؿ مف االتفاقيات التي بموجبيا تـ اإلفراج عف الجندي ىؤالء األسرى المحرريف لالعتقاؿ، وتحاوؿ ا
وحمؿ أبو دياؾ حكومة االحتالؿ المسؤولية القانونية واألخالقية عف حياة  االسرائيمي المحتجز غمعاد شاليط.

 ىؤالء األسرى.
 10/4/1101، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 د االعتقال اإلداري لألسير جعفر عزالدينالعميا اإلسرائيمية تقرر عدم تجدي المحكمة بولس:جواد  21

صرح مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس بأف النيابة العامة في المحكمو  :راـ اهلل
 العميا اإلسرائيمية أبمغتو بأنو لف يتـ تجديد االعتقاؿ اإلداري بحؽ األسير جعفر عز الديف مف 

 .10/1/1021 إلداري الحالي سيتـ اإلفراج عنو أي يوـجنيف وأنو فور انتياء األمر ا
 10/4/1101، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ومزارعيم  أراضييمعن  إجالئيمفمسطيني من قرية جنبة يواجيون خطر  0511الخميل:  20

 عف تعرض سكاف قرية جنبة ،نشرت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية تحقيقًا اعدتو كاترينا ستيوارت :لندف
 إسرائيؿعنوة مف ديارىـ في منطقة حدودية "متنازع عمييا" بمرارة تريد  إلخراجيـفي جباؿ الخميؿ الجنوبية 

 جعميا قطاعًا عسكريًا.
سكاف  منذ اف اعمنت اسرائيؿ المنطقة قطاعًا الطالؽ الذخيرة الحية في سبعينات القرف العشريف عاشف

وستحكـ وزارة الدفاع االسرائيمية عمى مصير  ديد اشده انف.تحت تيديد االخالء. وقد بمغ ىذا التي القرية
التجمعات السكانية الفمسطينية ىناؾ في غضوف اياـ، وسيعرض القرار عندئذ عمى المحكمة االسرائيمية 
 العميا قبؿ صدور قرار نيائي. ويقدر الناشطوف اف الحكومة ستطمب اما اجالًء كميًا او جزئيًا لمقرى 

 
شخص والواقعة ضمف قطاع اطالؽ النار، وىو توصيؼ  2800، التي يعيش فييا 21وائية الػالزراعية العش

 منية.أتقوؿ منظمات الحقوؽ انو نيب لالراضي تحت ستار حاجة 
 06/4/1101، القدس، القدس

 
 مسيرة لممستوطنين في الخميل واالحتالل يغمق الطرق 21

لشارع الرئيس الذي يربط محافظة الخميؿ مع مدينتي ا ،صباح األحد ،أغمقت قوات االحتالؿ: الضفة الغربية
 القدس المحتمة وبيت لحـ جنوب الضفة الغربية المحتمة، فيما أغمقت مداخؿ بمدة بيت أمر شماؿ الخميؿ.
وأفادت مصادر محمية أف الحركة باتت شبو مشمولة عمى الشارع الرئيس، فيما أغمقت قوات االحتالؿ 

وأوضحت أف جنود االحتالؿ فرضوا إجراءات أمنية مشددة في  بيت أمر.مداخؿ بمدة حمحوؿ والعروب و 
 محيط كافة القرى والبمدات الفمسطينية المطمة عمى ذات الشارع.
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 وخرجت مسيرة دراجات لممستوطنيف مف مستوطنة )كريات أربع( شرؽ الخميؿ، مرورا بالعديد مف 
الرئيس ىناؾ، تخمميا شعارات عنصرية تجاه العرب التجمعات الفمسطينية والقرى والبمدات المحيطة لمشارع 

 والفمسطينييف.
 10/4/1101، السبيل، عّمان

 
 بحقيم إذا لم تتوقف االعتقاالت السياسية ييددون باإلضراب عن الطعام بيرزيتجامعة طمبة  22

ية ىدد الطمبة المعتصموف في حـر جامعة بيرزيت بمدينة راـ اهلل جنوب الضفة الغرب: الضفة الغربية
 بالدخوؿ في إضراب مفتوح عف الطعاـ إذا لـ تتوقؼ المالحقات واالعتقاالت السياسية بحقيـ.

إف الطمبة المعتصميف  ،أمس األحد ،وقاؿ ممثؿ عف المعتصميف في مؤتمر صحفي عقدوه بحـر الجامعة
قيؽ سينفذوف الخميس إضرابا عف الطعاـ ليـو واحد، كخطوة تجسد إصرارىـ عمى االعتصاـ حتى تح

وأوضح ممثؿ الكتمة أف يوـ الخميس سيكوف إضراب عف الطعاـ لمدة يوـ واحد تميو خطوات  مطالبيـ.
تصعيدية قد تصؿ لإلضراب المفتوح إذا لـ تستجب لمطالبيـ التي تتضمف تطبيؽ االتفاؽ الذي وقع في 

عمميـ السياسي شباط الماضي والقاضي بوقؼ مالحقة واعتقاؿ طمبة الكتمة في الجامعات عمى خمفية 
 والنقابي.

 10/4/1101، السبيل، عّمان
 

 تنشر فيمما يوثق اطالق المستوطنين النار عمى مواطنين في عصيرة القبمية والجنود يراقبون "بتسيمم" 23
االسرائيمية المناىضة لالستيطاف امس، فيمما قصيرا يوثؽ اطالؽ « بتسيمـ»نشرت منظمة : راـ اهلل

مواطنيف في قرية عصيرة القبمية وأصابة أحدىـ وذلؾ عمى مرأى ومسمع جنود المستوطنيف النار باتجاه 
االحتالؿ الذيف وقفوا عمى مقربة مف المستوطنيف يراقبوف الجريمة دوف اف يتدخموا لمنع المستوطنيف مف 

  ارتكابيا.
 10/4/1101، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 

 العميا الفمسطينية مطالبين بعودتيم لمعمل معممون مفصولون يعتصمون أمام مقر محكمة العدل 24
ظير أمس، أماـ مقر محكمة العدؿ العميا الفمسطينية  ،راـ اهلل: اعتصـ العشرات مف المعمميف المفصوليف

في راـ اهلل، بعد قرار المحكمة تأجيؿ البت في االلتماس الذي قدموه ضد قرار فصميـ إلى أجؿ غير مسمى، 
لممحكمة والحكومة والقضاء. وىتؼ العشرات مف المعمميف ضد قرارات فصميـ،  لمتداوؿ مع الييئة العميا

وقرروا االعتصاـ مجددا أماـ مقر وزارة التربية والتعميـ حتى إشعار آخر. وطالب المعمموف في ىتافاتيـ 
بالعمؿ عمى عودتيـ إلى مواقع عمميـ، مستيجنيف أف تقـو المحكمة بتأجيؿ القرار، مشيريف إلى أنيـ 

 استكمموا بياناتيـ الخاصة بالتوظيؼ وحصموا عمى قرارات التعييف بموجب قوانيف الوزارة. 
 10/4/1101، الشرق األوسط، لندن

 
 اإلسرائيمي  "كيدون"الشييد المبحوح بصدد إقامة دعوى قضائية ضد منتجي وممثمي فيمم  عائمة 25
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الذي بحسب المصادر األجنبية، قاـ الموساد الناصرة ػ زىير أندراوس: قالت عائمة الشييد محمود المبحوح، 
اإلسرائيمي باغتيالو في دبي، إنيـ بصدد تقديـ دعوى قضائية بتيمة القذؼ والتشيير ضد منتجي فيمـ 
)كيدوف( الكوميدي اإلسرائيمي، الذي يصور في ىذه األياـ، والذي يعتمد عمى قضية تصفية القائد العسكري 

اإلسرائيمي أف عصابة مف المحتاليف ىي التي نفذت عممية االغتياؿ  مف حركة حماس، حيث يزعـ الفيمـ
 وليس الموساد اإلسرائيمي، كما يقولوف في حماس.

 10/4/1101، القدس العربي، لندن
 

 وصول قافمة "شد الرحال" الى قطاع غزة  26
، وذلؾ برفقة "ؿشد الرحا"وصمت إلى معبر رفح في طريقيا إلى قطاع غزة، أمس، قافمة المساعدات  القاىرة:

وفد دولي تضامني رفيع المستوى، بيدؼ كسر الحصار عمى القطاع. وقالت مصادر حدودية إف القافمة 
وصمت إلى العريش برًا، بعد وصوليا إلى القاىرة جوا قادمة مف بريطانيا، مشيرًا إلى أنيا تحمؿ عمى متنيا 

 جيازي أشعة، لدعـ القطاع الصحي بالقطاع.مساعدات رمزية مف األدوية والمساعدات الطبية، إضافة إلى 
متضامنًا مف مصر وبريطانيا، وعدد مف الدوؿ العربية واألجنبية  81وأضافت المصادر: إف القافمة يرافقيا 

األخرى، بيدؼ التضامف مع أىالي قطاع غزة في مواجية الحصار المفروض عمييـ منذ أكثر مف ست 
 سنوات.

 10/4/1101، الخميج، الشارقة
 

 : المرحمة المقبمة ستشيد افتتاح مراكز تجارية فمسطينية في عدة دول"وفا"وزير االقتصاد لـ 27
قاؿ وزير االقتصاد الوطني جواد الناجي، إف وزارتو ستعمؿ جاىدة لتعزيز مكانة المنتج الوطني،  :راـ اهلل

 وتعزيز برنامج مكافحة منتجات المستوطنات.
امش تسممو منصب وزير االقتصاد الوطني، اليوـ األحد، بمقر وأضاؼ في تصريح خاص بػ'وفا'، عمى ى

الوزارة بمدينة راـ اهلل، بحضور رئيس الوزراء سالـ فياض، وممثميف عف القطاعيف الخاص والعاـ، 'إف 
الوزارة ستعمؿ عمى تعزيز برنامج مكافحة منتجات المستوطنات وتوفير كؿ المستمزمات لو؛ وتفعيؿ دور 

وأكد الناجي  بة داخؿ السوؽ الفمسطينية، وعمى مداخؿ المدف مف أجؿ إنياء ىذه الظاىرة'.كافة آليات الرقا
أىمية بذؿ الجيود لفتح مراكز تجارية فمسطينية في مجموعة مف الدوؿ تمثؿ مواقع جغرافية مختمفة، وذلؾ 

ميج، إضافة إلى مف خالؿ العمؿ عمى فتح ثالثة مراكز رئيسية خالؿ األشير المقبمة في األردف ودوؿ الخ
مركز ثالث في إحدى الدوؿ اإلسالمية التي قد تكوف ماليزيا، مشددا عمى ضرورة تأىيؿ المنشآت الصناعية 
في فمسطيف، مف خالؿ برنامج سيتـ تنفيذه بالتنسيؽ والتعاوف مع منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية 

 ومؤسسات القطاع الخاص.
 11/4/1101، مسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعمومات الف

 
 فمسطين تحصد المركز الرابع في معرض "إنتل" العالمي لمعموم والتكنولوجيا 28

حققت فمسطيف، وضمف مشاركتيا في معرض "إنتؿ" العالمي لمعموـ والتكنولوجيا في الواليات : راـ اهلل
ابع عمى المستوى العالمي المتحدة، ومف خالؿ إحدى مشاريعيا الخمسة التي شاركت بالمعرض، المركز الر 

وجاء فوز فمسطيف بالمركز الرابع مف خالؿ مشروع جياز  مشروع مشارؾ مف مائة دولة. 2500مف بيف 
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"النبتة الباكية"، الذي تـ تنفيذه مف قبؿ طالبات مدرسة وداد ناصر الديف، مف قبؿ أسيؿ شحادة ورواف 
 اسكافي مف مديرية الخميؿ.

 11/4/1101قدس برس، 
 

 "ذبحتونا" تحذر من تزايد حاالت التطبيع في بعض الجامعات: انعمّ  31
حذرت لجنة المتابعػة لمحممػة الوطنيػة مػف أجػؿ حقػوؽ الطمبػة "ذبحتونػا" فػي رسػالة وجيتيػا  :الغد –عماف 

أمػػػس إلػػػى وزيػػػر التعمػػػيـ العػػػالي الػػػدكتور وجيػػػو عػػػويس، ممػػػا أسػػػمتو "تزايػػػد حػػػاالت التطبيػػػع فػػػي بعػػػض 
 الجامعات".

ة الوزير باتخػاذ إجػراءات جديػة لوقػؼ محػاوالت التطبيػع التػي تحػدث فػي بعػض الجامعػات، وطالبت المجن
واعتبرت أف حدوث أكثر مف محاولة تطبيع في جامعات "تدلؿ عمى أف العدو الصييوني جاد في اختراؽ 
أ القطاع الطالبي والشبابي"، مشيرة إلى أف كؿ ىذه المحاوالت ال يمكف اعتبارىا "محض صػدفة" أو "خطػ

ورأت الحممة أف قياـ جامعة العموـ والتكنولوجيا مؤخرًا بػ"تعريؼ طمبة فمسطيف المحتمة  فنيا غير مقصود".
بػػأنيـ مػػػف منػػاطؽ غيػػػر عربيػػة، وتوزيػػػع إدارة جامعػػة البتػػػراء لخريطػػة فمسػػػطيف، وعمييػػا أسػػػماء  15العػػاـ 

 المستوطنات الصييونية قبؿ أياـ، يأتي في نفس السياؽ".
عمػػػى صػػػعيد متصػػػؿ، نظػػػـ طمبػػػة جامعػػػة البتػػػراء صػػػباح امػػػس اعتصػػػاما فػػػي الجامعػػػة، احتجاجػػػا عمػػػى 

 "الخريطة التطبيعية"، التي قامت إدارة الجامعة بتوزيعيا في معرض "القدس" قبؿ أياـ.
 10/4/1101، الغد، عّمان

 
 من تضييع الفرصة "إسرائيل"أمير قطر يدعو لربيع سالم في الشرق األوسط ويحذر  30

أف مف الخطأ ترؾ القضية الفمسطينية  دولة قطر،قنا: أكد الشيا حمد بف خميفة آؿ ثاني أمير  -الدوحة 
معمقة مف الناحية السياسية وعمى جدوؿ األعماؿ الدولي، إذ إف إرادة الشعوب العربية لف تسمح بذلؾ بعد 

ية وتعترؼ بالحقوؽ العربية المشروعة النتياز الفرصة لتمتـز بقواعد الشرعية الدول "إسرائيؿ" انف.. داعياً 
ال فسوؼ تفوتيا فرصة السالـ  لمشعب الفمسطيني وأف تنسحب مف الجوالف السوري ومزارع شبعا المبنانية، وا 

الشيا حمد، في افتتاح منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبؿ االقتصادي لمشرؽ  مع الشعوب... كما دعا
أف الشعوب  العربي ربيع لمسالـ العادؿ في الشرؽ األوسط.. مؤكداً إلى أف يرافؽ الربيع  ،األوسط أمس

العربية لف تنسى فمسطيف، كما ال ننسى آالؼ األسرى الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية وأىؿ غزة 
 وغيرىا. "إسرائيؿ"المحاصريف مف 

ف وتحداه، فما بالؾ بظمـ وقاؿ الشيا حمد: الجيؿ العربي الصاعد الذي صنع الثورات لـ يقبؿ بظمـ األقربي
مقبواًل وال يسمـ  انخريف.. ليس لدى ىذا الجيؿ عقد نقص وال يرى بعالقة المحتؿ والواقع تحت االحتالؿ أمراً 

وأضاؼ في كممتو قائاًل:  لمقوة والسالح النووي وغيره في منطقتنا. "إسرائيؿ"كما تسمـ دوؿ العالـ باحتكار 
لحرية لممواطف فيو ينشدىا كذلؾ لاوطاف وفمسطيف ىي آخر وطف عربي لـ كما ينشد الرأي العاـ العربي ا"

ينؿ إلى اليوـ حريتو وحاف الوقت كي يناليا. وال بد في ىذا الخصوص مف استيعاب عميؽ لمغزى ذلؾ 
االىتماـ الكبير الذي تبديو الشعوب العربية بالقضية الفمسطينية رغـ انشغاليا في ظؿ ثورات الربيع العربي 

 ."ستقرار أوضاعيا الداخميةبا
 10/4/1101الراية، الدوحة، 
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 في جمسة ضمن أعمال منتدى الدوحة.. مشاركون: ال سالم بالمنطقة في ظل التعنت اإلسرائيمي 31

سميح الكايد: أجمع سياسيوف وحقوقيوف وأكاديميوف مشاركوف في منتدى الدوحة الثاني عشر عمى أف 
قيقي عمى المستوى القريب في ضوء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي الشرؽ األوسط لف يشيد حالة سالـ ح

لـ يتـ التعامؿ  الذي تتصاعد وتيرتو دوف أي كابح ليا، كما أف فتيؿ االشتعاؿ فيو قائـ عمى نحو خطير ما
مع ىذه المسألة عمى نحو عادؿ يعيد الحقوؽ لمشعب الفمسطيني الذي يعد آخر شعوب العصر التي تعاني 

 االحتالؿ.تحت وطأة 
وزير الخارجية األردني األسبؽ، والبرلماني البريطاني ريتشارد  ،مرواف المعشر،وتوافقت آراء المتحدثيف

بيرديف، ووزير خارجية إسبانيا األسبؽ ميغيؿ انخيؿ موارتينوس، في الجمسة التي عقدت تحت عنواف 
ال تريد فعاًل  "إسرائيؿ"أبرزىا أف  "مستقبؿ السالـ في الشرؽ األوسط"، حوؿ عدة نقاط في ىذا اإلطار،

تحقيؽ السالـ وأف القيادة الفمسطينية ضعيفة في مواقفيا مف ىذا الصراع والواليات المتحدة غير مؤىمة أو 
غير مستعدة في ىذه األثناء لمعمؿ مف أجؿ حسـ المسألة، كونيا منشغمة باالنتخابات، وأف الغرب غالبًا ما 

 ويتجاىؿ مطالب الشارع الفمسطيني. يعزؼ عمى الوتر اإلسرائيمي
 10/4/1101الراية، الدوحة، 

 
 في عزل القطاع كبيراً  نظام مبارك لعب دوراً  :تقرير برلماني مصري يوصي بـ"غزة والمصالحة" 32

مارس الماضي  /أوصى تقرير أعدتو لجنة برلمانية زارت قطاع غزة في نياية آذار: أحمد بديوي - القاىرة
لقطاع الساحمي عبر "توظيؼ القوى الدبموماسية المصرية والعربية لفؾ الحصار بضرورة كسر حصار ا

وفضح ممارسات االحتالؿ أماـ العالـ وتسيير قوافؿ إغاثة إنسانية عاجمة إلى القطاع وتكرار زيارة غزة لدعـ 
 موقعصمود أىميا وتدخؿ مصر إلتماـ المصالحة بيف حركتي فتح وحماس. وتضمف التقرير الذي حصؿ 

فمسطيف أوف اليف عمى نسخة عنو، رؤية المجنة وتوصياتيا لاوضاع الصعبة التي يعيشيا القطاع، 
 وضرورة إعادة النظر في الدور الذي لعبو النظاـ السابؽ في تضييؽ الخناؽ عمى أىالي غزة.
النظاـ السابؽ، وكشؼ تقرير المجنة المقدـ لرئاسة البرلماف تمييدا لمموافقة عمى التوصيات الواردة بو، أف 

، كاف يقضي بتوصيؿ الغاز 1005في عزؿ القطاع، وعطؿ تنفيذ اتفاؽ موقع مف عاـ  كبيراً  لعب دوراً 
 "إسرائيؿ"قيامو في المقابؿ بتنفيذ صفقة تصدير الغاز لػ مف رغـبالالطبيعي إلى شركة الكيرباء الفمسطينية، 

ستبقى العدو االستراتيجي والتاريخي لمصر  وأكد التقرير في توصياتو أف ")إسرائيؿ( في وقت قياسي.
 والشعب العربي. 

توصيات لجنة الصناعة بالبرلماف المصري، التي طالبت باإلسراع في توفير الوقود  وتضمف التقرير أيضاً 
وفيما يتعمؽ بتوصيات لجنة التعميـ، أشار التقرير إلى أف المجنة تطالب بضرورة تبادؿ  الالـز لقطاع غزة.

وأوصت لجنة الصحة بضرورة توفير منح  العممية بيف الجامعات المصرية والجامعات في غزة.الكوادر 
دراسية لمطمبة الفمسطينييف في الجامعات المصرية، وتدريب األطباء الفمسطينييف في المستشفيات والجامعات 

صالح األجيزة الطبية المعطمة في غزة، واإلسراع بإرساؿ أدوية ومواد طبي كر ذو  ة إلى القطاع.المصرية وا 
التقرير تمسؾ لجنة الدفاع واألمف القومي بالعمؿ عمى تالفي الصعوبات التي تواجو الفمسطينييف عند دخوؿ 

 . أو براً  مصر سواء جواً 
 11/4/1101موقع فمسطين أون الين، 
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ُُ دولي اً طريقيقطعون  "إسرائيل"المصريين في  سرىأىالي األ 33  السالممعسكر قوات حفظ إلى  ياً مؤد ًا

وغالبيتيـ مف أبناء  اإلسرائيمية،السجناء المصرييف في السجوف  أىالي: قاـ .(ا.ب.د) -مصر  /العريش
التابع لقوات حفظ  ي،مممعسكر الجورة األ إلىبالتظاىر واالحتجاج بقطع الطريؽ الدولي المؤدي  ،سيناء

 لإلفراجة والمحافظ بالتدخؿ السريع عمى عدـ وفاء الحكوم السالـ الدولية في سيناء ومحاصرتو، احتجاجاً 
 منذ عدة سنوات. اإلسرائيميةالمحتجزيف بالسجوف  فيعف ذوييـ 

أف  إلىوأشار  ،بأف ما حدث مرفوض نيائياً  .(د.ب.أ) األلمانية األنباءوصرح مصدر أمني مصري لوكالة 
 ."إسرائيؿ"مازالت تبذؿ لحؿ مشكمة السجناء المصرييف في  ىناؾ جيوداً 

 10/4/1101، لندن، لعربيالقدس ا
 

 اتحاد األطباء العرب يطمق استغاثة عاجمة لنصرة غزة 34
مداده  :القاىرة أطمقت لجنة اإلغاثة والطوارئ باتحاد األطباء العرب، استغاثة عاجمة لنصرة قطاع غزة وا 

مى مستشفيات القطاع جراء الحصار المتواصؿ لمسنة السادسة ع فيبالدواء الالـز لسد العجز الكبير 
بياف ليا يوـ األحد تمقى المركز الفمسطيني لإلعالـ نسخة منو، عمى أف  يف ،وأكدت المجنة التوالي.

كارثة إنسانية محققة  يقطاع غزة يعانوف مف أزمة صحية كبيرة وأنيـ عمى وشؾ الدخوؿ ف يالفمسطينييف ف
ؼ والتضامف العاجؿ إلنقاذىـ إذا لـ يتدخؿ الجميع بشكؿ عاجؿ، وأف الحؿ لتجاوز ىذه األزمة ىو التكات

تدىور العديد مف الحاالت المرضية وخاصة  يمف الموت المحقؽ، كما تسبب نقص الدواء بشكؿ متكرر ف
 مف ذوى األمراض المزمنة.

 11/4/1101المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 دوالرمميون  ..0 ـمنزاًل ب 64قطر الخيرية تبني : غزة 35
اتفاقية تعاوف  ،قطر الخيرية ووزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف الفمسطينيةالراية: وقعت جمعية  -الدوحة 

منزاًل مف منازؿ الفقراء والمعاقيف في قطاع غزة، والتي تضررت خالؿ  15لتنفيذ مشروع لبناء وتأىيؿ 
ؿ بتموي مميوف دوالر(، 2415)حوالي  مميوف لاير 5,5الحرب اإلسرائيمية عمى القطاع، وذلؾ بتكمفة ناىزت 

 مف برنامج دوؿ مجمس التعاوف الخميجي إلعادة إعمار غزة بالتعاوف مع البنؾ اإلسالمي لمتنمية في جدة.
، ومحمد مبارؾ سالـ في قطاع غزة يوسؼ المنسي، وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف وّقع االتفاقية كؿٌّ مف د.

 المدير التنفيذي لمتنمية الدولية بقطر الخيرية. ،الَعدساني
 11/4/1101ية، الدوحة، الرا

 
 "سبتمبر 00"ارتفعت في الواليات المتحدة بسبب  "إسرائيل"كوندوليزا رايس: مكانة  36

في االستراتيجية  "إسرائيؿ"، بأف مكانة السابقةتؿ أبيب: صرحت كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية األميركية 
مميزة كدولة قريبة وحميفة، بعد التفجيرات  األمنية لمواليات المتحدة، ارتفعت إلى أعمى الدرجات، وأصبحت

وأضافت رايس، خالؿ مؤتمر حوؿ الدفاع  .1002سبتمبر  /أيموؿ 22التي وقعت في نيويورؾ وواشنطف في 
 "إسرائيؿ"وكيفية تحصيف الجبية الداخمية خالؿ الحرب، أمس في تؿ أبيب، أف  "إسرائيؿ"المدني في 

، ىو مكافحة اإلرىاب الذي تمارسو تنظيمات اإلرىاب أساسياً  داً تتشاطراف ىما واح"والواليات المتحدة 
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اإلسالمية المتطرفة، وتتبادالف المعمومات والتنسيؽ في حماية سكانيما، وتعتبراف في رأس أجندة الحركات 
. "األصولية العسكرية، وتمتمكاف مخزونا مف المعمومات عف ىذه التنظيمات، ال يمكف االستغناء عنيما أبداً 

وتحصيف قوتيا في مواجية ىذه القوى ومف  "،إسرائيؿ"عادت الحديث عف االلتزاـ األميركي الصاـر بأمف وأ
ويعمؿ عمى ضماف  "،إسرائيؿ"يقؼ وراءىا. وقالت إف ىذا االلتزاـ ىو الذي يجعؿ أي رئيس أميركي يساند 

 تفوقيا عمى جميع جيرانيا.
 10/4/1101الشرق األوسط، لندن، 

 
 بمقاطعة "إسرائيل" في حال ترؤسيا االتحاد األوروبييرلندا تيدد ا 37

، بمقاطعة المنتجات اإلسرائيمية، أمسيرلندي أيموف جيممور، مساء وكاالت: ىدد وزير الخارجية اال - دبمف
وأضاؼ "جيممور": "في حاؿ لـ يحصؿ أي تغيير في السياسة اإلسرائيمية بشأف العنؼ المتكرر مف قبؿ 

يرلندا ستعمؿ عمى الضغط عمى االتحاد اييف تجاه المواطنيف الفمسطينييف، فإف المستوطنيف اإلسرائيم
يرلندا عمى اوتابع قائاًل: "كما ستعمؿ  األوروبي لحظر المنتجات اإلسرائيمية في جميع دوؿ االتحاد األوربي".

الغربية مف  منع المستوطنيف اإلسرائيمييف المشاركيف في أعماؿ عنؼ ضد المواطنيف الفمسطينييف بالضفة
 الدخوؿ إلى دوؿ االتحاد األوروبي".

والذي كاف يشغؿ منصب رئيس جمعية الصداقة الفمسطينية في  ،كما دعا الرئيس االيرلندي مايكؿ ىيغينز
قبيؿ توليو رئاسة الدولة، إلى مقاطعة "إسرائيؿ" بسبب سياستيا في الضفة الغربية وقطاع  االيرلنديالبرلماف 

 حركة حماس بأنيا منظمة "إرىابية". غزة، كما ورفض وصؼ
 10/4/1101، رام اهلل، األيام

 
 مع األسرى الفمسطينيين تضامناً  بايرلندامؤتمر  38

فعاليات المؤتمر الدولي الذي حمؿ عنواف  22/5اختتـ في مدينة بيمفاست االيرلندية يوـ السبت  :بمفاست
و الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ األسرى دعما ألسرى فمسطيف"، الذي أقامت "الموت مف أجؿ الحياة..

وشارؾ في  الفمسطينييف بالتعاوف مع جمعية أصدقاء فمسطيف االيرلندية برعاية قناة القدس الفضائية.
ف خاضوا ييوعدد مف األسرى االيرلندييف ومحرريف فمسطين ،المؤتمر عدد مف السياسييف والقانونييف والباحثيف

 2252عاـ  لاليرلندييفالمشاركوف قضية اإلضراب التاريخي لاسرى  تجربة اإلضراب، حيث تناوؿ
 واإلضراب التاريخي لاسرى الفمسطينييف.

عف الطعاـ في التجربة  اإلضرابوافتتح المؤتمر بكممة ترحيبية لبيؾ مكفارليف وبات شيياف، وىـ قائدة 
المحرر عبادة و  ،نضاؿ أبو شيخةالمحرر ، و كما تحدث محمد حمداف رئيس الشبكة األوروبية األيرلندية.

 بالؿ.
وجمعية أصدقاء فمسطيف االيرلندية والتي  UFreeوقرر المشاركوف تشكيؿ لجنة عمؿ بالتعاوف بيف شبكة 

 ستكوف مجموعة ذات قاعدة عريضة في ايرلندا.
 11/4/1101المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 كة رئيس وزرائيا األسبقمؤتمر إلحياء ذكرى النكبة الفمسطينية في ىولندا بمشار  41
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إلحياء الذكرى الرابعة والستيف لنكبة  ، مؤتمراً 5|22نظمت الجالية الفمسطينية في ىولندا، السبت  :أمسترداـ
الشعب الفمسطيني في وسط العاصمة أمسترداـ، وذلؾ بمشاركة رئيس وزراء ىولندا األسبؽ إدريس فاف 

تضامنيف مع القضية الفمسطينية، حيث افتتح المؤتمر أخت، وسط حضور ومشاركة كبيرة مف الجالية والم
 بفيمـ وثائقي يتحدث عف النكبة وحاؿ الالجئيف.

عمى ضرورة أف  ،وأكد فيـ الند كامب، المتحدث باسـ المؤسسات المنظمة لممؤتمر في كممتو االفتتاحية
 .يعود الالجئوف الفمسطينيوف إلى أرضيـ التي ىّجروا منيا قسراً 

وىو يرتدي الكوفية الفمسطينية، إمكانية التوصؿ إلى تسوية  توتبعد فاف أخت، الذي ألقى كمممف جانبو؛ اس
"أيف ىي الدولة الفمسطينية التي  الً بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي يقوـ عمى أساس حؿ الدولتيف، متسائ

لحصار المفروض عمى وطالب رئيس فاف أخت برفع ا في المائة مف أراضييا". 25تسيطر إسرائيؿ عمى 
 قطاع غزة، كما طالبيا بتفكيؾ جدار الفصؿ العنصري.

وتضمف المؤتمر، الذي عقد بالتنسيؽ ما بيف مؤسسة "البيت الفمسطيني" و"جمعية الصداقة اليولندية" 
و"رابطة الجالية الفمسطينية" و"شبكة العودة الفمسطينية"، إقامة معرض لمصور عف نكبة الشعب الفمسطيني 

 واقع األسرى في سجوف االحتالؿ، إضافة إلى عرض لاشغاؿ اليدوية الفمسطينية. وعف
 11/4/1101قدس برس، 

 
 أفريقياوجنوب  "إسرائيل"أزمة دبموماسية تجارية بين  :االندبندنت 40

عف أزمة دبموماسية تجارية  ،مراسميا في القدس ،مف إعداد دونالد ماكينتاير نشرت جريدة االندبندنت تقريراً 
أغضبت حكومة رئيس الوزراء  أفريقيايقوؿ مراسؿ الجريدة إف جنوب  .أفريقياوجنوب  "إسرائيؿ"يف ب

اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو بإعالنيا عف حظر مقترح عمى استيراد السمع التي توصؼ بأنيا "صنع في 
 في الحقيقة في مستوطنات ييودية في الضفة الغربية. أنتجتإسرائيؿ"، بينما 

وحسب  أصدرت مذكرة رسمية بيذا الشأف. أفريقيالتقرير أف وزارة التجارة والصناعة في جنوب ويضيؼ ا
 "إسرائيؿ"بأال يضعوا ديباجات دولة  أفريقياالجريدة، فإف تمؾ المذكرة طالبت المتعامميف التجارييف مع جنوب 

 .مستوطنات الضفة الغربيةعمى المنتجات الواردة مف 
صادر عف وزير التجارة والصناعة في جنوب افريقيا روب ديفيز ذكر أف بالده  وتضيؼ الجريدة أف بياناً 

 فقط. 2215ضمف حدود عاـ  بػ"إسرائيؿ"تعترؼ 
وتقوؿ االندبندنت إف وزير الخارجية اإلسرائيمي أعمف باألمس أنو سيجري "محادثات صارمة" مع سفير 

المور المتحدث باسـ الخارجية اإلسرائيمية، حسب بينما قاؿ ييغاؿ ب في تؿ أبيب بيذا الشأف. أفريقياجنوب 
 تحمؿ "سمات عنصرية". أفريقياالجريدة، إف الخطوة التي اتخذتيا جنوب 

، لكف "إسرائيؿػ"بالنسبة ل األساسييفليست واحدة مف الشركاء التجارييف  أفريقياوتضيؼ االندبندنت أف جنوب 
 ة لمفمسطينييف." لمجماعات المؤيدسياسياً  ىذا القرار يعد "نصراً 

 10/4/1101ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
 

  1100 متجارة غير النفطية فيلبميون دوالر  141اإلمارات: 41
، 1020، مقارنة بعاـ 1022سجمت التجارة الخارجية غير النفطية لإلمارات قفزة كبيرة عاـ : أبو ظبي

ة االتحادية لمجمارؾ اإلماراتية في تقرير أمس ارتفاع لتقترب مف حاجز تريميوف درىـ إماراتي. وأعمنت الييئ
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بميوف دوالر(  150بميوف درىـ ) 215في المئة إلى  18القيمة اإلجمالية لتجارة اإلمارات غير النفطية بنسبة 
في المئة، في مقابؿ  28في المئة وخدمات إعادة التصدير  81العاـ الماضي، مؤكدة نمو الصادرات بمعدؿ 

 لمواردات. في المئة 11
ولفت خبراء اقتصاديوف في أبو ظبي إلى اف تقرير الييئة االتحادية الجمارؾ عف التجارة الخارجية لإلمارات 
يحتؿ أىمية كبيرة باعتباره يشكؿ المرجع األساس لجميع الوزارات والييئات والمؤسسات االقتصادية والتجارية 

التي اتبعتيا الدولة في أعقاب األزمة المالية العالمية،  واإلحصائية. وأكدت الييئة في بياف نجاح السياسات
ونجاح القيادة الرشيدة في تحويؿ سياسة التنوع االقتصادي إلى واقع ممموس في نشاط األسواؽ والقدرة 

 التنافسية لممنتجات المحمية عالميًا.
رات ىو النمو بمعدالت ثابتة وأوضحت الييئة اف أىـ ما يميز النمو في التجارة الخارجية غير النفطية لإلما

في المئة شيريًا. وأضافت الييئة اف معدالت النمو المحققة في التجارة الخارجية خالؿ  18و 10تتراوح بيف 
العاـ الماضي تشير إلى تطور خدمات البنية األساسية والتحتية والموجستية في االتصاالت والفنادؽ والنقؿ 

ع المالي وسيولة اإلجراءات في الموانا، في ظؿ التحديات والمتغيرات البّري والجوي والبحري وتقدـ القطا
السياسية واالقتصادية في المنطقة وما ترّتب عمييا مف تراجع حركة التجارة نتيجة عدـ االستقرار في العديد 

 مف الدوؿ العربية.
في  11ية، فزادت بنسبة ولفتت إلى اف الواردات استعادت معدالت النمو التي سبقت األزمة المالية العالم

في المئة، نتيجة زيادة قيمتيا إلى  81بميوف درىـ العاـ الماضي. وارتفعت الصادرات بنسبة  808المئة إلى 
بميوف درىـ، بفضؿ ارتفاع القدرة التنافسية لممنتجات الوطنية في األسواؽ العالمية، وزيادة مساىمة  221

في المئة  28الد. وسجمت خدمات إعادة التصدير نموًا بنسبة الصادرات في تقميص حجـ العجز التجاري لمب
 في المئة مف قيمة الواردات. 51بميوف درىـ، أي ما يعادؿ  122إلى 

مميوف طف  5141مميوف طف، منيا  55وبمغ حجـ التجارة الخارجية غير النفطية لإلمارات مف حيث الوزف 
عادة التصدير، ما يعني اف المتوسط اليومي مميوف طف إل 545مميوف لمصادرات، و 1148الواردات، و

ألؼ طف يوميًا عمى أساس  851ألوزاف الرسائؿ الجمركية التي تعاممت معيا المنافذ الجمركية المختمفة بمغ 
 ألؼ طف في الساعة. 11ساعات الدواـ الرسمي، بمتوسط 

بميوف  810ارات البالغة في المئة مف قيمة واردات اإلم 82دوؿ شكمت نحو  20وأشارت الييئة إلى اف 
بميونًا(، ثـ  51بميونًا( والواليات المتحدة ) 55بالييف درىـ( تمتيا الصيف ) 205درىـ، في مقدميا اليند )

في المئة مف صادرات  82دوؿ عمى  20بميونًا(. واستحوذت أكبر  80بميونًا(، والياباف ) 82ألمانيا )
بميوف درىـ(، ليميؿ الميزاف التجاري بيف  88رأسيا اليند )بميوف درىـ، عمى  1548اإلمارات بقيمة بمغت 

بميوف(.  541بميوف(، ثـ السعودية ) 2145الدولتيف لمصمحة اليند، تمتيا سويسرا في المركز الثاني )
في المئة مف قيمة إعادة التصدير لمخارج التي بمغت  11واستحوذت الدوؿ العشر األولى عمى نسبة 

بالييف( ثـ بمجيكا )تسعة بالييف(  20بميوف درىـ( فالعراؽ ) 5145رأسيا اليند ) بميوف درىـ، عمى 25045
 بالييف(. 8بميوف( ثـ السعودية ) 141فيونغ كونغ )

بميوف درىـ  1145بميوف درىـ، منيا  8841وبمغت التجارة الخارجية غير النفطية لإلمارات مع دوؿ الخميج 
بميوف درىـ إلعادة تصدير. وكاف لمسعودية النصيب األكبر  11بميوف درىـ لمصادرات، و 2841لمواردات و

بميوف( فالبحريف  545بميوف( ثـ ُعماف ) 2248بميوف درىـ(، وجاءت الكويت في المركز الثاني ) 1841منيا )
 بميوف(. 141بميوف( وقطر ) 541)
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بميوف  1242ف لمواردات وبميو  5148بميوف درىـ، منيا  22841أما تجارة اإلمارات مع الدوؿ العربية فبمغت 
بميوف إلعادة تصدير. واحتمت السعودية صدارة ترتيب الدوؿ العربية، تالىا السوداف  10لمصادرات و

والعراؽ وعُماف والمغرب والكويت والبحريف وليبيا ومصر وقطر ولبناف واألردف واليمف والجزائر، وسورية 
 القمر.وموريتانيا والصوماؿ وتونس وجيبوتي وفمسطيف وجزر 

 10/4/1101، الحياة، لندن
 

 ليست حكومة التقدم ال نحو السالم وال نحو الحرب "إسرائيل"حكومة الوحدة في  42
ال يػػػزاؿ تغييػػػر مسػػار الحمبػػػة السياسػػػية فػػػي إسػػػرائيؿ مػػف االنتخابػػػات المبكػػػرة إلػػػى حكومػػػة : حممػػي موسػػػى

ة األمػور فػي الفتػرة المتبقيػة حتػى الوحدة يشػغؿ بػاؿ المعمقػيف الػذيف يتنافسػوف فيمػا بيػنيـ عمػى تخيػؿ وجيػ
االنتخابات في نياية العاـ المقبؿ. ورغـ أف كثيػريف أشػبعوا األمػر تغطيػة وتحمػياًل لممعطيػات التػي تػوفرت 
عف المصالح الفعمية واألسباب الحقيقية لدى كؿ مف قػادة كػؿ مػف الميكػود وكػديما وحػزب إييػود بػاراؾ إال 

 الخطوة. أف الغموض ال يزاؿ يكتنؼ بعض جوانب
ويقفز عدد مف المعمقػيف عػف الخمفيػات والػدوافع ليحػاوؿ رسػـ صػورة المسػتقبؿ القريػب مػف خػالؿ االرتكػاز 
إلى ما ىو معروؼ عف النفوس الفاعمة. ومعمـو أنو مف الوجية الرسمية جرى تبرير حكومة الوحدة بأنيػا 

التوصؿ إلى اتفاؽ حػوؿ القػانوف أنشئت بيدؼ واضح وىو تغيير النظاـ السياسي في إسرائيؿ مف ناحية و 
البديؿ لقانوف طاؿ الذي ينظـ أمر تجنيد الحريديـ في الجػيش اإلسػرائيمي. وىنػاؾ نػوع مػف اإلجمػاع حػوؿ 
أف حكومة الوحدة لـ تنشأ ليػدؼ غيػر البقػاء لمكوناتيػا، األمػر الػذي ال يشػجع عمػى التشػبث بتفاصػيؿ مػا 

ة فيمػا بينيػا جوىريػًا حػوؿ النظػاـ السياسػي الواجػب اعتمػاده ُيقاؿ. فمف المؤكػد أف الحكومػة الحاليػة مختمفػ
 وحوؿ القانوف البديؿ لقانوف طاؿ.

وتكفي ىنا اإلشارة إلى أف حركة شاس، وىي شريؾ ىاـ ضمف التيار الديني الذي كثيرًا مػا اعتبػره اليمػيف 
جنػػػة التػػػي شػػػكمتيا ، انسػػػحب ىػػػو وأنصػػػار أغػػػودات إسػػػرائيؿ مػػػف الم«حميفػػػًا تاريخيػػػاً »القػػػومي فػػػي الميكػػػود 

الحكومة لمبحث في قانوف طػاؿ. فالحريػديـ، شػرقيوف وغربيػوف، ال يريػدوف بػدياًل لقػانوف طػاؿ إال إذا كػاف 
مشابيًا لقانوف طاؿ والذي وفر الفرصة لشباب الحريديـ لمتيّرب مف الخدمة العسكرية بأعداد ال سقؼ ليا 

مناقشة ما يدعوه كثير مف الميبرالييف إجحافًا بحؽ عمى مر السنيف الماضية. كما أف التيار الديني يرفض 
مؤدي الخدمة العسكرية وتوزيعًا ظالمًا لاعباء. وينطمؽ ىؤالء أساسًا مػف واقػع أف الحريػديـ ليسػوا فقػط ال 
نمػػا بفضػػؿ مكانػػة أحػػزابيـ فػػي االئتالفػػات الحكوميػػة صػػاروا يتمتعػػوف بغنػػائـ  يػػؤدوف الخدمػػة العسػػكرية وا 

 ىي امتيازات ال يناليا غيرىـ.إسكانية واجتماعية 
وربما ليذا السبب يكثر المعمقوف مف الحديث عف أف ال آماؿ كبيػرة عمػى الصػعيد الػداخمي يمكػف تحقيقيػا 
مػػف تشػػػكيؿ حكومػػػة الوحػػدة الوطنيػػػة. ويشػػػيروف عمػػػى وجػػو الخصػػػوص إلػػػى مػػا رافػػػؽ تصػػػويت االئػػػتالؼ 

لذي كاف مرشحًا عمنيًا لرئيس الحكومة. إذ لـ يػتـ الحاكـ عمى المراقب العاـ لمدولة العبرية يوسؼ شابيرا ا
 انتخابو إال في الجولة الثالثة لالقتراع وبعد ضغوط شديدة مف جانب نتنياىو.

وىكذا فإف االختبار الحقيقي الداخمي الئتالؼ نتنياىو الحالي يتمثؿ فػي قدرتػو أو عػدـ قدرتػو عمػى تمريػر 
يػػة يوفػػاؿ شػػتاينتس يؤكػػد أنػػو يريػػدىا ميزانيػػة عػػاميف ولػػيس عػػاـ الميزانيػػة المقبمػػة التػػي ال يػػزاؿ وزيػػر المال

واحػػد. وىنػػاؾ مػػف يعتقػػد أف الخػػوؼ مػػف االبتػػزاز المحتمػػؿ مػػف جانػػب شػػركائو المتػػدينيف فػػي الحكومػػة قػػد 
يكوف السبب الرئيس خمؼ توسػيعيا وضػـ كػديما إلييػا ليضػعؼ قػدرة شػاس والحريػديـ االبتزازيػة عمػى ىػذا 
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ضًا أف نتنياىو مقتنع بأنو سوؼ يستفيد مف الشيور القميمة المقبمة لترسيا زعامتو الصعيد. ومف المؤكد أي
 في الميكود التي بات التحدي ليا يأتي مف جانب اليميف الديني القومي بزعامة موشي فايغميف.

وفي كػؿ األحػواؿ ال يمكػف القفػز عػف التقػديرات بشػأف العامػؿ الخػارجي. وفػي البدايػة تػـ التشػديد عمػى أف 
. ولكف سرعاف ما تبدد ىذا االنطباع 2281حكومة الوحدة الوطنية تذكر الناس بحكومة الحرب في العاـ 

بعػػد أف تبػػيف أف مػػوازيف القػػوى داخػػؿ المؤسسػػة األمنيػػة وحتػػى داخػػؿ القيػػادة السياسػػية لػػـ تتبػػدؿ بانضػػماـ 
معارضػػػػتو لمضػػػػربة كػػػػديما. ورغػػػػـ أف أغمػػػػب المعمقػػػػيف ال يركنػػػػوف كثيػػػػرًا إلػػػػى مبدئيػػػػة موقػػػػؼ موفػػػػاز فػػػػي 

اإلسػػػرائيمية إليػػػراف إال أف موقفػػػو فعميػػػًا ال يغيػػػر وال يبػػػدؿ. ففػػػي كػػػؿ األحػػػواؿ سػػػيبقى لمجانػػػب المينػػػي فػػػي 
المؤسسة اإلسرائيمية دور حاسـ في اتخػاذ القػرار. وىنػاؾ مػف يشػدد عمػى أف إسػرائيؿ ال تممػؾ فعميػا القػدرة 

 كيذه إذا كانت مف دوف غطاء أميركي.عمى ضرب إيراف بشكؿ حاسـ، واألىـ أنيا ال تممؾ قدرة 
وىنا ينتقؿ الحديث إلى التسوية السياسية مع الفمسطينييف. ومف المؤكد أف التسوية ال ترتبط فقط بائتالؼ 
نمػػا بواقػػع نضػػج أـ ال. وبػػدييي أف الميػػؿ  حػػاكـ يعػػرؼ أنػػو يعػػيش لمػػدة عػػاـ ونصػػؼ عمػػى أبعػػد مػػدى وا 

و اليمػػيف ال يسػػمح، عمػػى األقػؿ فػػي الظػػروؼ الراىنػػة، بتحقيػػؽ الغالػب فػػي إسػػرائيؿ والمنػػدفع بقػػوة أكبػر نحػػ
اختراؽ مػف ىػذا النػوع. ولكػف ىػذا ال يمنػع الػبعض فػي حكومػة نتنيػاىو مػف المشػاركة فػي لعبػة االعتػداؿ. 
ورغـ أف موفاز مصػنؼ عمػى اليمػيف داخػؿ كػديما إال أنػو اضػطر مػؤخرًا لتمييػز نفسػو عػف سػواه بمحاولػة 

شػػػار االتفػػػاؽ االئتالفػػػي بػػػيف كػػػديما والميكػػػود إلػػػى التسػػػوية مػػػع الفمسػػػطينييف عػػػرض خطػػػة لمتسػػػوية. وقػػػد أ
 ووجوب محاولة التقدـ فييا.

ولكف التقدـ مرىوف تقريبًا بتسويؽ خطة موفاز التي تقضي بنوع مف الحؿ المرحمي يقوـ عمى أساس ضـ 
 ؤقتػػػػة. وقػػػػد يفسػػػػح الكتػػػػؿ االسػػػػتيطانية مقابػػػػؿ االعتػػػػراؼ بدولػػػػة فمسػػػػطينية منزوعػػػػة السػػػػالح فػػػػي حػػػػدود م

 
 
 

مصػػطنعة فػػي مواجيػػة جمػػود فرضػػو نتنيػػاىو. ولكػػف « فسػػحة أمػػؿ»ىػػذا الكػػالـ المجػػاؿ لمػػبعض كػػي يػػروا 
ىػػذه ىػػي فػي الواقػػع لحكومػػة نتنيػػاىو ولػػإلدارة األميركيػة المتػػيف تبػػذالف الجيػػد إلظيػػار أف « فسػحة األمػػؿ»

 ىناؾ مفاوضات حتى لو لـ يكف اليدؼ التوصؿ إلى تسوية.
 10/4/1101، بيروتالسفير، 

 
 التغييرات في السياسة اإلسرائيمية بعد االتفاق بين نتنياىو وموفاز 43

 ديفيد ماكوفسكي
"مػف شػأف حكومػة الوحػدة الوطنيػة الجديػدة فػي إسػرائيؿ أف تعػزز وضػع كػؿ مػف بنيػاميف نتنيػاىو وشػاؤوؿ 

جنػدتيا لمسياسػات الخارجيػة موفاز، لكف الحكـ عمييا في النياية سيكوف مف واقع التقػدـ الػذي تحققػو فػي أ
 والداخمية."

الرئيس المنتخب  -في تحوؿ سياسي مذىؿ، قاـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو وشاؤوؿ موفاز 
بتشػػػكيؿ حكومػػػػة وحػػػدة وطنيػػػة فػػػػي إسػػػرائيؿ ليمػػػة االثنػػػػيف  -حػػػديثًا لحػػػزب المعارضػػػة الرئيسػػػػي "كاديمػػػا" 
برلمانيػًا مػف حػزب "كاديمػا" إلػى التحػالؼ الحػاكـ، عمػى  15الماضػي. وىػذا التحػرؾ مػف شػأنو أف يضػيؼ 
مقعػدًا،  210مقعدًا مف بيف مقاعد الكنيست البالغ عػددىا  21نحو يزيد مف حصيمة الحكومة الحالية إلى 
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وىي النسبة األكبر عمى اإلطالؽ. وسوؼ يصبح موفػاز نائبػًا لػرئيس الػوزراء، وعضػوًا فػي مجمػس األمػف 
وزارة. وسػػيتـ إعطػػاء محػػافظ مختمفػػة إلػػى أعضػػاء حػػزب "كاديمػػا" انخػػريف. وقػػد تػػـ  الػػداخمي، ووزيػػرًا بػػال

اإلعػػػالف عػػػف ىػػػذه الخطػػػوة بعػػػد سػػػاعات فقػػػط مػػػف موافقػػػة البرلمػػػاف عمػػػى مشػػػروع قػػػانوف يطالػػػب بػػػإجراء 
أيمػػوؿ/ سػػبتمبر. وقػػد أّخػػر الحزبػػاف تمػػؾ االنتخابػػات حتػػى تشػػريف األوؿ/ أكتػػوبر  1انتخابػػات مبكػػرة فػػي 

وىػي مػدة طويمػة لػـ تحققيػا سػوى  -نياية لفترة اسػتمرت أربػع سػنوات كاممػة ونصػؼ السػنة  ، وىي1028
 القميؿ مف الحكومات اإلسرائيمية.

وخالؿ مؤتمر صحفي مشترؾ ُعقد يوـ الثالثاء أعمف نتنياىو وموفاز بػأف تركيػز الحكومػة الجديػدة سػوؼ 
وىػو إجػراء مثيػر لمجػدؿ يعفػي  -اؿ" ينصب عمى أربعة جوانب: صياغة تشريع جديد يحؿ محؿ "قانوف ت

المنتسػػبيف إلػػى الطائفػػة الييوديػػة المتشػػددة )الحريديػػة( مػػف الخدمػػة العسػػكرية ومػػف المتوقػػع أف ينتيػػي فػػي 
آب/ أغسػػػطس؛ واقتػػػراح إدخػػػاؿ تغييػػػرات عمػػػى النظػػػاـ االنتخػػػابي الػػػذي سػػػُيطّبؽ فػػػي االنتخابػػػات القادمػػػة؛ 

عزيػػػػز مػػػػا وصػػػػفو نتنيػػػػاىو بعمميػػػػة سػػػػالـ "ذات مسػػػػؤولية" مػػػػع والموافقػػػػة عمػػػػى ميزانيػػػػة الدولػػػػة الجديػػػػدة؛ وت
الفمسطينييف. إف أي تحميؿ أولي ليذه التطورات يتعيف أف يأخذ بعيف االعتبػار الػدوافع السياسػية واألخػرى 

 المرتبطة بالسياسة.
 التأثير السياسي: زواج المصمحة

عزيػز وضػعي نتنيػاىو وموفػاز. عمى المستوى السياسي الخالص، كاف الغػرض الواضػح مػف االتفػاؽ ىػو ت
فػػي السػػمطة لمػػدة عػػاـ آخػػر  -غيػػر الُمحػػب لممجازفػػة  -وبموجػػب شػػروط االتفػػاؽ يػػرجح أف يظػػؿ نتنيػػاىو 

ونصؼ قبؿ أف يواجو التصويت. ورغـ أنػو لػـ ُيصػربح بػذلؾ عالنيػة، إال أنػو عمػى درايػة تامػة بػأف اعتمػاد 
ورة إسػرائيؿ. كمػا أنػو يعػي حقيقػة أف حكومػات تحالفو السابؽ عمى األحػزاب اليمينيػة أضػر بصػورتو وبصػ
 الوحدة غالبًا ما تحظى بالشعبية عمى المستوى الداخمي.

ويوفر االتفاؽ فرصة لتشكيؿ تحالؼ يميني وسطي )واستقاللية وقدرة أكبر عمى المناورة لنتنياىو( وىو ما 
ضعت رئيس الوزراء قبؿ حػزب كاف مستبعدًا بعد إجراء انتخابات مبكرة. ورغـ أف استطالعات الرأي قد و 

"كاديما" بمسافة آمنػة قبػؿ اإلعػالف عػف االتفػاؽ، إال أنػو كػاف ينظػر منػذ فتػرة طويمػة إلػى موفػاز عمػى أنػو 
خصػػـ قػػوي يمكنػػو أف يمػػتيـ قاعػػدة حػػزب "الميكػػود" الشػػعبية مػػف الييػػود السػػفارديـ. وبصػػفتو رئػػيس أركػػاف 

تصادية، يمثؿ موفاز صػورة االعتػداؿ السياسػي ويشػكؿ سابؽ مف السفارديـ الذي أيد سياسة الشعبوية االق
تيديػػدًا لنتنيػػاىو الػػذي يفضػػؿ أف يضػػمو إلػػى معسػػكره. كمػػا يأمػػؿ رئػػيس الػػوزراء أف تمكنػػو حكومػػة الوحػػدة 
الوطنيػػة أف يسػػتوعب عمنػػًا ااعمػػى األقػػؿ بعػػض مػػػف أعضػػاء "كاديمػػا" األكثػػر تشػػددًا عقػػب االنتخابػػػات 

]بعد[ انشقاقو عف "الميكود"، الذي عارض في ذلؾ الحيف خطػة  1005القادمة، منذ أف ظير الحزب عاـ 
 شاروف لالنفصاؿ عف غزة.

وبالنسبة لموفاز، فإف االتفاؽ يمنحو ولػ "كاديما" فرصة جديدة لمبقاء. فبعد أف حؿ محؿ تسيبي ليفنػي فػي 
تػاح أمامػو انف رئاسة الحزب، فإنو لـ يكػف مسػتعدًا بشػكؿ جيػد لالنتخابػات فػي أيمػوؿ/ سػبتمبر. وسػوؼ يُ 
مقعػػدًا فػػي  22الوقػػت إلعػػادة بنػػاء "كاديمػػا" الػػذي أشػػارت اسػػتطالعات الػػرأي أنػػو لػػف يحصػػؿ سػػوى عمػػى 

 مقعدًا يممكيا انف. 15االنتخابات التي كاف مف المحتمؿ أف تجري في الخريؼ، مقارنة بػ 
قيػػؽ أي إنجػػازات وفػػي غضػػوف ذلػػؾ، يػػراىف "حػػزب العمػػؿ" عمػػى أف التحػػالؼ الجديػػد سػػوؼ يتبػػدد دوف تح

جوىرية، مما يزيد مف التشاؤـ العاـ تجاه الزعيميف المذيف كانا يكيال اإلىانات لبعضػيما الػبعض منػذ فتػرة 
قصيرة. ويشير استطالع مبكر ُأجري مباشرة عقب القرار إلى أف الجميػور متشػكؾ. وتأمػؿ زعيمػة "حػزب 
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جتماعيػػة فػػي فصػػؿ الصػػيؼ إلػػى خػػروج العمػؿ" شػػيمي يحيمػػوفيتش أف يػػؤدي تجػػدد حركػػة االحتجاجػات اال
مئات انالؼ إلى الشوارع لمتعبير عف سخطيـ. والمفارقة أف منظمػي تمػؾ الحركػة اعترفػوا بػأف اإلصػالح 

 السياسي ىو شرط أساسي لمتغييرات االجتماعية التي يطالبوف بيا.
 القضايا اإلسرائيمية الداخمية

تراجػع نفػوذ الطائفػة الييوديػة الحريديػة المتشػددة. ويبػدو مف المرجح أف يكوف التأثير المباشر لالتفاؽ ىػو 
أف نتنياىو أدرؾ أف ائتالفو السابؽ لف يصمد أمػاـ إعػادة صػياغة "قػانوف تػاؿ". والشػكؿ الجديػد لإلئػتالؼ 

 10سػػػوؼ يكػػػوف ليػػػا انف  -"الميكػػػود" و"كاديمػػػا" و "يسػػػرائيؿ بيتينػػػو"  -يعنػػػي أف ثالثػػػة أحػػػزاب عممانيػػػة 
تضػػػـ بػػػيف « لجنػػػة "الميكػػػود" المركزيػػػة». ومػػػع ذلػػػؾ فػػػإف  21اإلئػػػتالؼ البػػػالغ عػػػددىا مقعػػػدًا مػػػف مقاعػػػد 

ف لػػـ يكونػػوا مػػف الطائفػػة الحريديػػة(، ويحصػػؿ الحػػزب عمػػى  صػػفوفيا العديػػد مػػف األعضػػاء المتػػدينيف )وا 
العديد مف أصوات المتدينيف. ورغػـ اختالفاتػو مػع الطائفػة الحريديػة، قػد يضػغط "الميكػود" مػف أجػؿ تركيػز 

كثػػر تػػدرجًا عمػػى بػػرامج الخدمػػة الوطنيػػة المدنيػػة التػػي مػػف شػػأنيا أف تحػػد مػػف وقػػع الصػػدمة عمػػى مجتمػػع أ
 الييود المتشدديف.

إف االلتزاـ العمني لنتنياىو وموفاز بتغيير النظاـ االنتخابي ىو صعب المنػاؿ نظػرًا لمنفػوذ غيػر المتناسػب 
ديػػة والمتشػػدديف الييػػود. ويقػػوؿ بعػػض النقػػاد إنػػو إلػػى الػػذي وفػػره نظػػاـ التمثيػػؿ النسػػبي القػػائـ لمطائفػػة الحري

حيف تغيير النظاـ، فإف التقدـ اإلسرائيمي نحو السالـ ستعيقو أقمية معارضة. ورغـ ذلؾ قد يكوف "الميكود" 
وىػػي  -خائفػًا مػف حػدوث أي تغييػػر ال يكػوف تػدريجيًا، حيػػث إنػو ال يرغػب فػي إقصػػاء األحػزاب الصػغيرة 

والتػػػي كانػػػت جػػػزءًا مػػػف حكومتػػػو االئتالفيػػػة منػػػذ  -بيػػػر ولكنيػػػا ال تقتصػػػر عمييػػػا أحػػػزاب دينيػػػة إلػػػى حػػػد ك
 .2211انتصاره االنتخابي األوؿ عاـ 

 إيران
يبػػدو أف إيػػراف ىػػي العامػػؿ الرئيسػػي وراء الػػدوافع السياسػػية إلبػػراـ االتفػػاؽ. لقػػد كػػاف ىػػذا الموضػػوع غائبػػًا 

أعمػػػف موفػػػاز عالنيػػػة أنػػػو ال يؤيػػػد ىجومػػػًا بشػػػكؿ واضػػػح مػػػف المػػػؤتمر الصػػػحفي لنتنيػػػاىو. ومػػػف جانبػػػو، 
إنػو بالتأكيػد  -في األسبوع الماضي فقط  -إسرائيميًا أحاديًا في الوقت الراىف. وبطبيعة الحاؿ، قاؿ أيضًا 

لف ينضـ إلى الحكومة وكاف عازمًا عمػى إسػقاط نتنيػاىو. وكػاف موفػاز قػد قػاد حػوار الحكومػة اإلسػرائيمية 
دة بشأف إيراف وألمح عالنية بشكؿ متكرر إلػى أف ىجػوـ إسػرائيمي ىػو خيػار ال السابقة مع الواليات المتح

 يمكف إسقاطو مف الحسباف.
وبغض النظر عف الوضع، فإف االتفاؽ يعنػي أنػو لػف تكػوف ىنػاؾ أي انتخابػات مبكػرة تػؤدي إلػى تشػتيت 

محادثػػػات متعػػػددة انتبػػػاه نتنيػػػاىو عػػػف مسػػػألة إيػػػراف. ويمكػػػف لممػػػرء أف يتوقػػػع منػػػو أف يراقػػػب عػػػف كثػػػب ال
يػراف خػالؿ األسػابيع القادمػة. وال يعمػـ أحػد مػا إف كػاف سػيتـ  األطراؼ التي تجمع بيف الواليػات المتحػدة وا 
التوصؿ إلى اتفاؽ نووي عمى المدى القصير بالنظر إلى الحظػر األوروبػي الوشػيؾ عمػى الػنفط اإليرانػي، 

 ى لو لـ تكف مطروحة عمى الطاولة.لكف نتنياىو سيرغب في معرفة أف مصالح إسرائيؿ محمية حت
إلػى جانػب  -ال شؾ أف التحالؼ الجديد يمثػؿ أخبػارًا سػارة بالنسػبة لػوزير الػدفاع إييػود بػاراؾ، الػذي كػاف 

المناصػػر الرئيسػػي لشػػف ىجػػـو إسػػرائيمي. وسػػوؼ يحػػتفظ بػػاراؾ انف بمنصػػبو حتػػى انتخابػػات  -نتنيػػاىو 
جعػػة لػػوزير الػػدفاع، كػػاف نتنيػػاىو سػػيتعرض لضػػغوط حزبيػػة . وبػػالنظر إلػػى القاعػػدة السياسػػية المترا1028

وأخرى الستبداؿ حميفو المقرب في أعقاب إجراء انتخابات مبكرة. إف االحتفاظ بباراؾ يمنح رئيس الػوزراء 
 وقتًا إضافيًا لحساب ما إذا كاف ينبغي شف ىجوـ عسكري وتوقيتو.
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ثػػة رؤسػػاء أركػػاف عسػػكرييف سػػابقيف سػػتجد وبشػػكؿ أوسػػع نطاقػػًا، فػػإف قيػػاـ حكومػػة وحػػدة وطنيػػة تضػػـ ثال
سػػيولة فػػػي حشػػد الػػػدعـ العػػاـ ألي مسػػػار لمفعػػؿ أو الالفعػػػؿ يختػػاره نتنيػػػاىو. ومػػف يؤمنػػػوف بػػأف إسػػػرائيؿ 
ستشف ىجومًا يقارنوف اتفاؽ موفاز بضـ رئيس الوزراء ليفي أشكوؿ لمناحـ بيغف وحزبو المعارض عشػية 

 .2281حرب 
 الفمسطينيون

ا" انف الضػػغط مػػف الػػداخؿ ضػػد توسػػيع مسػػتوطنات الضػػفة الغربيػػة، حيػػث سػػيدعـ سػػيكوف بوسػػع "كاديمػػ
الحزب عمى سبيؿ المثاؿ أف يقتصر بناء الكتؿ االستيطانية ]الجديدة[ في نطاؽ الكتؿ الحالية والمالصقة 

حيث يعيش معظـ المسػتوطنيف. ومػف الناحيػة النظريػة إف ضػـ  2281إلى حد كبير لحدود ما قبؿ حرب 
ديمػػا" قػػد يمػػنح نتنيػػاىو الغطػػاء السياسػػي الػػذي يحتاجػػو لتأييػػد حكػػـ "المحكمػػة العميػػا اإلسػػرائيمية" حػػزب "كا

بإخالء موقع محدد غير مرخص ىذا الصيؼ. لكف حتى الحكومة التي قادىا حزب "كاديما" في الفترة مػا 
لسياسػي ، قد تجنبت تفكيؾ تمؾ المواقػع، حيػث كانػت تخشػى مػف اسػتنزاؼ رصػيدىا ا1002و 1008بيف 

المطمػػوب إلنجػػاز الميمػػة األكبػػر والمتمثمػػة فػػي صػػنع السػػالـ مػػع الفمسػػطينييف. وعػػالوة عمػػى ذلػػؾ، فػػإف 
سػػيظؿ وزيػػرًا لمخارجيػػة، رغػػـ أف وزنػػو النسػػبي فػػي  -المنتقػػد الرئيسػػي لعمميػػة السػػالـ  -أفيغػػدور ليبرلمػػاف 

ع جػراء حقيقػة أف حزبػو )"يسػرائيؿ مجمس الوزراء ونفوذه عمى نتنيػاىو فيمػا يتعمػؽ بعمميػة السػالـ قػد يتراجػ
 بيتينو"( ىو انف ليس الشريؾ الرئيسي األكثر أىمية في اإلئتالؼ.

وبشكؿ عاـ، فإف ضـ حزب "كاديما" يعني وجود احتماالت أفضؿ لصنع السالـ مف ذي قبؿ، ممػا يفسػح 
ؽ. وقػد تكػوف إسػرائيؿ المجاؿ أماـ نتنياىو لممناورة حوؿ ىذه المسػألة عمػى نحػو كػاف يفتقػد إليػو فػي السػاب

حاليًا أكثر مياًل إلرساؿ تمميحات ثنائية عنػدما يتعمػؽ األمػر بجيػود بنػاء الدولػة التػي تحظػى بتأييػد رئػيس 
الػػػوزراء الفمسػػػطيني سػػػالـ فيػػػػاض، أو محاولػػػة اقتراحػػػات أخػػػػرى ىادئػػػة. غيػػػر أنػػػػو فيمػػػا يتعمػػػؽ بمشػػػػاركة 

خابات األمريكية واإلسػرائيمية تعػد ضػيقة. وحتػى فػي واشنطف، فإف النافذة السياسية لذلؾ اإلجراء بيف االنت
حالػػة إعػػادة انتخػػاب الػػرئيس أوبامػػا، فػػإف ىػػذه النافػػذة لػػف تُفػػتح حتػػى تشػػريف الثػػاني/ نػػوفمبر، وفػػي حالػػة 
خسػػارتو، فػػإف النافػػذة ستضػػيؽ بشػػكؿ أكبػػر، بػػالنظر إلػػى أنػػو لػػف يػػتـ تنصػػيب رئػػيس جديػػد حتػػى كػػانوف 

 تشكيؿ حكومة جديدة.الثاني/ يناير وأنو سيحتاج وقت ل
 العالقات األمريكية اإلسرائيمية

عمى الرغـ مف أنو مف المرجح أف ال ُتعّمؽ الحكومة األمريكيػة عمػى الشػؤوف الداخميػة لحكومػة أخػرى، إال 
أنيػػا تفضػػؿ اإلئتالفػػات اإلسػػرائيمية غيػػر القائمػػة عمػػى األحػػزاب اليمينيػػة المؤيػػدة لتوسػػيع المسػػتوطنات. لقػػد 

الناحيػػػة التاريخيػػػة تنظػػػر إلػػػى أحػػػزاب المعارضػػػة اإلسػػػرائيمية عمػػػى أنيػػػا نقػػػاط ضػػػغط  كانػػػت واشػػػنطف مػػػف
لمتعامؿ مع القادة اإلسرائيمييف المشاكسيف. وعمى الرغـ مف عالقات الرئيس األمريكي الضعيفة أحيانًا مع 

الوحػػػدة نتنيػػػاىو، إال أف إدارة أوبامػػػا تجنبػػػت المعػػػب بيػػػذه الورقػػػة. وفػػػي جميػػػع األحػػػواؿ، تسػػػتبعد حكومػػػة 
الوطنية الجديدة ىذا الخيار، ال سيما وأف أعضاء حزب "كاديما" الرئيسيوف يمقوف بالالئمة منذ فترة طويمة 

 عمى تحفظ الواليات المتحدة باعتباره أحد العوامؿ التي ساىمت في تراجع الحزب.
 الخاتمة

حقؽ إنجازات تشريعية فعمية، إف التحالؼ الجديد في إسرائيؿ ىو زواج مصمحة بيف نتنياىو وموفاز. فإذا 
فسػوؼ ُينظػر إليػو عمػى أنػو ُمميبػػـ ومحنػؾ سياسػيًا. لكػف إف كػاف بمثابػة ورقػػة تػيف مػف أجػؿ التقػاعس عػػف 

 الفعؿ، فسوؼ يثبت صحة اتياـ يحيموفيتش بأف األمر ال يعدو كونو حيمة ُمضحكة لمبقاء السياسي.
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 د. عدناف أبو عامر

التفكيػػػر فػػػي انعكاسػػػاتيا عمػػػى الجػػػيش  1022تفػػػرض األحػػػداث التػػػي تشػػػيدىا المنطقػػػة العربيػػػة منػػػذ سػػػنة 
اإلسرائيمي، ويمكف الحديث عف بعض تداعيات "الربيع العربي"، عمى الصعيد العسكري، حاوؿ تمخيصيا 

 ي البارز "غابي سيفوني"، عمى النحو التالي:الخبير العسكر 
 غزة والضفة• 

ال يزاؿ احتماؿ قياـ الجيش بشف ىجوـ عمى قطاع غزة واردًا في كؿ لحظة، بيد أف التحدي األكبر الػذي 
سػػيواجيو مثػػػؿ ىػػػذا اليجػػػـو الواقػػع السياسػػػي الجديػػػد فػػػي مصػػػر، ومػػف شػػػأنو أف يجعػػػؿ العمميػػػة العسػػػكرية 

ح أف تواجو بردة فعؿ حػادة مػف جانػب الػرأي العػاـ المصػري، الػذي سػيطالب حكومتػو  معزولة، ألنو المرج"
بػػػػالرد عمػػػػى )إسػػػػرائيؿ(، ممػػػػا سػػػػيقيد الحركػػػػة النسػػػػبية التػػػػي تمتػػػػع بيػػػػا الجػػػػيش خػػػػالؿ عمميػػػػة "الرصػػػػاص 

 المصبوب".
بات وعميو، فإف الجيش مطالب بالتخطيط لمعممية والمناورة وتنفيذىا بسرعة، فيو ال يممؾ الوقت لشف ضر 

بقػػوة ناريػػة مكثفػػة لفتػػرة زمنيػػة طويمػػة، مػػا يعنػػي أف إلحػػاؽ أضػػرار جسػػيمة بػػالبنى التحتيػػة ومواقػػع حركػػات 
المقاومػػة يتطمػػب عمػػاًل سػػريعًا وضػػربات جويػػة ومنػػاورات ىجوميػػة، وقيػػاـ الػػدوائر السياسػػية بالػػدفاع عػػف 

 .مشروعية العمؿ العسكري، بتوضيح أىدافو أماـ الرأي العاـ الدولي والعربي
أما عمى صعيد الضفة، فقد يكوف الوضع األمني المستقر فييا خادعًا، فػاالنزالؽ لممواجيػة قػد يحػدث فػي 
أي لحظػػة، ممػػا يتطمػػب مػػف الجػػيش بنػػاء جيوزيتػػو لمتصػػدي ألعمػػاؿ التظػػاىرات الشػػعبية الكبيػػرة المػػذكرة 

عداد قوات وتجييزىا بوسػائؿ غيػر قاتمػة لتفريػؽ التظػاىرا ت الواسػعة النطػاؽ، وبسػط باالنتفاضة األولى، وا 
 قدرات الدفاع المناطقية لممستوطنات واستكماليا، والتصدي لمحاوالت االختراؽ المنظمة أو العفوية.

 سيناء والحدود المصرية• 
مف الواضح أف شبو جزيرة سيناء آخذة بالتحوؿ إلى شػريط مػف األراضػي الواقعػة تحػت سػيطرة المنظمػات 

بضػػػة الحكػػػـ المركػػػزي المصػػػري عمييػػػا، رغػػػـ زيػػػادة عديػػػد قػػػوات الجػػػيش المسػػػمحة، بػػػالتوازي مػػػع تراخػػػي ق
النظامي فييا، ومف شأف بناء الجدار العازؿ عمى امتداد الحدود الحّد مف نطاؽ تيريب األسمحة، لكنو لف 

 يوقؼ إطالؽ النار عمى أىداؼ إسرائيمية.
حسػيف الػرّد، تتمثػؿ بزيػادة الكفػاءة، وبالتالي فإف تمبية حاجات المناطؽ الحدودية األخرى، وتوفير وسائؿ ت

والقػػدرة عمػػى نقػػؿ قػػوات بريػػة بسػػرعة مػػف منطقػػة ألخػػرى، فضػػاًل عػػف تػػدخؿ القػػوات الجويػػة والبحريػػة، مػػف 
خالؿ تشكيؿ قيادات عمالنية دوف وجود قوات عسكرية كبيرة، وتنتشر ىذه القيادات العمالنية عمى طػوؿ 

تيػا بنػاء الجيوزيػة وجمػع االسػتخبارات العمالنيػة، ممػا سػيمّكنيا الحدود الجنوبية الغربية لػ)إسرائيؿ(، وميم
شراكيا في المعارؾ بسرعة.  في حاالت الطوارئ مف استيعاب القوات القتالية، وا 

 مستقبل األردن• 
رغػػـ شػػعور الجميػػور األردنػػي بالتمممػػؿ، يمكػػف القػػوؿ إف المممكػػة تخطػػت االضػػطرابات فػػي ىػػذه المرحمػػة، 

كيؼ ستتطور األمور، وبأي سرعة سيتغير الوضع، وىنا تجدر اإلشارة إلى أف  ويبقى مف الصعب معرفة
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الحػػدود معيػػا مخترقػػة، ومػػف المتوقػػع أف يػػتـ تحويػػؿ جػػزء مػػف األعمػػاؿ المعاديػػة نحػػو الحػػدود مػػع األردف 
 غداة استكماؿ الجدار العازؿ عمى طوؿ الحدود الغربية.
حػػدود معػػو سيسػػتغرؽ وقتػػًا طػػوياًل، ممػػا يحػػتـ عمػػى ويبػػدو أف اسػػتكماؿ التجييػػزات المالئمػػة عمػػى طػػوؿ ال

الجػػيش االسػػتعداد لمػػرّد األمثػػؿ فػػي ىػػذه األوضػػاع، بمػػا فييػػا العمػػؿ االسػػتخباراتي، وقػػوات اعتػػراض قميمػػة 
 العدد وسريعة الحركة.

 ىضبة الجوالن • 
ء عمػػى فػػي كػػؿ األحػػواؿ التػػي ستسػػفر عنيػػا االضػػطرابات فػػي سػػورية، فمػػف الميػػـ توقػػع نيايػػة حقبػػة اليػػدو 

طوؿ حػدود الجػوالف فػي المػدى القريػب، ومػف المحتمػؿ أف يعػود التػوتر لمحػدود ألسػباب عديػدة، بػدًءا مػف 
اختراؽ عناصر معادية ليا جراء فقداف سيطرة النظػاـ عمييػا، وصػواًل لمحاوالتػو تػوتير الحػدود لمػدفاع عػف 

 بقائو في الحكـ.
ع سػورية إلػى بػؤرة لمتػوتر وأعمػاؿ العنػؼ، ولػذلؾ وفي الحػالتيف، عمػى الجػيش االسػتعداد لتحػوؿ الحػدود مػ

البد مف تعييف البؤر المعرضة لالضطرابات واالختراقات عمى امتداد الحدود، وتعزيزىػا بواسػطة اسػتكماؿ 
صػػالح البنػػى الدفاعيػػة ضػػد محػػاوالت االختػػراؽ. وينبغػػي لمجػػيش بنػػاء وحػػدات عسػػكرية خاصػػة ميمتيػػا  وا 

اسػػػػتخداـ الوسػػػػائؿ المالئمػػػػة، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ جمػػػػع المعمومػػػػات  التصػػػػدي بفاعميػػػػة ألحػػػػداث مماثمػػػػة عبػػػػر
االسػػتخباراتية، ووضػػع قػػوات فػػي حالػػة الجيوزيػػة لمعمػػؿ حسػػب جػػدوؿ زمنػػي مالئػػـ، وتقويػػة نظػػاـ الػػدفاع 

 المناطقي، والتأكد مف كوف مستوطنات الجوالف مجيزة وآمنة ومتدربة عمى سيناريوىات تصعيد مماثمة.
لػػواردة أعػػاله، لػػـ تصػػؿ إلػػى خاتمتيػػا، ممػػا يتطمػػب مػػف الجػػيش اإلسػػرائيمي عػػدـ أخيػػرًا فػػإف كػػؿ التغييػػرات ا

تجاىػػػػؿ األخطػػػػار الكامنػػػػة فييػػػػا عمػػػػى المػػػػدى القصػػػػير، والتحقػػػػؽ مػػػػف قدرتػػػػو عمػػػػى تقػػػػديـ أجوبػػػػة عمػػػػى 
 السيناريوىات المتعددة.

 11/4/1101، فمسطين أون الين
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 محمد السّماؾ
ة تحػػوؿ اسػػرائيؿ مػػف الصػػييونية الػػى الييوديػػة يبػػدو اف بنيػػاميف نتنيػػاىو، رئػػيس الحكومػػة مرشػػح مػػع سػػرع

ألف يصػػبح الرجػػؿ األخطػػر فػػي الشػػرؽ األوسػػط، لػػيس عمػػى الفمسػػطينييف وحػػدىـ، انمػػا عمػػى االسػػرائيمييف 
 أيضًا.

الغربيػة وضػميا الػى  اف قراءة متأنية لمواقفو بتوسيع وتسػريع وتيػرة بنػاء المسػتوطنات الييوديػة فػي الضػفة
بعػػػاد العػػػرب مسػػػمميف ومسػػػيحييف الػػػى خػػػارج حػػػدود الدولػػػة الييوديػػػة وعرقمػػػة مشػػػروع التسػػػوية  اسػػػرائيؿ، وا 
السياسية عمى قاعدة الدولتيف، ترسـ صورة لو تعيد الى األذىػاف الصػورة األولػى التػي رسػمت عػف ادولػؼ 

ي أوروبػػة والعػػالـ. قػػد يبػػدو ىػػذا التشػػبيو ىتمػػر قبػػؿ أف يصػػبح الرجػػؿ األوؿ فػػي ألمانيػػا، والرجػػؿ األخطػػر فػػ
مثيرًا لالستغرب. ولكف ىػذا مػا حػدث أيضػًا عنػدما بػدأ ىتمػر اطالالتػو العنصػرية الفجػة فػي مدينػة ميػونيا 

 األلمانية في منتصؼ العشرينات مف القرف الماضي.
ىتمر. وفػي كاف مراسؿ صحيفة ىيرست االميركية كارؿ فوف ويفرد اوؿ صحفي أميركي يجري مقابمة مع 

وصػػػفو بأنػػػو "متحػػػدث جػػػذاب يتمتػػػع بعبقريػػػة  2211المقابمػػػة التػػػي نشػػػرىا عنػػػو فػػػي عػػػدد تشػػػريف الثػػػاني 
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تنظيمية، وانو قادر عمى استقطاب الجماىير مما قد يجعؿ منو في وقت قريب ديكتاتورًا عمى بافاريا كميا 
." 

نفسػيـ اخػػذوا ىتمػر عمػػى مأخػذ الجػػد. مػع ذلػؾ فػػاف القميػؿ مػػف األميػركييف واألوروبيػػيف بمػف فػييـ األلمػػاف أ
كانوا ينظروف الى تصرفاتو وحركاتو وكمماتو باستيزاء وسخرية. وكانوا يصفونو بالميرج السياسي لمواقفػو 
الشػػػديدة التطػػػرؼ. وىػػػي الصػػػفات ذاتيػػػا التػػػي تطمػػػؽ اليػػػوـ عمػػػى نتنيػػػاىو أيضػػػًا. اال اف مػػػف الصػػػحافييف 

راسػػؿ صػػحيفة شػػيكاغو ديمػػي، مػػف شػػعر بػػالخطر الػػذي كالصػػحفي الييػػودي األميركػػي ادغػػار مػػاورير، م
يمثمو ىتمر في وقت مبكػر. فقػد حػذر مػاورير الييػود األلمػاف فػي مقػاالت نشػرتيا لػو الصػحيفة االميركيػة، 
مما قد ينتظػرىـ مػف ىتمػر. ودعػاىـ الػى التفكيػر بمغػادرة ألمانيػا قبػؿ أف ييػّب اعصػار النازيػة الػذي تمثػؿ 

ولكػػػف الكثيػػػريف مػػػنيـ لػػػـ يصػػػدقوه. والقمػػػة الصػػػغيرة فقػػػط، اسػػػتجابت لدعوتػػػو  فيمػػػا بعػػػد بالمحرقػػػة الكبػػػرى.
بػػػاليجرة وأنقػػػذت نفسػػػيا فػػػي الوقػػػت المناسػػػب. ذلػػػؾ اف الييػػػود األلمػػػاف لػػػـ يتصػػػوروا لمحظػػػة اف الشػػػعب 
األلمػػاني سػػوؼ يمتػػؼ يومػػًا حػػوؿ ىػػذا "الميػػرج" وانيػػـ سػػوؼ يطيعونػػو طاعػػة عميػػاء. امػػا األميركيػػوف فمػػـ 

لتحذيرات المبكرة بجدية، ألنيـ ما كانوا يتصػوروف انيػـ سػوؼ يخوضػوف حربػًا عالميػة ثانيػة يتعامموا مع ا
 ولما تندمؿ بعد جراحاتيـ مف الحرب العالمية األولى.

وبقيػة القصػػة معروفػة. وىػػذه البقيػة تشػػكؿ بدايػة القصػػة مػع نتنيػػاىو. كػاف ىتمػػر يتحػدث عػػف إقامػة ألمانيػػا 
اسػػرائيؿ الكبػػرى. وكػػاف ىتمػػر يرفػػع شػػعار "ألمانيػػا لالمػػاف"، ونتنيػػاىو الكبػػرى ونتنيػػاىو يتحػػدث اليػػوـ عػػف 

يرفع اليوـ شعار "اسرائيؿ لمييود" ؛ وكػاف ىتمػر يتحػدث عػف تصػفية مػف كػاف يطمػؽ عمػييـ لقػب "األعػداء 
الػداخمييف" وكػػاف يقصػػد بيػـ الييػػود بشػػكؿ خػاص، وىػػو التعبيػػر ذاتػو الػػذي يسػػتخدمو نتنيػاىو فػػي الحػػديث 

 ييف العرب الذيف يصفيـ بأنيـ يشكموف ديموغرافيًا قنبمة موقوتة تيدد ىوية اسرائيؿ وأمنيا.عف الفمسطين
. وبػػدأ نتنيػػاىو مشػػروعو بضػػـ المسػػتوطنات 2285بػػدأ ىتمػػر مشػػروعو بضػػـ النمسػػا الػػى ألمانيػػا فػػي عػػاـ 

ُُ شػرارة الحػرب الييودية في الضفة الغربية المحتمة الػى اسػرائيؿ. ثػـ فاجػأ ىتمػر العػالـ بغػزو بولنػده مطمقػ ًا
العالميػػػة الثانيػػػة. فػػػأيف سػػػيفاجا نتنيػػػاىو العػػػالـأ.. ىػػػؿ تكػػػوف المفاجػػػأة بتمريػػػر عػػػدواف تػػػدميري يسػػػتيدؼ 

 المسجد األقصى، كمدخؿ لضـ القدس الشرقية وتفريغيا بالقوة مف مواطنييا العربأ.
لوقػػت بالعػػداء بػػيف ربمػػا كػػاف فػػي حسػػابات ىتمػػر اسػػتغالؿ الفرصػػة التاريخيػػة التػػي كانػػت تتمثػػؿ فػػي ذلػػؾ ا

الشيوعية ممثمة بروسػيا والرأسػمالية ممثمػة بالواليػات المتحػدة لتمريػر مشػروعو العنصػري. وربمػا يكػوف فػي 
حسػػػابات نتنيػػػاىو اليػػػـو اسػػػتغالؿ الفرصػػػة التاريخيػػػة التػػػي تتمثػػػؿ اليػػػـو فػػػي الصػػػراعات العربيػػػة مػػػع دوؿ 

ىرة االنقسػػػامات العربيػػػة الداخميػػػة عمػػػى الجػػػوار، وخاصػػػة مػػػع ايػػػراف، والتػػػي تتمثػػػؿ أيضػػػًا فػػػي انتشػػػار ظػػػا
خمفيػػات عنصػػرية ودينيػػة ومذىبيػػة، والتػػي يحجػػب حقيقػػة خطرىػػا غبػػار حركػػات التغييػػر التػػي تيػػب عمػػى 

 العالـ العربي مغربًا ومشرقًا.
فكمػػا وجػػد ىتمػػر الفرصػػة السػػانحة داخميػػًا وخارجيػػًا لإلنقضػػاض عمػػى بولنػػدة، كػػذلؾ يجػػد نتنيػػاىو الفرصػػة 

بصعود األصولية الييودية وتراجػع الصػييونية العممانيػة، وخارجيػًا بالتشػرذـ العربػي وتشػتت سانحة داخميًا 
 القرار الموحد.. لإلنقضاض عمى القدس.

يشعر نتنياىو اف اسرائيؿ تتمتع انف بفػائض مػف القػوة العسػكرية. فالصػناعة العسػكرية االسػرائيمية حققػت 
ة والصواريا التػي تحمػؿ رؤوسػًا نوويػة. وكػذلؾ عمػى صػعيد انجازات كبيرة عمى صعيد انتاج القنابؿ الذكي

فف القتاؿ عف ُبعد بواسطة التوجيو االلكتروني. فيي تممؾ قوات جوية تصنؼ عمى انيا الرابعة في العالـ 
) بعػػد القػػوات األميركيػػة والروسػػية والصػػينية(. كمػػا انيػػا تممػػؾ اسػػطواًل بحريػػًا معػػززًا بالغواصػػات األلمانيػػة 
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شر قطعو في مياه شرؽ البحر المتوسط وشماؿ البحر األحمر. وىو مػا عمػؿ عميػو ىتمػر قبػؿ الصنع، تنت
غزو بولندة. وىذا الشعور بفائض القوة يولد الشعور بفائض الثقػة بػالنفس الػذي يشػكؿ بػدوره الحػافز عمػى 

 شف الحرب.
ولكػػف  .2281بعػػض الحسػػابات الخاطئػػة تسػػتدرج أصػػحابيا الػػى الحػػرب كمػػا حػػدث مػػع مصػػر فػػي عػػاـ 

اسرائيؿ بقوتيا العسكرية الذاتية، وبحالة الضػعؼ التػي تمػر بيػا الػدوؿ العربيػة، ال تعتقػد انيػا تواجػو خطػأ 
في حساباتيا. بؿ اف كؿ المظاىر الخارجية تعزز لدييا الشعور بأف الفرصة متاحة لالقػداـ عمػى مثػؿ مػا 

 أقدـ عميو ىتمر عندما احتؿ بولندة !!.
ارتفعػت أصػوات المانيػة تنبػو وتحػذر. وقػد تعػرض أصػحابيا الػى االدانػػة  2282فػي ذلػؾ الوقػت مػف عػاـ 

والى االتياـ بالالوطنية، مما حمؿ الكثيريف منيـ عمى اليجػرة الػى بريطانيػا وحتػى الػى الواليػات المتحػدة. 
 ة.وكاف مف بيف المياجريف عمماء شكموا النواة األولى لمصناعة النووية والصاروخية في الواليات المتحد

واليػػوـ ترتفػػع أصػػوات اسػػرائيمية تنبػػو وتحػػذر أيضػػًا، ومػػف بيػػنيـ مجموعػػة المػػؤرخيف الييػػود الجػػدد. وعمػػى 
 Theسبيؿ المثاؿ، صدر مؤخرًا كتاب لواحد منيـ ىو المؤرخ غيرشوـ غورنبرغ وعنوانو : تآكػؿ اسػرائيؿ 

Unmaking of Israelتيػا بػذاتيا مػف خػالؿ . وفي ىذا الكتاب يحذر غورنبرغ مػف اف اسػرائيؿ تمغػي ذا
السياسػػة التػػي تتبعيػػا. وانػػو كييػػودي اسػػرائيمي اذ يحػػذر مػػف خطػػورة ىػػذه السياسػػة، ينطمػػؽ فػػي دفاعػػو عػػف 

 اسرائيؿ الى التأكيد عمى وجوب تحقيؽ األمور الثالثة انتية :
يجػػػا د سػػػبيؿ أواًل : وقػػؼ بنػػػاء المسػػػتوطنات الييوديػػػة وانيػػػاء االحػػػتالؿ االسػػػرائيمي لاراضػػػي الفمسػػػطينية وا 

 لتسوية سممية عمى أساس تقاسـ األرض الواقعة بيف البحر )المتوسط( والنير)األردف(.
ثانيػػًا: الفصػػؿ بػػيف الدولػػة والكنػػيس، خاصػػة بعػػد اسػػتقواء الحركػػة الدينيػػة الييوديػػة حتػػى فػػي عمميػػة اتخػػاذ 

 القرارات السياسية.
 المواطنيف بحقوؽ متساوية.ثالثًا : التحوؿ مف العنصرية الى الديمقراطية بحيث يتمتع كؿ 

ويبرر غورنبرغ وضع كتابػو الجػريء الجديػد بأنػو خػائؼ عمػى اسػرائيؿ التػي بسياسػتيا الحاليػة تمغػي ذاتيػا 
بػػػذاتيا. ولعمػػػو رأى بعػػػيف المػػػؤرخ الػػػى أيػػػف تقػػػود السياسػػػة العنصػػػرية اسػػػرائيؿ والػػػى أيػػػف سػػػيجرىا الشػػػعور 

ئض التطػػػرؼ العنصػػػري الػػػذي يتمتػػػع بػػػو نتنيػػػاىو بفػػػائض القػػػوة العسػػػكرية وبفػػػائض الثقػػػة بػػػالنفس.. وبفػػػا
 بتحالفو مع رئيس حزب كاديما شاؤوؿ موفاز، والى يمينو وزير خارجيتو ليبرماف!!

عامػػًا عػػاش الشػػرؽ األوسػػط طواليػػا ىػػدنات بػػيف حػػروب. ربمػػا يشػػعر  81لقػػد مػػر عمػػى اعػػالف اسػػرائيؿ 
ي كػؿ الحػروب تمامػًا كمػا شػعر ىتمػر نتنياىو انف اف الوقت مناسب لشف حرب يعتقػد انيػا يمكػف أف تنيػ

 مف قبؿ. ولكف ماذا كانت النتيجة أ
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 بف كسبيت
منذ وقت غير بعيد، في منتدى ألمنيػيف سػابقيف، اجتمػع كثيػر مػف قػادة أذرع األمػف اإلسػرائيمية السػابقيف. 

لعسكرية(، قادة سالح جو، رؤساء موساد وما شابو. كاف ىناؾ رؤساء شاباؾ وأماف )شعبة االستخبارات ا
جميعيـ كػانوا متقاعػديف، مػف قػدماء المؤسسػة، شػركاء فػي األسػرار المكتومػة، زمػالء كػانوا فػي كػؿ مكػاف 
ورأوا كػػؿ شػػيء. ودار الجػػداؿ حػػوؿ الموضػػوع اإليرانػػي. ىػػؿ ينبغػػي أو ال ينبغػػي إلسػػرائيؿ/ وىػػؿ إسػػرائيؿ 
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عسػكريًا وحػدىا ضػد إيػراف. والنتيجػة كانػت حاسػمة. عػدا اثنػيف فقػط، كػؿ  قادرة أو غير قػادرة عمػى العمػؿ
الحضور أيدوا الخيار الثاني بأنو محظور عمى إسرائيؿ أف توّجو وحػدىا ضػربة عسػكرية إليػراف. واالثنػاف 
انخػػراف المػػذاف خالفػػا ىػػذا الػػرأي كانػػا رئػػيس الموسػػاد األسػػبؽ شػػبتاي شػػافيت ورئػػيس شػػعبة االسػػتخبارات 

 الجنراؿ احتياط عاموس يادليف.األسبؽ 
وعمى الدواـ كاف شػافيت يعتبػر محاربػًا ييػرع نحػو األخطػار )وىػو نفسػو أفمػت مػف االعتقػاؿ فػي كونػاكري 
غينيا في أفريقيا قبؿ بضعة شيور(، أما يادليف فيتمتع بصورة الشخص المعتػدؿ والمتّػزف، والػذي ال ييػرع 

برراتيمػػا وأسػػبابيما، فعػػاًل مثػػؿ كػػؿ َمػػف عػػرض الػػرأي بسػػيولة لمغػػوص فػػي المغػػامرات. وعػػرض االثنػػاف م
المعػاكس. فمػػا الػذي يثبتػػو ذلػؾأ جوىريػػًا: ال شػيء. الجػػداؿ دائػر بكامػػؿ شػدتو. ولػػيس ألي مػف الطػػرفيف، 
األغمبية أو األقمية، احتكار لمحقيقة المطمقة. كما ليس بالوسع التكيف فعاًل بما يمكف أف ينجـ عف ىجػوـ 

عمى إيراف. العواقب عمينا، عمػييـ، عمػى المنطقػة والعػالـ. قػد يكػوف األمػر نجاحػًا  عسكري إسرائيمي منفرد
بػػاىرًا، ويمكػػف أف يتحػػّوؿ إلػػى كارثػػة، وقػػد يكػػوف شػػيئًا مػػا فػػي المنتصػػؼ. ال مػػأثرة كبػػرى وال أيضػػًا كارثػػة 

 شديدة.
طػػائرات سػػالح الجػػو واألمػػر األىػػـ ىػػو مػػوازيف القػػوى. ىنػػاؾ أغمبيػػة كبيػػرة تؤيػػد أولئػػؾ القػػائميف بأنػػو لػػيس ل

اإلسرائيمي ما تبحث عنو فوؽ فورتشف. وىذه األغمبية قائمة أيضًا في المؤسسة األمنيػة الحاليػة، بػؿ وفػي 
الجنػػاح السياسػػي، وىػػو التسػػاعية السػػرية )الثمانيػػة زائػػد موفػػاز(، رغػػـ أف التقػػدير ىػػو أف نتنيػػاىو وبػػاراؾ 

ي المصػغر إذا أرادا. وبالمناسػبة، فػإف لنائػب رئػيس بوسعيما أف يحققػا لنفسػيما أغمبيػة فػي المجمػس الػوزار 
. فدعونا ننتظر ونرى إف كانت  الحكومة موفاز )وينبغي التعود عمى ىذا المقب( موقؼ حاسـ ضد اليجـو
ستبقى عمى حاليا بعد أف يعالج أمرىػا إييػود بػاراؾ، والػذي عنػده، بالمناسػبة، يسػتحيؿ فعػاًل معرفػة موقفػو 

ذا كاف األمر حاجة ميكافيمية لممناورة عمى أحد ما، أـ أف ذلؾ مف أجؿ أف يبقػى فػي وزارة  الحقيقي أبدًا وا 
الػػدفاع وقتػػًا أطػػوؿ، أـ أف ىػػذا موقػػؼ حقيقػػي. أمػػا مػػف يحػػاوؿ تػػوفير وزف مضػػاد فيػػو الػػرئيس، شػػمعوف 
بيريػػز، الػػذي وقػػؼ بكػػؿ ثقمػػو، وبقدرتػػو عمػػى اإلقنػػاع وبجيػػده الػػذي ال يكػػؿ فػػي الجانػػب انخػػر، ليعػػارض 

ة. لقد حظيت حكومة الوحدة الوطنية بدعـ بيريز في بياف نشره خالؿ زيارتو لكندا، فػي األسػاس ألنػو بشد
 يعرؼ عف قرب موقؼ موفاز.

ويشػػكؿ انضػػماـ موفػػاز إلػػى ىيئػػة الثمانيػػة إضػػافة قػػوة، عمػػى األقػػؿ نظريػػًا، لرافضػػي اليجػػوـ فػػي الظػػروؼ 
في يـو االثنيف مف األسػبوع الفائػت، فػي ثالثػة الحالية )ميريدور، يعموف، بيغف، يشاي(. ومف جية أخرى 

لقاءات ماراثونية أجراىا موفاز ونتنياىو في بيت رئػيس الػوزراء قبػؿ إبػراـ الحمػؼ بينيمػا، احتػّؿ الموضػوع 
اإليراني حيزًا محترمًا مف الوقت. وكاف موفاز ضد خطة الفصػؿ وانقمػب عمػى موقفػو، وكػاف ضػد الخػروج 

ذا تقمب مرة أخرى فػإف ىػذا  مف الميكود وانشؽ عنو، وكاف ضد االنضماـ لحكومة نتنياىو وانضـ إلييا. وا 
 لف يفاجا أحدًا. سوؼ نتفاجأ إذا لـ يتقمب.

 التاريخ ينتظر
في ىذه األثناء ينبغي عمى نتنياىو اتخاذ قرار فوري حػوؿ وجيتػو فػي المواضػيع األخػرى. ويبػدو لػي أنيػا 

غوط شديدة، متناقضة. ويصعب تذكر زعيـ إسرائيمي ترتبت ال تقؿ وجودية، وربما تزيد. وتمارس عميو ض
. فالظروؼ رتبػت لػو ظػروؼ مختبػر لصػنع التػاريا. وىػو 1021أوضاعو بشكؿ كامؿ مثؿ نتنياىو العاـ 

كاف فقط بحاجة ألف ييز رأسو وينطمؽ. وخالفًا لممجازفات التي أخذىا في حينو عمى عػاتقيـ أنػاس مثػؿ 
ف نتنياىو إذا أراد، سيسير عمى المضػموف. فيػو يمتمػؾ أغمبيػة سػاحقة فػي أرييؿ شاروف واسحؽ رابيف، فإ
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الكنيسػػت. ولديػػو أغمبيػػة ىائمػػة فػػي صػػفوؼ الجميػػور. وىنػػاؾ تػػوؽ ىائػػؿ لتغييػػر تػػاريخي ألسػػموب الحكػػـ 
المػػتعفف عنػػدنا )وبالمناسػػبة ضػػمف ذلػػؾ أسػػموب االنتخابػػات التمييديػػة الفاسػػد مػػف أساسػػو(. وىنػػاؾ حاجػػة 

شػراؾ ممحة إلنياء ال ظمـ المتواصؿ الذي قد يحدث عاىة قومية شديدة في كؿ ما يتصؿ بتوزيػع العػبء وا 
الحريديـ في الجيد المدني الممـز لكؿ شاب في ىذه البالد. وىناؾ خطط جػاىزة. والكػؿ ينتظػر قػراره. ىػؿ 

 مػػع الحريػػديـ« التحػػالؼ التػػاريخي»سػػينجح فػػي أف يغيػػر لنفسػػو وجيػػة الػػرأس، وىػػؿ سػػينجح فػػي فيػػـ أف 
يجمب عميو وعمينا الكوارثأ وىؿ سييّز خصره ويفيـ أف تنفيذ ىذه األمور سيجعمو زعيمًا ذا قاـ، ويسػمح 
لو باحتالؿ الوسط السياسػي، وأف يخػرج مػف الحمبػة خصػومو األشػد ويخصػي انتقػاداتيـ القاسػية، المبػررة، 

أف والػده، البروفيسػور  المصوبة نحوه مف كؿ اتجاهأ ىؿ سيتغمب عمى الخوؼأ ىؿ سػيثبت، فػي النيايػة،
صػػػوت »بنتسػػػيوف نتنيػػػاىو، أخطػػػأ عنػػػدما قػػػاؿ فػػػي مقابمػػػة صػػػحافية )مسػػػجمة أذيعػػػت قبػػػؿ أسػػػبوعيف فػػػي 

، ولكنو ليس ناضػجًا بعػد ألف يكػوف الرجػؿ رقػـ 1، يوـ وفاتو( بأف ابنو يكوف ممتازًا كالرجؿ رقـ «إسرائيؿ
 واحدأ

جربة تعممنا أنو حتى عندما يقرر أف يفعؿ، يثرثر إف الخطر األشد الذي يواجو نتنياىو ىو شخصيتو. والت
عمى األرض. وفي النياية، يحاوؿ إرضاء الجميع. وانو سيحاوؿ إيجاد حػؿ مؤقػت، يبقػي الطػرفيف مػع ال 
شيء، ويدفع ثمنًا باىظًا )بالضبط كما حدث في اتفػاؽ واي بالنتيشػف، الػذي قػاد توقيعػو عميػو إلػى ابتعػاد 

فيػػذ االتفػاؽ أغضػػب اليسػػار والوسػط(. ونتنيػػاىو مثػػؿ نتنيػاىو، تغريػػو محاولػػة اليمػيف عنػػو، كمػا أف عػػدـ تن
بقائيػػػا سػػػميمة، وفػػػي النيايػػػة، كالعػػػادة، يأكػػػؿ األسػػػماؾ النتنػػػة ويطػػػرد مػػػف المدينػػػة. وينبغػػػي  أكػػػؿ الكعكػػػة وا 
الصػػالة ألف ال تتحقػػؽ نبػػوءات الغضػػب ىػػذه. وأف يكػػوف الرجػػؿ قػػد نضػػج، واسػػتجمع قػػواه، وعػػزز عمػػوده 

لقيمي والتاريخي وقرر أف يجسد الثناء )غير المبػرر( الػذي تمقػاه مػف الػرئيس شػمعوف بيريػز عمػى الفقري ا
إذف، سػػيدي رئػػيس الحكومػػة، التػػاريا ينتظػػرؾ. «. والػػدؾ كتػػب التػػاريا، وأنػػت تصػػنع التػػاريا»قبػػر والػػده: 

 رجاؤنا أف ال تواصؿ المماطمة. قـ بصناعتو مف جديد.
 سماحة الحاخام

ؿ: فػػي األسػػبوع الفائػػت ظيػػر عضػػو الكنيسػػت الحاخػػاـ حػػاييـ أمسػػمـ فػػي مػػؤتمر مركػػز بمناسػػبة قػػانوف طػػا
أبحاث األمف القومي في تؿ أبيب وتحّدث فػي الموضػوع. والحاخػاـ أمسػمـ ىػو الظػاىرة اإليجابيػة الوحيػدة 
التي وقعػت لنػا فػي السػنوات األخيػرة. إذ أنػو تػرؾ عمػى سػامعيو، كبػار قػدامى رجػاؿ األمػف والخارجيػة فػي 
إسػػرائيؿ، انطباعػػػًا شػػػديدًا. وأرسػػػؿ لػػػو ييػػودا بػػػف مئيػػػر الحقػػػًا رسػػػالة وصػػؼ فييػػػا كالمػػػو بأنػػػو يكػػػاد يكػػػوف 

 وبحؽ.«. منزالً »
إف انسحاب شػاس مػف المجنػة التػي أقيمػت لتغييػر قػانوف طػاؿ يثبػت مػرة أخػرى »وىاكـ ما قالو لي أمس: 

مػػرة. وكمػػا فػػي قضػػية البنػػات فػػي  أف شػػاس تابعػػة ألغػػودات إسػػرائيؿ، وأنيػػا حػػزب يخػػوف ناخبيػػو مػػرة تمػػو
عمانويػؿ، وقضػػية التيويػد، تواصػػؿ شػاس العمػػؿ ضػد الجميػػور الشػرقي التػػوراتي المعتػدؿ، المتنػػور، وىػػي 

فػػي المئػػة مػػف ناخبييػػا ىػػـ مػػف معتمػػري القبعػػات الدينيػػة المنسػػوجة، وىػػـ صػػياينة  50تواصػػؿ تجاىػػؿ أف 
خدـ شاس أجنػدة حزبيػا األـ، أغػودات إسػرائيؿ، يخدموف في الجيش ويعمموف. وبداًل مف العمؿ ألجميـ، ت

 «.وتواصؿ مساعييا لتحويؿ جميورىا إلى جميور متيرب مف الخدمة العسكرية
وحسب أمسمـ، الذي طرد مف شػاس )وحسػنا أنيػـ فعمػوا ذلػؾ(، ىنػاؾ إجمػاع حػوؿ اسػتحالة أخػذ الحريػديـ 

التوراة، يستطيع فعؿ ذلؾ، وبؿ وينبغي أف بالقوة إلى ديواف التجنيد، وأف مف يريد أف يقتؿ نفسو في خيمة 
المشكمة تكمف في أف معظـ مف يتواجػدوف حاليػًا فػي المػدارس »يفعؿ ذلؾ لتحسيف ظروفو. وىو يقوؿ إف 
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الدينية ال يريدوف ذلؾ. ولذلؾ يصػؿ مئػة ألػؼ حريػدي فجػأة لحضػور جنػازة، ألنػو لػيس لػدييـ مػا يفعمػوف، 
ر وأماكف كثيرة أخرى في القػدس جماعػات كثيػرة مػف الحريػديـ وىذا أيضًا سبب أنؾ ترى في حديقة سشاك

الضجريف يتزاحموف عند أكشاؾ البيع أو يييموف عمى وجوىيـ، وىػذا سػبب أنيػـ يركضػوف لمتظػاىر عنػد 
قبػػور عبػػدة األصػػناـ ويبحثػػوف تحػػت األرض عػػف شػػيء يفعمونػػو. إنيػػـ يخػػدعوف دولػػة بكامميػػا. ىنػػاؾ فػػي 

تػوراتيـ إيمػانيـ، وال خديعػة أكبػر مػف ذلػؾ. ينبغػي وقػؼ ىػذا. ىػؿ تعمػػـ  ألػؼ شػاب 15المػدارس التوراتيػة 
ماذا يعني قتؿ نفسػؾ فػي خيمػة التػوراةأ فػي الجػزء األخيػر مػف فصػوؿ انبػاء مكتػوب أف التػوراة تسػتوعب 

شػػيئًا. ويػػدرج فييػػا بػػيف أمػػور أخػػرى مزايػػا مثػػؿ قمػػة المسػػير، قمػػة المػػذة، قمػػة النػػوـ، قمػػة الكػػالـ، قمػػة  15فػػي 
، وقػػدرة تحمػػؿ، وفقػط كػػؿ مػػف الم عػب والقائمػػة تطػػوؿ. فػاألمر يتطمػػب إرادة شػػديدة ودأبػًا، ويحتػػاج إلػػى عػـز

ألػػؼ دارس تػػوراة،  280يممػؾ ذلػػؾ، يتسػػامى ويسػتوعب التػػوراة. وأنػػا أقػوؿ لػػؾ إف مػػف يػروي لنػػا بػػأف لػدينا 
وتعمنيا، ألف ىػذه  إنما يخدع. ىناؾ أقؿ مف نصؼ ىذا العدد. وكاف ينبغي لشاس أف تخرج بيذه الحقيقة

ذا انسػحبت أغػودات  ىي الييودية الشرقية الحقيقية، وبداًل مف ذلؾ تحّولػت إلػى ذيػؿ ألغػودات إسػرائيؿ. وا 
إسػػرائيؿ مػػف االئػػتالؼ، سػػوؼ تػػرى شػػاس بعػػد أسػػبوع خػػارج االئػػتالؼ. وىػػذا ىػػو الواقػػع انف، إذ بعػػد أف 

جػػأة تبعػػو إيمػػي يشػػاي. ىػػذا عػػار. إنيػػـ أعمػػف جفنػػي )مػػف أغػػودات إسػػرائيؿ( عػػدـ مشػػاركتو فػػي المجنػػة، ف
يخدعوننا، وىـ يحولوف جميورًا معتداًل، صييونيًا وخالقًا إلى جميور جاىؿ وضعيؼ. وأنا أقوؿ، إف مػف 
ذا لػـ يكػف ليػـ مكػاف فػي  يتعمـ حقػًا، ينبغػي أف يػتعمـ. ومػف ال يػتعمـ يجػب أف يػؤدي الخدمػة العسػكرية. وا 

 «.ةالجيش، فميؤدوا خدمة لممجتمع والدول
ويػػػروي أمسػػػمـ أف مواقػػػع حريديػػػة نشػػػرت مطمػػػع األسػػػبوع اقتباسػػػات عػػػف كػػػالـ مسػػػؤوؿ فػػػي شػػػاس قػػػاؿ إف 
بالوسع تجنيد عشرة آالؼ مف أبناء المدارس الدينية الذيف ال يتعمموف فعاًل. ولكف في يوـ االثنيف، عندما 

 رض.قررت شاس االنسحاب مف المجنة، اختفت ىذه االقتباسات تمامًا. ابتمعتيا األ
األشكينازية عمى ما يبػدو حػّددت لنفسػيا ىػدفًا، وشػاس تراجعػت. لقػد صػرخوا عمػييـ كيػؼ »وىو يقوؿ إف 

تتجرؤوف عمى االعتراؼ بأف ىناؾ أناسًا ال يتعمموف فعػاًل، وشػاس تراجعػت مػذعورة. شػاس ليسػت مؤىمػة 
تفضػػػؿ أف تخػػػوف ألف تقػػػوؿ لمحريػػػديـ األشػػػكناز، عفػػػوًا، أنػػػا لسػػػت مػػػنكـ، وقصػػػتكـ ليسػػػت قصػػػتنا. وىػػػي 

ناخبييا وتأمؿ أف تقنعيـ في يوـ االنتخابات بالعودة النتخابيا عبر ركػوب أي تػذكرة فػي اتجػاه واحػد إلػى 
الجنة. والميـ أف ال يقولوا صراحة أنو وفؽ الييودية السفارادية، مف يريػد أف يػتعّمـ، فميػتعّمـ. ومػف ال يريػد 

ـ سأواصػػػؿ قػػػوؿ ىػػػذه الحقيقػػػة فػػػوؽ كػػػؿ منبػػػر. وال أحػػػد فميػػػؤِد الخدمػػػة العسػػػكرية. ولكنػػػي أنػػػا حػػػاييـ أمسػػػم
سيعممني ماذا يعني تعمـ التوراة. فالمتساموف الذيف يميتوف أنفسيـ، الحقيقوف، الصابروف، الػذيف يتنػازلوف 
عف تفاىات ىذا العالـ، ينبغػي أف نحػافظ عمػييـ وتجػب مسػاعدتيـ ألف التػوراة حافظػت عمينػا وىػي أغمػى 

أف يغػػدو ورقػػة تػػوت تغطػػي عػػورات البػػاقيف، عشػػرات األلػػوؼ مػػف المتيػػربيف مػػف مػػا لػػدينا. ولكػػف محظػػور 
الخدمػػة العسػػكرية. فػػي محاضػػرتي فػػي مركػػز دراسػػات األمػػف القػػومي، قمػػت إننػػي أشػػعر بالخجػػؿ والميانػػة 
باسػـ التػوراة. وأنػػا أرى عشػرات األلػػوؼ ممػف يختبئػػوف خمػؼ عباءتيػا. وسػػوؼ أحػارب مػػف أجػؿ الدارسػػيف 

يش اإلسرائيمي بوسعو التنازؿ عنيـ، بالضبط مثمما يتنازؿ عف الرياضييف المتفػوقيف وعػف الحقيقييف، والج
آخريف. ولكف كؿ الباقي، ممف يجولوف في الشػوارع، مػف دوف حكػـ وال حػاكـ، مػف دوف صػالة وال دعػاء، 

الجػيش كميـ جميعًا يجب أف يؤدوا الخدمة العسكرية. فجأة صاروا يدققوف في األحرؼ، فجأة يزعموف أف 
لى األبد  «.ينبغي أف يكّيؼ نفسو مف أجؿ أف ينضّموا إليو. ىذه الكذبة يجب التوقؼ عنيا مرة وا 
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وآمػؿ أف يخػوض بيػا االنتخابػات لمكنيسػت. « عاـ شميـ»إلى ىنا كالـ الحاخاـ أمسمـ، الذي أنشأ جمعية 
نم  ا أممنا أيضًا.ىناؾ وضع أنو رغـ عممانيتي التي أفخر بيا سأصّوت لو. إنو ليس أمميـ، وا 

 07/4/1101معاريف 
 10/4/1101، السفير، بيروت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كاريكاتير: 47

 

 
 10/4/1101الراية، الدوحة،                            


