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 ل حركـــة حمـــاسيـــحموت فـــق يقطـــع زيارتـــه إلـــى غـــزة ويعـــود إلـــى الضـــفةحكومـــة التوا وفـــد وزراء .0

 سؤوليةالم
المفاوضات بين وفد ، أن فتحي صّباح ، عن مراسلهاغزةمن  ،12/4/1122، الحياة، لندنذكرت 

طريق مسدود بعد تمسك  إلىوصلت ، في غزة« حماس»حكومة التوافق الوطني الفلسطينية وحركة 
موظفي حكومتها السابقة في الجهاز الحكومي وصرف رواتبهم قبل الحركة بشروطها، بخاصة دمج 

 البحث في أي قضايا أخرى.
من وكالء الوزراء والمستشارين والمساعدين،  11وقرر الوفد، الذي يضم ثمانية وزراء وأكثر من 

مغادرة قطاع غزة من دون تحقيق أي نتائج ُتذكر، وحتى مجرد الوصول الى مقار وزاراتهم في 
ع. إال أن تدخل عدد من قادة الفصائل في القطاع نجح في إقناع رئيس الحكومة رامي الحمد القطا

هللا في رام هللا، والوفد الحكومي في غزة، بعدم مغادرة الوفد القطاع، على أن يعقد اجتماع يضم الوفد 
 والفصائل الرئيسية مساء اإلثنين، بحسب مصادر فلسطينية.« حماس»وممثلي 

ومغادرته القطاع، إذا حصلت، تعني بدء  الحمد هللادر من أن فشل مهمة وفد حكومة وحذرت المصا
 «.حماس»و « فتح»مرحلة جديدة من االنقسام وربما المواجهة بين حركتي 

في « حماس»أن قوى األمن التي تقودها حركة « الحياة»وأوضحت مصادر قريبة من الوفد لـ 
ذي يقيم فيه منذ وصوله أول من أمس، منعوا الوزراء من القطاع وتوفر األمن للوفد في الفندق ال

الخروج من الفندق للوصول الى مقار وزاراتهم. كما تم منع مرافقيهم من وكالء الوزارات والمساعدين 
، وأيضًا من استقبال أي موظف أو مسؤول «حماس»من الدخول الى قاعة المفاوضات مع ممثلي 

 24على القطاع في « حماس»رأس عملهم قبل سيطرة  من موظفي الحكومة الذين كانوا على
 .1112حزيران )يونيو( 



 
 

 
 

 

           2ص                                     3224 العدد:    12/4/1122 الثالثاء التاريخ:

السابقين منعوا أيضًا موظفي الحكومة ما قبل « حماس»وأضافت المصادر أن موظفي حكومة 
 من تسجيل أسمائهم في كشوف خاصة في الوزارات. 1112حزيران 

جراء مقابالت أو تغطية كما تم منع الصحافيين وممثلي وسائل اإلعالم من الوصول إلى  الوزراء وا 
 ما يجري.
أمين عام ، أن رام هللامن  11/4/1122، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 

إن كافة وزراء حكومة الوفاق الذين توجهوا لقطاع غزة أمس  مجلس الوزراء علي أبو دياك، قال
هللا، بعد سلسلة من العراقيل التي وضعتها أمامهم األحد بتكليف من الحكومة، عادوا اليوم إلى رام 

 حركة 'حماس'.
وأضاف أبو دياك، في تصريح صحفي لـ'وفا'، أن 'حماس' منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من 

 ، وادعوا أنهم غير شرعيين.1112القيام بعملها، ومقابلة الموظفين الذين عينوا قبل حزيران 
رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، قرر الوزراء العودة إلى رام هللا، ورفضوا  وتابع أنه بناء على توجيهات

مبدأ التفاوض مع حماس، ألن الحكومة ال تفاوض؛ إنما هي حكومة كل الشعب و'حماس' ال تحترم 
 الحكومة والقانون.

القيادي في هيئة العمل ، أن وكاالتو حسن جبر، ، عن، 12/4/1122، األيام، رام هللا ونقلت
، للوفد الفلسطيني في غزة من سلوكيات وصلت حد أمسلوطني محمود الزق أكد أن ما حدث، ا

 البلطجة واإلرهاب، ال تعني سوى اإلصرار على نهج رفض إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة.
هو الركض وبسرعة »، إن األخطر كما تؤكد الوقائع أمسوأضاف الزق، في بيان صحافي، مساء 

 «.صال بدعم قوى إقليمية وبرضاء تام من خصوم شعبنا الفلسطينيصوب خيار االنف
عادة »وقال، إن  شعبنا استبشر خيرا في قدوم الوفد وما حمله من مقترحات إيجابية لدمج الموظفين وا 

هيكلة الوزارات في غزة، رغم كل التجارب الفاشلة التي أجهضت سابقا، ولكن وبحكم إصرار نهج 
رد رواتب وموازنات مع بقاء ما هو موجود كما هو، فشلت المحاولة األخيرة يفهم المصالحة بأنها مج

 «.لصد نهج االنفصال
غزة تؤمن »وتابع، إن شعبنا في قطاع غزة شكل دوما رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن 

 «.بالهوية وتحتضن الكوفية ولن نسمح بسلخها عن الوطن
عبير عن رفضها وسخطها مما يحدث، بفعل ميداني غاضب يرقى الت»ودعا الزق جماهير شعبنا إلى 

 «.لمستوى هّبة شعبية في وجه االنقسام
وقال طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الوزراء 
غادروا غزة لعدم التوصل إلى حلول إلنهاء الملفات وخاصة ملف الموظفين مؤكدا أن الوزراء 
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والفصائل تفاهموا فيما بينهم على عودة وفد الوزراء لزيارة غزة األسبوع المقبل برفقة رئيس الوزراء 
 الدكتور رامي الحمد هللا.

وأكد أبو ظريفة في تصريحات صحافية أن الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها الجبهتان )الديمقراطية 
لجهود لرأب الصدع بين الحكومة وحركة والشعبية( وحركة الجهاد اإلسالمي سيستمرون في بذل ا

 حماس.
هو عدم السماح لموظفي السلطة القدامى « حماس«وأوضح أن األزمة التي نشبت بين الحكومة و

للتسجيل والقيام بأعمالهم في وزاراتهم وفق ما قررته الحكومة حسب االتفاقيات السابقة وذلك ألن 
 ات السابقة رزمة واحدة وفقًا لقوله.حركة حماس تريد تنفيذ اتفاق الشاطئ واالتفاقي

عضوا ضباط األمن  22واتهم مسؤول مقرب من الوفد القادم من الضفة الغربية والمؤلف من 
التابعين لحماس بمنع الوزراء من التوجه من فندق على شاطئ غزة إلى مكاتبهم خالل إقامتهم التي 

 ساعة. 14من كان من المفترض أن تستمر أسبوعا ولكنها لم تستمر أكثر 
لقد أفشلت حماس الزيارة.. لم يسمحوا »المسؤول الذي طلب عدم اإلفصاح عن اسمه  وأضاف

 «للوزراء بأن يطبقوا الخطة التي جاءوا من أجلها ويساعدوا في حل المشاكل في غزة.
وقال طالل عوكل وهو محلل سياسي من غزة إن الجانبين يختلفان أيضا بشأن قرار اتخذه نواب  

الوزراء والحكومة »أن  وأضافبفرض ضرائب على السلع التي تستورد عن طريق إسرائيل.  حماس
 «تقوم بفرض الضرائب وليس حماس. أنهي عادة الجهة المنوط بها 

، انه ذهب إلى الفندق لاللتقاء بكادر «األيام«وقال موظف في إحدى الوزارات رفض ذكر اسمه لـ
طف من دخول الفندق مؤكدين انه ال يوجد لديهم تعليمات لدخول الوزارة إال أن رجال األمن منعوه بل

 احد إلى المكان.
، إن وزراء الحكومة دعوا القوى والفصائل من غير حركتي فتح «األيام«وقالت مصادر سياسية لـ

وحماس إلى عقد اجتماع عاجل بعد وصولهم إلى غزة لتذليل العقبات إال أن القوى فشلت في 
 مساعيها.
يتمحور حول تشكيلة ومهام عمل « حماس«أن الخالف بين الوزراء و إلىلمصادر نفسها وأشارت ا

والجدد، مؤكدة أن مساعي اليوم األول فشلت  القدامىاللجنة الفنية اإلدارية المختصة بدمج الموظفين 
بامتياز كما حدث أيضا مع عملية تسجيل وحصر أسماء الموظفين الذين عملوا في الوزارات قبل 

 على قطاع غزة.« حماس»الء استي
منها كما قالت مصادر  أيوأجرت عدة أطراف في قطاع غزة وساطات إلنهاء األزمة دون أن تنجح 

 متنوعة.
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أنهم فشلوا في  إالالخالف  إنهاءوبحثوا معه آلية « حماس»واجتمع الوزراء بزياد الظاظا القيادي في 
 14ق، كما قالت مصادر إعالمية )موقع ميديا ذلك رغم أن الحكومة طرحت مبادرة للخروج من المأز 

 الذي تلقى تسريبا من وزير في الحكومة(.
وتنص المبادرة على أن تبدأ الوزارات بتسجيل كافة موظفي السلطة، ثم استيعاب الموظفين القدامى 

على أن تتم تسوية أوضاع موظفي  1112الذين ُقطعت رواتبهم خالل فترة االنقسام منذ صيف 
على القطاع ولم يسجلوا في « حماس»الفلسطينية الذين ُيقيمون خارج قطاع غزة منذ سيطرة السلطة 

( واستبدالهم بموظفين عينتهم حركة 21،111وزاراتهم نظرًا لصعوبة العودة )يقدر عددهم نحو 
 حماس، ثم دمجهم بشكل تدريجي وكامل.

ين الذين عينتهم حركته دون أي ورفض الظاظا المبادرة بشكل مطلق مطالبا باعتماد كافة الموظف
 مقترحات أو أفكار أخرى، واعتمادهم بدرجاتهم الوظيفية وأعدادهم كما هي.

كما واجهت عملية تسجيل الموظفين السابقين مأزقا مماثال بعد أن جرى منعهم بطريق أو أخرى من 
 التسجيل.  

 إالوزارات لتسجيل أسمائهم ، عدد من الموظفين السابقين إلى مقار عملهم في الأمسوتوجه صباح 
« حماس»المنع والعرقلة التي اتخذتها األوساط المقربة من  إجراءاتأنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب 

 في الوزارات.
حيث جرى استقبال بعض الموظفين في عدد من  وأخرىوتفاوتت الردود وعمليات المنع بين وزارة 

بالغهمالوزارات   41كما جرى مع نحو  أسمائهمية أو تعليمات لتسجيل بطريقة مهذبة بعدم وجود آل وا 
العامة ونفس الشيء حدث مع موظفين ذهبوا إلى ديوان الموظفين  األشغالموظفا توجهوا إلى وزارة 

 العام.
وفي وزارات أخرى مثل وزارة الحكم المحلي واجه الموظفون السابقون تعامال قاسيا في طردهم من 

 جسدي.     أذىدون أن يتعرضوا ألي  ئهمأسماالمكان ومنعهم من تسجيل 
 أسماءعدم تلقيها من الجهات المعنية   تعليمات لتسجيل  أكدتوكانت نقابة الموظفين في غزة 

 .األخيرةالموظفين السابقين في الوزارات كما قرر مجلس الوزراء في جلسته 
وليد العوض أن ، كفاح زبون ، عنرام هللامن ، 12/4/1122، الشرق األوسط، لندن وأوردت

عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، قال إن وفد الوزراء الذين حضروا إلى غزة األحد، غادروها 
ساعة من قبل األمن التابع لحركة  14أمس االثنين، بعد أن وضعوا فيما يشبه اإلقامة الجبرية لـ

 حماس.
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بين الوزراء وحركة حماس وأكد العوض، وهو عضو وفد الفصائل الذي بذل جهودا لحل المشكلة 
االجتماع األخير الذي حضره »وأضاف: «. لم نتمكن من حل اإلشكال القائم«: »الشرق األوسط»لـ

 «.الوزراء ووفد من حماس وحزب الشعب والجهاد والديمقراطية والشعبية فشل في تجاوز الخالفات
التي جاءوا من أجلها، لقد حماس أصرت على موقفها من عدم تمكينهم من القيام بالمهام »وتابع: 

وأكد العوض أن الوزراء شعروا بتضييقات  «.ربطت حماس كل خطوة لهم بأخذ موافقة مسبقة منها
 كبيرة مست مكانتهم، وفي ضوء ذلك قرروا المغادرة نهائيا.

وردا على سؤال حول طبيعة التضييقات، قال إن الوزراء وضعوا فيما يشبه اإلقامة الجبرية ومنعوا 
 لحركة أو استقبال ضيوف تحت مبررات واهية.من ا

وأبلغ وزراء الحكومة حماس، أن مغادرتهم غزة جاءت بناء على تعليمات رامي الحمد هللا بعد فشل 
 عملية تسجيل الموظفين المستنكفين، وأنهم غير مخولين للتوصل إلى أي توافقات.

األمنية التابعة لحماس فرضت  ، إن األجهزة«الشرق األوسط»وقالت مصادر فلسطينية كبيرة لـ
اإلقامة على وزراء الحكومة في فندق اآلركميد، منذ ليل األحد، ومنعتهم من مغادرته، واستمر ذلك 

وفوجئ الوزراء بقرار منعهم من مغادرة الفندق الذي يقيمون فيه، كما فوجئوا بمنع أي  طيلة يوم أمس.
موظفين السابقين التابعين للسلطة من التسجيل في وفود من االلتقاء بهم. ورافق ذلك، منع أي من ال

 وزارتهم حسب قرار حكومي، بل وطردهم من الوزارات.
وبحسب المصدر، تمكن وفد فصائلي بعد تدخل من إسماعيل هنية، نائب رئيس حركة حماس، من 

النتائج زيارة الوزراء مرتين، في محاولة إلقناعهم بالبقاء وعدم مغادرة القطاع، من دون أن تتضح 
 فورا.

 
 في العرس الجماعي بأريحا: نريد لشعبنا أن يكُثر وينتصر على أرضه عباس .2

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خالل العرس الجماعي الوطني في أريحا، الليلة، 'إننا  :أريحا
 نريد للشعب الفلسطيني أن يكُثر على أرضه لُيزرع على أرضه، ليناضل على أرضه، ولينتصر على

 أرضه.'
نيسان، في  11'ننتظر منهم ونحن في وقال: ، الذين سيتزوجون الليلة، 441الـ وهنأ سيادته العرسان 

 فلسطينيا أو أكثر'. 132العشرين من كانون األول المقبل 
: 'إن هللا سبحانه وتعالى ذكر الزواج واألسرة ألن هذا النوع من العالقات إنما هو أن عباسوقال 

نا وأن يكون بيننا مودة ورحمة، فلنتصور هذه المعاني السامية التي وردت في القرآن نسكن إلى أزواج
 الكريم لتصف به معنى الزواج والحياة الزوجية'.



 
 

 
 

 

           9ص                                     3224 العدد:    12/4/1122 الثالثاء التاريخ:

وسأل الرئيس هللا تعالى أن يكون هذا الحفل 'ُسنة نتبعها كل عام في الضفة وغزة، تشمل كل أبناء 
ينيا جديدا أن نضاعف العدد ليتزوجوا السنة المقبلة فلسط 132الشعب الفلسطيني، وأعدكم إذا جئنا بـ

 في المكان نفسه'.
 11/4/1122، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السلطة الفلسطينية تصرف مستحقات موظفيها المتأخرة .3

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عزمها صرف باقي مستحقات الرواتب : ميرفت صادق –رام هللا
في القطاع العام والتي صرفت جزئيا خالل األشهر األربعة الماضية بسبب حجز إسرائيل أموال لموظ

 الضرائب الفلسطينية منذ نهاية ديسمبر/كانون األول الماضي.
وأكد بالغ رسمي صادر عن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة وصلت الجزيرة نت نسخة منه، أن 

واألشهر الثالثة  1124واتب لشهر ديسمبر/كانون األول السلطة ستصرف تكملة مستحقات الر 
 بموجب ملحق يتم صرفه عبر البنوك صباح األربعاء المقبل. 1122األولى من عام 

وجاء اإلفراج عن أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل عن البضائع الفلسطينية المستوردة في الموانئ 
لى تشكيل لجنة مشتركة للتفاوض حول الديون المستحقة الدولية، بعد اتفاق مع السلطة الفلسطينية ع

إلسرائيل على الفلسطينيين )بدل كهرباء ومياه وغيرها( ووضع آليات لتسديدها، حسب تصريح لوزير 
 الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ.

 11/4/1122نت، الدوحة،  الجزيرة 
 
 بغزة من األدوية الطبية %30وزارة الصحة الفلسطينية: نفاد  .4

من األدوية والمستهلكات الطبية في مستودعات  %31أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، نفاد 
وزارة الصحة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة ألكثر من ثماني سنوات، وتباعد فترات 

 دخول األدوية والمستهلكات الطبية من مخازن وزارة الصحة برام هللا إلى غزة.
مهادي مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم االثنين، "إن أزمة  وقال أشرف أبو
ال تزال تراوح مكانها بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة  والمستهلكات الطبيةنقص األدوية 

 ألكثر من ثماني سنوات".
 11/4/1122، فلسطين أون الين
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 "اط الحل العسكري في اليرموكإسق"لـ ةمسؤول فلسطيني: وفد المنظمة إلى سوري .5

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن : كفاح زبون -رام هللا
الوفد الفلسطيني التابع للمنظمة سيتوجه إلى سوريا في أقرب وقت ممكن للتأكيد على موقف القيادة 

 .الفلسطينية من تجنيب مخيم اليرموك، أي حلول عسكرية
مهمة الوفد هي تصحيح أي فهم خاطئ حول الموافقة "أن  "الشرق األوسط"وأضاف أبو يوسف ل

الحسم العسكري في المخيم يعني تدميره وتعريض مخيمات أخرى ". وتابع بقوله "على حسم عسكري
 ."لنفس المصير

إيجاد ممرات الوفد سيتابع أمرين مهمين، أوال سبل حماية الناس في المخيم عبر "وقال أبو يوسف 
آمنة لدخول المواد اإلغاثية، وتوفير سبل المعيشة لمجموعة كبيرة غادرت المخيم إلى مراكز اإليواء، 

 «.وثانيا تبديد المراهنة على أي حل عسكري
 ."نحن نرفض أي تدخل عسكري هناك، نريد وقف نزيف الدم وليس دفع أثمان أخرى"وتابع: 
 ."محاوالت جر المخيمات ألتون الحرب الوفد سيكون صمام أمان لوقف"وأردف 

 12/4/1122الشرق األوسط، لندن، 
 
 أحمد عطون: قانون "أمالك الغائبين" استباحة لما تبقى من القدس .6

أكد النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني والمبعد إلى رام هللا، أحمد عطون، أن : رام هللا
ى قانون "أمالك الغائبين" يعّد استباحة لما تبقى للفلسطينيين في موافقة المحكمة اإلسرائيلية العليا عل

 مدينة القدس المحتلة.
(، إلى أن 4|11عطون في تصريح صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم االثنين ) وأشار

، كان متعلقًا بكل من له عقارات وله أمالك ويسكن في 2521قانون "أمالك الغائبين" الصادر عام 
في دول يصّنفها االحتالل على أنها "معادية"، ليصبح اآلن متعلقًا بكل من له أمالك في  الخارج

 المدينة المحتلة ويقطن في الضفة الغربية.
وقال "هذا القانون لم يكن مصادق عليه من قبل محكمة االحتالل العليا، لكن كان اإلجراء ساريًا 

 الموضوع قانونيًا". بدون قرار المحكمة، وما يجري اآلن هو شرعنة هذا
 11/4/1122، قدس برس
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 ر عن أسفها ألن تكون زيارة الحكومة مرتبطة فقط بقضية المستنكفينحماس تعب  حركة  .7

زهـــري، لــــ"فرانس بـــرس"، إن "حمـــاس تعبـــر عـــن  أبـــوقـــال المتحـــدث باســـم "حمـــاس" ســـامي : )أ ف ب(
)موظفو القطاع العام في قطـاع غـزة أسفها ألن تكون زيارة الحكومة مرتبطة فقط بقضية المستنكفين" 

"تحمل مسؤولياتها تجاه جميع الموظفين )بمـا  إلىالتابعون للسلطة الفلسطينية(، داعيًا حكومة التوافق 
موظـف مـن حكومـة حمـاس( مـن دون تمييـز وان تمـارس دورهـا إلنهـاء معانـاة  ألـففيهم نحـو أربعـين 

 أهل غزة".
"أبلغونـا أن مغــادرتهم غـزة جـاءت بنــاء علـى تعليمـات الحمــد وأشـار أبـو زهـري إلــى أن وزراء الحكومـة 

 توافقات". أي إلىغير مخولين التوصل  وبأنهمهللا بعد فشل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين 
 12/4/1122السفير، بيروت، 

 
 حماس تدعو نتنياهو لتفقد جنوده والكف عن تضليل شعبهحركة  .8

كومة االحتالل اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو إلـى الكـف دعا مصدر مسؤول في حركة حماس، رئيس ح
 عن تضليل اإلسرائيليين بشأن األسرى من جنوده لدى المقاومة الفلسطينية.

ونقلــت فضــائية "األقصــى" عــن المصــدر الــذي لــم تكشــف هويتــه:" علــى نتنيــاهو أن يتفقــد جنــوده جيــدًا 
 ويكف عن تضليل أهالي المفقودين من شعبه".

باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد حث األسرى الفلسطينيين في سـجون االحـتالل، علـى وكان الناطق 
 "الثقة باهلل بأن لحظة الفرج قادمة".
الــذي يصــادف يــوم األســير الفلســطيني: "مــن حــاول  1122-4-22وقــال خــالل مــؤتمر صــحفي يــوم 

مقاومتــه إرادتــه علــى يومــًا قهــركم ســنقهره بــمذن هللا، ومــن خطــط لكســركم سينكســر، وســيفرض شــعبنا و 
المحتل بمذن هللا وعونه، وقد عّوْدنا عدّونا أن نحقق له كل كوابيسـه المزعجـة وأن يجـد نا حيـث يخـاُف 

 ويحذر، وأن يرى منا كل ما يسوؤه وينّغص عليه تخطيطه وتدبيره وكيده".
خوانكم، وال ُتلقوا بااًل لروايات ا لعدو وتخّبطاته وأقاويله وأضاف "أيها األحرار كونوا على ثقة بشعبكم وا 

وتحليالته، وانتظروا القول الفصل من إخوانكم في كتائب القسـام الـذين لـم يخـذلوكم ولـن يخـذلوكم أبـدًا 
 بمذن هللا".

 11/4/1122، الين أونفلسطين 
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 الحمد هلل سيزور غزة خالل أيام رامي الظاظا:زياد  .9

رئـيس حكومـة التوافـق الفلسـطينية رامـي الحمـد  "إن قال القيادي البارز في حركة حماس زيـاد الظاظـا:
أيـام لبحـث القضـايا العالقـة وخاصـة أزمـة مـوظفي حكومـة غـزة  5هللا أبلغه نيته زيارته قطاع غزة بعد 

 السابقة.
: إن "رئــيس الــوزراء الفلســطيني رامــي الحمــد هللا أبلغنــي فــي رســالة أرســلها مــن خــالل وأضــاف الظاظــا

أيـام لبحـث القضـايا العالقـة وأزمـة مـوظفي  5أنه ينوي زيارة القطاع بعـد  قيادة حركة الجهاد اإلسالمي
 غزة".

وحول قطع وزراء حكومة التوافق زيارتهم للقطاع، مساء اليوم االثنين، أكد الظاظا في تصريح لوكالـة 
"األناضــول"، أن "مهمــة الــوزراء كانــت فقــط التعامــل مــع المــوظفين المســتنكفين )المعينــين قبــل يوينــو/ 

 ( وتسجيل أسمائهم دون األخذ بعين االعتبار الموظفين القائمين على أعمالهم حاليا".1112زيران ح
وأشار إلى أن الوزراء أبلغوا حركة "حمـاس" أنهـم "غيـر مخـولين" بالتعامـل مـع المـوظفين الحـاليين فـي 

 واصفا هذا القرار بأنه "مخالف للقانون والوطنية واتفاقات المصالحة". غزة،قطاع 
ونفى الظاظا أن تكون "حماس" قد طلبت من الـوزراء مغـادرة القطـاع، موضـحا أن الحركـة وفـرت لهـم 

وقال إن "أزمة الموظفين في قطـاع غـزة رغـم كـل مـا حصـل لـم تصـل  كافة المناخات المناسبة للعمل.
 إلى طريق مسدود، وحماس لن تسمح بذلك، وستحل هذه القضية لصالح الموظفين".

 11/4/1122، نالي أونفلسطين 
 
 تزعم إحباط عملية تهريب "فحم حجري" للمقاومة في غزة "إسرائيل" .01

زعمــت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي أمــس أن أجهزتهــا األمنيــة أحبطــت عمليــة : غــزة ـ أشــرف الهــور
طـن مــن الفحـم الحجــري إلـى قطــاع غــزة. وذكـرت تقــارير إسـرائيلية أنــه تـم إيقــاف شــحنة  21تهريـب لـــ 

، التـي كانـت بطريقهـا لقطـاع غـزة خوفـا مـن اسـتخدامها مـن قبـل التنظيمـات الفلسـطينية الفحم الحجري
في التصنيع العسكري. وتقول إسرائيل أن هذا النوع من الفحم يستخدم في تعديل المعادن التي تصنع 

 منها الصواريخ التي تنتجها المقاومة الفلسطينية.
  12/4/1122القدس العربي، لندن، 
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 البرغوثي نموذج للقائد الصلب المتمسك بحقوق شعبه مروان :فتححركة  .00

وجهــت حركــة 'فــتح' قيــادًة وكــوادر ومناضــلين فــي الــوطن والشــتات تحيــة تقــدير واعتــزاز إلــى : رام هللا
ـــل قـــوات  ـــة عشـــرة الختطافـــه وأســـره مـــن قب ـــذكرى الثالث ـــر مـــروان البرغـــوثي فـــي ال ـــوطني الكبي القائـــد ال

 االحتالل.
ن صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافـة، اليـوم االثنـين، أن البرغـوثي عضـو اللجنـة وأكدت فتح في بيا

المركزيــة لحركــة 'فــتح' الــذي اختطفتــه قــوات االحــتالل قائــدًا ومناضــاًل عنيــدًا مــن قلــب ميــدان المعركــة 
خــالل االنتفاضــة الثانيــة، يقــدم نموذجــًا للقائــد الــوطني الصــلب الــذي يــرفض الرضــو  لدولــة االحــتالل 

 مسكًا بحقوق وأهداف وثوابت شعبه الوطنية.مت
وأكــدت الحركــة وعلــى رأســها الــرئيس محمــود عبــاس بأنهــا لــن يهــدأ لهــا بــال ولــن تــألو جهــدًا حتــى يــتم 

سراح البرغـوثي وجميـع أسـرانا األبطـال الصـامدين فـي معـتقالت االحـتالل وهـم رافعـو الـرؤوس  إطالق
 على ما قدموه لشعبهم وقضيتهم من تضحيات.

هدت الحركة البرغوثي وكافة األسرى على المضي قدمًا بمسيرة النضال الوطني حتى ينال شـعبنا وعا
 حريته واستقالله ويقيم دولته الفلسطينية الوطنية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
العاجـل ودعت جميع الهيئات والمنظمات الدولية لحقوق اإلنسان وكافـة أحـرار وشـرفاء العـالم للتحـرك 

عـالن تضــامنهم مــع األســرى الفلسـطينيين أســرى الحريــة واالســتقالل، وممارسـة كافــة أشــكال الضــغط  وا 
 على حكومة االحتالل لكي تفرج عنهم أحرارًا بين أبناء شعبهم.

 11/4/1122، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
  مصير أسرى جيش االحتالل رسالة حماس لـ"نتنياهو".. حقيقة "العدد" وغموضتقرير:  .02

( مطالبـًا رئـيس 1122-4-11لم يكن تصريح مصدر مسؤول في حركة حماس اليـوم االثنـين ): غزة
الـــوزراء الصـــهيوني بنيـــامين نتنيـــاهو بتفقـــد جنـــوده، مجـــرد "فقاعـــة  إعالميـــة"، بـــل مؤشـــرات ذات أبعـــاد 

 ودالالت أكبر. 
ت خاصـــة بــــ"المركز الفلســـطيني ل عـــالم"، هـــذه الـــدالالت عبـــر عنهـــا محللـــون وخبـــراء، فـــي تصـــريحا

بالقول أنهـا تعكـس "حقيقـة العـدد" و"مصـير" الجنـود المفقـودين فـي قطـاع غـزة، الـذي يحـاول االحـتالل 
 تجاهله بطريقة غير مباشرة، فيما تتحكم المقاومة بتفاصيله.

ى نتنياهو ونقلت قناة "األقصى" الفضائية، تصريحات عن مصدر مسؤول في حركة حماس قوله: "عل
 أن يقوم بتفقد جنوده جيدًا، وأن يكف عن تضليل أهالي المفقودين من شعبه".
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 غموض العدد

المحلــل السياســي، هــاني المصــري، تنــاول رســالة "حمــاس" بالحــديث قــائال، إن الحركــة "مــرت بخبــرات 
مثـل هـذه وتجارب عالية المستوى في عمليات تفـاوض غيـر مباشـرة مـع قـادة االحـتالل، وبالتـالي فـمن 

 التصريحات لن تكون ساذجة في مثل هذا الوقت وبمثل هذا المستوى".
ويرى المصري أّن حماس "تدرك أهمية هذا التصريح من أجل التعجيل بمتمام صفقة أسرى جديدة مـع 

 "إسرائيل"، الفتًا إلى أن المفاوضات قد تكون وصلت إلى "مرحلة دقيقة في هذه األيام".
ن التصريح أن هناك مؤشرات على وجود غموض في كم الجنود المأسورين وقال المصري: "واضح م

 لدى حماس، مما يخلق حالة من االرتباك والتخبط الواضح بين أجهزة االحتالل اإلسرائيلي المختلفة".
وكان أبو عبيدة النـاطق باسـم كتائـب القسـام قـد ّصـرح قبـل أيـام موجهـًا حديثـه لاسـرى: "أيهـا األحـرار 

خوانكم، وال ُتلقوا بااًل لروايـات العـدو وتخّبطاتـه وأقاويلـه وتحليالتـه، وانتظـروا كونوا على  ثقة بشعبكم وا 
 القول الفصل من إخوانكم في كتائب القسام الذين لم يخذلوكم ولن يخذلوكم أبدًا بمذن هللا".

 
 دليل قوي

بـأن هنـاك جنـودا "رسالة حماس تنسـجم فـي الـرد علـى بعـض الرسـائل الصـهيونية التـي خرجـت مـؤخرًا 
ـــدجني لمراســـل "المركـــز الفلســـطيني  ـــل السياســـي حســـام ال ـــه المحل ـــاة، هـــذا مـــا أكـــّد علي ـــد الحي ـــى قي عل
ــــر مــــن أســــير  ــــوي أّن لــــديها أكث ــــرق بــــه كــــدليل ق ل عــــالم"، وأضــــاف: "هــــذا مــــا أرادت حمــــاس أن تب

 صهيوني".
قبــل أيـــام بحديثــه عـــن وأشــار الــدجني إلـــى مــا يؤكــد ذلـــك، تصــريح النـــاطق باســم "القســام" أبـــو عبيــدة 

 األسرى الصهاينة بلغة الجمع.
ويؤكــد المحلــل السياســي، إلــى أن هــذا التصــريح يــأتي فــي وقــت  حســاس اســتبقت فيــه "حمــاس" تشــكيل 
بنيـــــامين نتنيـــــاهو للحكومـــــة الصـــــهيونية، "ليحـــــدث التصـــــريح بـــــذلك إرباكـــــًا قويـــــًا لـــــدى صـــــّناع القـــــرار 

 الصهاينة".
 

 عض األصابع
لواء يوسف الشرقاوي، عّد تصريح "حمـاس" المفـاجئ بمثابـة بـدء مرحلـة جديـدة مـن الخبير العسكري ال

 معركة عّض األصابع.
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وقــال الشــرقاوي: "يبــدو أن حمــاس تــدير المعركــة بحنكــة وخبــرة عاليــة، ولــن تفصــح عــن أي معلومـــة 
ن أقل ما يمكن أن تدفعه إسرائيل من ثمن هو إعادة األمور على ما كانت علي ه فـي بشكل مجاني، وا 

 صفقة وفاء األحرار".
وعبر الخبير العسكري عن اعتقاده أن "حماس" ستتمكن مـن تحقيـق اإلنجـاز الـذي تريـد إذا مـا أخـذت 
نفسًا عميقًا في هذا االتجاه، وأضاف: "يمكـن لحمـاس أن تعقـد صـفقة مشـرفة، وأن تحقـق إنجـازًا كبيـرًا 

 إذا تم ذلك بوساطة أوروبية قوية".
ن هذا التصريح من "حمـاس" أّن لـديها عـدد آخـر مـن الجنـود؛ رد الشـرقاوي: "ال وحول إمكانية أن يكو 

سرائيل" كما قال.  أحد يعرف عدد الجنود األسرى سوى جهتين هما، حماس وا 
ولفّت اللواء المتقاعد، إلى أن نتنياهو يحاول أن يكـون ذكيـًا فـي إدارة المعركـة، إال أن "حمـاس" لعبـت 

 به.من خالل هذا التصريح بأعصا
 11/4/1122، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إلسرائيلية " تكشف تفاصيل جديدة عن خطف الجندي غولدنا الثانية القناة" .03

بثــت القنــاة العبريــة الثانيــة، مســاء أمــس األحــد، فــي برنــامج "الحقيقــة" : القــدس دوت كــوم -تــل أبيــب 
التــي اختفــت فيــه آثــار الجنــدي هــدار تقريــرا عــن مــا تســميه وســائل اإلعــالم العبريــة "الجمعــة الســوداء" 

 غولدن خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة.
ويــأتي ذلــك بعــد وقــت قصــير مــن نشــر موقــع "والــال" العبــري تفاصــيل عــن ذات الحادثــة، حيــث يشــير 
تقرير القناة الثانية إلى أن قوة من وحدة "جفعاتي" ومع بدء "هدنة إنسانية" في قطاع غزة عند الساعة 

صـباحا، تعرضـت )القـوة( عنـد التاسـعة صـباحا أثنـاء محاولتهـا البحـث عـن آخـر نفـق هجـومي الثامنة 
بمنطقــة شــرق رفــح لهجــوم مــن قبــل مجموعــة مســلحة مــن حركــة حمــاس فقتلــت جنــديين وأســرت جنــديا 

 ثالثا.
جنــود لتقتــرب مــن المنــزل  3ويظهــر التقريــر أن أحــد عناصــر حمــاس نصــب كمينــا للقــوة المكونــة مــن 

ســفله النفــق، ومــا أن وصــلت للمكــان وأصــبح النفــق أســفلها، حتــى تعرضــت للهجــوم فقتــل الــذي يقــع أ
جنديين وأسر ثالـث، وفـورا تـم اإلبـالغ عـن الهجـوم وتفعيـل عمليـة "هنبعـل" التـي تهـدف لمنـع عمليـات 

 األسر بكل الوسائل الممكنة.
عـادة الجنـدي المختطـف حيــا أو  ميتـا، وتـم فـورا مالحقــة وصـدرت األوامـر لقـوة قريبـة بالــدخول للنفـق وا 

الــذين قــاموا بعمليــة الخطــف، حيــث تــم خاللهــا إطــالق النــار بكثافــة داخــل النفــق، ولــوحظ وجــود آثــار 
 دماء داخل النفق الذي كان متفرعا ألكثر من جهة، وتم دعم القوة الموجودة بقوات أخرى.
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قذيفـة باتجـاه رفـح  1111وفـي ذات الوقـت، كـان الجـين يشـن هجومـا جويـا وبريـا واسـعا وأطلـق نحـو 
 وحدها في كمية إطالق نار مضاعفة عن التي استخدمت في لبنان.

ويقول معد التقرير "هذه المرة كان الخبر قاسـيا علـى وزيـر الحـرب .. الجنـدي األسـير ابـن عمـه، فقـام 
 باالتصال بعائلته وأبلغهم أنه حسب المعطيات المتوفرة، فأنه من الصعب أن يكون ابنهم حيا".

اءل محللــون بالقنــاة عــن تحــرك الجنــود لحظــة العمليــة وكيــف أنهــم وقعــوا فــي فــخ حمــاس بــالنفق ويتســ
 الهجومي األخير لهم في المنطقة، معتبرين أن هناك خلال عسكريا كبيرا حصل.

 11/4/1122، القدس، القدس
 
 يعلن فشل مشروع "الغابة األمنية" على حدود غزة  سرائيليالجيش اإل .04

أعـــوام، عبـــر زراعـــة  4فشـــل مشـــروع "الغابـــة األمنيـــة" الـــذي بـــدأ بتنفيـــذه قبـــل  ئيليســـراأعلـــن الجـــين اإل
أشــجار علــى حــدود قطــاع غــزة لحجــب الرؤيــة أمــام المقاومــة الفلســطينية التــي باتــت تســتخدم صــواريخ 
مضادة للدبابات، موضحًا أّن هناك الكثير من العوامل التي تسببت فـي فشـل المشـروع، مـن بينهـا أن  

ن األشجار لم تنمو كما كان متوقعًا، والمتبقي منها منخفض االرتفاع، مما نتج عـن ذلـك آثـار كثيرًا م
سلبية بخالف ما كان مأمواًل من المشروع. وأضاف أن  األشجار سمحت للمقاتلين الفلسطينيين خـالل 

يـــة داخـــل الحـــرب األخيـــرة االختبـــاء بينهـــا بعـــد خـــروجهم مـــن األنفـــاق الهجوميـــة لتنفيـــذ مهمـــاتهم القتال
المســـتوطنات، دون رؤيـــتهم مـــن قبـــل الجـــين، محـــذرًا مـــن نشـــوب حرائـــق هائلـــة نتيجـــة لســـقوط قذيفـــة 

 صاروخية أو هاون بين األشجار، مما سيؤدي الرتباك الجنود المتواجدين في المستوطنة لحمايتها.
 مجلة "بمحانيه" العسكرية )عن العبرية، ترجمة المركز(

 11/4/1122 ،3311العدد  التقرير المعلوماتي،
 

 أسبوعين إضافيين إلتمام تأليف حكومته نتنياهو الرئيس اإلسرائيلي يمنح .05
رئيس الحكومة اإلسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو عن تشكيل حكومته  بعدما عجز: حلمي موسى

في األسابيع األربعة المسموح بها قانونًا كمهلة أولى، توجه أمس وطلب من الرئيس اإلسرائيلي 
 ؤوفين ريفلين، تمديد المهلة ألسبوعين آخرين.ر 

وقد منح ريفلين نتنياهو التمديد المطلوب، من دون أن يعني ذلك أن ما عجزت األسابيع األربعة 
 األولى عن تحقيقه سيتحقق في األسبوعين المقبلين. 
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يومــًا، تنتــهي في  24وأعلن نتنياهــو، فور وصــوله إلى مقر الرئاسة اإلسرائيلية، أنه بحاجة إلى مهلة 
جــئت إلى هنا "السابع مــن أيــار المقــبل، إلتمام المفاوضات مع الشركاء االئتالفيــين. وقال لريفلين 

 ."هذا الصباح من أجل نيل تمديد، وذلك للتمكن من إتمام مهمة تشكيل الحكومة
أننا "اهــمات، مشيرًا إلى وأضاف أن هناك تقدما في المفاوضات، وأن المهلة مطلوبة لبلورة التف

تقدمنا، ونحن في الطريق لتشكيل حــكومة، لكنــني أحــتاج إلى وقت إضافي من أجل أن تكون 
مستقرة، ومن أجل التوصل إلى اتفاقات في شؤون مختلفة تعتبر مهمة، كي نواجه كل التحديات أمام 

 ."دولة إسرائيل
عدم حدوث أي تغيير على ظروف التوصية التي  بسبب"واستجاب ريفلين لطلب نتنياهو، ورد عليه 

يومًا لغرض تشكيل الحكومة. وأنا  24بموجبها ألقيت عليك مهمة التكليف، فمنني بذلك أمنحك مهلة 
أعلم أن شعب إسرائيل بأسره يتطلع لحكومة يمكنها أن تتخذ قرارات حاسمة. وأنا أتمنى لك النجاح 

 ."دولة إسرائيلفي األيام القريبة بتشكيل حكومة أفضل ل
 12/4/1122، السفير، بيروت

 
 السابق في موسكو: روسيا تسعى لحل إقليمي للقضية الفلسطينية يسرائيلاإلسفير ال .06

وديع عواودة: قال السفير اإلسرائيلي السابق في موسكو تسفي مغين، رئيس برنامج روسيا  -الناصرة 
يمي للصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني. كما في معهد دراسات األمن القومي، إن موسكو تسعى لحل إقل

قال مغين إنه رغم العناوين الصاخبة حول تحذير وتهديد الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلسرائيل 
نمامن بيع األسلحة ألوكرانيا، ينبغي الفهم بأن المقصود ليس تهديدا  طلب يطرحه بوتين وليس  وا 

ي إسرائيل بأن هناك نية لبيع أسلحة ألوكرانيا، وهكذا أكثر من ذلك، مشيرا إلى انه لم يصرح أحد ف
 فمن األمور حظيت بعناوين مبالغ فيها تجاوزت الواقع الفعلي.

مغين في حديث للقناة اإلسرائيلية السابعة حول التوتر بين إسرائيل وروسيا، على خلفية  أقوالجاءت 
التوسط  إلىوكرانيا والطموح الروسي أحاديث عن بيع موسكو السالح إليران وبيع تل أبيب السالح أل

 إلىبين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وحسب تقديرات مغين فمن هدف بوتين من توجهه 
إسرائيل هو تخفيض التوتر معها وتسوية األمور، الفتا إلى رغبته في عدم تخريب العالقات مع 

ين إلى أن دوافع روسيا عامة، وبوتين ويشير مغ إسرائيل ولديه مصالح مشتركة معها تحتاج لهدوء.
نما في األساس على الرغبة الروسية بالتحول   إلىخاصة، ال تقوم فقط على العالقات بين دولتين وا 

، من جهة، ومن مصر إيرانعامل فعال وملموس في المنطقة كلها. ولذلك فمن روسيا تقترب من 
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بين بوتين وبين « النزاع»فيه صدى  واألردن والسعودية وغيرها، من جهة أخرى، في وقت يسمع
 الواليات المتحدة والغرب.

وبحسب مغين تشمل هذه الجهود االتصاالت مع الفلسطينيين بهدف السعي لما هو واسع ومهم 
 وبطريقة مختلفة عن طريقة الوسيط األمريكي.

 إلىية، ويؤدي تعزيز مكانة روسيا كقوة إقليمية مؤثرة، يحصن مكانتها السياسية واالقتصاد أنويرى 
حاليا هو ساحة منافسة  األوسطتنفيذ صفقات كصفقة الصواريخ مع إيران. ويعتبر مغين أن الشرق 

دولية بين روسيا والغرب. وفي هذا اإلطار يرى الروس الموضوع الفلسطيني كحلبة يمكنه ان يعزز 
لسابق أن روسيا مكانتهم في المنطقة كعامل سياسي مهم وكوسيط. ويذكر المسؤول اإلسرائيلي ا

ال تستثمر ما  انها»وفي منتديات مشابهة. ويضيف  أيضاتلعب دورا في اللجنة الرباعية الدولية 
 «.خطوات إلىتستثمره قوة عظمى ولكنها تندمج وتبادر 
فيه بوتين عن  أعلنالفلسطينية في اليوم الذي  – اإلسرائيليةويعتقد مغين أن قرار إطالق الخطوة 

روسيا »، ينطوي على دعم للشعور بأن روسيا ترغب بالمشاركة بشكل حازم. ويتابع الصفقة مع إيران
تخاطر بذلك من أجل الصراع على مكانتها في  أنحد ما، بعالقاتها معنا.  إلىمستعدة للتضحية، 

صراع ومواجهة شديدة مع إسرائيل ألنه في سبيل  إلىويرجح أال تتحول هذه التضحية ». المنطقة 
فلسطينية، يجب على روسيا الحفاظ على عالقات مع الجانبين، ولن تكون  – رائيليةإسدفع خطوة 

االتصاالت كافية مع الفلسطينيين فقط، مهما كانت ناجحة. وحسب تقدير مغين فمن اختيار 
 أيضاالموضوعين اإليراني واإلسرائيلي ـ الفلسطيني يتم بشكل مدروس من قبل الروس الذين يعرفون 

سألتين تقفان في مركز االهتمام العالمي، ولذلك فمن هذه هي الحلبة الصحيحة بالنسبة بأن هاتين الم
 لبوتين كي يعزز مكانة روسيا السياسية. 

روسيا ستفضل في المسار اإلسرائيلي الفلسطيني التوجه نحو الحلبة اإلقليمية  أنكما يعتقد مغين 
التي حاول جون كيري وزير الخارجية ودفع الحل العربي الشامل على حساب الحلبة الثنائية، 

الفلسطيني هو  اإلسرائيلياألمريكي دفعها وفشل. ويرى أن بوتين يعتبر أفضل الطرق لدفع المسار 
اتفاق شامل بخالف طريق الواليات  إلىالطريق التدريجي وليس تحديد مواعيد ثابتة للتوصل 

 المتحدة.
 12/4/1122، القدس العربي، لندن
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 فلين رفضا لقاء الرئيس األمريكي السابق جيمي كارترياهو وريننت .07
كشفت مصادر عبرية إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس : حسن عبد الحليم

ريئوفين ريفلين، رفضا طلبا تقدم به الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر، للقائهما خالل زيارته 
 ."مناهضة إلسرائيل"سياسية التي وصفتها الخارجية اإلسرائيلية بأنها القريبة للمنطقة، بسبب مواقفه ال

وسيجري كارتر زيارة خالل األسابيع القريبة إلسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم بطلب للقاء 
 نتنياهو وريفلين غير أن طلبه رفض.

ضا طلب كارتر في أعقاب وقال مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "هآرتس" إن نتنياهو وريفلين رف
 مشاورات داخلية أجريت في األيام األخيرة بين وزارة الخارجية ومكتب مستشار األمن القومي.

وقال مسؤول إسرائيلي إن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أوصت برفض لقاء كارتر بسبب "مواقفه 
مضيفا أن كارتر انتقد  خالل الحرب على غزة. وخصوصاالمناهضة إلسرائيل" في السنوات األخيرة، 

الخارجية  وزارةبشدة الحرب على قطاع غزة ودعا إلى إخراج حماس من قائمة اإلرهاب في 
 االستجابة لطلبه.  إسرائيلوأضاف المسؤول أن كارتر طلب أيضا زيارة قطاع غزة فقررت  .األمريكية

 12/4/1122، 48عرب 
  

 العليا في االتفاق االئتالفيكمة المحيطالب بشمل قانونين إلضعاف نفوذ  "الليكود" .08
أبلغ 'الليكود' شركاءه في االئتالف أنه قرر شمل قانونين إلضعاف نفوذ المحكمة : هاشم حمدان

 العليا في إطار االتفاق االئتالفي.
وجاء أن القانون األول المقترح يسمح للكنيست بمعادة سن قوانين مجددا كانت قد ألغتها المحكمة 

 اني فهو القانون لتغيير تركيب اللجنة لتعيين القضاة.العليا، أما الث
وبحسب الصيغة المتوقع القتراح القانون األول، فمنه سيكون من الصعب على المحكمة العليا شطب 

قضاة على  5قاضيا، وبشرط أن يدعم  22قوانين، حيث يتضمن أن يكون تركيبة المحكمة من 
الكنيست إعادة سن قوانين مجددا كان قد شطبتها  كما يشتمل على صالحية األقل شطب القانون.

 المحكمة العليا. 
أما بالنسبة للقانون الثاني فهو يتضمن زيادة عدد السياسيين في لجنة تعيين القضاة من أربعة إلى 

فرض تعيين  للسياسيينستة، وبذلك يتم تقليص قوة المحكمة العليا في اللجنة، ما يعني أنه يمكن 
 قضاة العليا.قاض رغم معارضة 

 11/4/1122، 48عرب 
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 بغور األردن "العليا" تلزم حكومة نتنياهو تبيان أسباب عدم تمكين فلسطينيين من دخول أراضيهم .09
األيام: ألزمت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس، الحكومة اإلسرائيلية تبيان أسباب عدم  -القدس 

بمحاذاة الحدود األردنية، من دخول أراضيهم  السماح لفلسطينيين، يملكون أراضي في غور األردن
وفالحتها. وجاء القرار ردا على التماس قدمته مجموعة من أصحاب هذه األراضي بعد أن تبين لهم 
أن السلطات العسكرية اإلسرائيلية كانت ألغت في أعقاب توقيع معاهدة السالم مع األردن اإلعالن 

رت مصادر إسرائيلية أن الحديث يدور عن ارض وذك عن هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.
 كمنطقة عسكرية. 2545دونم أعلنت عنها إسرائيل بعد االحتالل العام  2111مساحتها 

وحسب ادعاء قائد المنطقة الوسطى في الجين اإلسرائيلي السابق نيتسان الون، فمن هذا األمر 
 يعتبر حيويا من ناحية أمنية حتى اليوم.

 12/4/1122، األيام، رام هللا

 
 ترفض اقتطاع ديون الكهرباء من أموال المقاصة الفلسطينية" العليا" .21

رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا اليوم االثنين، طلبًا من شركة الكهرباء  :القدس دوت كوم -القدس
، القطرية باالقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية لتسديد أثمان الكهرباء المستحقة على السلطة

تمهيدًا لتحويل عائدات المقاصة إلى الخزينة الفلسطينية بحسب اتفاق سابق توصل إليه الجانبان 
 الفلسطيني واإلسرائيلي يوم الجمعة الماضي.

، اإلسرائيلية، إن القاضي اإلسرائيلي أبلغ ممثلي شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيليةوقالت اإلذاعة 
انه ال يحق للدولة أن تقتطع أموااًل لصالحها ما اضطر الشركة  خالل جلسة عقدتها المحكمة اليوم،

ومن المقرر أن تحول إسرائيل عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة  سحب االلتماس. إلى
 الفلسطينية، بعد احتجازها منذ بداية العام الجاري.

 12/4/1122، القدس، القدس

 

 الجنود اإلسرائيليين بعد حرب غزةازدياد حاالت االنتحار بين  :الموقع "وا .20
" العبري، عن ازدياد حاالت االنتحار في صفوف الجنود الكشف موقع "وا بترا:–القدس المحتلة 

على قطاع غزة في  األخير، وخاصة بعد العدوان الغاشم 1124اإلسرائيليين، خالل العام الماضي 
 بما يعرف بعملية "الجرف الصامد". 1124صيف عام 

موقع العبري، ان معظم حاالت االنتحار حصلت ضمن صفوف لواء "جفعاتي" الذي يعتبر ال وأضاف
 أحد أهم األلوية العسكرية التي شاركت في الحرب على غزة.
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جنود انتحروا  2، مقابل 1124على االنتحار في العام الماضي  أقدمواجنديا  22وأوضح الموقع ان 
مثل ارتفاعا حادا وغير مسبوق في حاالت االنتحار بين هذا الرقم ي أن، مشيرا إلى 1123في العام 
 . اإلسرائيليينالجنود 

 12/4/1122، الغد، عم ان

 

 بمساعدة أمريكية ة: الجاسوس كوهين دخل سوري"واال"موقع  .22
وديع عواودة: يستدل من مستندات بلغت شقيق إيلي كوهين الجاسوس اإلسرائيلي في  -الناصرة  

تلقى قبل إعدامه مساعدة من مسؤول في وكالة المخابرات المركزية  سوريا في الستينيات، أنه
 األمريكية ومن رجل أمن سوري أتاح له دخول سوريا بمركبة محملة بأجهزة تنصت. 

وبمناسبة الذكرى الخمسين إلعدام كوهين بعد كشف أمره واعترافه بمساعدة االستخبارات الروسية عام 
ي أمس مالبسات جديدة في قضية التجسس هذه التي أثارت في اإلسرائيل« الوا»، نشر موقع 2542

حينه صدى واسعا. وقتها تمكن الجاسوس اإلسرائيلي من انتحال شخصية رجل أعمال سوري مغترب 
وتقرب من النخب الحاكمة وزود إسرائيل بمعطيات وافرة ومهمة  "بالده"يدعى كامل أمين ثابت عاد لـ

 .2542 – 2541في الفترة 
أن كوهين تمكن بفضل عالقات نسجها مع الطبقة الحاكمة في سوريا من دخول « الوا»ويوضح 

هضبة الجوالن ثالث مرات رغم أنها كانت منطقة عسكرية مغلقة يحظر دخولها إال بتصريح من قائد 
األركان. يشار إلى أن كتبا إسرائيلية زعمت في الماضي أن كوهين كان يمرر معلومات سرية 

كز الجين السوري، وتحركاته وما زالت الرقابة العسكرية في إسرائيل تحظر أغلبية للموساد عن مرا
قال رئيس حكومة إسرائيل ليفي أشكول إنه لوال معلومات كوهين  2542وبعد حرب  هذه المعلومات.

عن سوريا لكان الجين اإلسرائيلي مضطرا لتجنيد قوات أكبر على حساب قواتها على الجبهة 
 . 2542المصرية في 

 12/4/1122، القدس العربي، لندن
 
 معامل للبتروكيماويات بسبب ارتفاع معدالت اإلصابة بالسرطان 5حيفا تغلق  بلدية .23

أمر رئيس بلدية حيفا ثالث أكبر مدينة في إسرائيل بمغالق خمسة معامل  :أ ف ب -القدس المحتلة 
من عالقة المعدالت العالية  للبتروكيماويات في المدينة بعد أن حذرت وزارة الصحة في تقرير

 ل صابة بمرض السرطان بتلوث الهواء.
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وقال رئيس بلدية حيفا يوناه ياهاف إن شاحنات تابعة للبلدية أغلقت مداخل المصانع البتروكيماوية 
 ."من اآلن فصاعدًا، لن تصل الناقالت إلى المصانع"في خليج حيفا. وأضاف 

ة رسالة إلى قسم التخطيط التابع لوزارة الداخلية محذرة من وتأتي الخطوة بعد أن بعثت وزارة الصح
 النسب العالية ل صابة بمرض السرطان في منطقة حيفا بسبب وجود معامل مماثلة.
 12/4/1122، الحياة، لندن

 
 انفجار حافلة في ميناء أسدود يصيب اثنين بجروح :اإلسرائيلية الشرطة .24

يوم  إسرائيلتوقفها في جنوب  إثناءارا وقع في حافلة قالت الشرطة إن انفج: حسن عمار -القدس 
 بجروح في حادث يشتبه انه جنائي. األقلاثنين على  إصابةاالثنين أسفر عن 

وقالت لوبا سامري المتحدثة باسم الشرطة إن مهاجما ألقى قنبلة يدوية على الحافلة في ميناء أسدود 
ن رجال   ن شظايا.يخضعان للعالج من جروح ناجمة ع وامرأةوا 

 تستبعد وجود دافع سياسي وراء الهجوم. أنوقالت الشرطة في وقت سابق إنها ال تستطيع 
 11/4/1122، وكالة رويترز لألنباء

 

 في هرتسيليا مستوطن يطعن فلسطينيا  الشرطة اإلسرائيلية:  .25
ل ال تزال العنصرية تتجلى في إسرائيل، حيث قام مستوطن أمس بطعن عام: ا ب - ا ف ب -معا 

 في هرتسيليا شمال تل أبيب. "الموت للعرب"بالسكين وهو يهتف  41من فلسطينيي الـ 
الشرطة تمكنت من الوصول إلى المشــتبه "وقالت المتحدثة باسم الشرطة اإلسرائيلية لوبا السمري إن 

ية بلكنة به بطعــن الشــاب العربــي، وتبين انه من الوسط اليهودي من سكان المدينة، ويتحدث العبــر 
 ."روسية

، مشيرة "تم طعن العامل العربي في كتفه بسكين، وكان المشتبه به يهتف الموت للعرب"وأضافت 
. والعامل "بجروح، على ما يبدو طفيفة، أحيل على أثرها للعالج في المستشفى"إلى إصابة العامل 

 مندا قرب الناصرة. في النظافة الذي تعرض للطعن من بلدة كفر
 12/4/1122، يروتالسفير، ب

 
 هآرتس: مافيا إسرائيلية لسرقة أراضي الفلسطينيين .26

تناولت صحف إسرائيل اليوم نهب أراضي الضفة الغربية من قبل المستوطنين، : عوض الرجوب
وعقد جلسة اليوم تتعلق باستيالء المستوطنين على نحو خمسة آالف دونم في األغوار. فقد سلطت 
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ما أطلق عليها "مافيا" لسرقة األراضي بالجملة في المناطق  صحيفة هآرتس الضوء على وجود
المحتلة، داعية إلى إيداع أعضائها السجن بدال من اللعب بماليين الشواكل )العملة اإلسرائيلية( من 

 دافعي الضرائب.
وأضافت الصحيفة أن وحدة االستيطان، التي وصفتها بالمقاول الفرعي األساسي للحكومات في دعم 

االستيطان والتي دعت المستشارة القانونية لوقف دعمها، ترفض وضع نفسها تحت القانون، مشروع 
 موضحة أن المشكلة ليست فقط إدارتها المتحايلة، ولكن أيضا أساليب العمل التي تستخدمها.

وأشارت إلى أن أحد أعضاء وحدة االستيطان يسكن في مستوطنة معظم منازلها مبنية على أراض 
لى أن هذه الوحدة توقع ما يشبه "اتفاقيات  خاصة ُسرقت من سكان القرى الفلسطينية المجاورة، وا 

 تأجير" مع المستوطنين في الموقع طارحة نفسها كأنها تملك حقوقا على األرض.
وأضافت أنه كان من الواجب منذ زمن أن يتم تجريد لجنة الوحدة من صالحياتها وميزانيتها، 

يأتون مثل هذا التصرف أن يقضوا أوقاتهم في السجن بدال من  موضحة أنه يفترض في أشخاص
 اللعب بميزانيات تبلغ مئات الماليين من الشواكل في السنة.

وفي سياق متصل ذكرت الصحيفة ذاتها أن المحكمة العليا تبحث اليوم في التماس لفلسطينيين 
المقدرة مساحتها بأكثر من خمسة يطالبون باستعادة أراضيهم المجاورة للحدود األردنية في الغور، و 

 آالف دونم سبق أن سلمت لمستوطني الغور لزراعتها.
ِلم  1123وكانت هآرتس كشفت أيضا في يناير/كانون الثاني  عن تسليم األراضي للمستوطنين، ثم ع 

 ورثة المالكين الفلسطينيين باألمر فرفعوا التماسا إلى المحكمة العليا.
حاولت التوصل مع الملتمسين إلى حل مالي وسط لكنهم رفضوا  وأضافت الصحيفة أن الدولة

عرضها، موضحة أن الدولة تّدعي أن ورثة الملتمسين لم يرفعوا وثائق الوراثة كما ينبغي، في وقت 
 تدعي النيابة العامة أن المسألة سياسية ولهذا ينبغي أن ترفع إلى البحث أمام الحكومة القادمة.

 11/4/1122، الجزيرة نت، الدوحة
 
 2م ألف 144 بنحو المسجد مساحة مجمل تعادل البراق وساحة" األقصى" أسفل االحتالل حفريات .27

 حجم" وصول حديثة معطيات للدراسات الدولي القدس مركز الدين: رصد سعد نادية -عمان 
 احةمس مجمل يعادل ما إلى األقصى المسجد وأسفل البراق ساحة أسفل المنفذة اإلسرائيلية الحفريات
 سلطات" إن خاطر حسن المركز رئيس وقال ".1م ألف 244 البالغة المبارك األقصى المسجد
 المسجد أسفل كبيرة أعماق إلى وصلت التي الحفريات لتنفيذ متواصل بشكل تعمل االحتالل
 ".بكامله الشريف القدسي الحرم مساحة مجمل تستهدف حتى تتوقف أن دون من األقصى،
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 القديمة، بالبلدة مناطق خمس في الحفر يواصل االحتالل" إن المحتلة، فلسطين من" الغد"لـ وأضاف،
 حارة من جزء استالب منها أخرى، ومساحات البراق مساحة باستقطاع عملياته يواصل بينما

 ".المشرفة الصخرة قبة حدّ  الحفريات وصلت حتى المغاربة،
 يقوم حيث ،"للتهويد رئيسياً  مركزاً  باتت التي البراق ساحة نحو يصبّ  الحفريات تجمع" بأن وأوضح

 أساسات وتحت المقدسة المدينة في الحفر عملية بمدارة وأسفلها البراق ساحة خالل من االحتالل"
 ".األقصى المسجد
 الدينية واألبنية للمعاهد تجمع أكبر إلى البراق ساحة تحويل مخطط في قدماً  يمضي االحتالل" وأفاد

 مجال في المتواصلة الحفريات استثمار تحاول االحتالل سلطات" إن قالو . العالم في اليهودية
 ترويج مع تزامناً  األجانب، والزوار للوفود ومراكز متاحف إلى تحويلها عبر الدينية، السياحة
 والتاريخ بالمكان وآثارها المقدسة المدينة تاريخ بين الوشيجة بالروابط تزعم التي والخرافات األكاذيب
 ".الزائف اليهودي

12/4/1122الغد، عمان،   
 
 داخله اإلسرائيلية األعالم جماعية واسعة لألقصى ورفع القتحامات"الهيكل" تدعو  جماعات .28

 المستوطنين من والعشرات المتطرفة، اليهودية «الهيكل» جماعات سعدى: جددت أبو فادي - هللا رام
 المحتلة، القدس في المغاربة باب رعب المبارك، األقصى المسجد اقتحام عمليات لها، التابعين
 المصلين قبل من واسعة احتجاجات وسط الخاصة، وقواتها الشرطة عبر إسرائيلية أمنية وبحماية

 .المدينة في المدارس وطلبة العلم، وطلبة المسجد وحراس الفلسطينيين،
 ،«فيسبوك» عياالجتما التواصل موقع في الرسمية صفحتها على اإلسالمية، األوقاف دائرة ونشرت
 من للمتطرفين، والتصدي االحتجاج عملية توضح التي المتطرفة، اليهودية الجماعات القتحام صوراً 
 .المسجد وحراس وأوقاف، وشيو ، ونساء، ورجال أطفال، من المسجد، في كان من كل قبل

 تنظيم إلى الرسمية، صفحاتها عبر دعت قد المتطرفة، اليهودية «المزعوم الهيكل» منظمات وكانت
 «االستقالل إعالن» يسمى ما ذكرى في المقبل، الخميس يوم األقصى للمسجد جماعية اقتحامات

 .داخله اإلسرائيلية األعالم ورفع
12/4/1122القدس العربي، لندن،   
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 طويلة لمدة صالح رائد الشيخ بحبس ُتطالب اإلسرائيليةالنيابة العامة  .29

 الفلسطيني الداخل في اإلسالمية الحركة رئيس بسجن لعامة،ا الصهيوني االحتالل نيابة طالبت
 معبر" بملف يعرف بات ما خلفية على طويلة لمدة صالح رائد الشيخ م2541 العام منذ المحتل
 يأتي صالح الشيخ بحق ويجري جرى ما بأن صالح الشيخ عن الدفاع طاقم أكد حين في ،"الكرامة

 .سياسياً  ومالحقته استهدافه اطار في
رساله الحق، وقت في قرارها إصدار قررت القدس، مدينة وسط المركزية، االحتالل محكمة وكانت  وا 
 برفقة الجلسة حضر الذي صالح، رائد الشيخ ضد ،"الكرامة معبر" ملف في المداولة بعد بالبريد؛

 .المحتلة القدس من ووفد اإلسالمية الحركة وأبناء قيادات من عدد
 ،"اإلسرائيلية" النيابة مهازل على تعّودنا: قائال المحكمة هذه على صالح رائد الشيخ عّقب جانبه، من
 الظلم يكّرس أن يحاول فهو. إطالقاً  له قيمة ال ومفضوحًا، رخيصاً  خطابها بات نظرنا وفي

 في سنبقى أننا كما إطالقا، يخيفنا ال األمر هذا أن نؤكد أننا إال. السياسية والمالحقة والعنصرية،
 نفس في ونؤكد بيوتنا، يهدم أن أو أراضينا يصادر أن حاول سواء ،"اإلسرائيلي" الظلم ذاه وجه

 ".قريب زوال إلى الباطل االحتالل هذا أن الوقت
12/4/1122السبيل، عمان،   

 
 بهـدم والتهديـد بنـاء رخـص علـى حصـولهم لعـدم األمـان" "عـدم بـدائرة فلسـطيني ألـف تقرير: مئتـا .31

 بيوتهم
 غير بيت هو النقب، باستثناء ،2541 لفلسطينيي عاشر بيت شحادة: كل آمال - المحتلة القدس

ذا. اإلسرائيلية السلطات جانب من بالهدم المهددة البيوت قائمة تشمله مرخص  منطقة أضفنا ما وا 
 كل ويصبح المهددة البيوت نسبة ترتفع بها، االعتراف دون من بلدة 23 سكان يعين التي النقب
 .بالهدم مهدد إسرائيل في فلسطيني عربي بيت سابع
 بهدم والتهديد بناء رخص على حصولهم لعدم األمان، عدم دائرة إلى يدخلون فلسطيني ألف مئتا

 .بنائها على أصروا حال في بيوتهم
 دائرة» يسمى ما مكاتب في ومسجلة اليهود المواطنين تصرف تحت مطروحة دونم مليون 11 مقابل
 عشرة لليهودي يعطى وبالمعدل دونم، ألف 421 سوى 41 فلسطينو يملك ال ،«إسرائيل أراضي
 .األرض هذه صاحب أنه مع العربي، يملكه ما أضعاف
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 باستثناء) جديدة عربية بلدة أية تقم لم بينما النكبة، منذ إسرائيل أقامتها يهودية، بلدة ألف من أكثر
 وتقاليدهم عاداتهم عن وسلخهم قوةبال البدو السكان لتركيز النقب في إسرائيل أقامتها قرى عشر

جبارهم المواشي رعي على العين من ومنعهم  الذي األمر وهو. مختلفة ظروف في العين على وا 
 (.وعليهم عليها انقلب
 عن يقل ال ما هدم على اإلسرائيلية السلطات أقدمت إذ جديدًا، تصعيداً  شهدنا األخير الشهر خالل
 والرملة اللد في بيوت ثالثة ثم الفحم، أم في بيت ثم نا،ك كفر في بيت بهدم بدأت: بيوت 21

 البيت هدم ثمن دفع يستطيع ال ألنه بنفسه بهدمه صاحبه قام أحدها النقب، في بيوت وخمسة
 .تهدم التي للشركة

 الذين فالفلسطينيون. 41 فلسطينيي تجاه وخطورتها اإلسرائيلية السياسة عمق إلى تشير المعطيات
 عليها يقيمون التي األراضي نسبة تتعدى ال ،41 عام األراضي من المئة في 51 يملكون كانوا

 . المئة في عشرين تساوي نسبتهم أن علماً  المئة، في ونصف ثالثة اليوم، العربية، بلداتهم
12/4/1122الحياة، لندن،   

 
 ببنائها يشرعون وسكانها 83 الـ للمرة الفلسطينية العراقيب قرية تدمير .30

 قرية تدمير على اإلسرائيلية، الشرطة جرافات تقدم والثمانين الثالثة جرايسي: للمرة برهوم -الناصرة 
 قوات مغادرة فور والمتضامنون، األهالي فباشر النقب، صحراء في المتمّردة الفلسطينية العراقيب
 خمس يقارب ما منذ دائرة والبناء التدمير فمعركة. جديد من ببنائها القرية، من اإلسرائيلية البطن
 أرضهم في البقاء على مصّرون األهالي أن إال والمحاكم، االعتقاالت من الكثير وتخللها سنوات،
 .المقبل الثالثاء يوم العام اإلضراب لتنفيذ االستعداد 41 فلسطينيو يواصل حين في. وقريتهم
 األراضي األجداد أحد اشترى إذ ،2511 العام تقريبا منذ األراضي تلك على قامت العراقيب وقرية

 الحكم طلب النكبة، جراء والترهيب الخوف ظروف ظل وفي ،2522 العام وفي بالطابو، له ومسجلة
 الخدعة أن إال ،"األمنية الظروف" بزعم قليلة، ألسابيع قريتهم مغادرة القرية أهالي من العسكري

 .األهالي عودة الحقا السلطات منعت أن بعد تبينت
12/4/2211الغد، عمان،   

 
 بيت لحمفي االحتالل يصادر أراٍض فلسطينية  .32

(، على أرض فلسطينية في 4|11استولت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، اليوم االثنين ): بيت لحم
بلدة الخضر قضاء بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحجة أنها أراض  ذات ملكية تابعة 
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ة لمقاومة االستيطان" في بلدة الخضر، أحمد صالح، بأن وأفاد منسق "اللجنة الشعبي للدولة العبرية.
جين االحتالل أعلن عن أرض المواطن الفلسطيني ياسين دعدوع على أنها جزء من "أراضي 

 الدولة"، ومنعه من الوصول إليها، تمهيدًا لمصادرتها.
ثة أرضه في وفي السياق ذاته، منعت قوات االحتالل المزارع الفلسطيني عماد أحمد دعدوع من حرا

منطقة "باطن المعصي" ببلدة الخضر، في إجراء يّدل على نية السلطات اإلسرائيلية االستيالء عليها، 
 دونمات وهي مزروعة بأشجار الزيتون المثمرة. 21علمًا بأن مساحتها تبلغ حوالي 

12/4/1122، قدس برس  
 
 غزة بحر في الصيادين تستهدف االحتالل بحرية .33
 قطاع جنوب يونس خان قبالة للصيادين استهدافها عمليات من البحرية اللاالحت قوات صّعدت 

 الصيد شباك بمتالف وتسببت تجاههم، النار إطالق عمليات من الماضيين اليومين في وكررت غزة،
 زوارق إن صحفية، تصريحات في يونس، بخان الصيادين نقيب العامودي، فؤاد وقال .لهم التابعة

 كثيف بشكل يونس خان قبالة الصيادين قوارب باتجاه نيرانها أمس، مبكر قتو  في أطلقت االحتالل
 .فيها الصيد المسموح ميل 2 مساحة ضمن في تواجدهم رغم للشاطئ العودة إلى دفعهم ما جدًا؛
 الماضيين اليومين أن إلى الفتاً  األخيرة، الفترة في اعتداءاتها من صّعدت االحتالل بحرية أن وذكر
 عن فضالً  متفرقة، أوقات في الصيادين قوارب باتجاه االحتالل زوارق من متكرر نار إطالق شهدا

 .سحويل عاصف للصياد تعود شباك بمتالف التسبب
12/4/1122السبيل، عمان،   

 
 نابلس في" يوسف قبر" اليهود يقتحمون المستوطنين مئات .34

 في" يوسف قبر" الثالثاء، ماليو  فجر المتطرفين، المستوطنين مئات اقتحم سعادة: عماد - نابلس
 على تاما إغالقا فرض الذي اإلسرائيلي، االحتالل جين جنود من كبيرة قوة بحماية نابلس، مدينة

 .المجاور بالطة ومخيم المدينة من الشرقية األحياء
 االحتالل، قوات تحرسها حافالت بواسطة يوسف قبر إلى وصلوا المستوطنين" أن عيان شهود وقال

 ".الدينية واحتفاالتهم طقوسهم قامةبم وشرعوا
 الشبان رشق حيث اإلسرائيلية، الحماية وقوة فلسطينيين شبان بين اشتباكات القبر محيط في ووقعت
 المسيل الغاز وقنابل المطاطي الرصاص االحتالل جنود اطلق فيما بالحجارة، اإلسرائيلية القوة
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صابة رجله، في مطاطي بعيار شاب إلصابة أدى ما بكثافة للدموع  بحاالت المواطنين من عدد وا 
 .اختناق

 11/4/1122القدس، القدس، 
 
 ودوليا   محليا   األطفال األسرى ملف مؤتمر برام هللا يطالب بتفعيل .35

 نظمته، «األطفال اعتقال لوقف دولية حملة نحو» عنوان تحت مؤتمر في مشاركون طالب: هللا رام
 مع وبالتعاون التعذيب، ضحايا وعالج تأهيل ومركز نوالمحرري األسرى شؤون هيئة من كل أمس،
 كافة إلى موسع وقانوني حقوقي دولي بشكل التوجه بضرورة والمحررين، األسرى لشؤون العليا الهيئة

 . الطفولة بحق ممارستها وفضح العنصرية إسرائيل دولة لتجريم الدولية والفعاليات المؤسسات
 عالج مركز ومدير والمحررين، األسرى شؤون هيئة عن ممثال ربه عبد حسن المؤتمر وحضر
 األسرى، شؤون لمتابعة العليا الهيئة رئيس شومان وأمين سحويل، أحمد التعذيب ضحايا وتأهيل

 وأسرى أسرى وذوي ملوح، الرحيم وعبد يوسف أبو واصل التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة وعضوي
 .محررين

 .القصر اعتقال قضية حول والنقاشات التساؤالت نم العديد طرح تم اللقاء نهاية وفي
 12/4/1122األيام رام هللا، 

 
 "سيري" آلية من باالنسحاب يطالبون المدني والمجتمع الخاص القطاع ممثلو: غزة .36

 التوافق حكومة اإلنسان وحقوق المدني والمجتمع الخاص القطاع مؤسسات ممثلو طالب :جاد حامد
 أثبتت أن بعد سيري" "روبرت بآلية المعروفة غزة قطاع إعمار آلية من باالنسحاب المتحدة واألمم
 .غزة على األخيرة الحرب دمرته ما إعمار إعادة لمتطلبات تلبيتها وعدم فشلها اآللية هذه

 ما على عملت سيري آلية أن األهلية المنظمات شبكة إدارة مجلس رئيس شمالة أبو خليل واعتبر
 .الحرب ومتضرري الخاص القطاع إذالل ولةومحا الحصار بشرعنة اسماه
 المذكور، المؤتمر منظمي عن صدر بياناً  المقاولين اتحاد رئيس نائب معيلق أبو نبيل تال جهته، من

 من االحتالل دمره ما إعمار في الفعلي البدء عدم على ترتبت التي الكارثية التداعيات إلى مشيراً 
 المرفوضة والقيود الخطيرة وتداعياته الجائر الحصار لةحا واستمرار تحتية وبنى ومؤسسات منازل
 .غزة قطاع إعمار آلية فرضتها التي

 البناء مواد من إدخاله تم ما أن إلى الحايك علي للصناعات العام االتحاد رئيس نائب أشار بدوره،
 عليةالف االحتياجات من %2 نسبة يتجاوز لم األخيرة الحرب انتهاء على أشهر ثمانية مضي بعد
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 الممنوع البضائع أصناف عدد وزيادة الحصار بتشديد اإلسرائيلي الجانب واتهم .اإلعمار إلعادة
 اآللية هذه عبر جانبها من تمارس المتحدة األمم أن إلى ذاته السياق في الفتاً  غزة، إلى دخولها
 .القطاع على مشددا حصاراً 
 المتحدة األمم على يتوجب أنه اإلنسان قوقلح الميزان مركز مدير يونس عصام الحقوقي أكد بدوره،

 تكمن اإلعمار أزمة معالجة في األصل» بقوله مشدداً  البناء، مواد دخول تسهيل على تعمل ان
 .«غزة قطاع على المفروض الحصار إنهاء بضرورة

 آن: »«تريد بال» الفلسطيني التجارة مركز إدارة مجلس رئيس نائب الشوا فيصل قال جهته، من
 حيث فشلها أثبتت أن بعد بها التعامل لوقف الالزمة اإلجراءات واتخاذ سيري آلية تقييم إلعادة ناألوا
 ما اإلسمنت، من طن ألف 21 نحو بلغ الماضية األشهر خالل البناء مواد من إدخاله تم ما أن

 .«أشهر لثمانية وليس أيام عشرة لنحو القطاع احتياجات يلبي
 12/4/1122األيام، رام هللا، 

 
 ألبنائهم الجامعي والتعليم المخصصات بصرف يطالبون لبنان في الفلسطينيين الشهداء أسر .37

 نظام بتطبيق أمس، لبنان، في الفلسطينيين الشهداء أسر عن ممثلون طالب: بالص محمد - جنين
 توفر عدم ظل في العالج تلقي في ومساعدتهم ألبنائهم، الجامعي والتعليم المخصصات صرف
 نظيراتها به تحظى الذي الصحي التأمين غرار على الشتات، في الشهداء ألسر كامل يصح تأمين
 .األخضر الخط داخل األسر من

 بين لبنان في فلسطين شهداء ألسر الوطني التجمع نظمه مفتوح لقاء خالل المطالبات، هذه وجاءت
" األمل" مركز قاعة في وذلك صيدا، منطقة في الشهداء وأسر صبيحات، محمد التجمع، عام أمين

 الحلبي، عصام لبنان، في التجمع سر أمين بحضور لبنان، جنوب الحلوة عين بمخيم للمسنين
 .الشهداء أهالي من وحشد صيدا، في التجمع لجنة وأعضاء اإلدارية، الهيئة وأعضاء

 ختلفم في الشهداء بأسر الخاصة للمشكالت االستماع إلى هدف إنه اللقاء، هذا في مشاركون وقال
 ومشاكل ألبنائهم، الجامعي والتعليم المخصصات صرف نظام تطبيق خاصة الحياتية، المجاالت
 الصحي التأمين غرار على الشتات، في الشهداء ألسر كامل صحي تأمين توفر عدم ظل في العالج
 .الوطن داخل األسر من نظيراتها به تحظى الذي

 12/4/1122األيام، رام هللا، 
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 "داعش" صفوف في قتاله خالل غزة من فلسطيني مقتل .38
 االشتباكات خالل غزة قطاع من فلسطيني مقتل االثنين، يوم المتطرف،" داعن" تنظيم أعلن غزة:
 من الكردية البشمركة وقوات جهة من التنظيم عناصر بين السورية الرقة محافظة شمال دارت التي
 من للفلسطيني وصورا نعيا" المقدسية ةالنصر " باسم تويتر حساب على التنظيم ونشر .أخرى جهة
 االشتباكات في قتل أنه ، وأوضح(المقدسي عمر أبو" )الحاج محمد" وُيدعى القطاع شمال الهيا بيت

 .الرقة شمال أيام منذ الدائرة
 إلى 1122 عام نهاية غزة قطاع غادر قد الحاج أن إلى غزة، في كوم دوت القدس مراسل وأشار
 .اليوم مقتله نع يعلن أن قبل سوريا

 11/4/1122القدس، القدس، 
 
 عريسا   462 يضم أريحا في جماعي عرس .39

 إننا:" االثنين يوم مساء أريحا، في الوطني الجماعي العرس خالل عباس، محمود الرئيس أريحا: قال
 على ولينتصر أرضه، على ليناضل أرضه، على لُيزرع أرضه على يكُثر أن الفلسطيني للشعب نريد

 11 في ونحن منهم ننتظر" :وقال الليلة، سيتزوجون الذين ،441الـ العرسان الرئيس وهنأ ".أرضه
 ".أكثر أو فلسطينيا 132 المقبل األول كانون من العشرين في نيسان،
 ومحافظون، األمنية، األجهزة وقادة الفلسطينية، القيادات من كبير عدد الجماعي، العرس وحضر
 السامرية، الطائفة ومن ومسيحيون مسلمون دين ورجال فتح، حركةل المركزية اللجنة من وأعضاء
 .الرسمية" وفا" وكالة بحسب شعبنا، أبناء من غفير وحشد العرسان، وأهالي

 11/4/1122القدس، القدس، 
 
 النرويج مـع الثقافي التبادل خالل مـن فلسطين في المعاصر الرقص مـشـروع إطـالق :هللا رام .41

 أمس، الفلسطينية، السلطة لدى النرويج وممثلية األولى، هللا رام سرية من كل أطلقت :الشايب يوسف
 لثالث ويتواصل النرويج، مع الثقافي التبادل خالل من فلسطين، في المعاصر الرقص مشروع
 .سنوات
 المعاصر، للرقص هللا رام مهرجان ومدير األولى، هللا رام لسرية التنفيذي المدير عليان، خالد وقال
 من العديد على المشروع هذا يشتمل: الجاري الشهر من والعشرين السادس حتى تواصلالم

 التعاون المعاصر، للرقص هللا رام مهرجان في للمشاركة نرويجية فرق استضافة بينها من الفعاليات،
 يؤسس ما والدولية، النرويجية الرقص مؤسسات من وغيرها ،"كريستوفريسون سيلغهوم" فرقة مع
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 رقص برامج وتطوير الفلسطينيين، والمدربين الراقصين قدرات وتطوير مشتركة، أعمال إلنتاج
 .الرقص عبر المجتمع في دمجهم بهدف اإلعاقة، ذوي من للراقصين

 12/4/1122األيام، رام هللا، 
 
 2013 سنة منذ عاشها التي والتدهور التراجع يواصل حالة الفلسطيني االقتصاد": بكدار" .40

 عن «بكدار» -واإلعمار للتنمية الفلسطيني االقتصادي المجلس عن صادرة دراسة تكشف: هللا رام
 العام منذ عاشها التي والتدهور التراجع حالة 1124 العام خالل الفلسطيني االقتصاد مواصلة
 أدى ما ،%1332 الى نسبته وصلت اإلجمالي المحلي الناتج حجم في انكماشاً  شهد حيث ،1123

 في الفرد دخل معدل فبلغ اإلجمالي، المحلي الناتج من الفرد حصة تراجع في االستمرار إلى
 إلى نسبته وصلت بتراجع أميركي دوالر 23234 التقديرات وفق 1124 العام الفلسطينية األراضي
 .سبقه الذي العالم في عليه كان عما 3312%
 %22312 بنسبة غزة قطاع يف اإلجمالي المحلي الناتج في التراجع إلى الحالة هذه الدراسة وتعزي
 الغربية الضفة في المتحقق النمو يستطع ولم الماضي، العام صيف في اإلسرائيلي العدوان نتيجة
 .التراجع مسار تعديل ،%2315 الى وصل والذي العام، ذات خالل
 بزيادة %1435 إلى الماضي العام لتصل ارتفعت الفلسطينية األراضي في البطالة أن الدراسة وتظهر
 استيعاب على العمل سوق قدرة في ملحوظ تراجع على هذا ويدل. سبقه الذي العام عن %3 حوالي

 .جديدة عمل فرص توليد على الفلسطيني االقتصاد قدرة عدم وعلى العمل، سن في هم من
 أعلى في هي سنة 31-14 بين العمرية الفئة بين العمل عن العاطلين نسبة أن للنظر والالفت

 يترتب الذي األمر، الجامعات خريجي من معظمهم في العمل عن العاطلين أن يعني ام معدالتها،
 .االقتصادية جانب إلى واجتماعية سياسية نتائج عليه
 األدنى الحد من أقل أجراً  يتقاضون الخاص القطاع مستخدمي من %3432 أن الدراسة وتبين

 .االنتهاكات هذه ووقف األجور راقبةم يستوجب الذي األمر شهريًا، شيكال 2421 والبالغ لاجور
 في العجز رأسها وعلى السلطة منها تعاني التي الرئيسية المشاكل استمرار إلى الدراسة وتشير
 الضريبية للعائدات إسرائيل حجز على ترتب الذي الجارية النفقات تسديد عن والعجز الموازنة

 .الفلسطينية
 والدمار العدوان بسبب غزة قطاع على الحصار بدء منذ األسوأ هو 1124 العام أن الدراسة وتعتبر
 في غزة قطاع يشهده لم هائال انحدارا االقتصادية المؤشرات سجلت حيث اإلنتاجية، العملية وتوقف

 .  مضى وقت أي
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 في ستستمر القطاع أوضاع فمن كبرى أهمية غزة قطاع إعمار إعادة إيالء وبدون أنه الدراسة وتظهر
 في يجري ما أن إلى مشيراً . الفلسطينية األراضي كامل على نفسه سيعكس لذيا األمر التدهور
 إعادة التأخر مع ترافق وقد. بعد تبدأ لم اإلعمار إعادة فعملية فقط إغاثية عملية هو غزة قطاع

 الذي األمر الحصار عن الناجمة واآلثار الفقر نسبة وتزايد الغذائي األمن مستويات انعدام اإلعمار
 .والمتوسط القصير المدى على الفلسطيني االقتصاد أداء تدهور من سيزيد

 المتعلقة العمل وزارة استراتيجية وتفعيل نشطة تشغيل سياسة تبني بضرورة الدراسة وتوصي
 توزيع تفاوت من الحد سياسة واتباع العادل، االقتصادي النمو تحفيز سياسة وتبني بالتشغيل،

 .الدخل
 12/4/1122األيام، رام هللا، 

 
 عم ان في حفل خالل الفلسطيني التراث تحيي القدس فرقة .42

 في الفرقة لجهود استمرارا( نيسان/ إبريل 25) األحد يوم عرضا الفلسطينية القدس فرقة قدمت: عمان
 .والرقص الغناء خالل من الفلسطيني الشعبي التراث على الحفاظ
 التقليدي الموروث على الحفاظ أن ينيالفلسط الشعبي للتراث القدس فرقة عضو سجدي جود وذكر
 .الصمود أنواع من نوع
 االحتالل كل من بالرغم. الحياة وحب.. المقاومة.. الصمود لنا الفلسطيني يمثل "التراث وقال

الذي يواجه الفلسطينيين، لكنهم ال زالوا على قيد الحياة ويحبون الحياة وصامدين  واالستعمار
 توثيق إلى الفنية عروضها خالل من أيضا القدس فرقة بهم". وتسعىومقاومين بتراثهم وفنهم وبشع

 .وآبائه أجداده وتراث الجديد الفلسطيني الجيل بين الصلة
 الحضاري بالموروث الوعي نشر أجل من 2511 العام في الشعبي للتراث القدس فرقة تأسست

 .وعينمتط يعملون عضوا 41 على يزيد ما الفرقة وتضم. الخارج في الفلسطيني
 12/4/1122القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"الشعبية المصرية لمقاطعة  الحملةتدشين  مصر: .43

أعلنت مجموعة من األحزاب والحركات السياسية والثورية، واالتحادات الطالبية : أحمد عرفة
طالق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل  مصر،  فيواالتحادات العمالية عن تأسيس وا 

 نضمين بذلك إلى الحملة الدولية لمقاطعة وسحب االستثمارات ومعاقبة إسرائيل. م



 
 

 
 

 

           33ص                                     3224 العدد:    12/4/1122 الثالثاء التاريخ:

سيعلن فيه  والذيللحملة  التأسيسيبيان لهم، عن عقد المؤتمر  فيالحملة،  فيكما أعلن المشاركون 
 11 والقوى واألفراد المشاركين بها اليوم االثنين التأسيسيعن تدشينها وآليات عملها وأهدافها وبيانها 

 وذلك بنقابة الصحفيين. 1122أبريل 
11/4/1122، اليوم السابع، مصر  

 
 نار على قوارب صيادين في غزة إطالقالقاهرة تنفي  .44

نفت القاهرة، تصريح نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عيان، بأن قوات : األناضول
فلسطينية، على الحدود البحرية  من البحرية المصرية، أطلقت اليوم، نيرانها تجاه قوارب صيد

وقال عيان، في تصريح لوكالة "األناضول"، إّن "قوات من البحرية المصرية،  المصرية الفلسطينية.
قوارب صيد فلسطينية، قبالة شاطئ بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة،  3فتحت نيرانها بكثافة تجاه 

 من دون وقوع أي إصابات".
ر عسكري مصري الواقعة وقال لـ"األناضول"، رافضًا ذكر اسمه، إن وعلى الجانب اآلخر نفى مصد
 هذا "لم يحدث على اإلطالق".

وبحسب نقابة الصيادين في غزة، فمن السلطات المصرية تقوم بتحذير كل من يقترب من الحدود 
 البحرية المصرية باالعتقال لدواع أمني.

11/4/1122، السفير، بيروت  
 
 "إسـرائيل"مطلـوب بلـورة سياسـة عربيـة موحـدة تجـاه  بنانيـة الفلسـطينية:الل العالقـاترئيس لجنـة  .45

يران  وا 
طالب رئيس لجنة العالقات اللبنانية الفلسطينية الوزير السابق حسن منيمنة، : بارعة فارس -بيروت

بصياغة سياسة عربية موحدة تجاه إسرائيل والتمدد اإليراني، الذي بات يهدد أكثر من عاصمة 
إنه ال يمكن الحديث عن تحول مفصلي أو جذري في السياسة األمريكية «: عكاظ»لـ  عربية. وقال

من القضية الفلسطينية، مضيفا أن الفلسطينيين ينتظرون مواقف عملية على األرض من واشنطن 
 وليس حربا كالمية في إطار الخالف بين نتنياهو وأوباما

12/4/1122، عكاظ، جدة  
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 عو من واشنطن إلقامة دولة فلسطينيةيد التركيوزير الخارجية  .46
دعا وزير الخارجية التركي مولود شاون أوغلو إلى إنهاء معاناة  :سعيد عريقات-واشنطن

 42الفلسطينيين وقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ـ "الصراع المحوري" في المنطقة وعاصمتها القدس الشرقية، واصفا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ب

 رغم تعدد الصراعات ومصادر التوتر.
 11"للسالم في واشنطن عصر االثنين  كارنجيوأعرب الوزير التركي الذي كان يتحدث في معهد "

عن إحباطه بسبب فشل الجهود التي بذلها وزير الخارجية األميركي جون كيري في  1122نيسان 
استمرت لمدة تسعة أشهر تحت الرعاية األميركية وما آلت إليه مفاوضات العام الماضي التي 

األوضاع في األراضي الفلسطينية منذ ذلك الحين وحتى اآلن بما في ذلك الحرب اإلسرائيلية على 
 غزة الصيف الماضي، معبرًا عن تفهمه للمساعي الفلسطينية في المحافل الدولية.

11/4/1122، القدس، القدس  
 
 ةولي يطالب بإدخال المساعدات لمخيم اليرموك في سوريمجلس األمن الد .47

مجلس ، أن لويس شاربونو ، عناألمم المتحدة، من 12/4/1122، وكالة رويترز لألنباء ذكرت
جميع أطراف األزمة السورية السماح بمدخال المساعدات اإلنسانية دون  أمسناشد ، األمن الدولي

نيين على مشارف العاصمة السورية دمشق بعدما سيطر عوائق إلى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطي
 عليه متشددون إسالميون.

 22وقال دبلوماسي حضر اجتماع المجلس إن المناشدة جاءت باإلجماع من المجلس المؤلف من 
عضوا بعدما أطلع بيير كراهينبول رئيس وكالة )األونروا( المجلس في جلسة مغلقة على "الظروف 

 في المخيم.القاسية والمعاناة" 
وقال بيان المجلس "دعا أعضاء مجلس األمن إلى وصول المساعدات اإلنسانية دون عوائق إلى 

 مخيم اليرموك وحماية المدنيين."
وشدد المجلس على "الحاجة إلى دعم جهود اإلغاثة الطارئة للمدنيين في مخيم اليرموك بما في ذلك 

 "مليون دوالر. 31النداء الطارئ للتمويل بقيمة 
وأدان مجلس األمن "جميع األعمال اإلرهابية التي ارتكبت" وطالب جبهة النصرة والدولة اإلسالمية 

 باالنسحاب من المخيم بشكل كامل.
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ويقول دبلوماسيون غربيون ومسؤولون في األمم المتحدة إنه قبل وصول المقاتلين اإلسالميين إلى 
رئيس السوري بشار األسد هي التي تمنع سكان مخيم اليرموك كانت القوات المسلحة التي تدعم ال

 المخيم من الحصول على المساعدات.
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه "من األهمية بمكان أن تدعم جميع األطراف السيما 

وأضاف المسؤول األمريكي  الحكومة السورية إطار األمم المتحدة لالستجابة للوضع في اليرموك."
واصل وحصار نظام األسد لليرموك منذ عامين تقريبا المخيم إلى جحيم آلالف "حول العنف المت

 السكان الذين ما زالوا يعيشون هناك."
وقال مجلس األمن إنه يؤيد خطة من ثالث نقاط لامم المتحدة لمساعدة المدنيين غير الراغبين أو 

ن االنتقال من المخيم مؤقتا غير القادرين على مغادرة مخيم اليرموك ومساعدة أولئك الذين يريدو 
 للقيام بذلك بأمان ومساعدة سكان اليرموك الذين فروا بالفعل.

مسؤوالن  أن ،محمد طارق، عن نيويورك، من 12/4/1122، القدس العربي، لندنوأضافت 
وعبر دائرة  أعضاء مجلس األمن على سرعة التحرك إلنقاذ المدنيين بمخيم اليرموك. حثاأمميان، 
مغلقة من القدس ودمشق على التوالي، حذر كراهينبول، المفوض العام لوكالة )أنروا(،  تلفزيونية

ورمزي عز الدين نائب المبعوث الخاص لامين العام لامم المتحدة إلى سوريا، أعضاء مجلس 
األمن الدولي من التداعيات الخطيرة الستمرار الوضع الحالي داخل مخيم اليرموك لالجئين 

 القريب من العاصمة السورية دمشق. الفلسطينيين،
وذكرت المصادر الدبلوماسية أن المندوب الروسي اعترض على صدور بيان من المجلس يتضمن 
إدانة أو تحميل قوات النظام السوري أو مشاركته في المسئولية عن تدهور الوضع المأساوي 

 للفلسطينيين داخل المخيم.
 
 شريف ومنطقة باب المغاربةهو كامل الحرم ال "األقصى"اليونسكو:  .48

 األردنتبنت لجنة العالقات الخارجية في المجلس التنفيذي لدى اليونسكو أمس قرار  بترا:-عمان
والذي يؤكد التعريف « ،«وفلسطين المدعوم من المجموعة العربية واإلسالمية حول فلسطين المحتلة

ارك هو كامل الحرم القدسي الشريف المب األقصىالتاريخي الثابت بأن المسجد  واإلسالمي األردني
 . األقصىوان منطقة طريق باب المغاربة جزء ال يتجزأ من المسجد 

القرار يطالب  إنوقالت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي، 
رات اليونسكو المتعلقة بصفتها القوة القائمة باالحتالل، بااللتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرا إسرائيل
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منذ  األردنعلى الئحة التراث العالمي من قبل  أدرجتوالتي  وأسوارهابتراث مدينة القدس القديمة 
 .2511والتراث المهدد بالخطر منذ عام  2512عام 

والهدم داخل وفي محيط  واألنفاقكما يدعو قرار اللجنة، إسرائيل إلى وقف جميع أعمال الحفريات 
والصراع بين  األرضالقديمة ووقف جميع االنتهاكات والتجاوزات التي تؤجج التوتر على بلدة القدس 

 اتباع الديانات.
الهاشمي في  اإلعمارمشروعا من مشاريع  25التوقف الفوري عن تعطيل  إلى أيضاكما يدعو 
طيل والتوقف عن تع األقصىباب الرحمة في المسجد  إغالق إنهاءالمبارك، والى  األقصىالمسجد 
طريق  إعمارإلعادة  األردنيالترميم في المكان واتخاذ التدابير الالزمة التجاه تنفيذ التصميم  أعمال

 على تعاونه مع منظمة اليونسكو. لاردنباب المغاربة. كما ورد في مشروع القرار تقديم الشكر 
متطرفين اليهود والجنود الفوري لالقتحامات شبه اليومية من قبل ال اإليقاف إلى إسرائيلوحث القرار 

والقيادات  األردنية األوقافواالعتداء على موظفي دائرة  األقصىالمسلحين لساحات المسجد 
تحويل عدد من المباني والمواقع  إيقافداخل الحرم القدسي الشريف. وحث على  اإلسالمية
من الشوارع والمواقع  التاريخية لعشرات األسماءلتغيير عدد من  باإلضافةلكنس يهودية،  اإلسالمية

 يهودية. أسماء إلى األثرية
مساجدهم وكنائسهم،  إلىوصول المسلمين والمسيحيين للوصول  إعاقةعدم  إسرائيلوطالب القرار 

حفرية معظمها من قبل جمعيات استيطانية والهادفة لفرض  211والتوقف عن تنفيذ ما يزيد عن 
 مسيحية أو غيرها. أو إسالميةلكشف عنه من آثار رواية تهويدية استثنائية على معظم ما يتم ا

12/4/1122، الدستور، عم ان  
 
 منحة دراسية 50هنغاريا تمنح دولة فلسطين وكالة وفا:  .49

 منحت هنغاريا، دولة فلسطين خمسين منحة دراسية في فروع الدراسات الجامعية والعليا. :بودابست
قعتها سفارة دولة فلسطين لدى هنغاريا، مع وزارة جاء ذلك بموجب اتفاقية التبادل التعليمي التي و 

 التنمية البشرية الهنغارية، التي تتضمن عدة بنود حول التعاون والتبادل التعليمي.
ووقع االتفاقية من الجانب الهنغاري وزير التنمية البشرية معالي بالوج زولتان، وعن جانب دولة 

مسؤولين في وزارة التعليم الهنغارية، وأعضاء سفارة فلسطين السفيرة أنطوانيت سيدن، بحضور كبار ال
 دولة فلسطين.
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وأكد الوزير الهنغاري والسفيرة سيدن أن هذه االتفاقية وما تضمنته من رفع لعدد المنح الدراسية 
الهنغارية، إنما تأتي في سياق الصداقة التاريخية بين الشعبين، والتطور المستمر للعالقات الهنغارية 

 ة.الفلسطيني
12/4/1122، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(  

 
 حماس حذرة إزاء اعترافات إسرائيل بفشل حرب غزة .51

 عدنان أبو عامر
بصورة مفاجئة، بدأت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تنشر منذ أوائل أبريل الحالي بعض يوميات حرب 

ئيلي أمام مقاتلي حماس، وكان ، تتحدث فيها عن إخفاقات الجين اإلسرا1124غزة في صيف 
أخطر االعترافات اإلسرائيلية ما تحدث به "عوفر شيلح" عضو لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، 

 أبريل، ولقيت ردود فعل صاخبة في إسرائيل. 1يوم 
مارس  2وسبقه "يوآف غاالنت" قائد المنطقة الجنوبية السابق في الجين اإلسرائيلي، الذي اتهم يوم 

 كومة اإلسرائيلية بالعجز عن التعامل مع أنفاق حماس.الح
أبريل شريط فيديو حول التحقيق العسكري  4فيما بثت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي يوم 

 11الذي أجراه الجين عن تفجير ناقلة الجند في األيام األولى من حرب غزة في حي الشجاعية يوم 
 .1124يوليو 

 
 ةأهداف استخباري

الملفت في االعترافات اإلسرائيلية أن وسائل اإلعالم الفلسطينية التابعة لحماس، تناقلتها سريعًا، 
وباتت حديث الساعة في غزة، ألن التقارير اإلسرائيلية التي تم ترجمتها من اللغة العبرية إلى العربية 

 مثلة المرفقة.أظهرت ضعف الجين اإلسرائيلي وبسالة المقاتل الفلسطيني، كما توضحه األ
سامي أبو زهري الناطق باسم حماس اعتبر في حديثه "للمونيتور" أن التسريبات اإلسرائيلية تشكل 
"اعترافًا إضافيًا بهزيمة االحتالل اإلسرائيلي وانتصار المقاومة في حرب غزة، وكل محاوالت التخفيف 

 من الهزيمة أمام المقاومة باءت بالفشل".
ن االعترافات اإلسرائيلية، وقد تبدو محقة في ذلك، ألنها معنية بأن تظهر حماس مصابة بالنشوة م

الجانب اإليجابي من يوميات القتال مع جين إسرائيل، بعد عدم تحقيقها األهداف المعلنة من 
نشاء الميناء والمطار.  الحرب، المتمثلة برفع حصار غزة وفتح المعابر وا 
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نتشار غير مسبوق من التداول بين الفلسطينيين، ليقدم إفادة وجاءت التسريبات اإلسرائيلية لتحظى با
تحتاجها حماس في ظل حالة التذمر التي تسود أوساط الفلسطينيين في غزة لعدم تحقق وعود حماس 

 بتحسين الوضع بعد الحرب.
 ومع ذلك، ال تبدو كل هذه االعترافات اإلسرائيلية المسربة إيجابية، فقد تخفي أهدافًا استخبارية

 تخشاها حماس، تتعلق بكشف أسرار عسكرية تحتاجها إسرائيل.
مشير المصري المتحدث باسم حماس أكد "للمونيتور" "أن إسرائيل ال تنكر الخسارة الكبيرة التي منيت 
بها خالل حرب غزة، لكن نشرها إلفادة العشرات من الضباط والجنود يثير عالمات االستفهام حول 

إسرائيل دولة متغطرسة ال تقبل الهزيمة، وال تنشرها على الما أمام الشعب الهدف الخفي منها، ألن 
اإلسرائيلي، وقد تحاول من خالل التسريبات الحصول على معلومات أمنية حول مصير جنودها 

 الذين فقدوا خالل الحرب".
ليًا يتحدث أبريل تحقيقًا عسكريًا إسرائي 22وبالفعل فقد عممت وسائل اإلعالم التابعة لحماس يوم 

أغسطس  2عما أسماها "مهارة" مقاتلي القسام في اختطاف الجندي "هدار غولدن" جنوب رفح يوم 
1124. 

أبريل أن تكثيف حديث إسرائيل عن يوميات  22موقع "المجد"األمني المقرب من حماس قال يوم 
كشفها حماس حرب غزة، يثبت أنها ال تملك معلومات مؤكدة عن مصير جنودها المفقودين، ولن ت

 إال في صفقة تبادل.
 

 حرب جديدة
الحديث عن التسريبات اإلسرائيلية وصل صفحات شبكات التواصل االجتماعي، حيث تداولها نشطاء 

أبريل جزًء من ثقافة إسرائيلية للتقييم المتواصل  24حماس والمقربون منها، فمنهم من اعتبرها يوم 
 ألداء الجين.

 لحماس لكشف ما لديها من معلومات أمنية. وآخرون رأوا فيها استدراجاً 
 وفريق ثالث جعل منها فرصة كي يراجع الفلسطينيون أخطاءهم في الحرب األخيرة.

أبريل أن التسريبات اإلسرائيلية مقدمة لتضخيم قدرات  21ورأى فريق رابع من كوادر حماس يوم 
 عليها. حماس العسكرية، لتهيئة الرأي العام اإلسرائيلي لشن حرب جديدة

خفاقه يحصل  حماس التي قرأت التاريخ العسكري للجين اإلسرائيلي تدرك أن نشر اعترافات فشله وا 
ضد مصر وسوريا،  2523بعد مرور سنوات وعقود على انتهاء الحروب، كما حصل في حربي 

 ضد لبنان. 1114و
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، أثار قلق حماس بعد مرور أقل من عام على انقضاء حرب غزة اإلسرائيليةلكن نشر االعترافات 
 بجانب ترحيبها!

لنشر اعترافاتها  إسرائيلومن الفرضيات السائدة في أوساط حماس في األيام األخيرة عقب مواصلة 
خفاقاتها أن قيادة الجين اإلسرائيلي قد تسعى للتحضير لحرب جديدة في غزة، وتريد أن تستبق  وا 

وتهيئة األجواء النفسية للجين اإلسرائيلي كي  اندالعها، وتمّهد لقتل ودمار أكثر في الحرب القادمة،
 يتقبل خسائره دون شكوى.

أوساط حماس استمرت عدة أيام تتداول االعترافات اإلسرائيلية باعتبارها مؤشرًا جديدًا على األداء 
 العسكري لكتائب القسام، دون أن ترى فيها جوانب مريبة ومثيرة لطرح مزيد من التساؤالت.

 22ليلة على نشر التسريبات اإلسرائيلية دفعت بوسائل اإلعالم التابعة لحماس يوم لكن مرور أيام ق
أبريل لنشر قائمة األهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها من هذه االعترافات، أهمها: تضخيم قدرات 
ثارة قلق األنظمة العربية، ودفعها لمهاجمة حماس في  حماس ليكون مبررًا لعمل عسكري ضدها، وا 

ألنها تشكل تهديدًا عليها، ومنح كتائب القسام شعورًا بأنها وصلت أكبر مستوى قتالي لها لوقف  غزة،
 تحضيراتها العسكرية والقتالية.

بالتزامن مع هذه االعترافات اإلسرائيلية، كشف مسئول أمني فلسطيني في غزة، رفض ذكر اسمه، 
ن أنشطتها االستخبارية في غزة بغرض في حديث "للمونتيور" أن "المخابرات اإلسرائيلية تكثف م

الوصول لمعلومات عن الجنود األسرى لدى المقاومة، في محاولة لمعرفة أماكن إخفائهم، والتعرف 
على مصيرهم، ومن ذلك بث بعض األخبار والتقارير الصحفية بغرض إثارة نقان فلسطيني حولها، 

 لعلها تحصل على معلومة هنا أو هناك".
د البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة في حديث "للمونيتور" بقوله أن "أجهزة وهو ما أكده إيا

واختراق الجبهة الداخلية  غزة،األمن اإلسرائيلية تسعى بكل طاقاتها لتجنيد عمالء لها داخل 
 الفلسطينية بجميع الوسائل المتاحة، من خالل بعض المواقع والصفحات المشبوهة".

س باعترافات إسرائيل بخسائر جيشها خالل حرب غزة األخيرة منحها جانبًا مريحًا أخيرًا...ترحيب حما
ألنه يتعلق برغبة صناع القرار اإلسرائيلي بمشاعة أجواء الخوف والقلق لدى الرأي العام اإلسرائيلي 

 لعدم العودة من جديد لحرب ضد غزة، ألنها تحمل أنباء غير سارة وخسائر بشرية كبيرة.
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قت نفسه، ال تخفي حماس قلقها أن إسرائيل التي ال تعترف بالهزيمة سريعًا قد تستخدم هذه وفي الو 
التسريبات لتهيئة الرأي العام الفلسطيني واإلسرائيلي بأنها ستكرر حربها من جديد على غزة للثأر 

ئيلية لقتالها وجرحاها، وتوجيه ضربة جديدة لحماس، مما جعل حماس تتلقف هذه االعترافات اإلسرا
 بكثير من الحذر.

11/4/1122المونيتور،   
 
 لماذا ال ينعقد اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة؟ .50

 هاني المصري
سأركز في هذا المقال على ما يحول دون عقد اإلطار القيادي المؤقت، لذلك سأتجاهل مسائل 

االنقسام ويهّمها مهمة، مثل أن هناك جماعات مصالح االنقسام التي ازدادت نفوًذا وثروة في عهد 
استمراره، وهي منتشرة داخل السلطة والفصائل وخارجهما، ومثل أن الرئيس يريد مصالحة بشروطه، 

تريدان مصالحة على أساس إقصاء « حماس«و« فتح»بما يضمن استمرار قيادته االنفرادية، وأن 
، وتأثير األدوار الطرف اآلخر، أي بما يضمن سيطرتهما االنفرادية على القرار ومواقع النفوذ

 الخارجية، وخاصة إسرائيل.
صالح مؤسسات منظمة التحرير بما يتناسب مع  أي وحدة وطنية حقيقية تتطلب أواًل إعادة بناء وا 
الحقائق الجديدة والخبرات المستفادة، وبما يضمن مشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي 

 واالجتماعي، بما في ذلك الشتات والمرأة والشباب.
طة البدء منظمة التحرير كونها المرجعية السياسية العليا والممثل الشرعي الوحيد والشرعية نق

المعترف بها فلسطينًيا وعربًيا ودولًيا، وقدرة إسرائيل على التأثير عليها وعلى قراراتها أقل من قدرتها 
ل الوطن توزيع قياداتها ومؤسساتها بين داخ -كما مفترض –على السلطة، خصوصا إذا قررت 

وخارجه، على أن يكون هناك جزء مهم منها في غزة، ألن االحتالل فيها يأخذ شكل الحصار 
 والعدوان والتوغالت، أي مختلف عن احتالل الضفة المباشر. 

اتفاق »ونقطة البدء في المنظمة تكون في تفعيل اإلطار القيادي المؤقت المنصوص عليه في 
باعتبارها إطاًرا قيادًيا مؤقًتا؛ قراراته غير قابلة « جنة المنظمةل»، الذي ينص على تفعيل «القاهرة

 للتعطيل بما ال يمس صالحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني.
لم يتم عقد اإلطار القيادي المؤقت سوى مرتين أو ثالثة بشكل متباعد، ودون أن يأخذ صالحياته 

، فما «إعالن الشاطئ»برغم النّص على عقده في غضون خمسة أسابيع من توقيع المتفق عليها، و 
الفلسطيني إلى ذلك؟ وبرغم أن عقده يوفر المؤسسة الوطنية « الكل»الذي أعاق عقده رغم دعوات 
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الجامعة التي يمكن أن تنظم الحوار الوطني الشامل وتتحمل المسؤولية عن اتخاذ القرارات بما يتعلق 
 ون الشعب الفلسطيني.بمختلف شؤ 

يطلب فيها عقد « إعالن الشاطئ»يقول المقّربون من الرئيس: إنه أرسل رسالة إلى مصر بعد 
اجتماع ل طار القيادي المؤقت، إال أنه لم يتلق رًدا مكتوًبا، وأتت اإلجابة بأّن القاهرة ترحب بعقده 

ادة المصرية، وهذا يعني تعذر ولكن من دون مشاركة خالد مشعل؛ بسبب الخصومة بينه وبين القي
عقد االجتماع ألن حماس لن تشارك فيه من دون رئيسها. كما ال يمكن عقد االجتماع في غزة 

 القتضائه حضور قيادة حماس من قطر إلى غزة عبر مصر.
في ضوء ذلك، كانت هناك اقتراحات بعقد اإلطار القيادي في الكويت عندما كانت ترأس القمة 

مقر الجامعة العربية بوصفها بيت العرب، أو في عمان ألن فيها مقر المجلس  العربية، أو في
الوطني، أو في الجزائر ألنها على عالقات جيدة مع مختلف األطراف. ونقطة ضعف هذه 
االقتراحات أنها تتعامل مع مسألة عقد اإلطار القيادي وكأنها فنية تتعلق بميجاد مكان، وليس 

 ايا عدة من دون حلها ال يمكن إحراز النتيجة المتوخاة.بوصفها سياسية تتعلق بقض
القضية األولى التي تعيق عقد اإلطار القيادي المؤقت، وهي من األسباب التي تقف دون توجه  

والجهاد لجهة احتمال « حماس»الرئيس جديًّا لعقده تتعلق بمدى االستعداد لتحمل عواقب انضمام 
ي، وربما األوروبي والدولي بالمنظمة، وفرض عقوبات أخرى سحب االعتراف األميركي واإلسرائيل

قبل « اللجنة الرباعية»والجهاد على شروط « حماس»عليها، ألن هناك موقفا دوليا يطالب بموافقة 
في  الفلسطينياشتراكهما في حكومة وحدة وطنية أو في المنظمة. وسبق أن تعّطل الحوار الوطني 

، وُفِرضت المقاطعة «اللجنة الرباعية»عدم موافقتهما على شروط على خلفية  1115القاهرة العام 
 . 1112العام « اتفاق مكة»لنفس السبب على حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد 

-1112هناك رأي يستحق النقان حول أن الظروف اآلن مختلفة عما كانت عليه خالل الفترة )
استئناف المفاوضات الثنائية ووصولها إلى اتفاق، (، بسبب وجود أوهام آنذاك حول إمكانية 1115

وكان ُيْنظر إلى المصالحة الفلسطينية وقتها بوصفها عاماًل مساعًدا إلطالق عملية التسوية وسحب 
الذريعة من يد الحكومة اإلسرائيلية التي تقول بعد االنقسام بعدم وجود شريك فلسطيني، بحجة أن 

 لسطينيين جميًعا وسلطته ال تحكم غزة.الرئيس أبو مازن لم يعد يمثل الف
اآلن، وبعد نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، ال توجد أوهام حول استئناف المفاوضات الثنائية، والموقف 

إلى المنظمة، ولكن ظهرت « الجهاد«و« حماس»األوروبي والدولي أقل تصّلًبا بخصوص انضمام 
خالل مفاوضات تعقد في إطار مؤتمر دولي أوهام جديدة حول فرض حل دولي على الطرفين من 

ووضع سقف زمني إلنهاء االحتالل، وما يعنيه ذلك من إعطاء هامن حركة للقيادة الفلسطينية 
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إلى المنظمة من دون الموافقة « الجهاد«و« حماس»للمساهمة في ذلك؛ األمر الذي يعيقه انضمام 
 طيني.على شروط الرباعية الظالمة والمجحفة بحق الشعب الفلس

والجهاد إلى اإلطار « حماس»هناك اجتهاد لحل هذه المعضلة من خالل التمييز بين انضمام 
القيادي المؤقت وبين انضمامها إلى المنظمة، أي أن حضور اجتماعات اإلطار المؤقت ال تعني 

إجراء دخواًل فورًيا إلى المنظمة، وأّن اللجنة التنفيذية ستبقى صاحبة القرار والشرعية إلى حين 
انتخابات المجلس الوطني وتشكيل المؤسسات الجديدة، أي أن اإلطار القيادي يجتمع ويتوافق على 
القضايا، وال تصبح نافذة إلى عندما تقّرها اللجنة التنفيذية. هل سيقبل حكام واشنطن وتل أبيب بهذه 

ة بعيًدا عن الرهانات الصيغة، وهل سيبقى القرار رهًنا لذلك، أم آن األوان العتماد مقاربة جديد
 الخاطئة.

وسواء إذا كانت هذه الصيغة كافية أم ال، وهي يمكن أن تكون مخرًجا مؤقًتا، ولكنه ال يغني من 
االتفاق على رزمة كاملة، تضم االتفاق على برنامج سياسي للسلطه/الدولة، يتضمن الحفاظ على 

مم المتحدة، واحترام االتفاقات المبرمة إذا الحقوق الوطنية، ويستند إلى القانون الدولي وقرارات األ
احترمتها الحكومة اإلسرائيلية من دون االلتزام بشروط اللجنة الرباعية. مع العلم أن الحكومات 
اإلسرائيلية المتعاقبة تجاوزت هذه االتفاقات كلًيا، على األقل، منذ اغتيال إسحاق رابين وحتى اآلن، 

 اللتزامات الفلسطينية.ولم يبق من هذه االتفاقات سوى ا
أما القضية الثانية فتتمثل بالمعارضة المصرية لعقد اإلطار القيادي في ظل الخصومة بين مصر 

وهنا ال ينفع االستخفاف أو التذاكي والبحث عن مكان لعقده، ألن أبو مازن لن يجازف «. حماس«و
المهم في القضية الفلسطينية  بمغضاب مصر الراعية التفاق المصالحة وصاحبة الثقل الكبير والدور

 وبحكم الموقع الجغرافي لها. 
ويتمثل المخرج المناسب بميجاد حل لهذه الخصومة )المصرية الحمساوية( من خالل إيجاد مسافة 

وجماعة اإلخوان المسلمين التي تحارب النظام المصري، بوصفها جزًءا من « حماس»كافية بين 
لبة بحكم عدالة القضية الفلسطينية وحاجتها وقدرتها بالحصول الحركة الوطنية الفلسطينية، المطا

على دعم جميع األطراف العربية مهما بلغت الخالفات فيما بينها، وهذا يقتضي عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية العربية، واالعتراف بالرؤساء والحكام الحاليين باختيار أو من دونه من الشعوب 

الدول العربية في الشؤون الداخلية الفلسطينية، إضافة إلى حرص الشعب العربية؛ مقابل عدم تدخل 
الفلسطيني وقيادته وقواه على الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها والتنمية والعدالة 

 والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
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التي تتبعها المنظمة ينطبق « سالنأي بالنف»في هذا السياق، فمن ما ينطبق على مصر من سياسة 
على سورية والعراق واليمن وليبيا، فال ينفع أن تكون قيادة المنظمة مع الحياد في سورية ومع 

 مع الشرعية اليمنية.« حماس«و« عاصفة الحزم»
اإلنجاز التاريخي األهم  -تعتقد بأن المنظمة « فتح»ثالث قضية تعترض اجتماع اإلطار القيادي أن 

« فتح»هي آخر المؤسسات الموحدة التي تقودها  -ه الشعب الفلسطيني في ظل قيادتها الذي حقق
في نفس « حماس»من دون منافس جدي، وليس من المحتمل السماح بمدخال منافستها الرئيسية 

الوقت الذي تسيطر فيه على قطاع غزة، وال تخفي نواياها في أحيان ليست نادرة بالسيطرة على 
 لقيادة في السلطة والمنظمة.مصادر القرار وا

ذا أردنا إقناع «حماس»بفتح أبواب المنظمة أمام « فتح»لذا إذا أردنا إقناع  بالتخلي « حماس»، وا 
ركائز المصلحة »عن السلطة في غزة، فال بد أن يكون ذلك في إطار رؤية جديدة واتفاق يشمل 

لشراكة التي تضمن مشاركة مختلف )الميثاق الوطني( والبرنامج الوطني وأسس ا« الوطنية العليا
ألوان الطيف السياسي في سياق تطبيق ديمقراطية توافقية تناسب الخصوصية الفلسطينية التي تقوم 
على أن فلسطين في مرحلة تحرر وطني، واألولوية إلنهاء االحتالل وهزيمة المشروع االستعماري 

 االستيطاني.
عقد اإلطار القيادي المؤقت، أي على شيء بمعزل عن الخالصة مما تقدم تفيد بتعذر االتفاق على 

االتفاق على كل شيء، ألن المسائل والقضايا مرتبطة ببعضها البعض. يمكن ويجب أن يشمل 
االتفاق قضايا عدة كرزمة واحدة، على أن يتم تطبيقها على مراحل وضمن جدول زمني يتم االتفاق 

 عليه.
12/4/1122، األيام، رام هللا  

 
 وحيدا بين أعداء جي دين وحلفاء سي ئين! نتنياهو .52

 عادل األسطل
من فِشل في توّقعِه في القسم األول، من جولة االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة، بشأن هزيمة رئيس 
زاحته عن المشهد السياسي اإلسرائيلي كله، فله أن يشعر  الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، وا 

توقعاته التالية، بخصوص القسم الثاني، وما بعد فوزه في تلك االنتخابات،  بالرضا اآلن، لنجاحه في
ليس لمّرة واحدة، بل لمّرتين أو ثالثة أو أكثر، فقد نجح توقعه، في أال يستطيع "نتنياهو" الفراغ من 
تصنيع الحكومة خالل أسبوعين أو ثالثة بحد  أقصى كما وعد، وبتواجد الصعوبة في التوفيق بين 

 ه في اليمين والمتدينين، وفي أنه سيضطر إلى تفصيلها على غير مقاسه، وضد رغباته.حلفائ
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وخاصة بعد مشاهدته يعود في كل مرة، متعّرق الردفين، فارغ اليدين، بعد خوضه جلسات مشاورات 
شاّقة ومفاوضات متناقضة، بشأن توزيع الحقائب الوزارية واالختصاصات األخرى، فيما بين األحزاب 

رائيلية، الصديقة والحليفة، حتى انتهت األربعة أسابيع، وهي المهلة المقررة التي نص عليها اإلس
 القانون اإلسرائيلي لتشكيل الحكومة.

نجاح التوقعات لم توقف جري "نتنياهو"، ولكنها اضطّرته إلى طرق أبواب رئيس الدولة "رؤوفين 
لمنحه المّدة التالية واألخيرة، وهي أسبوعين ريفلين" وفي جعبته قائمة طويلة من الحجج والذرائع، 

فقط، لمواصلة محاوالته في إنجاز الحكومة، برغم علمه بأنه أمام نسبة غير مرضية في هذا الشأن، 
والتي قد ترغمه على إنتاج خطوات ُمنقلبة، وغير متوقعة باتجاه التوفيق بين األحزاب، التي تبدي 

 ل.استعدادًا للدخول في ائتالفه المحتم
سيما وهي تعلم مناطق ضعفه، وكأنه يقف عاريًا تمامًا أمام أعينها المفتوحة، وأن تهديداته بالذهاب 

"إسحق هيرتزوغ، تسيبي ليفني" ذهب إلى جهة  بزعامة الثنائينحو اليسار لم تجِد نفعًا، ألن اليسار 
الحكومة، حيث ُيقر  المعارضة مبكرًا، على أمل المكافحة من أجل أن يحل محل "نتنياهو" لتشكيل

النظام السياسي اإلسرائيلي، في حال لم يتمكن "نتنياهو" من تشكيل الحكومة في المّدة اإلضافية 
 الممنوحة، يحق للرئيس أن ُيوكل الفائز التالي للقيام بالمهمة نفسها.

، في ضوء مشاهدته تحركات "نتنياهو" ا لبائسة اليسار اإلسرائيلي بدا أكثر راحًة، وأشد من شامت 
وعلى كل اتجاه، خاصة بعد أن لقي األمّرين من لسانه وأركان حزبه، ثم ما لحق به من صدمة 

، وتبعاتها، والتي أسفرت عن فوزه، بعد أن كان هذا اليسار، قاب قوسين من الفوز، 51الدقيقة 
سقاط  "نتنياهو" كما وعد، تلك الصدمة كانت بمثابة قرع الجرس داخل اآلذان، كي يتوق ف عن وا 

 االستمرار في الحلم، ومواصلة التأّذي من مشاهدة الواقع.
بادئ األمر، كان سهاًل على "نتنياهو" تعبئة استمارة التكليف التي ناوله إياها "ريفلين" منذ أواخر 
آذار/ مارس الماضي، بناء على توصيات األحزاب، لكن كل شيء كان صعبًا منذ اللحظات األولى 

تمرت الصعوبة بالتصاعد، حتى بدا كفريسة سائغة، ألعداء حقيقيين ولحلفاء من بدء التكليف، واس
 وبات كمن يقف منفردًا بين كثبان متحركة. -اليسار واليمين على التوالي-انتهازيين 

اليسار بعينه هو اليسار، وأصحاب اليمين كلهم بدوا سيؤوون، "موشيه كحلون، نفتالي بينيت" وحتى 
-األضعف، أصبح متمّردًا أيضًا، حيث بدا كمؤشر  يبشر بالشرور، إلصراره "أفيغدور يبرمان" وهو 

على استالم حقيبة الخارجية، التي يرنو لها "بينت" في  -وكأّنه ال يرى تناهي حجمه في الكنيست
ذات الوقت، باعتباره األجدر بها، أو إصراره بالتخلي عنها في حال حجبها عن  "ليبرمان" باعتباره 

 إلى تمرير تشريعات تحررية.عدو، يسعى 
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قد يتفق الليكود مع "بينت" في شأن التضحية بـ"ليبرمان"، بتركه خارج الحكومة، لكن "بينت" اليزال 
يواصل كفاحه باتجاه وزارة األديان، أو إبقائها لدى التيار الصهيوني الديني، بداًل من منحها لحزب 

والحقد، إضافة إلى ما لديه من مطالب سياسية شاس، باعتباره العدو اللدود ويضمر له الكراهية 
خيالية، ال واقع لها في شيء، وعلى رأسها المطالبة بمواصلة تمسكه بـ )حق الفيتو( على قضايا 
اّل  بالتهديد بأنه لن ينضم إلى الحكومة، واذا كان  الدين والدولة، كما كان في الحكومة السابقة، وا 

 اهو" االستعداد ل ذعان لتسليمه وزارة المالية، أو اإلسكان."كحلون" حليًفا قريبًا، فعلى "نتني
ما كان ألحد  الحاجة النتظار هذه المرحلة، كي يفهم بأن قدرة "نتنياهو" على تشكيل الحكومة هي 
ليست في متناول اليد، ولكن الخطاب اليميني العام أوضح منذ البداية، بأنه لن يسمح لليسار، ألن 

، وال أن تتاح له الفرصة بالمشاركة فيها، وهذه هي نقطة "نتنياهو" القوية يقوم بتشكيل الحكومة
 المتبقية لديه.

فقط عليه من اآلن عدم التسكع أكثر أمام تلك األحزاب، ليس فقط بسبب أنه لم يتبق  لديه سوى أيام 
ء(، قليلة، بل للقبض على ما يمكن القبض عليه من إنجازات، وتحت قاعدة )شيء أفضل من ال شي

وصواًل إلى إثبات أن لديه الكثير من الشجاعة من أجل الحديث عن قدراته في تسّيد الحكم وقيادة 
 الدولة، بعيدًا عن اليسار برّمته.

ذا كانت هناك مفاجئات، واستطاع "نتنياهو" التوفيق بين الشركاء المحتملين، كأن يبقى "ليبرمان"  وا 
ى وزارة االقتصاد، واألديان للتيار الصهيوني، فمنه ال يزال على وزارة الخارجية، وأن يظل "بينيت" عل

من الصعب عليه توزيع باقي المناصب الوزارية األخرى، كما ال يزال من غير الممكن، في حال 
 تشكيله الحكومة، من ضمانها قوّية، وصامدة أمام تيار اليسار، الذي ما يزال ُيوِسع الحفرة إلسقاطه.
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 نداف شرغاي
. ليس بالضبط من 2514لم يسبق أن شكرت جدي على أنه حمل حقائبه وجاء إلى البالد في العام 

 أجل أن يجد فيها ملجأ آمنا لموطئ قدمه بل ببساطة نظرا ألنه عرف أن مكان اليهود هو إسرائيل. 
طوال  األقلية إطارقاء نفسه، وهو كذلك اليوم. هو وأمثاله تم اعتبارهم في لم يكن هذا مفهوما من تل

الوطن التاريخي بسبب االضطهاد والمذابح، ولكن ببساطة نظرا  إلىممن لم يصلوا  األخيرة األجيال
الديني التاريخي والقومي الذي يربطهم  اإلرثألنه شعر بااللتزام تجاه جيناتهم اليهودية الطبيعية؛ 

 المكان. بهذا
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إن بطولتهم ربما كانت مختلفة عن بطولة المقاتلين في ساحات المعركة، لكنها كانت سامية. هذا 
هنا من  إلىالذين وصلوا  أولئكمن  -ال سمح هللا  -الشكر المتأخر يستحقونه ليس من اجل التقليل 

الذي منحته لجيل  أحياء الفقر واالضطهاد. هي مطلوبة ليس فقط بسبب أنها أمنت استمرار الوجود
من هول الكارثة أو كنا  أوروبااآلباء لي وألبنائي، حيث من المشكوك فيه أننا كنا سننجو هناك في 

 سنحظى بأن نولد ونعين.
يستحقونه بسبب الفهم الذي أورثونا إياه، وهو أنه حتى قبل أن  األساسيإن االعتراف بالجميل 

، وبأننا ربما موجودون هنا اليوم «ارض الميعاد»ة، كانت تتحول البالد ملجأ لالجئي الفظائع والكارث
بقوة الحق، فمن األمن الذي يتركز اليوم خطابنا السياسي تقريبا وفقط  –بحق القوة. ولكن قبل ذلك 

 «.بأمان»لمساعدتنا على تجسيد الحق للعين بالتحديد هنا  إعدادهحوله، تم 
ات البريطاني حاييم وايزمان: لماذا يتمسك مجلس اللورد أعضاءقبل بضع سنوات سأل واحد من 

 إسكانبالتحديد، في الوقت الذي يوجد فيه العديد من البالد النامية التي يمكن فيها  بمسرائيلاليهود 
كم من اجل مقابلة أمك، في الوقت  111اليهود؟ أجابه وايزمن بسؤال: لماذا في كل يوم أحد تسافر 

 المسنات يسُكن في شارعك؟ .الذي يوجد فيه الكثير من السيدات 
فيها من جديد سيادة يهودية هي قبل كل شيء وطن وأم.  أنشأناليها والتي إوهكذا، البالد التي رجعنا 

آسف أن لغتنا اليوم تحولت ركيكة وفقيرة، ونحن نتحدث مرارا وتكرارا عن األمن، في حين خطاب 
 الهوامن.  إلىالحقوق يتم تقليصه وتهبيطه ودفعه 

تأسيس شرعية داخلية أو دولية ال على القدس وال على  باإلمكان. ليس األنظارليس هو محط  األمن
ومدينة داود، دون القصة « جبل الهيكل«الخليل وال على بئر السبع، دون التوراة واآلباء واألمهات، و

ول عليه الحص باإلمكانوطنه. األمن كان  إلىالعودة  إلىالتي عمرها ألفا سنة للشعب الذي يسعى 
. تالميذ الغيرا الذين هاجروا أوغندافي بروكلين ولندن وربما حتى في  أيضا، األخيرةفي المئة سنة 

كفار هشلوح في نهاية ذلك  إلىالى البالد في بداية القرن التاسع عشر ويهود اليمن الذين جاءوا 
لم  إسرائيليا أقل أمنا. دولة القرن لم يأتوا الى هنا نظرًا ألنه كان هنا موقع آمن، بل كان الوضع هن

 .إبادتناتنشأ بسبب الكارثة ولكن رغم الكارثة التي حاولت 
وضع قبل ذلك من قبل  –وعلى الهوية اليهودية  اإلرثالذي يستند إلى الحق، على  –األساس 

لى البالد الموجودة في شعورهم، ا إلىهنا. ألن بديهتهم اليهودية الطبيعية قادتهم  إلىقالئل جاءوا 
 «.إسرائيلارض »

، مستنقعات، قلة في الرزق، أمن يتدهور، أمراض –الواقع في البالد كان صعبا وتقريبا غير محتمل 
 صنعت العجائب.  باإليمانالقالئل المفعمين  أولئكولكن أيدي 
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ال  -كان ذلك قلبهم الذي قال لهم في ذلك الوقت إن على الحلم أن يشكل الواقع، وليس األساسفي 
االنسحاب أمامه، التصرف بعقالنية، ولكن ليس دائما االهتمام به، وبالخبراء العقالنيين  -هللاسمح 
إن الخبراء خبراء بما حدث، ». فيما بعد كان ذلك بن غوريون الذي قال ل يمانوزن أكبر  وا عطاء

 «.وليس بما سيحدث
ي ما زال قالئل منه معنا. في هو وقت مناسب للقول شكرا لذلك الجيل الذ« يوم االستقالل»لهذا فمن 

هم أعزائي الشخصيون، أجدادي: شلومو زلمان ومريام شرغاي، اسحق  أولئكالمجال الشخصي جدا 
 وبلهاه شنراف، ووالدا زوجتي القادمان من عدن، يهودا ومريام عوفاديا.

 لم تتأخروا حتى اآلن للقيام مثلي، يجدر بكم أن تسرعوا. إذا
«إسرائيل اليوم»  
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