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*** 
 
 اإلسرائيلية -طينية الستئناف المفاوضات الفلستقودها فرنسا مبادرة أوروبية  .0

نهاء  - الناصرة وديع عواودة: كشف النقاب أمس عن مسودة لقرار دولي الستئناف المفاوضات وا 
الكبرى  األوروبيةالدول  أناالحتالل تعده فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وأوضحت صحيفة "هآرتس" 

لمطالبته بتحديد  الثالث، تعكف على صياغة مسودة مشروع قرار مشترك لمجلس األمن الدولي،
الفلسطيني، وتحديد جدول زمني، مداه عامان، الستكمال  -مبادئ لحل الصراع اإلسرائيلي 

 المفاوضات حول الحل الدائم.
طالبوا بعدم ذكر أسمائهم بسبب حساسية  إسرائيليين،" عن دبلوماسيين هآرتسونقلت صحيفة "

ا في مجلس األمن، ولكنها نجحت في فرنسا تقود هذه الخطوة، كونها عضوا دائم أنالموضوع، 
 ، بدعم المبادرة.وألمانياعضو دائم،  أيضا  بريطانيا وهي  بإقناعاألسبوعين األخيرين 

المبادرة األوروبية تسعى إلى عرض مسودة قرار متوازن حسب ما يصفه أصحابها  أنيشار إلى 
سبيل المثال، وخالفا للمبادرة يمكن استخدامه كقاعدة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وعلى 

الفلسطينية، فإن المبادرة األوروبية، ال تتحدث عن االعتراف الفوري بفلسطين كدولة دائمة العضوية 
المتحدة، وتطرح مهلة عامين الستكمال المفاوضات، وبعدها فقط سيبدأ االنسحاب  األممفي 

 اإلسرائيلي.
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تتفق بعد على كافة بنود المبادرة، فبينما تم االتفاق  الثالث لم األوروبيةوحسب الصحيفة فإن الدول 
مع تبادل  2391خطوط  أساستقريبا على البند الذي يحدد ترسيم حدود الدولة الفلسطينية على 

تشمل مسألة اعتبار إسرائيل دولة قومية  أنكان على المبادرة  إذالألراضي، هناك خالف حول ما 
 لمانيا. أرحه للشعب اليهودي، وهو المطلب الذي تط

الدول الثالث تجري مباحثات في األمم المتحدة مع الفلسطينيين واألردنيين وممثلي الدول  أنوعلم 
العربية األخرى، في محاولة للتوصل إلى صيغة تجمع عليها كافة األطراف، لكن الفلسطينيين 

بلوماسيين ويصرون على طرح مبادرتهم. وحسب الد األوروبيةيتحفظون حاليا من المبادرة 
جباراإلسرائيليين فإن الفلسطينيين يصرون على طرح مبادرتهم بهدف عزل الواليات المتحدة   وا 

 على فرض الفيتو على المبادرة. أوباماالرئيس 
بشكل  األوروبيلكن مسؤولين فلسطينيين نفوا االدعاء بأن الرئيس محمود عباس يعارض التوجه 

الفلسطيني مرده كون  اإلصرار. وقالوا إن مريكييناألمطلق، ويريد الدخول في مواجهة مع 
أي اقتراحات  واألوروبيين األمريكيينمع  أجروهاالفلسطينيين لم يسمعوا خالل كل المحادثات التي 

 يمكنها تلبية المطالب الفلسطينية.
، جون كيري، على المبادرة األمريكيوعلم ان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اطلع نظيره 

لكن واشنطن لم تتدخل حتى اآلن بصورة فاعلة في صياغة القرار. وقال الدبلوماسيون اإلسرائيليون 
 واشنطن لم تحدد موقفها بعد ولم تتخذ قرارا. إن

يؤثر  أنواشنطن تبذل جهودا لالمتناع عن فرض الفيتو على المبادرة الفلسطينية خشية  أنيشار إلى 
، من بينها كيري، أمريكيةية في الحرب ضد داعش. وهناك جهات ذلك على تحالفها مع الدول العرب

 يعارض ذلك. األبيضإلى مجلس األمن لكن البيت  أمريكيتفكر بتقديم مشروع قرار 
5/21/1124، القدس العربي، لندن  

 
 الفلسطينيةستراتيجّية الفلسطينّية تشمل تحقيق الوحدة وتدويل القضّية عريقات: مرتكزات اال .2

 قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منّظمة التحرير، عضو اللجنة المركزّية لحركة فتح د.رام هللا: 
الفلسطينّية ترتكز على عدد من المحاور، أولها إحباط أهداف  االستراتيجيةصائب عريقات: إّن 

سلطة،  اإلستراتيجّية التي تنّفذها حكومة نتنياهو الهادفة إلى جعل السلطة الفلسطينّية سلطة من دون
بقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني، في سياق فرض وجود دولة  واالحتالل من دون كلفة، وا 
استعمارّية عنصرّية واحدة بنظامين، مشيرا  إلى تصعيد اإلجراءات اإلسرائيلّية، بما في ذلك حزمة 



 
 
 
 

           6ص                                     3424 العدد:    5/21/1124 الجمعة التاريخ:

والحافالت، وتطبيق القوانين الخمسة التي تشمل الدولة اليهودّية، وقسم الوالء، والطرق المعّقمة، 
 القانون اإلسرائيلي على المستوطنات.

وكان عريقات يتحدث خالل لقاء نظمه المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجّية 
الفلسطينّية، وفي القلب منها مدينة القدس"، بحضور  االستراتيجية)مسارات( في مقره بالبيرة، حول "

 عدد من الشخصيات.
نهاء  االستراتيجيةح عريقات حالل اللقاء أن مرتكزات وأوض الفلسطينّية تشمل تحقيق الوحدة وا 

االنقسام، وا عادة النظر في العالقات الفلسطينّية اإلسرائيلّية انطالقا  من مبدأ تبادلّية االلتزامات، 
سطين إلى خارطة وتدويل القضّية الفلسطينّية، باالستفادة من الفرصة التاريخّية السانحة لعودة فل

الجغرافيا، من خالل التوجه إلى مجلس األمن، واالنضمام إلى المزيد من المواثيق والوكاالت الدولّية، 
كانون األول  21واستمرار العمل لعقد اجتماع لألطراف المتعاقدة السامية على مواثيق جنيف في 

 الحرب. الجاري، والعمل من أجل تطبيق نظام خاص لحماية المدنيين في زمن
وتطرق إلى المشاورات الجارية مع فرنسا ودول أوروبّية أخرى بخصوص مشروع القرار الفرنسي 
المزمع تقديمه إلى مجلس األمن، ويتضمن عناصر لتسوية سياسّية عبر مفاوضات فلسطينّية 

 إسرائيلّية وفق سقف زمني محدد.
شكل جسرا  باتجاه إقامة الدولة وقال عريقات، إن فرنسا ستقدم مشروع قرار إلى مجلس األمن ي

الفلسطينّية، من خالل تحديد عدة أسس الستئناف المفاوضات، منوها  إلى أن هذا المشروع الذي 
فرنسّية مكثفة بشأنه، يقوم على وضع سقف زمني محدد للمفاوضات  –تجري مشاورات فلسطينّية 

، ومن ثم ستعترف 1021هاية العام بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ضمن عملّية تستمر حتى ن
 فرنسا، وربما بعض الدول األوروبّية، بالدولة الفلسطينّية.

 5/21/1124األيام، رام هللا، 
 
 برنامج يعرض على تلفزيون فلسطين خاللواألحمد  الحمد هللا بين تبادل االتهامات .3

تلة "فتح" البرلمانية عزام األحمد تبادل رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد هللا ورئيس ك: رام هللا
 االتهامات، الليلة، خالل برنامج "حكي على المكشوف" الذي يعرض على تلفزيون فلسطين.

جاء ذلك عقب سؤال وجهه مقدم البرنامج ماهر شلبي إلى األحمد حول تعيين شقيقة زوجته خولة 
م هراء، إذا كانت اخت زوجتي هل الشخشير في منصب وزير التربية والتعليم، فرّد األحمد: "هذا كال

 هذا ممنوع!.. ثم أول من اقترحها د. رامي الحمد هللا".
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وأضاف "الدكتورة الشخشير هي أعلى شهادة علمية بكل الحكومة من رئيسها وأعضائها، وليس انا 
نما د. رامي الحمد هللا، والرئيس محمود عباس كان يعرفها ورحب فورا بتعيينها .. الذي اقترحتها، وا 

 عيب نشخصن األمور..".
 مداخلة الحمد هللا

وقبل نهاية البرنامج، اتصل الحمد هللا بالبرنامج للتعقيب على هذا الموضوع. وقال: "أحب أن أعّقب 
 92/5على اختيار الدكتورة خولة الشخشير، ال نقلل من أحد، ولكن بحب أذكر األخ عزام، بتاريخ 

 عهما قائمة بأسماء الوزراء ومن ضمنهم الدكتورة خولة".أتى عندي وكان معه األخ ماجد فرج، وم
وأضاف الحمد هللا "أنا قلت لألخ عزام بالحرف الواحد.. وهللا أشفق على الدكتورة خولة من هذا 
المنصب، انت اسألها إذا بتوافق، ألنه منصب وزير التربية والتعليم صعب وأنا أعرف إمكانياتها، 

 م وقال إنها موافقة".وباليوم الثاني جاء األخ عزا
وتابع: الواقع أن األخ عزام هو صاحب الخيار وليس رئيس الوزراء الحالي، والرئيس لم يكن يعرفها 

 لكي نكون دقيقين وواضحين، ويجب تسمية األمور بمسمياتها، واألخ ماجد فرج كان شاهدا".
لك إال أن تقبلها، ألن  كما كشف الحمد هللا أن األحمد أخبره بأن هذه حكومة وفاق وطني، وليس

الفصائل اتفقت على هذه األسماء.. "وأنا قبلت بهذا الواقع ولم أرفض أحدا  ألنها حكومة وفاق والكل 
 متفق عليها".

وأردف قائال : "هذه الحقيقة كاملة، وهذه شهادتي بين يدي هللا، وال أحب أن يتكلم أحد باسمي، وال 
 يعرف الحقائق كاملة".يجوز أن نزور التاريخ والشعب يجب أن 

وتخللت مداخلة الحمد هللا مداخالت من األحمد الذي بقي مصرا  على كالمه، وتأكيده أن روايته هي 
 الصحيحة، ووجه اتهاماته للحمد هللا بأن "كالم غير صحيح".

 5/21/1124،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 ضابط ألفتخّرج  قطاع غزة فيوزارة الداخلية  .4
احتفلت وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، بتخريج دورة تأهيل : غيث الجم-غزة

 ضابط. 2000فوج "شهداء العصف المأكول"، والبالغ عددهم  الضباط،
وقادة  التشريعي،وشارك في حفل التخريج الذي أقيم في ميناء غزة البحري، عدد من نواب المجلس 

ني، ولفيف من أبناء الشعب الفلسطيني وأهالي شهداء العدوان اإلسرائيلي وزارة الداخلية واألمن الوط
 األخير على غزة.
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وقال د. أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة: "إن تخريج دورة ضباط فوج العصف المأكول، 
معراج بها دالالت واضحة لكل أبناء األمة وأحرار وشرفاء العالم أننا ثابتون على أرض اإلسراء وال

 ولوحة الشهداء الذين ارتقوا من أجل فلسطين وتحرير القدس". والشرف،في لوحة العزة والكرامة 
ودعا رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد هللا، للوقوف إلى 

 جانب قطاع غزة وتوفير كل ما يحتاجه في ظل األوضاع الصعبة.
الحية: "إذا كان  د. خليللمكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، بدوره، قال عضو ا

فنحن من  ذلك،رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد هللا، ال يقوم بمسؤولياته، ونحن نشهد على 
 وكفصائل وقادة العمل الوطني معكم وبكم". الشهداء،خلفكم كشعب وأسر 

: "لن يعفيك الشعب أن تتخلى عن مسؤولياتك، كنا نأمل أن يكون ووّجه الحية رسالة للحمد هللا،  قائال 
 الحفل تحت رعايتك، فأنت المسؤول عن أمن الوطن أمام هللا والتاريخ والقانون وأمام الشعب".

ا للوزراء ووزيرا   نطلب منك كل الحقوق التي يريدها  للداخلية،وأضاف: "يا من توافقنا عليك رئيس 
بمسؤولياتك، أنت وحكومتك مطالبون من الشعب بتحمل مسؤولياتكم وكفاكم تهّرب ا من شعبنا وأن تقوم 

 المسؤولية".
وتابع: "غزة التي صنعت االنتصار بحاجة لكل الشرفاء ألن يحموها من المؤامرات، فغزة كانت وال 

بوابة وستكون مقبرة لكل المؤامرات، ولكل أحالم الطامعين فيها، وستكون  للغزاة،زالت مقبرة 
للمنتصرين"، مجدد ا في الوقت ذاته مطالبته للحكومة بالقيام بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة، مضيف ا: 

 "فلسطين تحتاج إلى الرجال ال أشباه الرجال".
 4/21/1124، فلسطين أون الين

 
 نائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر تتهم أجهزة السلطة بمأسسة الفساد والفلتانال .5

ت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح نجاة أبو بكر رئيس السلطة ناشد: رام هللا
محمود عباس بوضع حد للفلتان األمني واألخالقي الذي يجتاح الشوارع الفلسطينية من خالل بعض 

 األجهزة التي تتبع له.
(، 21-4وقالت أبو بكر، في تصريحات نشرتها وكاالت إعالمية فلسطينية محلية اليوم الخميس )

إنها تتألم عندما تزور أسرة فلسطينية ربها معتقل على "ذمة المحافظ"، في الوقت الذي يسود الشارع 
 الفلسطيني فلتان أخالقي وصل إلى حد توزيع المخدرات في الشارع عالنية.

مستوطنة في  95وتساءلت بقولها: "أال يجدر بهؤالء المسؤولين اإلحساس بالمواطن الذي يمر على 
 من نابلس إلى رام هللا بدال  من التدخل في قضايا التنظيم". طريقه
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واتهمت النائب الفتحاوية الجهات األمنية والمحافظين الذين يمثلون "عباس" بقيادة الفلتان، داعية 
هؤالء إلى االلتفات للشوارع وتنظيمها، وأن يوقفوا الفلتان األخالقي ويضعوا حدا  للمخدرات التي يتم 

 الشوارع، وقالت: "الذي يدعي أنه ال يريد فلتانا  ال يمأسس لهذا الفلتان".توزيعها في 
 4/21/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اتصاالت لعقد اجتماع الحكومة الفلسطينية بغزة نت": الجزيرة" .6

أكد مسؤول فلسطيني وجود اتصاالت، وصفها بغير الناضجة، لتوجه رئيس : أحمد عبد العال-غزة
لتوافق الفلسطينية رامي الحمد هللا إلى قطاع غزة لمتابعة أعمال الحكومة عن قرب وعقد حكومة ا

 اجتماعها األسبوعي هناك، دون تحديد موعد لذلك.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الفلسطينية )فتح( محمد النحال إن اتصاالت تجري بين 

 حركتي )حماس( وفتح للتحضير للزيارة.
االتصاالت موجودة "لكنها ليست بالمستوى المطلوب  أن-نتفي حديثه للجزيرة -حال وأضاف الن

 وليست بمستوى خطورة الوضع القائم في قطاع غزة".
وكانت مصادر رسمية فلسطينية تحدثت للجزيرة نت قبل أيام عن خالفات داخل حكومة التوافق 

 ، مع حجم الضرر الواقع على القطاع.المتهمة بعدم قيامها بمسؤولياتها في قطاع غزة بما يتناسب
ورفض المكتب اإلعالمي للحكومة الفلسطينية في رام هللا تأكيد أو نفي الخبر، لكن مصادر رسمية 

 لم تستبعد عقد اجتماع الحكومة القادم أو الذي يليه )يعقد الثالثاء من كل أسبوع( في قطاع غزة.
 4/21/1124نت، الدوحة،  الجزيرة

 
  للخروج من األزمة الحالية الفلسطينية ثة خيارات لدى الفصائلأبو مرزوق: ثال  .7

كشاااف الااادكتور موساااى أباااو مااارزوق نائاااب رئااايس المكتاااب السياساااي : محماااد العرابياااد -الرساااالة نااات 
لحماااس فااي حااديث خاااص بااا "الرسااالة" عاان أن العالقااة بااين حركتااه والقاااهرة فااي أدنااى درجاتهااا وأنااه 

االتصاااالت ماع فااتح بأنهااا "خجولاة ومتاارددة"، وأورد فااي الوقاات يعترضاها معوقااات كثياارة، فيماا وصااف 
نفسه، ثالثة خيارات لدى الفصائل الفلسطينية بعد انتهاء مدة حكومة التوافق، قال إن حمااس ساتوافق 

 على أي منها يكون ضمن التوافق.
قال مماا وذكر أبو مارزوق أناه ال يوجاد أي تقادم فاي العالقاة ماع السالطات المصارية وأن االتصااالت أ

يجااب، معتباارا الصااحافة المصاارية عااامال ساالبيا ورئيساايا فااي تااوتر العالقااات، لكنااه أكااد حاارص حماااس 
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على أن تستقيم العالقة، "وأن تكون بين الطرفين على نفاس الدرجاة مان الحارص علاى العالقاة"، وفاق 
 تعبيره.

سايناء وماا تبعهاا مان ويشار إلى أن العالقة بين القاهرة وحماس تشاهد تاوترا كبيارا علاى ضاوء أحاداث 
 حملة إعالمية مصرية ضد الحركة في قطاع غزة.

 
 اتصاالت خجولة ومتردة 

وتعليق اا علاى ملااف المصاالحة الداخليااة باين حركتاي فااتح وحمااس، لفاات أباو مارزوق إلااى وجاود قنااوات 
 مفتوحة وعلى مستويات متعددة، لكنه وصف االتصاالت في الوقت الحالي بأنها خجولة ومترددة.

د ضاارورة أن تتطااور هاااذه االتصاااالت "ماان أجااال القفااز عاان المشااااكل الداخليااة، والتفاار  لالهتماااام وأكاا
بالقضية الفلسطينية"، معتبارا فاي الوقات نفساه طلاب الارئيس محماود عبااس الكشاف عان هوياة منفاذي 

 تفجيرات غزة من أجل عودة االتصاالت مع حركته "شرطا غير موضوعي".
 أعلن أسماء المتورطين، بالتالي لماذا يطالبنا بالكشف عنهم؟".وتساءل مستغرب ا: "أبو مازن 

وعلى نحو متصل، أدان نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ما وصفها باا "التصاريحات التشويشاية" 
 لعباس.

وقال إن موقع الرئاسة يفرض أن يكون الرئيس بعيدا عن التجاذبات السياسية، وأن يرفع الخالف بين 
 "إن وِجد". الفصائل الوطنية

وعااّد أبااو ماارزوق تصااريحات الاارئيس بأنهااا "تحااريض علااى جاازء أصاايل ماان الشااعب، فاااز بجاادارة فااي 
 االنتخابات البرلمانية"، وأن هذا التحريض هو خسارة للقضية الفلسطينية.

 
 الحكومة والرواتب 

لثاني من ديسامبر أشهر( في ا 9وفيما يتعلق بحكومة التوافق التي انتهت المدة المتفق عليها لعملها )
الحالي، كشف أبو مرزوق لا "الرسالة" عن ثالثة خيارات لدى الفصائل الفلسطينية للخروج من األزماة 

وشادد  الحالية، هي إجراء تعاديل وزاري أو تمدياد فتارة عمال الحكوماة، وثالثاا الاذهاب إلاى االنتخاباات.
 الفصائل. على أن حماس توافق على أي خيار يكون ضمن التوافق الوطني بين

وبّين أبو مرزوق أن الحد األدنى للحكومة انتهاى "لكان لاديها حاد أقصاى يتمثال فاي إجاراء االنتخاباات 
الفلسطينية"، كما قال، مجددا تأكيده أن حكومة التوافق لم تنجز المهام المكلفة بها، متهما إياهاا بأنهاا 

اب الاوطني،  تقوم بدورها في الضفة وتعتبر غازة حمولاة زائادة تحتااج إلاى قارار سياساي لتكاون فاي الركا
 على حد تعبيره.
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وفي هذا اإلطار، أكد نائب رئيس المكتاب السياساي لحمااس أن حركتاه لان تتخلاى عان الماوظفين فاي 
 قطاع غزة، وأنها تعمل جاهدة لينالوا حقوقهم كباقي موظفي السلطة.

ين، مضايفا: "ساتبقى الحركاة ونّبه إلى أن األمور ستكون في منتهى الصعوبة دون إنهاء أزمة الماوظف
 ملتزمة لهم من أجل أال يجوع الموظفين وأن يتركوا دون أي مسؤولية".

 
 إعمار غزة 

أما بشأن إعمار غزة، فأكد أبو مارزوق أن حركتاه أجارت تعاديالت علاى خطاة روبارت سايري مبعاوث 
اع فاااي عملياااة األمااام المتحااادة للشااارق األوساااطي مااان أجااال تساااهيل دخاااول ماااواد البنااااء إلاااى غااازة، واإلسااار 

 اإلعمار.
ولفات إلاى أن هناااك بعاض القضاايا ال تاازال تكعااللج، كتجاهاال تجاار إسامنت ومقاااولين واعتمااد  خاارين، 

 وأيضا ما يتعلق بتوسيع معابر القطاع من أجل توريد كميات أكبر من مواد البناء.
دخااا ل مااواد البناااء، وجاادد أبااو ماارزوق تأكيااده أن الساالطة الفلسااطينية المسااؤولة عاان ملااف اإلعمااار وا 

داعيااا إياهااا إلااى تشااكيل لجنااة لمتابعااة الاادول التااي تعهاادت بتااوفير األمااوال ل عمااار، وأال يكااون عاادم 
 توفير األموال عائقا.

 
 المفاوضات غير المباشرة

وفي ملف المفاوضات غيار المباشارة ماع االحاتالل، أعلان نائاب رئايس المكتاب السياساي لحمااس، أن 
ض ال يااازال ينتظااار دعاااوة مااان القااااهرة الساااتئناف المفاوضاااات، موضاااحا فاااي الوفاااد الفلساااطيني المفااااو 

الساااياق، أناااه تااام إباااال  السااالطات المصااارية بجملاااة االنتهاكاااات )اإلسااارائيلية( فاااي قطااااع غااازةي بهااادف 
وذكاار أن الوفااد الفلسااطيني ساايبحث قضااايا عدياادة فااي أي جولااة مفاوضااات مقبلااة، أبرزهااا  معالجتهااا.

الصاايد، وتجاااوزات االحااتالل فااي المناااطق الحدوديااة، إلااى جانااب ملااف  رفااع الحصااار ومتابعااة مسااافة
 الميناء وفتح المعابر وبناء المطار.

-وهنااا طالااب أبااو ماارزوق الساالطة بااأن تباادأ بشااكل عملااي فااي إجااراءات بناااء المطااار والميناااءي ألنهااا 
اساية فاي اتفاقياة قضايا جوهرياة، "المفاروض أال يكاون عليهاا حاوار، بحكام أنهاا أحاد البناود األس-برأيه

 الموقعة مع االحتالل"، حسب قوله. أوسلوالمعابر، واتفاقية 
وشاادد أبااو ماارزوق علااى أن االحااتالل يعاارف جياادا أن لاادى المقاومااة خيااارات كثياارة فااي حااال لاام يلتاازم 

 باالتفاقيات المتفاهم عليها.
 4/21/1124الرسالة، فلسطين، 
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 ن المقاومةبدران: السلطة لن تستطيع حرمان الشعب محسام  .8

أكااااد القيااااادي فااااي حركااااة حماااااس حسااااام باااادران، أن اسااااتمرار وتصاااااعد االعتقاااااالت : الضاااافة الغربيااااة
السياسااية واالسااتدعاءات فااي الضاافة الغربيااة المحتلااة بهااذه المرحلااة، يؤكااد وجااود قاارار مساابق بمحاولااة 

 وقف الحراك المتصاعد ضد االحتالل في القدس والضفة.
له، إلاى أن الحملاة األمنياة التاي تتازامن ماع ذكارى انطالقاة حمااس، وأشار بدران في تصريح صحفي 

 تعبر عن خشية السلطة من ظهور شعبية الحركة في الضفة في هذه المناسبة.
وشاادد باادران علااى أن سياسااة الساالطة المتبعااة، تمثاال ضااربة لكاال جهااود المصااالحة، فيمااا تتناااقض مااع 

 .ساسيألالقانون الفلسطيني ا
لطة تستمر بها مما يضاع المساؤولية علاى الكال الفلساطيني للوقاوف أماام هاذه "ومع ذلك فالس واضاف

 السياسة المضرة بالمصالح العليا لشعبنا".
بدران أهالي الضفة وفي مقدمتهم أبناء حركة حماس، باعتبارهم الفئة األكثر استهدافا، إلى عدم  ودعا

 لعدم قانونيتها. الرضوخ لهذه السياسة، ورفض االستجابة لالستدعاءات السياسية
دعاا باادران السالطة إلااى إعاادة النظاار بكال منهجهااا فاي التعاماال ماع الحريااات، منوهاا إلااى أنهاا لاان  كماا

 تتمكن من حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في مقاومة االحتالل بكل األساليب والوسائل المتاحة.
 4/21/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ب استئناف المفاوضات غير المباشرة بخصوص غزةأبو ليلى: ال مؤشرات عن قر  .9
قااال عضااو الوفااد الفلسااطيني المفاااوض فااي القاااهرة قاايس عبااد الكااريم "أبااو : ناديااة سااعد الاادين -عمااان 

اإلساارائيلية، غيااار المباشااارة،  –ليلااى" إناااه "ال توجااد مؤشااارات بقااارب اسااتئناف المفاوضاااات الفلساااطينية 
 ق النار وبحث الملفات العالقة بشأن "هدنة" غزة.بمصر"، والمتعلقة بتثبيت اتفاق وقف إطال

وأوضااح إنااه "لاام يااتم حتااى اآلن تحديااد موعااد للجولااة القادمااة ماان المفاوضااات الفلسااطينية اإلساارائيلية، 
وأضاااف، لااا"الغد" ماان فلسااطين المحتلااة، إن "مصاار  التاي تجااري بوساااطة مصاارية، حااول "هدنااة" غاازة".

يااد موعااد جلسااة المفاوضااات المقبلااة، فااي ظاال غياااب أي تجااري اتصاااالتها مااع طرفااي التفاااوض لتحد
وبين أن "الجانب الفلسطيني أبلغ القيادة المصرية، عن طريق رئايس الوفاد  مؤشرات الستئنافها قريبا ".

المفاوض عزام األحمد، جاهزيته الستئناف العملية التفاوضية، كما أكد بأن الخالفات الداخلية القائمة 
ن تؤثر على عمل الوفد الموحد، وهو ما أكده الرئيس محمود عباس خاالل بين حركتي فتح وحماس ل

 مباحثاته األخيرة في مصر".
 5/21/1124، الغد، عّمان
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 ا  لن يوقف دولة فلسطين.. واالعتراف الفرنسي جاء متأخر  "الفيتونبيل شعث: " .01
لدكتور نبيال شاعث إن قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ا: نصير المغامسي -هاتفيا( -)رام هللا 

الفيتو الذي يتوقع أن تلجأ إليه واشانطن عناد التصاويت علاى مشاروع قارار إنهااء االحاتالل اإلسارائيلي 
لألراضاااي الفلساااطينية لاااان يوقاااف حقناااا فااااي إقاماااة دولااااة فلساااطين. واعتبااار، فااااي حاااوار لااااا"عكاظ"، أن 

 االعتراف الفرنسي المتوقع بالدولة الفلسطينية "جاء متأخرا".
مفااوض العالقااات الدوليااة للساالطة الفلسااطينية بمواقااف المملكااة فااي دعاام القضااية الفلسااطينية فااي ونااوه 

المحافل الدولية. وأكد أن قانون "يهودية إسرائيل" كشف للعالم الذي يخشى "اإلسالمفوبيا" أن التطرف 
نما في السياسيات اإلسارائيلية التاي اساتولت علاى المقدساات، واساتوط نت أراضاي ليس في اإلسالم، وا 

الغير، وتريد إقصاء اآلخر تحات ذريعاة الادين. وحاذر شاعث مان تفااقم وتيارة التطارف واإلرهااب الاذي 
 أوجدته إسرائيل في المنطقة.

هذا التصريح جاء متأخرا، وال سايما قال إن باريس عزمها االعتراف بالدولة الفلسطينية،  وحول إعالن
" االعتراف بدولاة فلساطين، 19ه االنتخابي في المادة "أن الحزب االشتراكي الفرنسي أعلن في برنامج

وقااد كااان ماان المؤماال اعتااراف الحاازب منااذ أن فاااز بالساالطة، وال ساايما أن حركااة فااتح حليفااة لألحاازاب 
االشاااتراكية فاااي أوروباااا، ولاااذلك جااااء اعتاااراف حكوماااة الساااويد بعاااد أن وعاااد حزبهاااا الحااااكم االعتاااراف 

ا كسالطة ا نعاول كثيارا علاى تصاريح وزيار الخارجياة الفرنساي، بفلسطين دولة مستقلة. ومع ذلاك فإنناا 
وال سيما أن تحرك السلطة للحصاول علاى االعتاراف الادولي شامل كثيارا مان دول أوروباا، وذهبناا إلاى 
حاازب العمااال البريطاااني لتمرياار مشااروع قاارار فااي مجلااس العمااوم لالعتااراف بدولااة فلسااطين، وسااتكون 

الااادنمارك وفلنلااادا، والنمساااا، ونساااعى إلاااى استصااادار قااارار مااان  هنااااك مناقشاااات برلمانياااة مشاااابهة فاااي
 البرلمان األوروبي لالعتراف بفلسطين.

  5/21/1124، عكاظ، جدة

 

 قطاع غزة والتعاون معه إلىحماس ال تمانع عودة دحالن يحيى موسى:  .00
الساابق  قال القيادي فاي حركاة حمااس يحياى موساى إن حركتاه ال تماانع التعااون ماع القياادي: رام هللا

ن هذا التعاون سيكون ايجابيا .  في حركة "فتح" والنائب في المجلس التشريعي محمد دحالن، وا 
رئاايس الساالطة الفلسااطينية محمااود عباااس أن "التعاااون الفلسااطيني ال  إلااىوأضاااف موسااى فااي تلماايح 

نهااء الحصاار علاى قطااع غازة الاذي يساير فاي اتجااه قاد  يجلاب يقتصر على قياادات ال ترياد الخيار وا 
 ."أشياء ال تحمد عقباها
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أن "حمااااس قااادمت العدياااد مااان التناااازالت فاااي كااال شااايء ولألساااف عبااااس يرياااد أن يهاااين  إلاااىوأشاااار 
حماس، ولكنه لن يساتطيع ذلاك ألن الشاعب الفلساطيني يحماي المقاوماة ويارفض التنسايق األمناي ماع 

 إسرائيل".
تأخااذ طابعااا  رسااميا . دحااالن ماان  غاازة، قااال موسااى إن "هااذه األمااور إلااىوعاان عااودة القيااادي دحااالن 

 قطاع غزة ويحق له أن يزور أهله وأسرته وعائلته، ألن حماس ال تمنع أحدا  من زيارة ذويه".
جاناااب شاااعبه ويحااارص علياااه ويظهااار نياااات  إلاااىوقاااال موساااى إن "أي قياااادي فلساااطيني يااادعم ويقاااف 

الشااعب الفلساطيني يحتاااج  حسانة، سايتعامل معااه الشاعب الفلسااطيني ال لغايظ أحاد أو مقتااا  ألحاد، ألن
تقويااااة أواصاااار الحياااااة االقتصااااادية وعاااادم التعاااااون مااااع االحااااتالل  إلااااىقيااااادة تاااادرك حاجتااااه الماسااااة 

 اإلسرائيلي".
وفي سياق متصل، قال القيادي السابق في حركة "فتح"، والمقارب مان دحاالن سافيان أباو زايادة تعقيباا  

 لتصريحات بجدية.على تصريحات يحيى موسى، إنه يجب التعامل مع هذه ا
وأضاااف أبااو زاياادة "لاام تكاان الماارة األولااى التااي تتحاادث فيهااا قيااادات ماان حماااس وأعضاااء ماان كتلتهااا 
البرلمانيااة فااي المجلااس التشااريعي عاان ضاارورة طاارق جاادران الخاازان فااي مااا يتعلااق بالعالقااة مااع األخ 

دحالن لم تكن  محمد دحالن"، موضحا  أن تصريحات موسى حول عدم الممانعة في إقامة عالقة مع
 المرة األولى.

  5/21/1124، المستقبل، بيروت

 

 بينهم أسرى محررون من أنصار الحركة خمسةاعتقل  في الضفة حماس: أمن السلطة .02
اتهمت حركة حماس أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بمواصلة حمالت االعتقاالت واالستدعاءات التاي 

 الغربية المحتلة. تشنها في صفوف أنصار الحركة من أبناء الضفة
مااواطنين فلسااطينيين ماان  5وقالاات الحركااة فااي بيااان صااحفي اليااوم الخماايس، إن أماان الساالطة اعتقاال 

صاحفيين يقبعاون فاي  4 خرين للتحقيق في مقااره األمنياة، مشايرة  إلاى أن  21أبناء الحركة واستدعى 
 سجون السلطة الفلسطينية.

سطينيا  من جنين وطالبة جامعية من الخليل، وأوضحت أن حمالت االستدعاءات طالت صحفيا  فل
 باإلضافة إلى شبان فلسطينيين غالبيتهم أسرى محّررين من معتقالت االحتالل اإلسرائيلي.

وفااي سااياق متصاال، أشااارت "حماااس" فااي بيانهااا إلااى أن أربعااة صااحفيين مااا زالااوا يقبعااون حتااى هااذه 
ساا الم سااالم وكالهمااا عضااو فااي نقابااة اللحظااة فااي سااجون الساالطة الفلسااطينية، وهاام مصااعب سااعيد وا 

 الصحافيين، كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الصحفي أنس أبو قرع والصحفي أيمن محاريق.
 4/21/1124، فلسطين أون الين



 
 
 
 

           25ص                                     3424 العدد:    5/21/1124 الجمعة التاريخ:

 

 حماس: حكومة الوفاق ال تقوم بالحد األدنى من مسؤولياتها في غزة .03
 اإلنساني في قطاع غزة. اتهمت حركة حماس، حكومة الوفاق الفلسطينية با"إهمال" الوضع

وقال فاوزي برهاوم، المتحادث باسام الحركاة فاي بياان لاه الياوم الخمايس، تلقات وكالاة األناضاول نساخة  
 منه، إن "حكومة الوفاق الفلسطينية، ال تقوم بالحد األدنى من مسؤولياتها في غزة".
قطااااع غااازة، وكافاااة  واساااتنكر برهاااوم، ماااا وصااافه بإمعاااان رئااايس الاااوزراء راماااي الحماااد هللا فاااي إهماااال

 مستلزماته واحتياجاته المالية واإلنسانية.
وحّمل برهوم وزير الصحة في حكوماة الوفااق الفلساطينية، مساؤولية وتاداعيات "ماا يجاري مان تقصاير 

همال متعمد يخص القطاع الصحي، والذي تسبب في وقف عمل شركات النظافة".  وا 
حااذرت مااان كارثاااة إنسااانية، جاااراء إضاااراب عماااال وكاناات وزارة الصاااحة الفلساااطينية، فااي قطااااع غااازة، 

 شركات النظافة، لليوم الثاني على التوالي.
ونفّااذ عمااال شااركات النظافااة فااي مستشاافيات قطاااع غاازة، أمااس األربعاااء، إضااراب ا شااامال  ومفتوحااا عاان 

 العمل.
 4/21/1124، فلسطين أون الين

 
 نية"الحكومة "جريمة وط أبو زهري: الوضع الصحي "كارثي" وتقصير .04

حّذرت حركة حماس من خطورة الوضاع الصاحي فاي قطااع غازة، عااّدة  تقصاير حكوماة التوافاق : غزة
 تجاه األزمة الصحية "جريمة وطنية".

ووصاااف النااااطق الرسااامي باسااام الحركاااة ساااامي أباااو زهاااري فاااي تصاااريح وصااال "المركاااز الفلساااطيني 
الصاااحي فاااي القطااااع  (، الوضااع22-4ل عااالم" نساااخة عناااه فااي وقااات متاااأخر ماان مسااااء الخمااايس )

بالكارثي، محمال  حكومة التوافق المسئولية الكاملة عن كل التداعيات الصاحية الخطيارة المترتباة علاى 
 إهمال حكومة التوافق للملف الصحي في غزة.

وباين أباو زهاري أن األماور تادهورت فاي مجاال الصاحة نتيجاة إهماال حكوماة التوافاق ورفضاها القيااام  
 بمسئولياتها.

ناطق باسام وزارة الصاحة فاي قطااع غازة أشارف القادرة حاّذر مان خطاورة السااعات القادماة فاي وكان ال
حااال اساااتمرت أزماااة النظافااة واألزماااات األخااارى التااي يعااااني منهاااا القطاااع الصاااحي، وقاااال إن الاااوزارة 

 ستكون أمام خيارات صعبة خالل الساعات القادمة إذا استمرت هذه األزمات.
 4/21/1124، مالمركز الفلسطيني لإلعال
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 البردويل: غزة تتعرض لحصار مصري صهيوني مشدد بتحريض من السلطة .05
الادكتور صاالح البردويال مان أن األوضااع اإلنساانية فاي قطااع  حذر القيادي فاي حركاة حمااس: غزة

غاازة تاازداد سااوءا مااع اشااتداد الحصااار ماان الجااانبين المصااري و"اإلساارائيلي"، وتقاااعس حكومااة الوفاااق 
 قيام بدورها تجاه غزة.الوطني عن ال

الزالااات تفاارض حصاااارا مشااددا علاااى  الساالطات المصااريةوأكااد البردوياال فاااي تصااريحات صاااحفية، أن 
قطاع غزة، وأنهاا فتحات ماؤخرا المعبار لعاودة العاالقين فاي الجاناب المصاري إلاى قطااع غازة، دون أن 

 .حالة 900تفتحه من الجانب الفلسطيني لفئة المرضى والمصابين وعددهم يفوق 
وأضاااف: "كااذلك يمااارس الجانااب الصااهيوني سياسااة التقطياار فااي إدخااال مااواد اإلعمااار، وهااو يمااارس 

 تضييقا خانقا في هذا المجال".
وأعرب البردويل عن أسفه ألن ذلك يتزامن مع سياسة مماثلة من السلطة الفلسطينية تجاه غزة، وقال: 

يضااااف إلاااى محااااوالت حثيثاااة مااان "لألساااف الشاااديد فاااإن الحصاااار المصاااري والصاااهيوني لقطااااع غااازة 
الساالطة الفلسااطينية لتعطيااال عماال حكوماااة الوفاااق، بااال وتجاااوز األماار ذلاااك إلااى شااان حملااة إعالمياااة 

 شرسة ضد "حماس" في وسائل إعالم السلطة في الضفة وفي بعض وسائل اإلعالم المصرية".
: "إذا كاناات هااذه وأشااار البردوياال إلااى أن هاادف هااذه السياسااات واحااد، وهااو إضااعاف المقاومااة، وقااال

األطااراف تظاان أن تشااديد الخناااق كفياال باادفع المقاومااة والشااعب الفلسااطيني إلااى القبااول باااألمر الواقااع 
وباالحتالل، أو الوصول إلى انتزاع سالح المقاومة، فهاذا وهام يجاب أن يتبادد مان عقاولهم"، علاى حاد 

 تعبيره.  
 4/21/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 الدولة الفلسطينية يساعد على تنفيذ حل الدولتيناالعتراف ب :فتح .06
اعتاااراف دول العاااالم بالدولاااة الفلساااطينية  إنالقواسااامي  أساااامةقاااال المتحااادث باسااام حركاااة فاااتح : رام هللا

، يسااااعد علاااى الساااالم واالساااتقرار وتنفياااذ حااال 91بعاصااامتها القااادس علاااى حااادود الراباااع مااان حزياااران 
ت ونتائجهااااا هااااو بمثابااااة ربااااط االعتااااراف وحقااااوق الشااااعب الاااادولتين، وأن ربااااط االعتااااراف بالمفاوضااااا

 .اإلسرائيليالفلسطيني بيد المحتل 
 األماااماالعتاااراف بالدولاااة الفلساااطينية هاااو انحيااااز تاااام للقاااانون الااادولي ولقااارارات  أنوأوضاااح القواسااامي 

ع بالدولاة الفلساطينية علاى حادود الرابا 1021ناوفمبر مان العاام  13المتحدة، التي أقرت واعترفت فاي 
دولااة فااي العااالم تعتاارف  295دولااة دون معارضااة تااذكر، وأن هناااك  291 وبإجماااع 91ماان حزيااران 

هو حق طبيعي وقانوني للشاعب الفلساطيني، وأن مان  األمربالدولة الفلسطينية بشكل ثنائي، وأن هذا 
يظلاام  إنمااايحاااول تبرياار ذلااك بربطااه الخطااوة بنتااائج المفاوضااات،  أويتااردد باااالعتراف بدولااة فلسااطين 
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الشعب الفلسطيني ويعطي الحق لحكومة نتنياهو العنصرية أن تقارر فاي حاق الشاعب الفلساطيني فاي 
 تقرير مصيره. 

 إرادةالتاي اعترفات برلماناتهاا بالدولاة الفلساطينية، بترجماة  األوروبياةوطالب القواسمي حكومات الدول 
التااي تضااع  أوتلااك الاادول المتاارددة قاارار رساامي باااالعتراف بالدولااة الفلسااطينية، كمااا دعااا  إلااىشااعوبها 

هي تماما  إسرائيل أنتنحاز للقانون الدولي، وأن تعلم  إنصيغة االعتراف وربطها بنتائج المفاوضات 
اعتااراف بالدولااة الفلسااطينية مرهااون بنتااائج المفاوضااات، وهااذا لاان يساااعد الشااعب  أيماان تريااد جعاال 

العنصااري الكولونيااالي الوحيااد فااي  ساارائيلياإلالفلسااطيني فااي نضاااله المشااروع للخااالص ماان االحااتالل 
 العالم.

 5/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتهم حماس بعمليات القدس  .07

اتهاام وزياار األماان الااداخلي اإلساارائيلي "يتسااحاق أهرنااوفيتش" مساااء : ترجمااة صاافا -القاادس المحتلااة 
لعملياات األخيارة فاي مديناة القادس المحتلاة بموجاب معلوماات الخميس، حركة حماس بالوقوف خلف ا
 حصلت عليها "إسرائيل" بهذا االتجاه.

وقاااال "أهروناااوفيتش" خاااالل كلماااة ألقاهاااا أماااام مجموعاااة مااان الطاااالب فاااي مديناااة "كرياااات اوناااو" وساااط 
الكيااان، إن لديااه معلومااات بتوجيااه حماااس عناصاار ماان شاارقي القاادس المحتلااة للقيااام بالعمليااات ضااد 

 ألهداف اإلسرائيلية ما يؤدي إلشعال الساحة المقدسية والتسبب بأضرار جسيمة كما قال.ا
وأضاااف أن األماان اإلساارائيلي "نجااح فااي تشااخيص بنيااة تحتيااة لحماااس فااي القاادس حيااث اعتقاال جاازء 
منهم بما فيها الخاليا األخيرة في الضفة الغربية"، منوها  إلى وجود إثباتات على وجود عالقة وخاصة 

 ن حماس في الخليل وفي غزة وفي القدس المحتلة.بي
من ملقي الحجارة في شرقي القدس المحتلة االحتجاز  %10ودلل الوزير اإلسرائيلي على ذلك بطلب 

 في أقسام حماس داخل السجون واالنضمام لصفوف التنظيم.
 5/21/1124، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 ديد عقوبات السجن على "راشقي الحجارة"يصادق على تشاإلسرائيلي الكنيست  .08

، على "لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست اإلسرائيلي"صادقة  :فادي أبو سعدى -رام هللا 
مشروع قانون لتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة، أو أجسام مختلفة على السيارات 

 صويت عليه في الكنيست مطلع األسبوع المقبل.اإلسرائيلية على الطرقات، وذلك تمهيدا  للت
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وأوردت اإلذاعة العبرية، أن مشروع القانون اإلسرائيلي الجديد، ينص بكل وضوح على فرض عقوبة 
الحبس لمدة تصل في حدها األقصى إلى عشر سنوات، على من يلقي الحجارة واألجسام االخرى 

  على السيارات. "كالمفرقعات والزجاجات الحارقة"
 4/21/1124القدس العربي، لندن، 

 
 فشل مساعي نتنياهو لتشكيل حكومة بديلة وتأجيل االنتخابات .09

فشلت مساعي رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة بديلاة بمشااركة : 41عرب 
 األحزاب الحريدية، كما فشلت مساعيه لشق صفوف حزب "يش عتيد".

اليهااودي وكاديمااا،  الحريدياة، والبياات واألحاازابكيلها تتااألف مان الليكااود والحكوماة التااي عماال علاى تشاا
عضااوا. لكاان رئاايس حاازب يساارائيل بيتيااو، أفيغاادور ليبرمااان، ال زال يااتحفظ علااى  99ويشااكلون سااوية 

وحسب المصاادر الحكوماة التاي ساعى نتنيااهو لتشاكيلها  الموافقة على الدخول في الحكومة المقترحة.
مقعاادا(،  وكاديمااا  92يساارائيل بيتينااو ) -مقعاادا(، الليكااود 22مقاعااد(، شاااس ) 1ماان يهاادوت هتااوراة )

 (.21(،  البيت اليهودي)1)
 4/21/1124، 48عرب 

 
 "ييش عتيد": مسؤولون في االئتالف حاولوا شق الحزبحزب  .21

كشفت مصادر في حزب 'ييش عتيد' أن مسؤولين في االئتالف الحكومي أجروا محاوالت : 41عرب 
ب خااالل الساااعات الماضااية فااي محاولااة إلقامااة حكومااة بديلااة وتجنااب الااذهاب النتخابااات لشااق الحااز 

ونقاال موقااع القناااة اإلساارائيلية الثانيااة عاان مصاادر فااي 'ياايش عتيااد' أن مسااؤولين فااي االئااتالف  عامااة.
الحكومي حثوا عددا من الوزراء بينهم وزير التربية والتعليم، شاي بيرون، علاى االنشاقاق عان الحازب 

لبقااااء فاااي االئاااتالف واالحتفااااظ بحقاااائبهم الوزارياااة. وأوضاااح المصااادر إن وزراء 'يااايش عتياااد' رفضاااوا وا
 العروض المطروحة عليهم.  

 4/21/1124، 48عرب 
 
 نافس نتنياهو على رئاسة حزب الليكوديساعر  .20

ذكاااارت تقااااارير إعالميااااة، مساااااء اليااااوم الخماااايس، أن وزياااار الداخليااااة اإلساااارائيلي السااااابق، : 41عاااارب 
دعون ساااعر، ياادرس إمكانياااة المنافسااة علااى رئاساااة حاازب الليكااود مقابااال رئاايس الحكومااة بنياااامين جاا
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والتقاااى ساااعر فاااي هاااذا السااياق ماااع المستشاااار اإلعالمااي رؤوفاااين أدلااار للتشاااور معاااه حاااول  نتنياااهو.
 إمكانية المنافسة ضد نتنياهو على رئاسة الليكود ومرشح هذا الحزب لرئاسة الحكومة.

 كانون الثاني المقبل. 9خابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود في يوم وستجري االنت
 ورفض ساعر التعقيب على هذه التقارير ونفى أنه التقى أدلر.

 4/21/1124، 48عرب 
 

 هرتسوغ يرفض التعهد بعدم االنضمام لحكومة برئاسة نتنياهو .22
د بعااادم االنضااامام إلاااى رفاااض رئااايس حااازب العمااال اإلسااارائيلي، يتساااحاق هرتساااو ، التعهااا: 41عااارب 

حكوماة يشاكلها رئايس الحكومااة الحاالي، بنياامين نتنياااهو، بعاد االنتخاباات العامااة المزماع إجراؤهاا فااي 
 منصف  ذار المقبل.

واعتبر هرتسو  في مقابلة أجرتها معاه إذاعاة الجايش اإلسارائيلي، الياوم الخمايس، أن احتماال أن يقاوم 
"، علماا أن كافاة اساتطالعات الارأي تشاير إلاى تراجاع شاعبية هو بتشكيل الحكومة المقبل "مرتفعة جدا

 حزب العمل.
 وفي رده على سؤال، رفض هرتسو  التعهد بأن ال ينضم إلى حكومة يشكلها نتنياهو بعد االنتخابات.
واعتبر هرتسو  أنه "ينبغي أن ندرك أن هذه االنتخابات مصيرية وربما تشكل الفرصة األخيارة لتوجياه 

 التجاه الصحيح". المقود إلى ا

 4/21/1124، 48عرب 
 
 نتنياهو سقط بسبب فشله في الحرب على غزةزحالقة:  .23

عتبر رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست جمال زحالقاة أن ا وديع عواودة:  -الناصرة 
 نتنياهو سقط بسبب فشله في الحرب على غزة.رئيس الوزراء بنيامين 

لو، ال سمح هللا، نجح نتنياهو "الكنيست الذي أعلن عن حل نفسه أمس:  وأضاف في كلمة قدمها في
 ".في حربه على غزة لكانت شعبيته عالية ولما سقطت حكومته

إن حكومة نتنياهو لم تسقط حقيقة بسابب النقاشاات الداخلياة الكيدياة "وبخالف  راء شائعة قال زحالقة 
 ."لتي تخيم على السياسية اإلسرائيليةفقط بل وباألساس تبعا ألجواء الفشل في الحرب، ا

وتحدث زحالقة في كلمته عن خطايا نتنياهو، التي تمثلت في الحرب اإلجرامية على غزة وفي تكثيف 
االسااتيطان وفااي ساان القااوانين العنصاارية وفااي هاادم البيااوت فااي النقااب وغياار ذلااك، مؤكااد ا أن سااقوطه 
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التي تتبناها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، التي ليس المشكلة أو الحل بل تغيير السياسات القائمة، 
 لن تغيرها االنتخابات بل النضال ضدها وحشد الضغوط الدولية من عقوبات ومقاطعة إلسرائيل.

 5/21/1124، القدس العربي، لندن
 
 يعارض نتنياهو في إخراج الحركة اإلسالمية قيادة الشيخ رائد صالح عن القانون "الشاباك" .24

، إن جهااااز األمااان العاااام )الشااااباك(، عاااارض هاااآرتساألناضاااول: قالااات صاااحيفة  - لمحتلاااةالقااادس ا 
الحركاااة اإلساااالمية فاااي إسااارائيل بقياااادة الشااايخ رائاااد باااإخراج  مسااااعي رئااايس الاااوزراء بنياااامين نتنيااااهو،

 صالح، عن القانون، وذلك لعدم وجود أرضية قانونية التخاذ هكذا قرار.
اااكل لغااارض تحدياااد سياساااة تجااااه موقاااف الشاااابا"وبحساااب هاااآرتس، فاااإن  ك نكقااال إلاااى طااااقم حكاااومي شك

 ."صالح، في ضوء رغبة نتنياهو إخراج حركته عن القانون
أبلاااغ الفرياااق الحكاااومي باااأن المعلوماااات التاااي جمعهاااا عااان الحركاااة "وأوضاااحت الصاااحيفة أن الشااااباك 

 ".شاطات إرهابيةاإلسالمية، ال تربطها مع أحداث العنف، أو نقل أموال إلى حركات تمول أو تنفذ ن
 5/21/1124، القدس العربي، لندن

 
 "العليا" اإلسرائيلية تتهم أولمرت بتقاضي نصف مليون دوالر رشوة .25

المحكمااة العليااا اإلساارائيلية أداناات رئاايس  إنذكاارت صااحيفة "هااآرتس" العبريااة أمااس  :القاادس المحتلااة
مليااااون دوالر. وأوضااااحت بتقاضااااي رشااااوة بمبلااااغ نصااااف  أولماااارت إيهااااوداألساااابق  اإلساااارائيليالااااوزراء 

وحولااات  ماااتهم بتقاضاااي رشاااوة فاااي مشاااروع "هاااولي الناااد" االساااتيطاني بالقااادس. أولمااارت إنالصاااحيفة 
 المحكمة القضية للمحكمة الجزئية لسماع الشهود.

 5/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 نيابة االحتالل ترفض هدم منازل المخربين اليهود .26

افعااات النياباااة اإلسااارائيلية العاماااة عااان قااارار هااادم مناااازل منفاااذي العملياااات د :الحيااااة الجديااادة -رام هللا
ان السالطات اإلسارائيلية ال تعتازم اساتخدام هاذه الوسايلة العقابياة ضاد منفاذي  وأوضاحتالفلسطينيين، 

 أن "عامل الردع" ال يتوفر حين يدور الحديث عن اليهود. زاعمهالعمليات اإلرهابية اليهود، 
 23النياباة جااءت خاالل بحاث التمااس للمحكماة العلياا تقادمت باه  أقوال إنتس" وذكرت صحيفة "هآر 

ماان قااانون الطااوارئ الااذي يخااول وزياار جاايش االحااتالل بهاادم منااازل  223منظمااة حقوقيااة، ضااد البنااد 
وقال ممثل النيابة العامة، عنار هلمان: "إن هدم المنازل ال يهدف إلى  منفذي العمليات الفلسطينيين.



 
 
 
 

           12ص                                     3424 العدد:    5/21/1124 الجمعة التاريخ:

ل إلاى الاردع، ودافاع عان عادم اتخااذ هاذا اإلجاراء ضاد منفاذي عملياة اختطااف وقتال الفتاى المعاقباة با
المقدساي محماد أبااو خضاير. وقااال: "فاي جريمااة قتال الفتااى محماد أبااو خضاير، ال ياادور الحاديث عاان 
 ظاهرة في الوسط اليهودي يتطلب ردعها، فبغياب عامل الردع يحظر استخدام القانون" حسب قوله.

 5/21/1124، يدة، رام هللاالحياة الجد
 
 مستشار األمن القومي اإلسرائيلي السابق: لدينا تعاون أمني مع السعودية .27

مستشار األمن القومي اإلسارائيلي الساابق عاوزي أراد، أن التعااون الاذي ياربط تال أبياب بالريااض أكد 
 أكثر مما يعلن، وبما يشمل التعاون األمني.

ماؤتمر الطاقاة "الموسااد اإلسارائيلي، وردت خاالل كلماة ألقاهاا فاي  ، المساؤول الساابق فايأرادتأكيدات 
العبرية فاي تال أبياب، وذلاك فاي ساياق وصافه لألخطاار  "إسرائيل دينفس"، الذي نظمته مجلة "1025

الاذي يعتاااش  "داعااش"الكامناة فااي المنطقاة علااى قطااعي الطاقااة واألمان، وهمااا: إياران النوويااة وتنظايم 
 ويتمول من بيع النفط.

، وطالااب «المنطقااة تغلااي ماان حولنااا"حااول المشااهد اإلقليمااي وتداعياتااه علااى إساارائيل، أشااار إلااى أن و 
في الوقت الذي تنزف فيه سوريا، فإن الوضاع "، وقال: "الدائرة األقرب"بضرورة العمل على ما سماها 

ردن، في مصر حساس جدا، ومان غيار المساتبعد أن ياؤدي إلاى تغييارات جذرياة جديادة، أماا لجهاة األ
فال يمكن استبعاد التحول إلى األسوأ برغم األمل بأن يبقى الوضع األمني مستقرا ، لكن ال شيء يمنع 

 أن يتحول األردن إلى ما يشبه الوضع في العراق وسوريا.
ماان جهااة لبنااان، أكااد أراد أن الوضااع فااي بااالد األرز يحماال فااي طياتااه إمكانااات كبياارة لتااردي الوضااع 

بلد ببعد اقتصادي بحري، وتحديدا  ما يتعلق بحقول الانفط والغااز المختلاف علياه األمني، ويتسم هذا ال
فااي عاارض البحاار المتوسااط مااع الجانااب اإلساارائيلي، كمااا أن الوضااع هنااا غياار واضااح، وال أحااد يعلاام 

 مسبقا  ما يمكن أن تتجه إليه األمور.
يااران. وحااول ا لسااعودية، أكااد أراد أنهااا العااب فااي الاادائرة األبعااد، اختااار أراد التحاادث عاان السااعودية، وا 

تمثااال سااادا  فاااي وجاااه إياااران وطموحاتهاااا فاااي "هاااام جااادا  فاااي سااااحة الطاقاااة العالمياااة، إضاااافة إلاااى أنهاااا 
مكاناااة الساااعودية نفساااها "، لكااان رغااام ذلاااك، لفااات إلاااى أن "المنطقاااة، وهاااي جهاااة وازناااة فاااي مواجهتهاااا

ناااك علااى الماادى المتوسااط، واسااتقرارها باتااا موضااع شااك، ولاايس واضااحا  مااا الااذي يمكاان أن يحصاال ه
لى أين يمكن أن تصل األمور لدينا تعاون أمني بين إسرائيل والسعودية، وذلاك مان ضامن "، وقال: "وا 

 ."تعاون في مجاالت أخرى، وعلينا أن ننتظر لنرى ما يمكن أن يصل إليه هذا التعاون
 5/21/1124، األخبار، بيروت
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 الخدمة المدنية من العربمن الملتحقين في  %22الكنيست اإلسرائيلي:  .28
فااي الكنيساات،  "مركااز األبحاااث والمعلومااات"أفااادت دراسااة صااادرة عاان : رازي نابلسااي - 41عاارب 

وصال عادد  "مديرياة الخدماة الوطنياة"، بأناه وبحساب معطياات "41عارب "وصالت نساخة منهاا لموقاع 
متجناادا  فااي  9141ماانهم، أي  %11خادمااا ، يشااّكل العاارب  29513الملتحقااين بالخدمااة المدنيااة إلااى 

 من العرب الملتحقين بها هم من اإلناث.  %30'الخدمة الوطنية' اإلسرائيلية، وأن 
 4/21/1124، 48عرب 

 
 مسجلون كفارين من الخدمة العسكرية إسرائيليا   4350الشرطة العسكرية اإلسرائيلية:  .29

دة من أكبار الحماالت قالت الشرطة العسكرية اليوم، الخميس، إنها أنهت صباح اليوم واح: 41عرب 
التاااي شااانتها فاااي السااانوات العشااار األخيااارة إللقااااء القااابض علاااى جناااود فاااارين مااان الخدماااة العساااكرية 

 131وذكاارت تقااارير إعالميااة أن الشاارطة العسااكرية ألقاات القاابض خااالل هااذه الحملااة علااى  اإللزاميااة.
 4950ورجااااال، هاااو  فاااارا أو متهرباااا مااان الخدماااة العساااكرية، وأن عااادد الاااذين يعتبااارون فاااارين، نسااااء

وقااال ضااابط فااي الشاارطة العسااكرية أنااه تاام اسااتخدام معلومااات اسااتخبارية ماان أجاال القاابض  شخصااا.
عن  %10شخصا متهمين بالفرار من الخدمة العسكرية وأن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة  131على 

 حمالت اعتقال سابقة.
 4/21/1124، 48عرب 

 
 األولى في الكنيستباالنتخابات ستكون القوة ني استطالع: قائمة مشتركة لهرتسوغ وليف .31

بااين اسااتطالع للاارأي أن خااوض حاازب "العماال" و"هتنوعاااه" االنتخابااات فااي قائمااة مشااتركة : ااارب41عاااا
وفاااي االساااتطالع الاااذي أجاااراه معهاااد "رافاااي ساااميث"  يجعااال مااان القائماااة القاااوة األولاااى فاااي الكنيسااات.
ك هرتسااو  )العماال( وتساايبي ليفنااي )هتنوعاااه( تحصاال لااا"غلوبوس"، تبااين أن القائمااة المشااتركة ليتسااحا

 19في المقابل، فإن "الليكود"، برئاسة بنياامين نتانيااهو، يحصال علاى  مقعدا في الكنيست. 14على 
 مقعدا، بشكل مماثل لا"يسرائيل بيتينو". 29مقعدا، بينما يحصل "البيت اليهودي" على 

وشي كحلون الجديد يحصالن علاى نفاس العادد وتبين أيضا، بحسب االستطالع، أن "شاس" وحزب م
وأشاار االساتطالع إلاى أن "ياش عتياد"، برئاساة  مقاعاد. 3من المقاعد، حيث يحصل كل منهما علاى 

مقاعاااد لكااال  5مقاعاااد، بينماااا يحصااال "يهااادوت هتاااوراه" و"ميااارتس" علاااى  1ياااائير لبياااد، يحصااال علاااى 
 مقعدا.  22أما بالنسبة لألحزاب العربية فإنها تحصل على  منهما.

 5/21/1124، 48عرب 
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 سالح الجو اإلسرائيليتدريبات الطيور المهاجرة عدو جديد ل .30

القاادس العربااي: يواجااه سااالح الجااو اإلساارائيلي عاادوا جدياادا يعتاارض تدريباتااه فااي منطقااة  -الناصاارة 
 النقب يكمن بآالف الطيور المهاجرة التي تصل البالد كل عام في موسم الهجرة للشمال والجنوب من

فريقيااا. وينفااذ سااالح الجااو اإلساارائيلي  الف الطلعااات الجويااة ماان قاعاادة  لااى أوروبااا وا  ، «حتساايريم»وا 
جناااوب الااابالد كااال عاااام وتصاااطدم بمثااال هاااذه األياااام بأساااراب كبيااارة مااان الطياااور التاااي تهااادد الطياااارين 

 وطالب الطيران الذين يكقلعون ويهبطون بطائراتهم فيها.
ذه الظاااهرة تااأتي بساابب وجااود مااوقعي دفاان القمامااة اللااذين يجااذبان يباادو أن هاا»ويقااول قائااد القاعاادة، 

 الف الطيور المهاجرة، بجوار القاعدة العسكرية، موضاحا أناه يضاطر أحياناا إللغااء بعاض الطلعاات 
 الجوية وتأخير طلعات أكخرى بسبب مخاطر االصطدام المتفاقمة في السنوات األخيرة. 

 5/1/1124، القدس العربي، لندن
 
 من محمية طبيعية  تسرب نفطي يغرق جزءا  ائيل": "إسر  .32

قااال مسااؤولون إساارائيليون ياوم الخماايس إن ماليااين اللتاارات ماان الاانفط الخااام : محمااد اليماااني -القادس 
فادان ماان محمياة طبيعياة صااحراوية فاي جنااوب  100تادفقت مان خااط أنابياب تعارض للكساار وغمارت 

  .األربعاءإسرائيل ليل 
الحااادث وقااع بشااكل غياار متعمااد خااالل أعمااال صاايانة مساااء األربعاااء علااى  وذكاارت راديااو إساارائيل أن

 كيلومترا من شمال منتجع إيالت على البحر األحمر. 21عسقالن على مسافة -خط أنابيب إيالت
محميات في إسرائيل إن البقعة النفطية غمارت بعاض األودياة وقال دورون نيسيم من هيئة الطبيعة وال

لكن يبدو أنها لم تلحق ضررا بمحمية عفرونا التي تشتهر بغزالنها النادرة ونخيل الدوم وتبلغ مساحتها 
جاي ساامت المساؤول فاي وزارة البيئاة ل ذاعاة اإلسارائيلية ياوم الخمايس إن "الانفط  وقال فدانا. 4150

 ر جسيمة.. للحيوانات والنباتات."المحمية وتسبب في أضرا اءأنحالخام تدفق في 
ستساااتغرق شاااهورا إن لااام تكااان  اإلصاااالحوأضااااف "عملياااة  وقااادر الكمياااة المتساااربة بمالياااين اللتااارات.

 سنوات."
 4/21/1124، وكالة رويترز لألنباء
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 2014داية باألقصى منذ  المسجد احتالليا  اقتحموا وعنصرا   مستوطنا   13757مؤسسة األقصى:  .33
 4/21في تقرير إحصائي توثيقي واستقرائي عممته الخميس " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"أكدت 

أن االحتالل اإلسرائيلي فشل خالل الشهرين األخيرين في محاوالته لتأسيس مرحلة جديدة في المسجد 
 األقصى المبارك، من خالل تصعيد اقتحاماته.

 1101المسجد األقصى خالل شهري تشرين األول والثاني نحو انه "اقتحم لها وذكرت في تقرير 
 مستوطنين وعنصر احتاللي، أغلبهم من المستوطنين وأفراد المجتمع اإلسرائيلي".

 204مستوطنا ،  2422مستوطن وعنصر احتاللي ) 2900وقالت: "ففي شهر تشرين األول اقتحم 
عنصر  19الستكشاف العسكري، جنود ومجندات بلباسهم العسكري ضمن برنامج اإلرشاد وا

مخابرات وضباط، واثنان من موظفي ما يسمى با "سلطة اآلثار اإلسرائيلية". وأضافت، "أما في شهر 
مستوطنا ،  2012مستوطنين وعنصر احتاللي ) 2201تشرين الثاني فقد اقتحم المسجد األقصى 

قتحام السرائيلية"(، إضافة عنصر مخابرات، واثنين من موظفي ما يسمى با "سلطة اآلثار اإل 11
 ثالثة أعضاء كنيست اقتحموا األقصى على ثالثة أيام متتالية".

وأشارت إلى انه "بالمقارنة مع العام الماضي، فإن عدد المقتحمين من المستوطنين وعناصر 
 4014مستوطنا ، و 1931مقتحما ، منهم  21112بأكمله وصل إلى  1029االحتالل خالل العام 

، نحو 1024بينما وصل عدد المقتحمين باإلجمال حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام عسكريا ، 
 ( من المستوطنين".22501مقتحما ، أغلبهم ) 29151

4/21/1124مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 ينالتعسفية بحق المقدسي هإجراءاتمستوطنا  يقتحمون "األقصى" واالحتالل يواصل  46أكثر من  .34

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح امس المسجد  :بترا ،كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
 األقصى المبارك من باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من الشرطة والقوات الخاصة االسرائيلية.

مستوطنا اقتحموا المسجد على أكثر من دفعة، قادة  49وقال حراس المسجد االقصى ان أكثر من 
حزاب والحاخامات في مجموعة منفردة وطالب المعاهد االستيطانية والمدارس الدينية مع مرشدين اال

وافراد من سلطة اآلثار اإلسرائيلية وتبعتهم مجموعة من المستوطنين عائالت ومجموعتين من 
ر ، فيما واجههم المرابطون في المسجد بالتكبي«الحريديم»المستوطنين ومن المتدينين المتزمتين 

 والتهليل، محاولين التصدي لهم ومنعهم من التمادي.
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وعلى ابواب البلدة القديمة، واصلت الشرطة فرض إجراءاتها التعسفية بحق المقدسيين، خاصة من 
النساء والطالبات، ومنعت عددا كبيرا منهن من دخول المسجد، واحتجزت بطاقات هوية عدد منهن 

 واقتحامات المستوطنين. واستبدلتها بارقام لحين انتهاء جوالت
5/21/1124الرأي، عمان،   

 
 1967منزل مقاوم فلسطيني منذ العام  2860االحتالل يهدم معطيات:  .35

أظهرت احصائيات نشرتها إسرائيل أمس أن سلطات االحتالل دّمرت منذ : برهوم جرايسي -الناصرة 
والقدس المحتلة، كجرائم  بيت مقاوم فلسطيني في الضفة الغربية 1190ما يزيد على  2391العام 

انتقام من عمليات مقاومة أو مشاركة في النضال الشعبي، في حين رفضت حكومة االحتالل، تدمير 
بيوت ارهابيين يهود، تورطوا بمجازر وعمليات ارهابية في السنوات األخيرة، كإجراء رادع، بموجب 

 االدعاء الذي يستخدمه االحتالل ضد المقاومين الفلسطينيين.
 2900، أقدمت سلطات االحتالل على تدمير نحو 2311وحتى العام  2391تبين انه منذ العام و 

بيت مقاوم، إبان  192دمرت  2331وحتى العام  2311منزال سنويا(، ومن العام  95بيت مقاوم، )
، جرى 2331وحتى العام  2339منزال سنويا(، ومن العام  211انتفاضة الحجر الفلسطينية، )

 ظل اتفاقيات أسلو.بمنزال، وهي الفترة التي طغت عليها الهدوء األمني  99تدمير 
، خالل "االنتفاضة الثانية"، إذ أقدمت 1004وحتى  1002لكن جرائم تدمير البيوت عادت في العام 

بيتا، فيما أوصت الحقا بالتوقف عن تدمير البيوت، كونه إجراء  911سلطات االحتالل على تدمير 
 ين عن نشاطهم.ال يردع المقاوم
جرى تدمير بيتين، ثم استأنفت سلطات االحتالل هذا النمط االنتقامي  1003و 1001وفي العامين 

في األشهر األخيرة، ففي اشهر الصيف وحدها، اقدمت قوات االحتالل على تدمير خمسة بيوت، في 
 القدس المحتلة والضفة. 

5/21/1124الغد، عمان،   
 
 محاولتها طعن جنديفلة فلسطينية على حاجز قلنديا بزعم االحتالل يطلق النار على ط .36

عاما( وهي تسير على 24اطلقت قوات االحتالل النار مساء أمس على فتاة ): وكاالت –محافظات 
حاجز قلنديا، قبل أن تطلق عليها الحقا كميات من قنابل الغاز. ووفقا لرواية أحد شهود العيان في 

ح ريان من بلدة بيت دقو شمال غربي القدس كانت تسير قرب حاجز رام هللا، فإن الفتاة يثرب صال
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قلنديا، لكنها كانت تسير في المسرب المخصص للحافالت والسيارات، قبل أن يطلق أحد جنود 
 االحتالل النار نحوها ويصيبها بجراح.

دم قدرتها على وأضاف الشاهد ان جنود االحتالل أطلقوا قنابل الغاز نحو الفتاة، وبعد أن تيقنوا من ع
 الحركة منعوا تقديم العالج لها ثم قاموا بنقلها داخل جيب عسكري واقتيادها إلى القدس.

ونفى شاهد العيان األنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل االجتماعي أن الفتاة قامت بمحاولة 
ق الرصاص مترا عن الحاجز عند إطال 90طعن أحد الجنود، مؤكدا أنها كانت تبعد أكثر من 

 عليها، ومن دون تحذير من جنود االحتالل.
5/21/1124الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 وحـدة سـكنـيـة بـتـمـويـل قـطـري مئةبيت حانون: البلدية تشرع بإنشاء مركز إيواء يـضـم  .37

شرعت بلدية بيت حانون بإقامة مخيم إليواء النازحين من فاقدي المأوى وأصحاب  خليل الشيخ:
 لمنازل المدمرة، بتمويل من جمعية الهالل األحمر القطري.ا

وقال مدير البلدية سفيان حمد لا "األيام" في إطار سعي البلدية لتوفير وحدات سكنية للمتضررين من 
الحرب األخيرة على قطاع غزة، إنها تمكنت من الحصول على تمويل إلقامة مشروع بيوت متنقلة 

للبلدية، ومالصقة لمستشفى بيت حانون تقدر مساحتها بنحو ثمانية "كرافانات" على أرض مملوكة 
وحدة سكنية بكامل مرافقها، وبحسب األصول الهندسية من تصميم  200دونمات، إلقامة نحو 

 ومخارج مالئمة للوحدات السكنية.
ذين وأكد أن تسليم تلك الوحدات لن يكون إجباريا  على المتضررين، إال أنه ال يحق للمتضررين ال

تسلموا بدل استئجار منازل من قبل وكالة الغوث الدولية "األونروا"، تسلم وحدات سكنية ضمن 
 المشروع.

5/21/1124األيام، رام هللا،   
 
 خشية على سالمتهم اإلسرائيلية د"جيإ"شركة عشرات السائقين الفلسطينيين يستقيلون من  .38

عاما، ترك وظيفته لدى  95غ من العمر قرر فادي البال :ماجدة البطش ،أ.ف.ب -القدس المحتلة
عاما من عمله سائقا للحافالت، لينضم الى عشرات من السائقين  25د" االسرائيلية بعد جشركة "اي

الفلسطينيين الذين استقالوا خشية على سالمتهم بعد العثور على زميلهم مشنوقا داخل حافلته قبل 
ه األول: انه "بدأ العمل مع الشركة التي توفر ويقول فادي الذي فضل استخدام اسم نحو اسبوعين.

النقل من والى القسم الغربي من القدس في فترة االنتفاضة الثانية، وانه واصل عمله خالل فترة 
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التفجيرات االنتحارية التي كانت تستهدف وسائل النقل العام وكان يمكن أن يقتل". واضاف: لكن 
 ارت الحرب على العرب على المكشوف"."الوضع ساء كثيرا بعد الحرب على غزة. ص

ويقول العديد من السائقين الذين قدموا استقاالتهم لوكالة األنباء الفرنسية مفضلين ذكر اسمهم األول 
فقط: انهم باتوا يتعرضون يوميا للمضايقة والسباب واالستفزازات والتهجم وحتى الضرب لمجرد انهم 

لسائقون بحالة ذعر خشية على حياتهم خصوصا وبلغت األمور حدا ال يطاق وأصيب ا عرب.
تشرين الثاني في باص شركة  29عندما عثر على يوسف الرموني مشنوقا في وقت متأخر في 

 "ايغد" الذي يعمل عليه في القدس الغربية.
5/21/1124الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
في سجن "إيشل" 54االحتالل يعزل  .39  أسيرا  فلسطينيا  

أسير  54(، بعزل 21|4ت مصادر حقوقية، إن سلطات االحتالل قامت يوم الخميس )رام هللا: قال
 فلسطيني في سجن "إيشل" اإلسرائيلي.

 54وأفاد "نادي األسير الفلسطيني" في بيان تلّقته "قدس برس"، بأن إدارة سجون االحتالل نقلت 
وب فلسطين المحتلة عام أسيرا  من سجن "عسقالن" إلى عزل سجن "ايشل" في مدينة بئر السبع جن

السجن، مشيرا  إلى أن  البيان، أن عملية النقل تمت بحجة إجراء تفتيش لغرف . وأوضح2341
 أسرى في معتقل "عسقالن". 3االحتالل لم يبقي سوى على 

4/21/1124قدس برس،   
 
 أسرى لتسعةت االعتقال اإلداري "عوفر" تثبّ في محكمة االحتالل  .41

 ( أسرى فلسطينيين.3سجن "عوفر" أمر االعتقال اإلداري لا)بلالحتالل ثبتت المحكمة العسكرية 
وذكر نادي األسير الفلسطيني في بيان له اليوم الخميس، أن أسيرين من نابلس ثبت اعتقالهما 

 أشهر. 9أشهر، واألسير محمد خير سماعنة لمدة  4اإلداري، وهما كل من أسيد سالمة لمدة 
 4أشهر، كذلك األسير محمد عقيلي لمدة  9ير يوسف سلهب لمدة هذا وثبت اعتقال كل من األس
براهيم سالمين لمدة   أشهر، وجميعهم من الخليل. 9أشهر، وا 

 9أشهر، وأحمد غنيم لمدة  9ومن جنين، تم تثبيت االعتقال اإلداري لألسيرين عدي استيتيه لمدة 
أشهر، واألسير فايز  4ي لمدة أشهر، أما األسير محمد الخطيب من بيت لحم ثبت اعتقاله اإلدار 

 أشهر. 9وردة من رام هللا ثبت اعتقاله اإلداري لمدة 
4/21/1124، فلسطين أون الين  
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 غوادرة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع األسيرهيئة األسرى:  .40

 "األيام": أفاد محامي هيئة شؤون االسرى رامي العلمي أن االسرى المحررين في صفقة -رام هللا 
أسيرا يرفضون  19شاليت والذين أعيد اعتقالهم على يد سلطات االحتالل والذين يزيد عددهم على 

 عرض اإلبعاد إلى خارج الوطن والذي عرضته على بعضهم مصلحة السجون وأجهزة االستخبارات.
محرر وقال العلمي انه الزال األسير معمر راشد فايز غوادرة سكان جنين والذي أعيد اعتقاله كأسير 

 في صفقة شاليت مضربا عن الطعام في زنازين سجن أيشل اإلسرائيلي لليوم التاسع على التوالي.
وقال العلمي الذي زار األسير غوادرة انه ال يتناول سوى الماء ومصر على استمرار إضرابه حتى 

 يتم تلبية مطلبه بإنهاء اعتقاله واإلفراج عنه.
5/21/1124األيام، رام هللا،   

 
 تالل يقرر إبعاد ثالثة أسرى محررين عن القدس لمدة خمسة أشهراالح .42

سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الخميس ثالثة أسرى محررين مقدسيين قرار ا : صفا –رام هللا 
تشرين ثاني/نوفمبر  90أشهر بدء ا من تاريخ  5يقضي بإبعادهم عن مدينة القدس المحتلة لمدة 

وجاء في نص القرار إن "قيام أي من الشبان الثالثة بمخالفة  .1025نيسان/أبريل  90حتى  1024
 القرار تعد مخالفة جنائية عقوبتها السجن".

 19عاما (، وصالح درباس ) 14عاما (، ومجد درويش ) 92وطالب القرار كل من داوود الغول )
 مباشرة. عاما (، وهم أسرى محررون وناشطون في العمل المجتمعي، بالخروج من مدينة القدس

واعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان في بيان صدر عنها أن قرار إبعاد 
 من اتفاقية جنيف الرابعة. 43الناشطين الثالثة يخالف المادة 

5/21/1124وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 جهات في الضفةحمالت دهم وموا مواطنـا  خــالل 27مستوطن يدهس مسنا  واالحتالل يعتقل  .43

مواطنا  خالل عمليات اقتحام ودهم وعلى  11"األيام": اعتقلت قوات االحتالل، أمس،  –محافظات 
حواجز عسكرية في عدة محافظات بالضفة، في الوقت الذي تواصلت فيه اعتداءات المستوطنين 

ام هللا والبيرة، وقوات االحتالل في عدة مناطق، ما أدى إلى إصابة شاب في قرية بيتللو بمحافظة ر 
صابة شاب برضوض في اعتداء للمستوطنين بمحافظة الخليل.  ودهس مواطن وا 
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وقال منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان، راتب جبور: "إن مستوطنا  دهس 
عاما (، أثناء سلوكه أحد الطرق المؤدية إلى منطقة  50المواطن محمد خليل محمد الحمامدة )

لديرات المحاذية لمستوطنة كرمئيل، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات، فيما أصيب حصانه ا
 بكسور وتحطمت العربة التي يجرها.

5/21/1124األيام، رام هللا،   
 
 "إسرائيلـ""كايروس فلسطين" يعلن االنضمام لحملة المقاطعة الشاملة ل .44

حياء ال :وفا -بيت لحم ذكرى الخامسة إلصدار وثيقة "وقفة حق" أكد البيان الختامي لمؤتمر وا 
"كايروس فلسطين" بعنوان: "العيش بكرامة" الذي صدر مساء أمس االلتزام برؤية شمولية لسالم 

 عادل في الشرق األوسط، بعيدا  عن مظاهر التعصب الديني.
ورفض وأعلن المشاركون رفضهم مفهوم الدولة الدينية الذي يتناقض مع مفهوم المواطنة العادلة، 

محاوالت تهويد القدس، وانضمامهم إلى رؤساء كنائس القدس في ندائهم أن تكون القدس مدينة 
 مفتوحة لألديان الثالثة.

واعلنوا االستجابة لنداء المجتمع المدني الفلسطيني باالنضمام لحملة المقاطعة الشاملة إلسرائيل حتى 
ة التي تهمش الوجود الفلسطيني، وتشجيع إنهاء االحتالل، والتزامهم بتحدي المنظومات السياحي

 السياحة والحج المسيحي الذي يتفاعل مع الفلسطينيين في واقعهم.
كما اكدوا االصغاء الفعال لصوت ورسالة المسيحيين الفلسطينيين في ندائهم ومطالبتهم في إنهاء 

فل الدولية االحتالل، والتضامن معهم بالعمل وبالصمود والرجاء وأن يكون صوتهم في المحا
 والكنسية. 

5/21/1124الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 الصراع مع االحتالل ب فعاال   ا  نموذجُتعد  : المقاومة الشعبية"مقاومة الجدار واالستيطان" .45

محمد بالص: شدد رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، زياد أبو عين، أمس، على  -جنين 
لمقاومة الشعبية لالحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين، دفاعا عن تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في ا

 أرضه ووطنه وحقوقه.
وكان أبو عين، يتحدث خالل ندوة سياسية نظمتها هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، بالتعاون مع 
هيئة التوجيه السياسي والوطني في محافظة جنين، والجامعة العربية األميركية، بحضور نائب رئيس 
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امعة للشؤون المجتمعية، الدكتور نظام ذياب، ومدير التوجيه السياسي، المقدم تيسير عزام، الج
 وأعضاء الهيئة األكاديمية، والعشرات من طلبة الجامعة.

واستعرض، أمام الطلبة تجربة المقاومة الشعبية، وما حققته من انتصارات في عدة مناطق تئن تحت 
يجب على  فعاال   ري، والتي أكد أبو عين، أنها تشكل نموذجا  وطأة االستيطان وجدار الفصل العنص

 .ومستوطنيه الجميع أن يمارسه في الصراع الفلسطيني مع االحتالل
5/21/1124األيام، رام هللا،   

 
 والسلطة خالل تشرين الثاني/ نوفمبر "إسرائيل"للحريات اإلعالمية من  انتهاكا   24 ":مدى" .46

، ما «مدى» اإلعالميةصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات ر : فادي أبو سعدى -رام هللا 
مجموعه أربعة وعشرين اعتداء وانتهاكا ضد الحريات اإلعالمية من قبل إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية، اذ تواصلت االنتهاكات ضد الحريات اإلعالمية في فلسطين بمعدالت ووتائر مرتفعة 

ما شكلت االعتداءات الجسدية القسم األكبر من مجموع هذه خالل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، في
االنتهاكات، فضال عن مؤشرات تؤكد مالمح توجهات أو سياسات جديدة لدى سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي في مالحقة الصحافيين والنشطاء على خلفية كتاباتهم و رائهم على موقع التواصل 

الماضي ثاني عملية اعتقال ينفذها جيش  ، حيث سجلت خالل الشهر«فيسبوك»االجتماعي 
 االحتالل على هذه الخلفية.

5/21/1124القدس العربي، لندن،   
 
 يحمل اسم "اسمع واقرأ"" غوغل بالي ستورا  على "تطبيقُتطلق جمعية عطاء فلسطين  .47

أطلقت جمعية عطاء فلسطين الخيرية تطبيقا لألطفال يحمل اسم "اسمع واقرأ"، وقالت إنه يأتي 
طالقا من حرصها على تطوير عملها في مجال دعم ثقافة الطفل وتماشيا مع التطور الحاصل في ان

سنة يشتمل على معظم  21والتطبيق الموجه لألطفال من عمر ثالث سنوات وحتى  المجال التقني.
كتب دار الفتى العربي مقروءة ومسموعة، ويتيح لألطفال العرب االستماع وقراءة أشهر قصص 

 وأكثرها ندرة مقابل سعر رمزي، على حد قول الجمعية. األطفال
ويتوفر التطبيق للتحميل مجانا على متجر غوغل "بالي ستور" لنظام أندرويد، ومتجر  بل " ب 

دوالرات أميركية، كما يمكن شراء  1713ستور" لنظام  ي أو إس، ويبلغ معدل سعر أي قصة داخله 
 .مجموعة قصصية مقابل عشرة دوالرات

4/21/1124زيرة نت، الدوحة، الج  
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 ُيشيد بتصويت البرلمان الفرنسي لصالح االعتراف بفلسطين "المحافظينمصر: حزب " .48

أشاد شريف حمودة، األمين العام لحزب المحافظين، بتصويت البرلمان الفرنسي لصالح االعتراف 
وأوضح  فلسطيني".أن التصويت "خطوة مهمة من أجل استعادة حق الشعب ال بدولة فلسطين، مؤكدا  

"حمودة" في بيان أصدره، الخميس، أن إسرائيل تعيش حالة من القلق السياسي بعد قرار البرلمان 
الفرنسي، خاصة وأن االضطرابات الداخلية في ازدياد بعد حل الكنيست، وهو ما يستوجب على 

استعادة أكبر قدر من  اإلدارة الفلسطينية وجامعة الدول العربية التحرك دبلوماسي ا بكثافة من أجل
 حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد "حمودة" أن هناك اتجاه داخل العديد من دول االتحاد األوروبي للسعي بقوة تجاه استصدار قرار 
من مجلس األمن باستئناف مفاوضات السالم، والتي بدون شك ستكون مختلفة عن مفاوضات 

 السالم السابقة، على حد قوله.
5/21/1124، لقاهرةالمصري اليوم، ا  

 
 "إسرائيل"في العقبة نتيجة تسرب غاز من  150إصابة  .49

مواطنااا  فااي مدينااة العقباااة األردنيااة جنااوبي الاابالد ليااال  250أصاايب نحاااو : تااامر الصاامادي -عّمااان 
، مماااا خلاااف حااااال  مااان الهلاااع فاااي صااافوف "إسااارائيل"الخمااايس، جاااراء تسااارب غااااز مصااادره  -األربعااااء

 اقعة على البحر األحمر.المواطنين في المدينة الو 
 5/21/1124 ،الحياة، لندن

 
 حل عادل للقضية الفلسطينية النسور: أزمات المنطقة تعود لعدم إيجاد .51

هللا النسااور فاي مكتبااه برئاسااة الااوزراء  عبااد .وزياار الادفاع داألردنااي اسااتقبل رئايس الااوزراء  :بتااراوكالاة 
 .وفاااد المرافاااق الاااذي يااازور المملكاااة حالياااا  الخمااايس وزيااار الااادفاع اإلساااباني بيااادرو ماااورينيس وال أماااس

التااي  األزماااتجميااع  أن ماان التطااورات الجاريااة فااي المنطقااة مؤكاادا   األردناسااتعرض النسااور موقااف و 
غيااب  أن إلاى الفتاا   ،حل عادل للقضية الفلساطينية إيجادعدم  إلىتمر بها المنطقة تعود في جذورها 

كااد ضاارورة قيااام المجتمااع أو  ويسااهم فااي زيااادة التطاارف. اإلحباااط، إلااىالعدالااة والشااعور بااالظلم يااؤدي 
الدولة الفلسطينية المساتقلة  إقامة إلىبتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي  "إسرائيل" بإلزامالدولي 

 ."القدس الشرقية"وعاصمتها 
 5/21/1124 ،الرأي، عّمان
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 منيمنة عند عون لرؤية مشتركة في الموضوع الفلسطيني .50

الفلساطيني الاوزير الساابق حسان منيمناة النائاب ميشاال عاون فاي  -س لجنة الحوار اللبنااني التقى رئي
دارتااه فااي الرابيااة. وقااال منيمنااة: "اجتماااعي مااع العماااد ميشااال عااون فااي إطااار لقاااءاتي التااي أقااوم بهااا 

طيني فلسطيني مع القيادات اللبنانية لبلاورة رؤياة مشاتركة حاول الموضاوع الفلسا -كلجنة حوار لبناني 
أضاف: اللقاء مع العماد عاون كاان مثمارا ، والتقيناا معاه حاول عادد مان الموضاوعات فيماا و  وقضاياه.

يتعلااق بمااا يضاامن بسااط ساايادة لبنااان كاملااة علااى أراضاايه وتطبيااق القااوانين اللبنانيااة، وأيضااا  إعطاااء 
يخلق عالقة  الفلسطينيين ما يشعرهم أنهم ضيوف في هذا البلد، ولكن ضيوف مكرمون بشكل دائم ما

جديدة بين اللبنانيين والفلسطينيين ويسهم في االستقرار ومزيد من الدفع من قبل الفلساطينيين بالتساليم 
 الدائم في هذا البلد.

سئل: يطرح السؤال من قبل الكثير من الناس إذا كان الفلسطينيون يطبقون القوانين في لبنان ال سيما 
مرحلاة يطباق  إلاىمن العدالة؟ أجااب منيمناة: يجاب أن نصال  أننا نرى أن هناك في المخيمات فارين

ولكااان أيضاااا  الضااايوف  أولاااىكاال مااان هاااو علاااى األرض اللبنانياااة القاااوانين اللبنانيااة. اللبناااانيون بدرجاااة 
يخضاااع ويطباااق القاااوانين  أنضااايفا  ويجاااب  أوكااال مقااايم وباااأي صااافة كاااان الجئاااا ، نازحاااا   أيالعااارب، 
الفلساطينية التاي نعمال عليهاا، بادفع الطارفين  -ياة الجديادة اللبنانياة وأمال أن تساهم هاذه الرؤ  اللبنانية.

ن يسالم الفلساطيني كاامال  بسايادة أللمعاملة الجيدة أي أن يعامل اللبناني الفلسطيني كضايف محتارم، و 
 لبنان وبالتطبيق الكامل للقوانين اللبنانية.

 5/21/1124 ،المستقبل، بيروت
 
  تحدة لالعتراف بدولة فلسطينالم األممشخصيات سنغالية تدعو  .52

دكار أمس  فيدعا دبلوماسيون وقادة روحيون ومثقفون سنغاليون، خالل مؤتمر  :دكار )أ ف ب(
مجلس  فيدياو سيسيه، الباحثة  أمينةالخميس، األمم المتحدة، إلى االعتراف بدولة فلسطين. وقالت 

قانون  أيمتسائلة أمام المؤتمر "إلى  )كوديسريا( أفريقيا فيالعلوم االجتماعية  فيتطوير البحوث 
ن عالما حرا هو عالم يتضمن إيستند أولئك الذين يصادرون الحق بعدم االعتراف بدولة فلسطينية؟ 

ضافةدولة فلسطينية تتمتع بجميع حقوقها".  تنظيم المؤتمر كل من  فيهذا المجلس شارك  إلى وا 
دكار، وذلك بمناسبة يوم  فيل والسفارة الفلسطينية السنغا في ل عالمالمتحدة  األمماليونيسكو ومركز 

نوفمبر. وطالب العديد من المتحدثين  13 فييحتفل به سنويا  الذي الفلسطينيالتضامن مع الشعب 
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المتحدة بدولة فلسطين، وبين هؤالء قادة روحيون  األممللحصول على اعتراف  بالسعيالمؤتمر  أمام
 السنغال.  في المدنيالمجتمع  فيولون ودبلوماسيون سابقون وسياسيون ومسئ

كيبيه "التأكيد على تضامن السنغال حكومة  أمادومن ناحيته جدد ممثل وزارة الخارجية السنغالية 
المتحدة المعنية  األممبان بالده تترأس "لجنة  السنغاليوشعبا مع الفلسطينيين". وذكر المسؤول 

للتصرف" منذ شكلت الجمعية العامة للمنظمة الدولية  لحقوقه غير القابلة الفلسطينيبممارسة الشعب 
 .2315 فيهذه اللجنة 

5/21/1124، اليوم السابع، مصر  
 

 الهدم العقابي للمنازل في الضفة "شكل من أشكال العقوبة الجماعية" :منسق األمم المتحدة .53
مس راولي عن قلقه "األيام": أعرب منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية جي -القدس 

البالغ إزاء استئناف السلطات اإلسرائيلية الهدم العقابي للمنازل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها 
وقال في بيان صحافي: هذه الممارسة  القدس الشرقية المحتلة، داعيا  إلى وضع حد لهذه العمليات.

جمات ضد المدنيين وقوات األمن تستهدف منازل عائالت المنفذين أو المنفذين المزعومين له
 اإلسرائيلية، مع الهدف المعلن بردع اآلخرين عن ارتكاب هجمات.

ولفت إلى أن األمين العام لألمم المتحدة أعرب في محادثاته الهاتفية األخيرة مع رئيس وزراء إسرائيل 
 ورئيس دولة فلسطين عن انزعاجه من تصاعد العنف في األسابيع األخيرة.

لي: "أعمال الهدم العقابية هي شكل من أشكال العقوبة الجماعية التي يعاقب من خاللها وقال راو 
وأضاف: "إنها تجعل الناس األبرياء بال مأوى، وتأثيرها على األطفال  أناس على أفعال لم يرتكبوها".

 والنساء وكبار السن مدمر بشكل خاص".
، هدمت السلطات اإلسرائيلية أو 1024الثاني  تشرين 90حزيران و 2ولفت إلى أنه في الفترة ما بين 

طفال ، في حين  29فلسطينيا ، من بينهم  94أغلقت خمسة منازل في هذا السياق، ما أدى إلى تشريد 
أن هناك ست عائالت، بينهم أربعة في القدس الشرقية واثنتان في أجزاء أخرى من الضفة الغربية، 

العقابي يتعارض مع مجموعة من الحقوق والحماية  وقال: الهدم معرضة لخطر النزوح الوشيك.
المبينة في مختلف الصكوك القانونية الدولية التي قبلتها إسرائيل، وهي تشمل حظر تدمير الممتلكات 
الخاصة في األراضي المحتلة، والحظر المطلق على العقوبات الجماعية، والحق في المحاكمة 

 والسكن الالئق، وغيرها.العادلة واإلجراءات القانونية الواجبة 
5/21/1124، األيام، رام هللا  
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 مصادر إسرائيلية: إدارة أوباما تدرس تشديد مواقفها ضد النشاط االستيطاني اإلسرائيلي .54
"األيام": ذكرت مصادر إسرائيلية أن اإلدارة األميركية تفحص سبل تشديد خطواتها ضد  -القدس 

ونقلت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية عن  ."القدس والشرقية"البناء االستيطاني في الضفة الغربية و
مسؤولين إسرائيليين أنه "عقدت قبل عدة أسابيع، جلسة سرية في البيت األبيض، نوقشت خاللها 

ولم ينف عدد من  إمكانية االنتقال من سياسة الشجب فقط إلى سياسة عملية ضد االستيطان".
م "هآرتس" هذه المسألة، لكنهم رفضوا الكشف عن المسؤولين األميركيين الذين توجهت إليه

 التفاصيل. كما رفضت التعقيب على ذلك الناطقة بلسان مجلس األمن القومي برناديت ميهان.
وقال مسؤول إسرائيلي اطلع على الموضوع من قبل شخصيات أميركية رسمية: إن "النقاش حول 

األخير بين الرئيس األميركي ونتنياهو في مطلع الموضوع بدأ في القيادة األميركية في أعقاب اللقاء 
 تشرين األول الماضي، وما تاله من مواجهة علنية في موضوع االستيطان".

وشارك في االجتماع السري الذي عقد في البيت األبيض لهذا الغرض، مسؤولون كبار من وزارة 
 الفلسطيني. –سرائيلي الخارجية والبيت األبيض، خاصة الشخصيات التي تنشغل في الموضوع اإل

وقال المسؤول اإلسرائيلي المطلع: إنه "نوقشت خالل االجتماع عدة مقترحات للعمل على مستويات 
 مختلفة كي يتم التوضيح إلسرائيل أن الواليات المتحدة تعارض االستيطان اإلسرائيلي وأبعاده.

اع عن استخدام حق النقض ومن بين الخطوات التي يمكن للواليات المتحدة أن تتبناها، االمتن
)الفيتو( خالل التصويت في مجلس األمن على قرارات تشجب االستيطان، وكذلك منع التعاون 
األميركي أو تمويل نشاطات في المستوطنات. لكنه لم يتم حتى اآلن تحديد الخطوات التي سيتم 

ت اإلسرائيلية على الموقف اللجوء إليها. كما ليس من الواضح كيف سيؤثر قرار تقديم موعد االنتخابا
 األميركي بشأن المستوطنات".

5/21/1124، األيام، رام هللا  
 
 الفروف: آن األوان لطرح القضية الفلسطينية في مجلس األمن .55

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إلى تفعيل نشاط الرباعية الدولية  :معا - بيت لحم
الفروف خالل اجتماع للمنتدى العربي الروسي بمشاركة الخاصة بالتسوية الشرق أوسطية. وشدد 

جامعة الدول العربية في العاصمة السودانية الخرطوم على ضرورة إشراك جامعة الدول العربية في 
وتحدث الفروف عن القلق الروسي تجاه تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين  دفع العملية السلمية.

اقشة القضية الفلسطينية على طاولة مجلس األمن، والتأكيد على واإلسرائيليين، مشيرا إلى ضرورة من
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األهداف التي وضعها المجتمع الدولي بشأن النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني. وأوضح الفروف ضرورة 
 العمل للعودة إلى المسار التفاوضي.

5/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 ة إبادة جماعيةالطبيب النرويجي "مادس غلبرت": ما حدث بغز  .56

كشف الطبيب النرويجي "مادس غلبرت" عن األسباب الحقيقية التي دفعت "إسرائيل" إلى منعه : غزة
من دخولها مدى الحياة، وتحدث عن األهوال والفظائع التي كان شاهدا على قيام قوات االحتالل 

على فضائية الجزيرة،  وروى غلبرت خالل حلقة األربعاء من برنامج "بال حدود" بارتكابها في غزة.
العديد من القصص المأساوية التي شاهدها بنفسه خالل عمله طبيبا في مستشفى الشفاء بغزة إبان 

 العدوان األخير، وقبله العديد من عمليات العدوان اإلسرائيلي المتكررة على القطاع.
كثر من أربعين كما تحدث الطبيب النرويجي عن أسباب تعاطفه ودعمه للشعب الفلسطيني طيلة أ

 عاما، وعن العديد من مؤلفاته المصورة وأبحاثه عن الفترة التي قضاها في غزة.
نما  وعن أسباب قرار "إسرائيل" منعه من دخولها مدى الحياة، قال غلبرت إن السبب ال يتعلق به وا 

لتي ارتكبتها برغبة "إسرائيل" في إبقاء الحقيقة بعيدة عن أعين الناس، خاصة أنه تحدث عن الفظائع ا
وأضاف أن المسؤولين عن هذه الفظائع التي شاهدها  "إسرائيل" بحق سكان غزة وخاصة األطفال.

 وشارك في عالج الكثير من المصابين والجرحى بسببها، ال يريدون لها أن ترى النور.
ركة وسخر من اتهامه بمعاداة السامية، مؤكدا "أنا معاد للعنصرية وأنا ناشط في النرويج في ح

 لمناهضة العنصرية، وعليهم أن يقدموا دليال على اتهامي بأني خطر على أمن "إسرائيل"".
يعانون من النتائج الطبية  -وخاصة األطفال-وحذر الطبيب من أن الشعب الفلسطيني في غزة 

البعيدة المدى لهذا الحصار، وذكر أن مستشفى الشفاء وحده استقبل أكثر من ستة  الف حالة 
 يوما هي فترة العدوان األخير على القطاع. 52وصدمة خالل إصابة 

ووصف ما تقوم به "إسرائيل" في غزة بأنها "إبادة جماعية" ال ينبغي للعالم أن يقف أمامها مكتوف 
األيدي، وتساءل "أين الزعماء العرب. معظمهم بقوا صامتين خالل عملية الذبح األخيرة في غزة. 

 البترول للواليات المتحدة لتضغط على "إسرائيل"؟!".  لماذا ال يوقف العرب تصدير
5/21/1124، السبيل، عّمان  
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 نائبان من أصل تركي يسعيان لطرح االعتراف بفلسطين على البرلمان الهولندي .57
يعتزم نائبان في البرلمان الهولندي، من أصول تركية، طرح مشروع قرار لالعتراف  :وفا –امستردام 

 النواب الهولندي، وذلك حسب وكالة األناضول لألنباء.بفلسطين على مجلس 
ويعمل النائبان طوناهان كوزو، وسلجوق أوزتوركي تحت اسم "مجموعة كوزو أوزتورك"، بعد أن تم 
فصلهما من حزبهما، ويقوالن إنهما يسعيان لدفع مجلس النواب الهولنديي التخاذ خطوة مماثلة لتلك 

سبانيا وفرنسا، بخصوص االعتراف بفلسطين.التي اتخذتها برلمانات السويد و   ا 
وقال كوزو في تصريحات لألناضولي إنه وأوزتورك "سيعرضان الموضوع على اجتماع لجنة 
العالقات الخارجية بالمجلس، الذي سينعقد في العاشر من الشهر الجاري، ومن ثم سيعرضان 

 اقتراحهما بشأن االعتراف بفلسطين على رئاسة المجلس".
وزو عن اعتقاده بأن االعتراف بفلسطين سيسهم في دفع عملية السالم، قائال: "إن الوضع وأعرب ك

الحالي الذي تتمتع فيه إسرائيل فقط باالعترافي يجعل أحد الطرفين أقوى من اآلخر وهو ما يخل 
وقال كوزو: "إن عددا من األحزاب الممثلة في  بالتوازن، ويجعل من الصعب التوصل إلى السالم".

 برلمان الهولنديي ستدعم مشروع القرار".ال
ويؤيد االعتراف بفلسطين باإلضافة لحزب العمالي الحزب االشتراكي، وحزب اليسار األخضر، 
وحزب الديمقراطيين، في حين يعارضه الحزب الليبرالي الشريك األكبر في الحكومة، وحزب الحرية، 

 صالحي، وحزب االتحاد المسيحي.وحزب االتحاد المسيحي الديمقراطي، وحزب الدولة اإل
5/21/1124، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 القوة الدولية في الجوالن ستستقر في الجانب اإلسرائيلي .58

يستعد مجلس األمن لتجديد والية قوة مراقبة اتفاقية فك االشتباك في الجوالن )أندوف( في : نيويورك
ي الجانب اإلسرائيلي من منطقة الفصل في الجوالن وقت بدأت القوة الدولية بناء مواقع جديدة لها ف

بموافقة الحكومتين السورية واإٍلسرائيلية كجزء من إجراءات مستدامة تدل على عدم قدرتها على 
 العودة إلى نقاط تمركزها في الجانب السوري في األفق المنظور.

وأبرزها "جبهة النصرة"،  وأبلغ بان كي مون مجلس األمن أن مجموعات المعارضة السورية المسلحة،
"وسعت نطاق سيطرتها على معظم الجانب السوري من منطقة الفصل" ما أغلق المنطقة تماما  أمام 

 جنود األندوف كما أغلق بوابة العبور بين الجانبين اإلسرائيلي والسوري.
طة القطرية وفي تقريره الدوري حول عمل قوة األندوف أغفل بان بشكل كامل اإلشارة إلى دور الوسا

في إطالق الجنود الدوليين الذين اختطفوا  خر  ب )أغسطس( الماضي ولم يتحدث عن تفاصيل 
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وقال إن جنود أندوف "تعرضوا للتهديد  الوساطة مع الجهة الخاطفة التي جزم أنها "جبهة النصرة".
"تعرضت مطلع أيلول بالاااذبح" من أفراد لم يحدد هوياتهم، وأشار في فااقرة أخرى إلى أن أناااادوف 

)سبتمبر( الماضي لتااااهديد واضح من جبهة النصرة وساااااواها من المقاتلين المتاااااطرفين ما اضطرها 
 الجااااانب اإلسرائيلي بسبب التهديد الذي شكل خطرا  على أمن جنودها وسالمتهم". إلىاالنسحاب  إلى

، كما ستبدأ بعد التشاور 150 إلىيصل جندي ل 100وقال إن األندوف قررت "خفض عديدها بنحو 
سرائيل إنشاء نقاط تمركز جديدة في الجانب اإلسرائيلي لمواصلة مراقبة منطقة الفصل".  مع سورية وا 

5/21/1124، الحياة، لندن  
 
 األقصى عند المسلمينالمسجد بوتين: مكانة القرم لدى الروس بمكانة  .59

مة في حضور أعضاء مجلسي البرلمان )االتحاد في خطابه السنوي إلى األ: سامي عمارة -موسكو
والدوما( وحكام األقاليم والمقاطعات، أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمس صمود بالده أمام 
التحديات الناجمة عن األزمة األوكرانية، معلنا تمسك روسيا بشبه جزيرة القرم. وفيما استعرض عملية 

ارس ) ذار( الماضي، فإنه أكد مشروعية تلك الخطوة واتساقها ضم بالده إلى شبه جزيرة القرم في م
 مع كل القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية.

وفي عرضه ألهمية المنطقة، قال بوتين إن للقرم "أهمية ثقافية هائلة، مقدسة بالنسبة إلى روسيا، 
 واليهود". على ما هو )المسجد األقصى( و)جبل الهيكل( في القدس بالنسبة للمسلمين

5/21/1124، الشرق األوسط، لندن  
 
 مشروع نتنياهو وقوننة العنصرية اإلسرائيلية .61

 كلوفيس مقصود
أصوات على مشروع قانون، يحّدد إسرائيل بأنها  9ضد  24صوتت الحكومة اإلسرائيلية بأكثرية 

ن المتوقع إقراره، "الدولة القومية للشعب اليهودي". وقد تم رفعه إلى الكنيست للتصويت عليه، حيث م
بأغلبية كبيرة، ليصبح ساري المفعول. بموجبه، يتعزز الدور التقليدي للقانون اليهودي الذي يعطي 
اليهود حقوقا  تفضيلية كثيرة، في حين يؤكد على الحقوق المنقوصة لغير اليهود من المواطنين في 

تمهيدا  لشطبها كليا . فال أثر في  إسرائيل، ما يؤدي إلى مزيد من اإلنكار لحقوق الشعب الفلسطيني،
هذا القانون لكلمة مساواة بين مواطني إسرائيل. كما ال وجود لكلمة ديمقراطية إال عند ذكر إسرائيل 
بجانبها، فضال  عن أنه يخرج اللغة العربية كلغة رسمية، ويخص العبرية فقط بهذا االمتياز. وبهذا، 

ورة كاملة. يزعم نتنياهو أنه لو ترك المجال للفلسطينيين يكون قد نفى حقوق الفلسطينيين العرب بص
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المواطنين في إسرائيل، ألقاموا كيانهم، وانفصلوا عن إسرائيل. ولقاطع الطريق على مثل هذا 
االحتمال، جاء بهذا القانون، لحرمانهم من حقوقهم، وللتراجع عن ما ورد في إعالن استقالل إسرائيل 

لة، سياسيا  واجتماعيا  واقتصاديا  لسكانها كافة. فالمشروع الجديد ينسف بأنها تضمن المساواة الكام
ذلك الزعم، ويمحوه حتى على الورق. وكأن إسرائيل التي يشكل غير اليهود ربع سكانها ال تكتفي 
باحتكار مؤسسات الحكم، حيث كل أعضاء حكومتها يهودي بل تصّر على معاملة مواطنيها العرب 

على عنصريتها الفوقية القائمة على فكرة نكران اآلخر، بل إلغاؤه. يملك يهود  بصورة دونية، تؤكد
العالم ما يسمى حق العودة إلى إسرائيل، لكن الفلسطينيين فيها يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. 

 ناهيك عن الالجئين الممنوع عليهم مجرد طرح موضوع العودة.
مليون فلسطيني داخل إسرائيل  279، من حق، بل من واجب، في ظل هذه القوننة لعنصرية إسرائيل

أن يتساءلوا عن مواطنيتهم، في ظل هذا اإلجراء الفوقي الجديد. كذلك، يطرح التساؤل حول مصير 
سكان المستوطنات: هل هم، في النهاية، مواطنون إسرائيليون في الضفة، أم أنهم مواطنون يهود من 

ن أخرى أشد وأدهى، أال وهي مقولة االحتالل. اعتماد هذا التوصيف إسرائيل؟ هذه إشكالية ناجمة ع
الخطأ، والذي أخذنا به من دون التبّصر في حقيقته، أدى إلى تمرير وقائع فرضتها إسرائيل على 
األرض، وجعلتها ورقة مساومة، ثم مع الوقت كرستها واقعا  غير قابل للبحث. أوال  إسرائيل في 

ست قوة احتالل، بل هي قوة غزو، اجتاحت أرض غيرها، وقضمتها بصورة األراضي الفلسطينية لي
تدريجية، بنية عدم التخلي عنها. نتنياهو يقول إنه ليس هناك ما يدعو إلى التخلي عن األرض 
الواقعة غرب نهر األردن. يعني كل الضفة. فقد اعتمدت إسرائيل تسمية الضفة يهودا والسامرة، 

زعومة لها، بعد فتوحاتها العسكرية لألراضي الفلسطينية. ثم لو كانت أراضي تدليال  على ملكيتها الم
محتلة، فعلى المحتل اإلسرائيلي التقيد بموجبات اتفاقية جنيف الرابعة، لجهة عدم جواز التصرف 

 بالجغرافيا، وال بالديمغرافيا القائمة في المناطق الواقعة تحت االحتالل.
إسرائيل في األراضي الفلسطينية باطل، وينبغي إزالته، من مستوطنات وبالتالي، فإن كل ما قامت به 

بفلسطين دولة عضوا   1029وجدار فاصل ومناطق عسكرية وغيرها. اعتراف األمم المتحدة عام 
تحت االحتالل، ال بّد من العمل على ترجمته، وفق اتفاقية جنيف، وتحت البند السابع من ميثاق 

هميته في العمل على تفعيله من جانب السلطة الفلسطينية التي ينبغي المنظمة الدولية. وتكمن أ 
عليها ممارسة حضورها في األمم المتحدة، وفق مضمونه، كدولة تحت االحتالل الذي تدعو إلى 
إزالته. والتفعيل يجب أن يحصل بصورة حاسمة، بالتأكيد على مقولة الدولة الواقعة تحت االحتالل 

ي في المنظمة الدولية، واالستقواء به، لترسيخه معطى غير قابل لتجاوزه، أو في المداوالت التي تجر 



 
 
 
 

           34ص                                     3424 العدد:    5/21/1124 الجمعة التاريخ:

تجاهلهي بحيث، من جهة، يؤكد على الحق الفلسطيني، ومن جهة ثانية، يكون حجر عثرة في طريق 
 الزحف االستيطاني والعنصري الذي يبدو على وشك االنفالت من عقاله، مع هذا القانون.

طينيين ليس أمرا  جديدا ، هو ممارسة رافقت والدتها. لكن تكريسه بهذا القانون تمييز إسرائيل ضد الفلس
يشكل حجر الزاوية في عملية مأسسته، وتحويل إسرائيل إلى نظام أبارتايد فاقع، تكون خطوته 
الالحقة اقتالع فلسطينيي إسرائيل، باعتبارهم ليسوا من مواطني الدولة اليهودية، وبالتالي يقتضي 

. في النهاية، تمارس إسرائيل استباحة غزة، بزعم أنها "كيان عدائي"، يحق لها مهاجمته متى ترحيلهم
شاءت. وفي الوقت نفسه، تستبيح الضفة، بزعم أنها أرضها، بعدما وضعت يدها عليها بغزواتها 
العسكرية. واآلن، تأتي بهذا القانون، الستكمال المشهد، بتكريس عنصرية دولتها، بوضعها فوق 

 واطنيها غير اليهود.م
ال شك أن إسرائيل تغتنم فرصة التفكك العربي الجاري، لتهويد دولتها، والتأكيد على طابعها 
العنصري، بصورة قانونية. يوم كان االلتزام بفلسطين هو البوصلة العربية، ما كانت تحصل مثل هذه 

ر بلورة االلتزام الجماهيري العربي االستباحة. وال يستقيم الرد، ما لم تتم استعادة هذه البوصلة، عب
 بفلسطين، وتحويله إلى سياسات ملموسة، تكفل ردع إسرائيل وعدوانيتها.

5/21/1124العربي الجديد،   
 

 مرحلة جديدة في الحرب على فلسطينيي الداخل .60
 صالح النعامي

ّن قانون "القومية"، الذي أقّرته  الحكومة اإلسرائيلية عندما تعترض نكخٌب يمينية صهيونية وازنة على سل
أخيرا ، وعندما ينعته وزير الخارجية والحرب األسبق، موشيه أرنس، الذي كان من صقور حزب 
الليكود، بأنه "خطير وضار"، فإن هذا يشكل دليال   خر على جنون التطّرف الذي بات يوّجه النخبة 

، الذي ينتمي أيضا  إلى الحاكمة في تل أبيب. فعلى الرغم من أن رئيس "الدولة"، روفي ريفلين
الليكود، قد لفت نظر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى أن أحدا  ليس في وسعه تبرير المضامين 
"العنصرية وغير الديموقراطية الفّجة" التي ينطوي عليها القانون، ومع أن معظم القانونّيين، وضمنهم 

يتعارض حتى مع ما يعرف با "وثيقة المستشار القانوني للحكومة، قد أوضحوا أن القانون 
االستقالل"، التي يكنظلر إليها في إسرائيل على أنها بمثابة المرجعية التي تستند إليها القوانين، فإن 
نتنياهو يضرب بعرض الحائط هذه التحذيرات، ويصّر على المضّي في طرح القانون على البرلمان، 

 لنيل ثقته.
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هك أّن دفاعلهك قانونل "القومية" قدما  سيحّسن فرصه بالبقاء في ديوان ينطلق نتنياهو من افتراٍض مفادك 
رئاسة الوزراء لوالية رابعة، في ظّل المؤشرات التي تؤكد أنه سيتم تبكير االنتخابات، بعد فشل 
نتنياهو في االتفاق مع حزب "ييش عتيد"، برئاسة وزير المالية يئير ليبد، على صيغة تضمن 

يبدو نتنياهو قلقا  جدا  من نتائج استطالعات الرأي العام، التي تؤكد أن تراجعا   استمرار االئتالف.
كبيرا  سيطرأ على عدد المقاعد التي سيحصل عليها "الليكود" في االنتخابات المقبلة، فضال  عن أن 
هذه االستطالعات أظهرت أن نسبة الذين يرون أنه غير مؤهل لقيادة الكيان الصهيوني تصل إلى 

ّن القانون الذي سيفتح صفحة 91% . لكن، ال تقلل اعتبارات السياسة الداخلية مطلقا  من خطورة سل
جديدة من الصراع بين الشعب الفلسطيني وهذا الكيان. يضفي هذا القانون شرعية قانونية على كّل 

في، إجراٍء، يمكن أن تقدم عليه إسرائيل، من أجل الحفاظ على طابعها اليهودي، سواء  الجغرا
الديموغرافي، الثقافي واالجتماعي. فالحفاظ على الطابع اليهودي للجغرافيا يعني إسدال الستار على 
أي فرصة للتوصل إلى التسوية السياسية للصراع، تقوم على مبدأ االنسحاب من األراضي الفلسطينية 

ّن . وقد كان موشيه فايغلين، نائب رئيس الكنيست، وأحد 2391التي احتكلَّت عام  المبادرين لسل
القانون، واضحا  عند تقديمه مشروعل القانون، فقد قال: "هذا القانون يحّصن حقَّ الشعب اليهودي 
المطللق في هذه األرض، ويحبط أية فرصة للتنازل عن أي جزء منها، فكل حكومة في إسرائيل ليس 

 في جميع أرجاء العالم".من حّقها التخلي عن جزء من هذه األرض، بوصفها ملكا  للشعب اليهودي 
ويمّهدك القانون الطريق أمام تسويغ طرد الفلسطينيين "الترانسفير"، لضمان الطابع الديموغرافي. فلم 
ّن  تكن مصادفة أن يسارع وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، بعد أن أجازت حكومة نتنياهو سل

قتراح للتخلص من فلسطينيي الداخل، القانون، وقررت تقديمه للبرلمان للمصادقة عليهي إلى طرح ا
ونقلهم إلى مناطق الضفة الغربية، عبر منحهم "محّفزات اقتصادية". وعلى الصعيد الثقافي، سيسهل 
القانون الجديد مهّمة الوزراء والنّواب الذين يطالبون بإنهاء المكانة الرسمية للغة العربية، التي يتحّدثها 

الذين يعتبرون جزءا  من "مواطني الدولة"ي مع العلم أن  من فلسطينيي الداخل، %10أكثر من 
م للكنيست إللغاء المكانة الرسمية لهذه اللغة.  مشروعل قانوٍن قد قكدِّ

في الوقت نفسه، سيسمح القانون لرؤساء البلديات والمجالس المحلية الصهاينة بإصدار قرارات 
ها اليهودي مع العلم أن رؤساء بلدياٍت إدارية، تحظر على فلسطينيي الداخل السكنل في مدن يقطن

اتخذوا قرارات تجعل من المستحيل على الفلسطينيين اإلقامة في مدن تقطنها أغلبية يهودية، كما 
 يحدث حاليا  في مدينة "نيتسرات عليت"، المتاخمة للناصرة.

ض نا كان هذا ال يكفي، فإن القانون سيعّزز من مكانة التراث الديني اليهودي، وا  فاء شرعية على وا 
االستناد إليه في تبرير مواقف سياسية وأيديولوجية. وكما يقول رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة 
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للكنيست، الليكودي المتدين زئيف إلكين، يجب أن تولي الحكومات اهتماما  كبيرا  بما يصدر عن 
ضامين العنصرية اإلجرامية لفتاوى كبار الحاخامات و"مرجعيات اإلفتاء". وال داعي، هنا، للتذكير بالم

الحاخامات التي تجيز قتل حتى األطفال الفلسطينيين الرّضع، مع العلم أن بعض هؤالء الحاخامات 
يعتبرون مرجعيات ألحزاب ذات وزن كبير. فالحاخام دوف ليئور، حاخام مستوطنة "كريات أربع"، 

برز لحزب "البيت اليهودي"، الذي يقوده والذي يجيز قتل المدنيين الفلسطينيين، هو المرجعية األ
الوزير نفتالي بنات، وهو الحزب الذي تتنبأ استطالعات الرأي أن يصبح ثاني أكبر حزب في 

 البرلمان القادم.
ونظرا  ألن قانون "القومية" سيكون ضمن قائمة القوانين األساسية، فإنه سيتحول، بحد ذاته، إلى 

ّن عشرات القوانين الع ادية، ذات المضامين العنصرية. ويعكف بعض نواب اليمين على مسّو  لسل
ّن هذا  41صياغة مثل هذه القوانين. ومّما ال شك فيه أن فلسطينيي  هم المستهدلف الرئيس من سل

القانون. فتأكيد القانون على أن "الحق في تقرير المصير في دولة إسرائيل حق يعود فقط للشعب 
بحكم ذاتي لهم داخل إسرائيل، يحافظ  41ن مطالبة نخب فلسطينيي اليهودي" جاء لنزع الشرعية ع

على خصوصيتهم القومية والثقافية والدينية. يمّهد قانون "القومية" لمعركة "كسر عظم" مع فلسطينيي 
الداخل، ويعيد رسم العالقة بينهم وبين الكيان الصهيوني على أسس جديدة. إن المرحلة القادمة في 

الفلسطينيين تهدف إلى تصفية حقوقهم السياسية كا"مواطنين"، بنزع الشرعية عن  الحرب على هؤالء
حق نخبهم في المشاركة في انتخابات البرلمان. فعلى سبيل المثال، يجاهر النائب الليكودي، داني 
ا دانون، بأنه يعّد مشروع قانون يلزم كل نائب في الكنيست بأداء قسم الوالء لا"الدولة اليهودية". وهذ

يعني إغالق الباب أمام مشاركة األحزاب والحركات التي تمثل فلسطينيي الداخل في االنتخابات، 
 حيث أنه ال يمكن لممثلي هذه األحزاب أداء قسم الوالء لا"الدولة اليهودية".

قصارى القول، قانون القومية هو في مرحلة جديدة من الحرب التي يشّنها الكيان الصهيوني على 
لسطيني، ويجب أن يجد هذا االستنتاج تأثيره على سلوك قيادة السلطة والفصائل الشعب الف

 الفلسطينية، لكن، من أسف، ال يشي الواقع بذلك.
 4/21/1124العربي الجديد، 

 
 مستجدات الهجرة اليهودية المعاكسة .62

 د. أسعد عبد الرحمن
ذا نبقى هنا، يسألون في كل ألجل ما«: »شمامل»تقول كلمات أغنية رائجة لفرقة إسرائيلية تدعى 

مكان؟ يمكننا ركوب أول طائرة وتنفس الصعداء. الجواب قاٍس وليس سهال . الجارة تقطن في لوس 
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سنة وتمتدح الذهاب بال ندم.. كل عائد من خلف البحار يحدثني كم هو جميل  25أنجلوس منذ 
ن نسيت يدي اليوم سآتي إليك يا من تنتظرين، يا رائحة اليورو والسالم  هناك.. برلين برلين وا 

والنور.. جدي وجدتي لم يأتيا إلى إسرائيل بحثا  عن الصهيونية فقط بل هربا  من الموت، واآلن 
استوعبا أنها ليست حياة )في إسرائيل(.. نفضل البعد على البقاء فقراء.. ال، هذا هروب أدمغة، 

عا  فوق وجه الماء. وحتى أبونا يعقوب وليس هروبا  مريحا . هذا هروب باألرجل كي يبقى رأسنا مرفو 
هذه الكلمات، لفرقة غنائية «. هرب إلى مصر، حيث أجرة المسكن أقل بثلثين والراتب ضعفان

إسرائيلية، تعكس المزاج السائد في أوساط الشباب اإلسرائيلي، وتلقي الضوء على دوافع هجرتهم 
 «!األرض الموعودة»العكسية من 
البريطانية « ذي إيكونومست»، نشرت مجلة «أورشليم الجديدة-بل في برلين العام المق»وتحت عنوان 

بعنوان « الفيسبوك»تقريرا  عن الهجرة العكسية من إسرائيل، مشيرة إلى حملة شعبية يهودية على 
، تشجع اإلسرائيليين على الهجرة إلى ألمانيا بحثا  عن حياة أفضل. والالفت «الصاعدون إلى برلين»

مليون إسرائيلي، كما تلقى مسؤولو « الموقع»طالق الدعوة بأربعة أيام فقط، بلغ عدد زوار أنه بعد ان
طلب للهجرة إلى برلين. وتوجه القائمون على الحملة إلى المستشارة األلمانية )أنجيال  3900الحملة 

سبانيا ميركل( بطلب الحصول على  الف تأشيرات العمل، معلنين نيتهم التوجه الحقا  إلى حكومة إ
 ماليين يهودي سفاردي )شرقي( إسرائيلي. 9وتسريع موضوع الحصول على الجنسية ألكثر من 

اإلسرائيلية، مؤخرا ، أن ما يزيد على نصف مليون إسرائيلي « العاشرة»لقد أظهر استطالع للقناة 
ئيليين من اإلسرا %50»يعتزمون الهجرة بسبب غالء المعيشة في إسرائيل. كما بين االستطالع أن 

كذلك، تذكر تقارير مكتب اإلحصاء المركزي «. عاما ( يفكرون في الهجرة 44و 15)أعمارهم بين 
ألف إسرائيلي يغادرون إسرائيل كل عام منذ أربع سنوات، معظمهم من الشباب  19نحو »أن 

يات واألكاديميين ممن يبحثون عن فرص للدراسة والعمل، خاصة في ألمانيا وكندا وأستراليا والوال
ألف إسرائيلي  100نحو »كما كشفت القناة العاشرة، نقال  عن مصادر رسمية، أن هناك «. المتحدة

 «.غادروا إسرائيل، ووجدوا لهم مأوى دائما  في دول العالم، معظمهم من الشباب والعلمانيين
هودية، ما يمثل هذه األيام، يتكشف القلق المركزي لدى إسرائيل من ظاهرة تراجع الشعور باالنتماء للي

من يهود العالم يعيشون في  %30دافعا  قويا  لشبه انعدام االستعداد للهجرة نحو إسرائيل، خاصة أن 
دول مستوى المعيشة فيها وظروفها أفضل بكثير من إسرائيل. وقد بين التقرير السنوي الصادر مؤخرا  

أعداد أبناء الديانة اليهودية في »ن ، التابع للوكالة الصهيونية، أ«معهد سياسة الشعب اليهودي»عن 
دول العالم في تراجع مستمر، باستثناء إسرائيل. وهذا ناجم عن االندماج في أديان أخرى، وتنامي 

المذكور هو األبرز في وضع استراتيجيات « المعهد»و«. ظاهرة االبتعاد عن االنتماء لليهودية
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مدى شعور اليهود في أوطانهم باالنتماء الحركة الصهيونية، الذي يركز بشكل خاص على مسألة 
 29لليهودية، والحركات الصهيونية، والتماثل مع إسرائيل. وفي سياق متمم، تنبأت دراسة أعدتها 

اليهود ينزحون من »، حيث إن 1015في عام « دولة إسرائيل»مؤسسة استخبارية أميركية، بتالشي 
وأن هناك نصف مليون أفريقي سيعودون إلى  فلسطين إلى بالدهم التي أتوا منها، بنسبة كبيرة،

«. بالدهم خالل السنوات العشر القادمة، إضافة إلى مليون روسي وأعداد كبيرة من األوروبيين
 500يوجد »، بينت أنه «اإلعداد لشرق أوسط في مرحلة ما بعد إسرائيل»الدراسة التي حملت عنوان 

ال يحملون جوازات أميركية أو أوروبية في طريقهم ألف إسرائيلي يحملون جوازات سفر أميركية، ومن 
 «.الستخراجها

الوضع االقتصادي، والدواعي األمنية، وتراجع الشعور باالنتماء لليهودية.. تأتي على رأس أسباب 
ظاهرة هجرة اإلسرائيليين المعاكسة، خصوصا  وسط العلمانيين من الشباب ذوي المهارات والشهادات 

ات يمينية متطرفة، وهو ما يكشف زيف االدعاءات الصهيونية بخصوص العالية، في ظل حكوم
بل إن هذه الهجرة تشكل ضربة للمشروع الصهيوني «. أرض الميعاد»ارتباط اليهود ارتباطا  عضويا  با

بأن أمنهم ورفاههم الشخصيين أغلى  -وعلى نحو متزايد-االستيطاني، بعد أن بات اليهود يؤمنون 
قدمه الدولة الصهيونية وأن الغرب، في هذا السياق، يبقى الحاضن اآلمن األول من كل ما يمكن أن ت

 «.دولة إسرائيل»لهم، وليس 
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 إسرائيل هرئيل
 االنتخابات. إلىالتي أدت  األزمةتسبب قانون القومية بعاصفة كبيرة، لكنه كان عنصرا هامشيا في 

الحقيقية )غياب القدرة على الحكم، اقتصاد  األسباببنيامين نتنياهو، وبسبب مسؤوليته العليا عن 
القيادية والوظيفية وأخذ  أخطائهضعيف وتدهور أمني شخصي ووطني(، سيحاول التبرؤ من 

 قائد المعسكر القومي، الصهيوني والفعال. ومن هو –، من لليكود إيديولوجياالنتخابات في مسار 
أي حد هو ما بعد  إلىمعسكر اليسار الذي أثبت بمعارضته قانون القومية  – أزمتناالسبب في 

 عليها. إسرائيلصهيوني، يتحالف مع الفلسطينيين، يعارض البناء في القدس ويحرض أعداء 
ولكن حتى إن نجح نتنياهو في إبراز الفوارق بين اليمين واليسار فمن المشكوك فيه أن ينجح في 

ة الثقة فيه وبحزبه. تثبت االستطالعات ما نشعر به منذ فترة طويلة: الصهيونية الدينية تتطور، إعاد
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جميع مناحي حياة الدولة. بوسط. تأثيرها ملموس للبسبب غياب الثقة بالليكود وزعميه، من الهامش 
 ة والفرائض.كثيرة وال سيما الشباب الذين ليسوا بالضرورة من حافظي التورا  أصواتستصب فيها  الذ

بتصرف مسؤول وأمين، من شأن البيت اليهودي أن يكون الثاني في حجمه، أكثر من العمل الذي 
كان يلقي له فتات الميزانية الدينية. من كان يظن أن حركة مسيحانية صهيونية كبيرة، ولها دور في 

ية والسعي وراء موضة الرؤيا الصهيون إهمالالدولة، ستصبح حزبا خاطئا وغير مكركزا. وبسبب  إنشاء
 من على منصة التاريخ. –مبام واهدوت هعفودة  –الخاطئين  إخوانهعابرة، قد يندثر مثلما اندثر 

حول  اإليديولوجيالبيت اليهودي الذي هو الحزب التاريخي الوحيد الذي يكظهر الفعالية واتجاهه 
مع القيادة المتحررة من الحاخامات من الديمغرافية بالتوازي  األفضليةالمسائل الوجودية، ليس متقلبا. 

ليه إقيادة دفة الدولة. هذا ما يسعى  إلىشأنها أن تتسبب في دفع هذا الحزب بعد عقد أو اثنان 
نفتالي بينيت، وسوف يتغلب على المعارضة الخردلية التي هي غير قادرة على التسليم بتحول 

 .إسرائيلى حزب على مستو  إلىالحزب من جسم صغير يمثل قطاع معين 
السلطة طويلة، ورغم أن هذا التوسع غير مضمون أيضا  في المستقبل، فمن  إلىرغم أن الطريق 

الواجب اليوم على هذا المعسكر التفكير والعمل بناء  على معايير المسؤولية الرسمية الشاملة. طريق 
توا على ضوء هذه الصهيونية الدينية ستكون صعبة، ومعارضي هذا المعسكر لن يرتاحوا ولن يصم

تعزيزها. سيستمرون في  إلىالقوة الصاعدة ال سيما بسبب الهوية اليهودية الصهيونية التي يسعى 
اتهامات باطلة )الضرر بحقوق المواطن، المساواة  –مثلما يفعلون اآلن  –اتهامه واتهام قيادته 

ن كان الثمن هو تشويش  صفة  بإعطاءولة والتسبب الداخلية للد اإلجراءاتوالديمقراطية(، حتى وا 
 للشعب والدولة من قبل شعوب العالم. الالإنسانية

تكون  واإليمانفي الصراعات حول الهوية  –رغم أن الصراع هو على روح الدولة ومستقبلها 
فان على القوة  – أخرىعالية، غاضبة ومتطرفة أكثر من الصراع حول قضايا خالفية  األصوات
كان سلوك هذه القوة مسؤول وسليم وحقيقي وله نتائج  إذاط النفس. التروي وضب إظهارالصاعدة 

 ، فان االتهامات ستتالشى وتذهب مع الرياح.إيجابية
 تتضح الكلمات الصادقة في نهاية المطاف، وحتى لو طال الزمن، فستتضح الكلمات الكاذبة أيضا .

 4/21/1124هآرتس 
 5/21/1124، القدس العربي، لندن
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