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  "صفقة كيري" ت علىتعديال تناولتبين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" المفاوضات يديعوت:  .0
أكدت تقارير صحافية أن المفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين تناولوا في : أسعد تلحمي –الناصرة 

التي أعدها وزير الخارجية « صفقةال»االجتماعات الثالثة تعديل بعض التفاصيل في مسودة 
يديعوت »األميركي جون كيري األسبوع الماضي لتكون مقبولة على الجانبين، وطبقًا لصحيفة 

 ، فإن الصيغة الجديدة تقوم على البنود التالية:«أحرونوت
 من المواطنين العرب. 14تفرج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من األسرى، وبينهم األسرى الـ  -
الذين لم تحَدد هويتهم بعد، علمًا أن االقتراح الذي « النوعيين»رج إسرائيل عن مئات األسرى تف -

وتحدد إسرائيل هويتهم، وغالبيتهم « ليسوا قَتلة»وضعه كيري قضى باإلفراج عن سجناء فلسطينيين 
يقضي لم يتم تعديل البند، وهو « إسرائيل اليوم»تشرف محكوميتهم على االنتهاء. )بحسب صحيفة 

 أسيرًا لم تتلطخ أيديهم بالدماء بعد مصادقة الحكومة على األسماء(. 450بإطالق 
فقط خارج القدس وخارج « إسرائيل اليوم»للبناء في المستوطنات )بحسب « هادئ»تجميد » -

 التجمعات االستيطانية(، علمًا أن الفلسطينيين يطالبون بوقف تام للبناء.
الجاسوس األميركي اليهودي جوناثان بوالرد الذي يقبع في السجن منذ تفرج الواليات المتحدة عن  -

 عامًا. 22
 تمديد فترة المفاوضات عامًا إضافيًا. -
يلتزم الفلسطينيون عدم استغالل عضويتهم في المعاهدات األممية التي التحقوا بها ضد إسرائيل،  -

 ة أخرى.ويقومون بتجميد سائر طلبات االنتساب لمعاهدات وهيئات أممي
وكانت وزارة الخارجية األميركية نفت صباح أمس توصل الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى اتفاق 
في شأن تمديد المفاوضات بينهما، لكنها أكدت أن الفجوات في المواقف تقلصت. ونقلت وكالة 

جري مفاوضات فريقنا المفاوض ما زال ي»عن الناطقة باسم الوزارة جين ساكي قولها إن « رويترز»
مكثفة مع الطرفين. لقد عقدوا اجتماعًا آخر اليوم )الخميس(. الفجوات تضيق، لكن أي تكهنات في 

 «.شأن التوصل إلى اتفاق هي سابقة ألوانها في الوقت الحاضر
21/4/1124، الحياة، لندن  

 
 إلى معاهدات جنيف األربعة فلسطين تنضم رسميا   .2

األمم المتحدة وسويسرا أعلنت قبول انضمام ، أن رام هللا من 21/4/1124الحياة، لندن،  ذكرت
فلسطين إلى جميع االتفاقات والمواثيق التي تقدمت بطلبات االنضمام إليها مطلع نيسان )أبريل( 



 
 
 

 

 
           5ص                                     1285 العدد:     21/4/1124 السبت التاريخ:

الجاري، وهو ما يعزز مكانة الفلسطينيين القانونية في مواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية في أراضيهم 
 المحتلة.

رجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، إن فلسطين ستصبح عضوًا في عدد من وقال وزير الخا
االتفاقات، ابتداء من الثاني من أيار )مايو( المقبل، وهي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال 

ضد المرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق التمييز 
األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول االختياري في شأن إشراك األطفال في 

 النزاعات المسلحة.
ء من الثاني من هناك مجموعة اتفاقات تدخل عضوية فلسطين فيها حيز التنفيذ ابتدا»واضاف: 

تموز )يوليو( المقبل، وهي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص 
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

دولة فلسطين تتطلع إلى جانب الدول األطراف في هذه االتفاقات وأعضاء المجتمع »وقال المالكي: 
ويًا على إرساء مفاهيم حقوق اإلنسان، ونشر ثقافة الحرية والعدل والحقوق الدولي، إلى العمل س

المشروعة للشعوب، خصوصًا أن الشعب الفلسطيني عانى لعهود طويلة من غياب العدل واحترام 
 «.حقوقه كشعب ودولة تحت احتالل

كدولة بين  هذه االتفاقات الدولية تساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين»وأضاف: 
األمم، وتساهم في التصدي لالنتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق شعبنا من جانب إسرائيل، السلطة 

نجاز »القائمة باالحتالل، مؤكدا أنها  العمل سيتواصل من أجل تعزيز ذلك حتى زوال االحتالل وا 
ير واالستقالل وعودة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المص

 «.الجئيه وفق قرارات الشرعية الدولية
كبير  أن ،كفاح زبون نقاًل عن مراسلتها رام هللامن  21/4/1124الشرق االوسط، لندن، وأضافت 

المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أكد أنه جرى إيداع صك انضمام دولة فلسطين إلى مواثيق 
لى  1242جنيف األربعة لعام  التزاما  2014اعتبارا من الثاني من أبريل  1211البروتوكول لعام وا 

 من مواثيق جنيف األربعة. 151و 141و 12و 11بالمواد 
وجاء ذلك، بعد يوم واحد من تسلم عباس رسالة من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون يبلغه 

 «.م الثاني من أبريل الحاليمعاهدة وميثاقا دوليا تمت يو  13صكوك االنضمام إلى »فيها أن 
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ميثاقا يوم الثاني من مايو  11وحسب رسالة بان كي مون، ستصبح دولة فلسطين عضوا كامال في 
)أيار( المقبل، وعضوا كامال في ميثاق حماية الطفل في السابع من الشهر نفسه، وعضوا كامال في 

 الميثاق ضد اإلبادة الجماعية في الثاني من يوليو )تموز(.
 
 اموال الجمارك الفلسطينية يهدد رواتب موظفي السلطة وخدماتها "اسرائيل"اقتطاع حمد مجدالني: أ .3

ان اي تصرف  "الحياة"قال وزير العمل الفلسطيني الدكتور أحمد مجدالني لـ : محمد يونس –رام هللا 
دث ازمة ماليين دوالر(، سيح 110مليون شيكل شهريًا ) 400في عائدات الجمارك التي تبلغ نحو 
ديون الشركات االسرائيلية على الشركات الفلسطينية أمر ال شأن »مالية حادة لدى السلطة. وأضاف: 

 «.للسلطة الفلسطينية به، والقرار االسرائيلي قرار سياسي بغطاء مالي
وأوضح ان شركات الكهرباء الفلسطينية، على سبيل المثال، مدينة لشركة الكهرباء االسرائيلية بمبالغ 

في المئة من  58شيكل(، وان  3645بليون شيكل )الدوالر يساوي  16310مالية كبيرة تصل الى 
هذه الديون تقع على شركة كهرباء القدس، وهي شركة مسجلة في اسرائيل، اي انها بموجب القانون 

 «.شركة اسرائيلية وليست فلسطينية
 21/4/1124الحياة، لندن، 

 
 و"إسرائيل"بين السلطة  "التنسيق األمني"ع ضريبة القرعاوي: الشعب الفلسطيني يدف .4

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس فتحي : عبد الحميد مصطفى -قلقيلية
التنسيق األمني بين السلطة وحكومة ضريبة القرعاوي، أن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع 

مؤخرًا على تعليق كافة النشاطات مع السلطة تنياهو نالتي أكد رئيس حكومتها  اإلسرائيلي االحتالل
 عدا التنسيق األمني في ظل تعثر المفاوضات بين الجانبين.

وقال القرعاوي في تصريح لـ"فلسطين": إن "الشعب الفلسطيني يطالب باستمرار بوقف التنسيق األمني 
ستهداف بالقتل من قببل جهاز ألن أبناءه هم الذين يدفعون ضريبة هذا التنسيق إما باالعتقال أو اال
 الشاباك، وعلى السلطة الكف عن العبث في أمن المواطن الفلسطيني".

واعتبر أن الخطوة اإلسرائيلية "عملية تصعيد للتنصل من كل االلتزامات وتحميل الجانب الفلسطيني 
ولم توقف  عملية الفشل مع العلم أنه طوال المفاوضات لم تتنازل )إسرائيل( عن أي شيء للجانب

 االستيطان".
 22/4/1124فلسطين أون الين، 
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 يدعو لوقف التنسيق األمني لمواجهة التعنت الصهيوني مرزوقأبو  .5

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق أن الخطوة األهم التـي : القاهرة
قف التنسيق األمني، على اعتبار يجب على الفلسطينيين اتخاذها لمواجهة التحديات الصهيونية هي و 

 أن معظم الرواتب التي يتم احتجازها ذاهبة رواتب لجهاز األمن المتضخم جدًا في الضفة الغربية.
( على صـفحته الرسـمية علـى موقـع التواصـل 4|11وأكد أبو مرزوق في تصريحات له اليوم الجمعة )

ئناف المفاوضات، وأعـرب عـن أملـه فـي االجتماعي "الفيسبوك" أن غالبية الشعب الفلسطيني ضد است
تمسك الفلسـطينيين بالـذهاب إلـى المنظمـات الدوليـة، وقـال: "أمريكـا تـدعو إلـى اسـتئناف المفاوضـات، 
والمجلس الـوزاري العربـي الطـارئ، يدعقـد فـي القـاهرة لـدعم الفلسـطينيين لمواصـلة المفاوضـات، والكيـان 

 الصهيوني يدعو إلى استئناف المفاوضات".
ع بقوله إن "المجموع الوطني الفلسطيني ضد استئناف المفاوضات خاصة بعد انتهاء فتـرة الحمـل وتاب

الكاذب، والتي أفضت إلى ال شيء حتى األسرى لم يدستكمل اإلفراج عنهم، والمفاوضون الفلسطينيون 
األمـم  الذين ال يجدون خيارًا غير التفاوض يضعون شروطًا لن تتحقق وتهديدات بالذهاب إلى هيئات

 والتي أرجو أن ال يتم التراجع عنها". 15المتحدة ال 
وأكد أبو مرزوق أن القرار األمضى في مواجهة االحتالل هو وقف التنسيق األمني، وقـال: "تهديـدات 

مليــــون دوالر رواتــــب المــــوظفين، ممــــا  100الصــــهاينة بحجــــب األمــــوال عوضــــها قــــرار العــــرب بــــدفع 
ــ ى الســلطة، لكــن الخطــوة األهــم التــي يجــب علــى الفلســطينيين يضــعف ســلة العقوبــات الصــهيونية عل

اتخاذهـــا وقـــف التنســـيق األمنـــي ألن معظـــم الرواتـــب التـــي يـــتم احتجازهـــا ذاهبـــة رواتـــب لجهـــاز األمـــن 
 المتضخم جدًا في الضفة الغربية".

وأضاف: "خطوة وقف التنسيق األمني هي التي يخشاها الكيان الصهيوني، وهي الورقة األساس في  
 مواجهة السلطة مع التعنت الصهيوني مع أدنى الحقوق الفلسطينية".

 22/4/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 تدعو السلطة إلى االلتفات للموقف الوطني الرافض للمفاوضات حماس .6
جــدتدت حركــة حمــاس، تأكيــدها علــى موقفهــا الــرافض لــنهئ المفاوضــات القائمــة بــين : غــزة )فلســطين(
 ينية وسلطات االحتالل اإلسرائيلية.السلطة الفلسط

وكانت مصادر إعالمية عبرية قد أعلنـت مـؤخرًا، موافقـة السـلطة علـى تمديـد عمليـة المفاوضـات بفتـرة 
إضافية استجابًة لمطالب الحكومة اإلسرائيلية التـي تواصـل رفضـها االلتـزام باسـتحقاق االتفـاق الثنـائي 
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اضــــي، والـــــذي يقضـــــي بــــإطالق ســـــراح كلفـــــة األســـــرى المبــــرم بـــــين الجـــــانبين فــــي تمـــــوز )يوليـــــو( الم
 الفلسطينيين القدامى من معتقالتها.

وقــال النــاطق باســم حركــة "حمــاس" ســامي ابــو زهــري فــي تصــريح صــحفي تلقتــت "قــدس بــرس" نســخة 
(، "حركة المقاومة اإلسالمية ترفض أي تمديد للمفاوضـات وتـدعو السـلطة 4|11عنه، اليوم الجمعة )

 دارة الظهر للموقف الوطني الرافض لهذه المفاوضات"، كما قال.إلى إنهاء حالة إ

 22/4/1124قدس برس، 

 

 "التحالف الفلسطيني" في لبنان: هناك جهات مشبوهة تحاول العبث بأمن المخيمات .7
التــي حصــلت فــي مخيمــات صــيدا  األحــداثدانــت قيــادة تحــالف القــوى الفلســطينية فــي لبنــان : بيــروت

لشيخ عرسان سليمان في مخيم عين الحلوة، وأشارت إلى أن ذلـك يؤكـد وجـود وآخرها محاولة اغتيال ا
 جهات مشبوهة تحاول العبث بأمن المخيمات واستقرارها.

الـرد  "، أن( لــ "قـدس بـرس4|11وأكدت قيادة التحالف في بيـان لهـا أرسـلت نسـخة منـه اليـوم الجمعـة )
ـــى العـــابثين بـــأمن المخيمـــات يكـــون بكشـــفهم ومحاســـبتهم وفـــ ق المبـــادرة الفلســـطينية التـــي أطلقتهـــا عل

بالمبــادرة والبــدء  االلتــزام(، وشــددت علــى 3|28الفصــائل والقــوى الوطنيــة واإلســالمية الفلســطينية فــي )
 بتنفيذها فورًا لحماية الوجود الفلسطيني وتحييده عن الصراعات الداخلية والخارجية.

بـ"خطة كيري" واعتبرته مشروعًا صـهيونيًا  وجددت قيادة التحالف رفضها للمشروع األمريكي المعروف
لتصفية القضـية الفلسـطينية وخصوصـًا قضـية الالجئـين وحـق العـودة وطالبـت القيـادة الحاليـة لمنظمـة 

 التحرير بوقف المفاوضات والتنسيق األمني مع العدو الصهيوني.
ت الفصــــائل كمــــا أكــــدت تمســــكها بحــــق الشــــعب الفلســــطيني بالمقاومــــة حتــــى التحريــــر والعــــودة، ودعــــ

الفلســطينية كافــة لوضــع اســتراتيجية فلســطينية واحــدة تســتند إلــى برنــامئ المقاومــة والتمســك بــالحقوق 
 والثوابت الوطنية، كما قال البيان.

 22/4/1124قدس برس، 

 
 تتولى أمن المخيمات  "ضاربة" تشكيل قوةة ي": لبنان يعرض على الفصائل الفلسطيناليومأي "ر  .8

الفصـــائل  مـــن ممثلـــيمـــن الـــوطني اللبنـــاني اللـــواء عبـــاس إبـــراهيم علـــى وفـــد عـــرض مـــدير األ: بيـــروت
شــامل لتشــكيل قــوة مســلحة ” غطــاء سياســي وأمنــي“ الخمــيسوأول أمــسو، تــوفير ى بــهلتقــاالفلســطينية 

 المخيمات.فلسطينية مسلحة تكون مسئولة عن األمن في أوساط 
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لممثلـي الفصـائل لتـدارس  اجتمـاعش وكشف مصادر مطلعـة بـأن حـديث اللـواء إبـراهيم كـان علـى هـام
األحـــداث الدراماتيكيـــة التـــي حصـــلت مـــؤخرا فـــي المخيمـــات وخصوصـــا بعـــد مقتـــل العديـــد مـــن القـــادة 

 العسكريين واألشخاص في مخيمات المية مية وعين الحلوة.
عــن ضــرورة العمــل وفــورا علــى  هللاوتحــدث الجنــرال إبــراهيم وهــو مــن الشخصــيات المقربــة مــن حــزب  

تعتقـل المتهمـين بـالجرائم والمخلـين ” قوة ضـاربة“وة األمنية المشتركة فلسطينيا على ان تصبح دعم الق
 .االغتيالباألمن ومسئولي جرائم 

الجنــرال اللبنــاني أن تشــكيل مثــل هــذه القــوة أصــبح ضــرورة ملحــة لحمايــة المخيمــات قبــل أن  واعتبــر 
آليـــات غطيـــة الخطـــوة أمنيـــا وسياســـيا ووضـــع الدولـــة اللبنانيــة لت اســـتعدادتتجــه األمـــور لألســـوأ عارضـــا 

 موضع التنفيذ الفوري. تصبح
إبــراهيم مطــوال مظــاهر مــا أســماه بالخلــل األمنــي الخطيــر فــي مخيمــات اللجــوء الفلســطيني  اســتعرض

 .االقتتالوطالب بتشكيل قوة أمنية تحمي مبادرة الفصائل لعدم 
خيمـــي عـــين الحلـــوة والميـــة ميـــة والجنـــرال عقـــد أصـــال بعـــد األحـــداث الداميـــة األخيـــرة فـــي م االجتمـــاع 

ــإبــراهيم طالــب بتشــكيل  الشــيخ عرســان ســليمان رئــيس  اغتيــالتتــولى متابعــة مــن حــاولوا  قلجنــة تحقي
وة وكـذلك األحـداث المأسـاوية فـي الميـة ميـة مؤكـدا بـان التحـدي لـفي مخـيم عـين الح شجماعة األحبا

 محسن وعرسال  ومناطق البقاع. ويمر بجبلة األمني في لبنان واحد ويبدأ من طرابلس وباب التبان
والخالفـات فـي أوسـاط المخيمـات. ويفتـرض  االنقسـامات وأمنية الحتـواءعملية  إبراهيم خطواتوبحث 

 جتماعـا تنسـيقيا السـبت فـي مخـيم عـين الحلـوة لبحـث خطـواتاأن تعقد لجنة المبادرة التابعة للفصـائل 
 على صعيد إنهاء التوتر في مخيمات لبنان.

 21/4/1124، رأي اليوم، لندن

 
 بالسعي لتكميم األفواه في الضفة الغربية يتهم السلطة التحريرحزب  .9

اتهـــم حـــزب التحريـــر، اليـــوم، أجهـــزة أمـــن الســـلطة بالســـعي لتكمـــيم األفـــواه فـــي الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة 
 "إرضاًء للواليات المتحدة ودولة االحتالل اإلسرائيلي".

وب وصلت "فلسطين أون الين" نسخة عنه، إلى أن أجهزة السلطة اعتقلت وأشار الحزب في بيان مكت
ـــائهم كلمـــات فـــي أحـــد المســـاجد بعـــد صـــالة الجمعـــة اليـــوم، تنـــدد  أعـــداًدا كبيـــرة مـــن عناصـــره بعـــد إلق

 باالقتحامات المتكررة لمسجد البيرة الكبير في مدينة رام هللا من قبل األجهزة.
وأجهزتهــــا األمنيــــة ووزيــــر أوقافهــــا الــــذي مــــأل فســــاده ا فــــاق،  وقــــال الحــــزب: "إن الســــلطة الفلســــطينية

اســتهدفوا درســًا فــي مســجد البيــرة الكبيــر يدعظــم فيــه اإلســالم ويدــذكر فيــه اســم هللا ويدــؤمر فيــه بــالمعروف 
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وينهــى فيــه عــن المنكــر، اســتهدفوه بكــل الغطرســة والــبطش، فــانتهكوا حرمــة بيــوت هللا باقتحــام المســجد 
 قال الدعاة إلى هللا وشتم الذات اإللهية داخل المسجد".وضرب المصلين واعت

وأشــــار الحــــزب إلــــى "ســــعي الســــلطة لتكمــــيم األفــــواه ومنــــع كلمــــة الحــــق وخاصــــة فــــي المســــاجد تنفيــــذًا 
إلمـالءات أمريكــا ويهــود ، لــن تجنـي منــه إال الخــزي فــي الــدنيا والعـذاب األلــيم فــي ا خــرة، وأن شــباب 

لــى هللا والمــوت دون اإلســالم.. وأن المســاجد هــي عــرين اإلســالم حــزب التحريــر ماضــون فــي الــدعوة إ
 وبعون هللا سيبقى فيها صوت الحق صداحًا رغم أنف الظالمين"، على حد ما جاء في البيان.

 22/4/1124، فلسطين أون الين
 

 حكومة نتنياهو تواجه خطر التفكك بسبب صفقة تمديد المفاوضات .01
ت، رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، يرائيلي، نفتالي بينرام هللا: وضع وزير االقتصاد اإلس

في مأزق بعد إعالنه بشكل رسمي، نية حزبه الذي يرأسه )البيت اليهودي( االنسحاب من الحكومة 
إذا ما تمت صفقة تمديد المفاوضات مع الفلسطينيين مستندة إلى اإلفراج عن الدفعة الرابعة من 

إطالق سراح قتلة يحملون هوية إسرائيلية خط أحمر، لن نوافق عليه ولن نبقى »ت يوقال بين األسرى.
 «.جزءا من حكومة تقوم بذلك

إذا تضمنت الصفقة »وجاء في بيان أصدره بينت، ووافقت عليه كتلة حزبه في الكنيست اإلسرائيلي: 
بل  -ليس ذلك فقط التي تتبلور، تحرير قتلة يحملون هوية إسرائيلية، فسيضر ذلك بسلطة الدولة. 

إنها ستتم )الصفقة( والفلسطينيون لم يسحبوا طلب االنضمام للمعاهدات الدولية، هذا ابتزاز وخضوع 
 «.لإلرهاب الذي ال يمكن الرضوخ له، هذا الحد األدنى لالحترام القومي وال يمكننا التسليم بنقضه

 «.ليهودي سينسحب من الحكومةإذا جرت الموافقة على هذا االقتراح فإن حزب البيت ا»وأضاف: 
ولم يرد تعقيب فوري من مكتب نتنياهو لكن مسؤولين كبارا في حزب ليكود رفضوا تصريح بينت، 

 وقالوا إنهم غير متأثرين من تهديداته وال يجبرون أحدا على أن يبقى في الحكومة بالقوة.
اقبون في إسرائيل بأنه إذا ما وقال مر  ت خلق أزمة ائتالفية جديدة في إسرائيل.يويعني انسحاب بين

ت فعال، فإن أمام نتنياهو ثالثة احتماالت فقط، األول: أن يضم للحكومة حزب العمل يانسحب بين
عضوا(، والذي يؤيد استمرار التفاوض مع الفلسطينيين، وهو أمر ال يرغب فيه نتنياهو بشدة،  15)

عضو كنيست(، لكن يتوقع أن  18« )راهيهدوت هتو »و« شاس»والثاني: أن يضم الحزبين المتديَنين 
تالقي هذه الخطوة اعتراض وزير المالية يائير لبيد المختلف تماما مع خط األحزاب المتشددة، 

 والثالث: إعالن انتخابات مبكرة.
 21/4/1124، الشرق األوسط، لندن
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 مفاوضاتمبالغة في األنباء عن قرب التوصل إلى صيغة لتمديد ال: أوساط سياسية إسرائيلية .00

تحفظت أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى من األنباء عن تقدم سجله : أسعد تلحمي –الناصرة 
اجتماع المفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين برعاية أميركية أول من أمس، معتبرة أنه لم يسجل أي 

الغة في األنباء عن قرب ونقلت اإلذاعة العبرية عن أوساط سياسية نافذة قولها إن ثمة مب اختراق،
التوصل إلى صيغة لتمديد المفاوضات، لتضيف أن اجتماع أول من أمس الخميس انتهى كما بدأ 
من دون تحقيق أي تقدم، وأن الجانبين ما زاال بعيدين عن التوصل إلى صيغة متفق عليها. ولتأكيد 

س الحكومة بنيامين نتانياهو ساعة ذلك، أشارت إلى أنه لو سجل االجتماع تقدمًا حقيقيًا لما أعلن رئي
انعقاد االجتماع عن تجميد نقل مبلغ مئة مليون دوالر للسلطة الفلسطينية من عائدات ضريبية 

 مستحقة لها.
 21/4/1124، الحياة، لندن

 
 : عملية عسكرية في لبنان سيناريو واقعي وضروريزغانت .02

إن عملية عسكرية في لبنان هي ليست فقط  قال قائد أركان الجيش االسرائيلي، الجنرال بيني غانتز،
واضاف غانتز، في لقاء اجرته معه القناة الثانية االسرائيلية، الجمعة، أن  واردة بل ضرورية.

التهديدات من جبهتي لبنان وغزة ليست عبارة عن حملة تخويف بل واقع ميداني، مشيرًا إلى أن 
طوارئ وتعتقد أن لديها إجابات على هذه اسرائيل تتدبر االنتقال من الوضع الطبيعي إلى ال

 التهديدات.
وفي السياق السوري، قال غانتز إن على اسرائيل االستعداد لكل متغيرات الواقع وفي أي وقت، منوًها 

ما  يإلى أن "الثابت الوحيد هنا هي االعشاب واألزهار"، في اشارة إلى عدم االستقرار كلًيا. أما ف
قائد األركان اإلسرائيلي إلى الهدوء الذي يسود هذه الجبهة في الوقت  شارفأيتعلق بالجبهة المصرية 

 غيرات التي قد تطرأ في كل لحظة.تالحاضر، داعيًا إلى عدم اإلركان والتيقظ للم
ال وخلص غانتز إلى القول: أمام الفلسطينيين وأمام اإليرانيين وغيرهم تعيش اسرائيل في محيط 

ا ضعفاء ال يمكننا الصمود، مشيرًا إلى ضرورة امتالك المناعة التخفيضات، فإذا ما كن يعرف
 العسكرية والمدنية في ذات الوقت، على حد قوله.

 22/4/1124، 48عرب 
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 مستوطنا  هاجموا الجيش اإلسرائيلي 25اعتقال اإلسرائيلية: الشرطة  .03
سرائيلي فيما اعتبر مستوطنا يشتبه في انهم هاجموا الجيش اال 15اعتقل  :أ ف ب -القدس المحتلة 

انه يجب التعامل مع منفذي مثل « الشين بيت»خمسة قادة سابقين لجهاز االمن الداخلي االسرائيلي 
 «.ارهابيون»هذه االعمال على انهم 

شخصا كلهم من  15منذ االحد اعتقلنا »وقال المتحدث باسم الشرطة االسرائيلية ميكي روزنفيلد 
المستوطنة الواقعة في « ن في هجمات ضد قوات االمن في يتسهارالرجال الذين يشتبه انهم ضالعو 

ومنذ االحد تشهد مستوطنة يتسهار المعروفة بانها معقل لليمين االسرائيلي  شمال الضفة الغربية.
 المتطرف، مواجهات عنيفة بين مستوطنين وقوات االمن االسرائيلية.

ة مع صحيفة يديعوت احرونوت ان الرد واعتبر خمسة قادة سابقين للشين بيت في مقابلة جماعي
الواجب القيام به على تصرفات المستوطنين المتطرفين يجب ان يكون هو نفسه الذي يستخدم في 

 «. عمل ارهابي»مواجهة اي 
انه ارهاب في خدمة اهداف » 1281وحتى  1280وقال افراهام شالوم مدير الشين بيت من 

ع هذا االمر بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع اي مشكلة سياسية، واجهزة االمن يجب ان تتعامل م
 «.تهدد االمن القومي

انهم يثيرون الفوضى ( »2005حتى  2000من جهته قال افي ديختر )مدير الشين بيت من 
، مؤكدا ان «والدمار بهدف ارغام الدولة على تلبية مطالبتهم، بشكل غير ديموقراطي وغير شرعي

 «.االرهابعلى تعريف »هذا ينطبق 
الرد بكل قوة على مرتكبي أعمال »ودعا رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الثالثاء الى 

الجيش االسرائيلي الخميس انه لن  وأعلن «.البلطجة تلك التي قام بها مشاغبون خارجون عن القانون
 اخالها الجيش في السابق. يسمح بمسيرة خطط لها المستوطنون االسبوع المقبل في موقع مستوطنة

 21/4/1124، الرأي، عّمان
 
 سُيعزز قوته باالنتخابات بـسبعة مقاعد "اليمين"استطالع: غانتز الشخصية األكثر شعبية و .04

نشرت صحيفة )هآرتس( العبريتة، الجمعة، استطالًعا للرأي العام، بينت أنت  زهير أندراوس: –الناصرة 
الحتالل هو الجنرال بيني غانتز، القائد العام لهيئة األركان في الشخصية األكثر شعبية في دولة ا

، وفي مقدتمتهم رئيس الوزراء، بنيامين  الجيش، متفوًقا على جميع القادة من المستوى السياسيت
 نتنياهو.
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 45بالمائة من المستطلعة آراؤهم، فيما حصل نتنياهو على  18فقد حصل غانتز على إعجاب 
بالمائة من المعجبين به وبأدائه في منصبه.  41بـ فيغدور ليبرمان، فقد اكتفى بالمائة فقط، أمتا أ

عالوة على ذلك، أظهر االستطالع أنته في حال جرت االنتخابات العامتة ا ن، فإنت معسكر اليمين 
سيحصل على سبعة نواب إضافيين، وفي التفاصيل كتب المحلل يوسي فارتر أنت استطالع للرأي 

ديالوغ( من جامعة تل أبيب، نشرت نتائجه الجمعة أن حزب الليكود، يعزز قوته في أجراه معهد )
مقعًدا في استطالع سابق أجري  32بـ مقعدا، مقارنة  31حال أجريت انتخابات اليوم، ويحصل على 

مقعًدا حصل عليها في االنتخابات األخيرة التي جرت في كانون الثاني  31في شباط )فبراير(، و
 .2013)يناير( 

مقعدا في االنتخابات  11مقعدا مقابل  12كما بينت االستطالع أن القوائم العربية تحصل على 
مقاعد أي بزيادة مقعد عما هي عليه ا ن،  5األخيرة، حيث تحصل القائمة العربيتة الموحدة على 

. 3للجبهة الديمقراطية، و مقاعد 4و  مقاعد للتجمع الوطنيت الديمقراطيت
 21/4/1124، ندنرأي اليوم، ل

 
 وسلوأوفاة رون بونداك من مهندسي اتفاق  .05

 52عمر يناهز  بونداك عنتوفي في تل ابيب اليوم الجمعة المهندس السري التفاق أوسلو رون 
متخصصًا في شؤون الشرق األوسط، بينا قالت  بوداك كانويشار إلى أن  عامًا إثر مرض عضال.

ارك منذ أوائل تسعينات القرن الماضي في اتصاالت سرية مع اإلذاعة العبرية العامة إنه" كان قد ش
قيادات في منظمة التحرير الفلسطينية افضت الى صياغة اعالن المبادئ الذي وقع في واشنطن بين 

  ".1223اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الثالث عشر من سبتمبر ايلول عام 
برات االسرائيلية "الشاباك" وشغَل منصب رفيعًا بالجهاز ويذكر أن بونداك كان أحد قادة جهاز المخا

وأضافت اإلذاعة العبرية في تقريٍر أوردته عنه:" كان بونداك خالل  خالل قمع االنتفاضة األولى.
السنوات التي اعقبت توقيع اتفاقية اوسلو من أبرز النشطاء العاملين على دفع الجانبين االسرائيلي 

 جنيف.الى التسوية الدائمة وشارك في صياغة مبادرة والفلسطيني نحو التوصل 
عاما ثم بعد اعتزاله هذا المنصب عام  11وقد أشغل منصب المدير العام لمركز بيريس للسالم لمدة 

 تم تعيينه رئيسا لمنتدى منظمات السالم االسرائيلية". 2012
 22/4/1124، 48عرب 
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 ةسوريفلسطينيين في  أربعةاستشهاد "مجموعة العمل":  .06
فلسطينيين، أمس الجمعة، جراء استمرار الهجمات على مخيمات وتجمعات  4استشهد  :غزة

 .ةالالجئين الفلسطينيين في سوري
، باستشهاد الشقيقين أحمد وباسل عزيمة، من ةوأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري

حيث تم اعتقالهما منذ نحو  سكان مخيم اليرموك، جراء تعرضهما للتعذيب في سجون األمن السوري
 عام.

واستشهد محمد شحادة وبسام شافعي، من سكان مخيم خان دنون جراء اشتباكات وقعت في محيط 
وقصف الطيران السوري مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة، ما تسبب بوقوع دمار كبير في  المخيم.

ين طالبوا فيها برفض أي هدنة أو منازل الالجئين، فيما شهد مخيم اليرموك أمس، مسيرة لمسلح
 مبادرة لتحييد المخيم وسط إطالق نار في الهواء.

 21/4/1124القدس، القدس، 
 
 في الضفة وقطاع غزة خالل قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية واالعتقاالت عشرات اإلصابات .07

سيرات االسبوعية ، جراء قمع االحتالل للمأمساصيب عشرات المواطنين،  مندوبو"األيام"، "وفا":
، كما واعتقل االحتالل العشرات من المناوئة للجدار واالستيطان في عدد من قرى ومدن الضفة

 المتظاهرين من بينهم نشطاء أجانب.
وخرجت المسيرات الغاضبة الرافضة للجدار العنصري في واالستيطان المستفحل بأراضي الضفة 

 فيسالم و قريوت  تيقري ية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية،قر  الخليل،بكافة المحافظات والقرى أبرزها: 
 .جنين، وقرية بلعين، النبي صالح غرب رام هللا قرية مدينة نابلس، بيت لحم،

من المواطنين والمسعفين خالل مهاجمة  15وفي قطاع غزة، أصيب بعد ظهر امس، ما ال يقل عن 
، مجموعة من المواطنين بالقرب من جنود االحتالل المتمركزة الشريط الحدودي، شمال شرق غزة

 مقبرة الشهداء.
 21/4/1124األيام، رام هللا، 

 
 يتظاهرون للمطالبة باإلفراج عن أسرى 48في الـ  الفلسطينيينمئات  .08

تظاهر مئات العرب الجمعة أمام سجن جلبوع، شمالي إسرائيل، للمطالبة : األناضول ،عالء الريماوي
 م.باإلفراج عن األسرى ودعم صموده
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جسم "وقال شهود عيان إن مئات النشطاء العرب تظاهروا بعد عصر اليوم الجمعة، بدعوة من رابطة 
 )حقوقية مستقلة(." لألسرى المحررين

وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا الفتات تدعوا لإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى، كما طالبوا 
عن األسرى الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية  السلطة الفلسطينية بعدم التنازل عن اإلفراج

 اإلسرائيلية.
ويطالب الفلسطينيون باإلفراج عن الدفعة الرابعة واألخيرة من األسرى الفلسطينيين القدامى في 

 من عرب إسرائيل. 14أسيرا من بينهم  30السجون اإلسرائيلية وعددهم 
الماضي، وأمام مماطلتها في اطالق سراحهم،  وكان مقررا أن تفرج إسرائيل عن هذه الدفعة األسبوع

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثالثاء الماضي، أمام وسائل اإلعالم، على أوراق انضمام 
 معاهدة واتفاقية دولية. 15بالده إلى 

 21/4/1124القدس العربي، لندن، 
 
 دسالفصح حملة "حرية العبادة" بالقعيد مؤسسات مسيحية تبدأ بمناسبة  .09

أطلقت مجموعات ومؤسسات مسيحية الخميس حملة "عيد الفصح المجيد لحرية العبادة في  :القدس
القدس" التي تطالب باستمرار إحياء طقوس واحتفاالت العيد في المدينة، ورفض سياسة اغالق 

 الشوارع بحواجز الشرطة االسرائيلية التي تمنع وصول المؤمنين الى االماكن المقدسة.
ريس عواد، احدى منظمات الحملة لوكالة فرانس برس: "جاءت هذه الحملة لخدمة احتفاالت وقالت دو 

في القدس، وتحدي سياسة اغالق الشوارع بالحواجز والتصدي  2014عيد الفصح المجيد لعام 
 شرطة االحتالل االسرائيلي التي تبعد الناس عن كنيسة القيامة، جوهرة عيد الفصح". إلجراءات

الفصح الى  بأسبوعغزة يحرمون سنويا من الوصول  فياك ثالثة االف مسيحي وأضافت: "هن
 .القدس"

 22/4/1124، القدس، القدس
 
 : تهديدات االحتالل بقطع رواتب األسرى دليل تخبطهنادي األسير .21

قال رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس: إن التهديدات اإلسرائيلية التي : جمال غيث -غزة
ت االحتالل تنفيذها ضد السلطة الفلسطينية تنم عن مدى عنصريتها، وتظهر حجم تنوي سلطا

 اإلرباك والتخبط الذي تعاني منه عقب قرار السلطة باالنضمام للمعاهدات الدولية.



 
 
 

 

 
           26ص                                     1285 العدد:     21/4/1124 السبت التاريخ:

وأوضح فارس لـ"فلسطين"، أن التهديدات المختلفة من قبل االحتالل والتي كان آخرها التهديد بخصم 
السلطة الفلسطينية لألسرى من قيمة عوائد الضرائب التي تحتجزها )إسرائيل(،  األموال التي تدفعها

 تأتي رًدا على توجه القيادة الفلسطينية للمؤسسات الدولية.
وأضاف: "ابتزاز االحتالل للسلطة بالمال يهدف للضغط عليها من أجل القبول بتمديد المفاوضات 

والرامية لسرقة  االحتالل،قرصنة" التي تمارسها حكومة لفترة زمنية جديدة"، معرًبا عن رفضه لتك "ال
 الحقوق الفلسطينية.

 22/4/1124، فلسطين أون الين
 
 تبدأ في التضييق على محامي األسرى الفلسطينيين "مصلحة السجوننادي األسير: " .20

ى ـ من أشرف الهور: إتهم محامي فلسطيني بارز في مجال الدفاع عن األسر  ’القدس العربي‘غزة ـ 
 الفلسطينيين، يوم أمس إسرائيل بالعمل على تضييق عمل المحامين وفرض عقبات أمامهم.

وأكد المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانونية في نادي األسير في تصريح صحافي أن هنالك 
محاولة واضحة من قبل المسؤولين في مصلحة سجون اإلحتالل للتضييق على عمل المحامين 

 مهم.بفرض عقبات أما
 21/4/1124القدس العربي، لندن، 

 
 جنود إسرائيليون يضربون بائع فلسطيني ويكسرون أسنانه بالقدس :يديعوت .22

تداول نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو يظهر فيه عناصر من الشرطة اإلسرائيلية وأحد جنود حرس 
 قبل اعتقاله. الحدود بالجيش اإلسرائيلي ينهالون ضرًبا على بائع فلسطيني بالقدس المحتلة

إن عناصر الشرطة اإلسرائيلية وأحد عناصر حرس الحدود « يديعوت أحرونوت»وقالت صحيفة 
قبل اقتياده إلى باب سيارة الشرطة العتقاله، وعندما احتئ « عدة صفعات»اإلسرائيلي وجهوا للشاب 

تم إلقائه »ا خر، ثم  أحد الشباب الفلسطيني على معاملة الجنود اإلسرائيليين انهالوا عليه ضرًبا هو
 واعتقاله.« بعنف داخل سيارة الشرطة

وأضافت الصحيفة أن الشرطة اإلسرائيلية تم استدعائها للمكان من قبل أحد موظفي بلدية القدس 
، «اضطراب النظام العام»، ما تسبب في «بسبب وضع البائع الفلسطيني بضائعه على الرصيف»

إن االعتداء تسبب في « المصري اليوم»قوقية فلسطينية لـوقالت ناشطة ح على حد قول الصحيفة.
 أسنان للبائع الفلسطيني. ثمانيةكسر 

 21/4/1124المصري اليوم، القاهرة، 
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 بيت لحم تشهد ماراثون فلسطين الدولي الثاني .23

شهدت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية أمس، ماراثون فلسطين الدولي الثاني : سما –بيت لحم  
في « الحق»ظمه المجلس األعلى للشباب والرياضة واللجنة األولمبية بالتعاون مع مؤسسة الذي ين
 ، وبدعم من مجموعة حمودة االستثمارية ومؤسسة التعاون.«الدانماركية»الحركة 

وانطلق الماراثون من ساحة المهد في المدينة مرورًا بشارع المهد، ثم الجدار الفاصل، ومنطقة 
الخليل، ومنطقة البالوع في بلدة  -ايدة شمااًل، مرورًا بالشارع الرئيس القدس المفتاح في مخيم ع

 الخضر، ثم برك سليمان، فمنطقة النشاش على المدخل الجنوب للخضر، والعودة إلى نقطة البداية.
مشارك  3500وذكرت نائب األمين العام للجنة األولمبية اعتدال عبد الغني، أن عدد المشاركين بلغ 

كة يمثلون محافظات الوطن باستثناء قطاع غزة، بسبب عدم منح سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومشار 
متسابقًا تصاريح مرور إلى بيت لحم، من بينهم البطل المشارك في أولمبياد لندن األخير نادر  30

وأن  أجنبي يمثلون االتحاد األوروبي، وأميركا الالتينية، 100وأوضحت أن بين المشاركين  المصري.
 عامًا. 25و 15غالبية المشاركين من الفئة العمرية التي تتراوح بين 

متطوع، وهم من  500حكمًا ومراقب طرق، إضافة إلى  48وأضافت أن طاقم التحكيم مكون من 
عناصر الكشافة ومؤسسات الشباب وأجانب، معظمهم من الدانمارك، ودورهم توجيهي بالدرجة 

 األولى.
 21/4/1124الحياة، لندن، 

 
 أيام بسبب األعياد اليهودية أربعةالضفة  االحتالل يغلق .24

أعلنت سلطات االحتالل عن إغالق الضفة الغربية وفرض طوق عليها لمدة أربعة : الضفة الغربية
أيام خالل فترة األعياد اليهودية الشهر الجاري، بما يشمل إغالق المعابر وتقليص ساعات الدوام 

مصدر في االرتباط المدني في جنين أمس الجمعة إن إغالق المعابر بين وقال  على معبر الكرامة.
 من الشهر الجاري؛ بحجة األعياد اليهودية. 21و 20، و15و 14سيكون أيام  48الضفة وأراضي الـ

من خالل كافة المعابر مع  48وأشار إلى أن اإلغالق سيشمل منع دخول الفلسطينيين إلى أراضي 
صباحا  1للضفة من الساعة  48في حين تقتصر ساعات دخول فلسطيني الضفة في تلك األيام، 

 ظهرا. 12حتى الساعة 
 21/4/1124السبيل، عمان، 
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 النساء ينافسن الرجال على منصب "المخاتير" ألول مرة في قطاع غزة .25
غير مألوف، بدأت النساء الفلسطينيات في  اجتماعيفي مشهد  :األناضول ،نور أبو عيشة - غزة

، الذين يعملون في مجال اإلصالح وحل قضايا ’زة، مؤخرًا، في منافسة الرجال المخاتيرقطاع غ
 المتعلقة منها بالمشاكل الزوجية. النزاع، السيما

وهي مختارة تخرجت من إحدى المؤسسات الحقوقية  ’آمال عبد المنعم، وحول هذا المشهد، قالت
تخضعن  ء الالتي يعملن في مجال اإلصالحالخاصة المعنية بحقوق المرأة في القطاع، إن النسا
 لدورات تدريبية مكثفة في المجالين القانوني، واإلداري.

 يشاركن ’إلى جانب نظرائهم من الرجال، أو المختارات أن النساء المخاتير وأضافت عبد المنعم
ء، وذلك في اإلصالح المجتمعي، كما يتخصصن في القضايا التي لها عالقة مباشرة بالنسا بأدوارهن

 الزوجية. في اإلفصاح عن كافة تفاصيل المشاكل، وخاصة إلبعاد الحرج عنهن، ومساعدتهن
عن كل تفاصيل  وتابعت: ابعد انضمامنا لمهمة اإلصالح المجتمعي، أصبحت النساء يتحدثن

ما أدى إلى إيصال حقهن بالكامل، على خالف ما كان يحدث قبل انضمامنا، بحيث ’ مشاكلهن،
 أة تتحرج من الحديث عن كافة مشاكلها للمختار الرجل.كانت المر 

 21/4/1124القدس العربي، لندن، 
 
  برج البراجنةفي مخيم ذكرى اجتياح مخيم جنين بعرض فيلم لبنان:  .26

َعرض تجمع المنظمات الشبابية والطالبية الفلسطينية في لبنان "شبابنا" مساء الخميس، : 48عرب 
آرنا" في قاعة روضة فلسطين، بمخيم برج البراجنة لمناسبة الذكرى  فيلم وثائقي، بعنوان "أوالد

 السنوية لمجزرة االحتالل في مخيم جنين.
وهذا الفيلم من أبرز أعمال المخرج والممثل الراحل جوليانو مير خميس، والذي تم إنتاجه عام 

ح أقامته آرنا ، وتدور أحداثه حول أطفال فلسطينيين من مخيم جنين، ممن شاركوا في مسر 2003
مير خميس، والدة المخرج أثناء االنتفاضة األولى ليعود جوليانو إلى المخيم بعد االجتياح اإلسرائيلي 

 ، باحثًا عن األشخاص الذين شاركوا في المسرح ليرى كيف تطورت حياتهم.2002عام 
 وتحدث الفيلم عن معاناة أطفال فلسطين في مخيمات اللجوء وفي مخيم جنين بالذات.

 22/4/1124، 48عرب 
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 اطالق كتاب "المعركة من أجل العدالة في فلسطين" في واشنطن .27
نظم "مركز فلسطين"، المعهد الفكري والبحثي الوحيد في العاصمة  :سعيد عريقات - واشنطن

ضم العديد من مراكز األبحاث المنحازة إلسرائيل، ندوة للمفكر الفلسطيني األميركية واشنطن التي ت
 األميركي علي أبو نعمة إلطالق كتابه الجديد "المعركة من أجل العدالة في فلسطين".
 2األربعاء  يوموقال أبو نعمة الذي يستهدفه اللوبي اإلسرائيلي وأجنحته العربية، في مركز فلسطين 

الذكرى السادسة والستين لمجزرة دير ياسين التي ارتكبتها "المنظمات  افقو ، الذي 2014نيسان 
اإلرهابية الصهيونية األرغون وشتيرن وانضمت إليها الهجناة فيما بعد بقيادة مناحيم بيغن" بحسب 
تقارير االستخبارات البريطانية: "إن المعركة من أجل العدالة في فلسطين تستعر بازدياد وتحظى 

عدي في العالم الذي يرى العنصرية اإلسرائيلية العارية والممنهجة ضد الفلسطينيين، عبر بتأييد تصا
انتشار المقاطعة في الجامعات األميركية واألوروبية وفي كل مكان في العالم وازدياد المقاطعة 

 لبضائع ومنتجات االحتالل اإلسرائيلي العنصري" ضد الفلسطينيين.
 22/4/1124القدس، القدس، 

 
ــف مــع ةإســرائيلي حفصــ .28 ــاض عــزز مــن قــوة السيســي ودشــن الحل ــب الري ــل أبي ــاهرة ت ــث الق : مثل

 "إسرائيل"
تدواصل مراكز األبحاث اإلسرائيليتة والصحف العبريتة سبر غور االنتخابات  زهير أندراوس: -الناصرة 

بق الذي المصريتة القادمة، مشدتدتًة على شخصية المرشح عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السا
ح لرئاسة بالد النيل.  استقال مؤخًرا من منصبه لكي يتسنتى له الترشت

، جاكي حوغي، قال في مقاٍل نشره  محلل شؤون الشرق األوسط في إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيليت
على موقع اإلنترنت، التابع لإلذاعة إنت السيسي قام بتدشين حلٍف مع الدولة العبريتة، مشيًرا إلى أنت 

 ل أبيب قدترت كثيًرا الحملة األمنية التي شنتها قواته ضد أعضاء التنظيمات الجهادية في سيناء.ت
، فإنت هذا هو السبب وراء سماح دولة االحتالل للسيسي بتجاوز الملحق  وبحسب المحلل اإلسرائيليت

ديفيد(، الفًتا إلى أنت والمدسماة )كامب  1212األمني في اتفاقية السالم الموقعتة بين البلدين منذ العام 
أركان تل أبيب سمحوا للسيسي بإدخال الكثير من القوات، وضمن ذلك طائرات سالح الجو، مشدتًدا 
على أنت الحمالت األمنيتة التي قام بتنفيذها وزير الدفاع المصريت السابق أدتت إلى نتائئ مهمة، على 

 حدت تعبيره.
السيسي جاء ضمن أول مجموعة من الضباط  عالوة على ذلك، لم يفت حوغي التذكير بأنت 

المصريين، الذين لم يشاركوا في أيت حرب ضد إسرائيل. ويستدرك المحلل قائاًل إنت السيسي يعي أن 
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التحالف مع إسرائيل ال يكفي لضمان استقرار نظامه، وهو ما جعله يوثق تحالفه مع السعودية التي 
هذا ما جعل الرياض تسارع لمد مصر بمليارات تناصب جماعة )اإلخوان المسلمين( العداء، و 

الدوالرات إلنقاذ اقتصادها من االنهيار. واعتبر المحلل اإلسرائيليت أنت ما وصفه بمثلث القاهرة تل 
أبيب الرياض عزز من قوة السيسي ودفعه لمواصلة ضرب التنظيمات اإلسالميتة، حتى بعدما انتقل 

ف داخل مصر نفسها، مشيًرا إلى أنت إلى حقيقة تراجع عناصر التنظيمات الجهاديتة لضرب أهدا
 حرية التعبير في عهد السيسي بشكل كبير.

وحذتر المحلل من أنت السيسي كرئيس سيكون في ورطة، في حال لم ينجح في تأمين متطلبات الحياة 
رائيلي للمصريين، مذكًرا بما كان قاله الرئيس المصري األسبق أنور السادات لصديقه الرئيس اإلس

 األسبق إسحاق نافون: الشعب المصري طيب، لكن في حال قمت باستفزازه فإنته سيذبحك.
21/4/1124، رأي اليوم، لندن  

 
 كبيرة عندما عزل مرسي استراتيجيةخدمة  قّدمالجيش المصرّي  :هارونأيوسي بن  .29

ة وكبير مستشاري رئيس هارون، السكرتير األسبق للحكومة اإلسرائيليت أ في السياق ذاته، أكدت يوسي بن 
كبيرة عندما  استراتيجيةالحكومة األسبق إسحاق شامير على أنت الجيش المصريت قام بتقديم خدمة 

عزل مرسي. وفي مقال نشره في صحيفة )يسرائيل هايوم( قال بن أهارون إنته بات في حكم المؤكد 
سيناء إلى ساحة انطالق لتنفيذ  أنته لو استمر حكم مرسي، فإنته سيسمح للتنظيمات الجهادية بتحويل

وتبنتى بن أهارون ما توصلت إليه العديد من الدراسات اإلسرائيلية التي  عمليات ضد إسرائيل.
صدرت في الفترة األخيرة، والتي أكدت على أنته لو استمرت حكم مرسي أللغت مصر اتفاقية )كامب 

وخلص بن أهارون إلى القول إنت العبرة التي  ديفيد(، التي تعتبر أحد أعمدة األمن القومي اإلسرائيلي.
يتوجب على إسرائيل استخالصها من فترة حكم مرسي القصيرة هو أال تسمح بقيام دولة فلسطينيتة، 
على اعتبار أنت مثل هذه الدولة يمكن أن تشكل ساحة متقدتمة ألي طرف قد يخطط في المستقبل 

 لالعتداء على الدولة العبريتة، على حدت قوله.
21/4/1124، رأي اليوم، لندن  

 
 "إسرائيل": األجيال القادمة ستحاسب األردنية وزيرة الثقافة .31

إن "األجيال القادمة ستحاسب "إسرائيل" على  "النا مامكغ" األردنية قالت وزيرة الثقافة: السبيل
وسياستها الوصمة التي خلفتها من بناء جدار الفصل العنصري واألسالك الشائكة وبناء المستوطنات 

 العدوانية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
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وأكدت ماكمغ في إطار جولة لها في الضفة الغربية الجمعة، دعم األردن ملكًا وحكومة وشعبًا 
 لتعزيز مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في جميع المجاالت السياسية والثقافية والمعيشة.

 وفد أردني رسمي واطلعت على األوضاع في المحافظة.وجالت الوزيرة على محافظة جنين يرافقها 
21/4/1124السبيل، عمان،   

 
 اغتيال القاضي رائد زعيترمن  "الُمتخاذل"ينتقدون موقف البرلمان  متظاهروناألردن:  .30

خرجت أمس في األردن تظاهرات متفرقة تحت شعار "إسقاط األقنعة" تطالب برحيل حكومة  عمتان
النسور وحل البرلمان، فيما أعلنت حركات شعبية رفضها المشاركة في وقفة رئيس الوزراء عبد هللا 

احتجاجية مزمع تنفيذها اليوم )السبت( أمام دائرة المخابرات العامة في عمتان ضد توقيف ناشطين 
 وذلك بناء على دعوة وجهتها أطراف ميدانية بينها "الشباب اإلسالمي" التابع ل"اإلخوان".

سبب تكتم الحكومة على مآل التحقيقات في اغتيال قوات االحتالل  وتساءل مشاركون عن
"اإلسرائيلي" القاضي رائد زعيتر بعد دخوله معبر الكرامة في فلسطين قبل نحو شهر، وانتقدوا بشدة 

 موقف البرلمان "المدتخاذل" من تمرير ذلك.
21/4/1124الخليج، الشارقة،   

 
 الفلسطيني" خلدون الشريف –استقالة رئيس "لجنة الحوار اللبناني  .32

المستقيل خلدون الشريف رئيس  "الفلسطيني –لجنة الحوار اللبناني "زار رئيس : مادونا سمعان
مجلس الوزراء تمام سالم منذ يومين، ليؤكد له أنه ماٍض في استقالته، وأنه بات من الضروري 

إلى رئيس الحكومة السابق نجيب تكليف رئيس جديد للجنة، كما أفاد. وكان الشريف قد قدتم استقالته 
ميقاتي، الذي قبلها قبل تشكيل الحكومة الجديدة. وهو علتل أسباب االستقالة بانتفاء قدرته على 
الحراك كسياسي، لكونه كان مستشارًا لميقاتي، واضطراره إلى االلتزام بالمهمات الموكلة إليه كرئيس 

 للجنة، أي كموظف.
21/4/1124السفير، لبنان،   

 
 "إسرائيل"شركة وطنية بصالت غير مباشرة مع  55برلمان اإليراني يتهم ال .33

البرلمانية في إيران  "لجنة المادة تسعين"قال النائب البرلماني المتحدث باسم : علي بدرام -لندن
شركة إيرانية متهمة بأنها على صلة مع شركات إسرائيلية،  55مصطفى أفضلي فرد، أمس، إن 

 تي األمن والخارجية اإليرانيتين بمتابعة األمر.وطالب البرلمان وزار 
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جزءا من إيرادات هذه الشركات "وأضاف أفضلي فرد في تصريح لوكالة فارس اإليرانية لألنباء أن 
هذه الشركات اإليرانية كانت لديها "إلى إسرائيل. وتابع النائب اإليراني أن  "يذهب بشكل غير مباشر

على )عقود( مع شركات تجارية إسرائيلية. ولهذا يجب أن يجري  صالت غير مباشرة وقامت بالتوقيع
وقال الخبير االقتصادي واألستاذ الجامعي في إيران سعيد ليالز في تصريح  ."النظر في أمرها

هذه التصريحات تحمل طابعا سياسيا وليس اقتصاديا، وليس جديدا إثارة »أمس: « الشرق األوسط»لـ
ما من أحد في إيران "وأضاف: «. منية والقضائية إثبات تلك المزاعمهذا األمر. وعلى السلطات األ

ذا كان شخص من أصول يهودية يملك  على صلة مع الشركات اإلسرائيلية على حد علمي. وا 
 ."حصصا في شركة ما فهذا ال يدل على وجود صلة بينها وبين إسرائيل

 21/4/1124الشرق االوسط، لندن، 
 
  "اسرائيل"ارض كمال اللبواني: لدينا مصالح مشتركة مع عضو االئتالف السوري المع .34

المعارض كمال اللبواني في مقابلة مع موقع  السوري عضو االئتالف: قال كمال خلف -بيروت
بعد أن خاب أمله من كل دول العالم تقريبًا »، االسرائيلي لدينا مصالح مشتركة مع اسرائيل” واله“

 هناك وجهاللبواني للموقع المحسوب على االستخبارات االسرائيلية يقول  ”.ليتوجه أخيرا إلى إسرائيل
أوجدت فرصة تاريخية للسالم بين الشعبين )اإلسرائيلي والسوري(. »هو أنها « الثورة السورية»آخر لـ

 ويضيف«. ما بعد يفلدينا أعداء مشتركون ومصالح متشابهة. هذا هو الوقت، وقد يصبح متأخرًا ف
مصالح المشتركة. الشعب السوري يريد إسقاط األسد، لكنه ال يريد أن تحلت مكانه أنا أعتمد على ال»

المنظمات اإلرهابية المتطرفة. وهذا أيضًا من مصلحة إسرائيل: التخلتص من األسد، حليف إيران 
الطريق الوحيدة للقيام بذلك هو دعم »ويضيف: «. وحزب هللا، لكن أيضًا منع صعود القاعدة

رية المعتدلة. العالم فشل في سوريا، لكن قد تكون إسرائيل على وجه التحديد هي المعارضة السو 
العالم اليوم يعلم ما »اللبواني أنت  ويرى «. الدولة المستعدة لتحمل المسؤولية والقيام باألمر الصحيح

 «. يجري في سوريا وال يحرتك ساكنًا. وأنا أعتقد أنكم أنتم اليهود بإمكانكم فهم هذا األمر
األسد يحصل »إسرائيل وفي سياق استدراجه التدخل اإلسرائيلي ويشرح اللبواني رؤيته للتعاون مع 

يران، في حين أن المنظمات اإلرهابية لديها مصادر تمويل ودعم  على دعم كبير من حزب هللا وا 
ن واسعة. والشعب السوري عالق في الوسط. نحن ال يمكننا أن ننتصر بقوانا الذاتية على إيرا

والقاعدة. نحتاج إلى مساعدة كبيرة لم تصل إلى ا ن. أنا أعتقد أنه توجد لدينا مصالح مشتركة مع 
الشعب اإلسرائيلي. فإيران وحزب هللا والقاعدة أعداء مشتركون لكل من إسرائيل والشعب السوري، 

 ”.ويجب علينا أن نتعاون ضدهم
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الذي أثاره اللبواني قبل أسابيع، « الثوري القتراحا»ما يصفه بـ« وااله»خالل المقابلة، يستحضر موقع 
خالفًا لجهات في المعارضة »والذي يقوم على التعاون العلني بين المعارضة السورية وتل أبيب 
 االنتقاداتولدى سؤاله عن «. السورية والعالم العربي ممن يقيمون عالقات مع إسرائيل بالسر فقط

لذي تضمن دعوة إسرائيل، في إحدى المقابالت التي أجراها ا االقتراحالتي تعرض لها جراء هذا 
مؤخرًا، إلى فرض منطقة حظر جوي في جنوب سوريا من أجل مساعدة المعارضة على السيطرة 

هناك الكثيرون في سوريا ممن يدركون أن الواقع في الشرق األوسط »على المنطقة، يجيب اللبواني 
تغيرت. الشريك تحول إلى عدو، وبالعكس. الكثير من الشعب تغير. كل المفاهيم التي تربينا عليها 
وماذا عن هضبة الجوالن؟ يسأله المراسل اإلسرائيلي. يجيب  ”.السوري مستعد لبحث حلول جديدة

بأنني  واالدعاءكان هناك من حاول تشويه أقاويلي التي أدليت بها إلى الصحافة العربية »اللبواني 
. هذا غير صحيح. أنا أعتقد بأن علينا أن نجد سويًا حاًل لمسألة اقترحت بيع الجوالن إلسرائيل

إلى القرارات الدولية. الجوالن يمكن أن يتحول إلى منطقة صناعية وسياحية  باالستنادالجوالن 
مشتركة. منتزه سالم دولي، من دون أن تكون هناك حاجة إلى إخالء اإلسرائيليين. في كل األحوال، 

مت إلى أربع دول، فلن يكون هناك من يطالب ثمة أمر واحد واضح:  إذا انهارت سوريا أو تقست
الحل الذي أقترحه هو »ويضيف: «. بالجوالن. في هذه الحالة سنخسر كل سوريا والجوالن أيضاً 

ونحن نرى ا ن كيف أن حزب هللا يحاول )…( إنقاذ سوريا وحل مسألة الجوالن بالطرق السلمية. 
 «.المنظمات اإلرهابية لمهاجمة إسرائيلالتموضع هناك واستخدام 

 21/4/1124رأي اليوم، لندن، 
 
 سويسرا تعلن انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات جنيف .35

جنيف، القدس ـ "األيام" ، وكاالت: اعلنت وزارة الخارجية االتحادية السويسرية، امس، ان فلسطين 
وتعتبر هذه االتفاقيات  في االول.اصبحت عضوا في اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكول االضا

وقال الناطق باسم الخارجية الفدرالية بيار آالن ايلتشينغر لوكالة  نصوصا اساسية للحق االنساني.
فرانس برس: ان "سويسرا حيث اودعت هذه االتفاقيات سجلت وثيقة انضمام فلسطين في العاشر من 

 متعاقدة( في هذه االتفاقيات".نيسان وابلغت كل الدول االعضاء )االطراف العليا ال
 21/4/1124، ، رام هللااأليام
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 بعدم تغيير الوضع بالقدس "إسرائيل"اليونسكو تطالب  .36
أصدر المجلس التنفيذي لليونسكو خالل اجتماعه المنعقد حاليا  :)وكاالت(-القدس المحتلة  -عمان

دعم عربي اسالمي قرارا يطالب االصوات بعد جهود اردنية فلسطينية مشتركة و  وبأغلبيةفي باريس 
 اسرائيل كسلطة قائمة باالحتالل بعدم تغيير الوضع القائم في القدس.

إرسال بعثة خبراء مكونة من ممثلين عن مركز التراث العالمي والهيئات  القرار باعتمادكما طالب 
ظ على تراث بلدة االستشارية التابعة لليونسكو بحيث تبدأ هذه البعثة مهمتها في تقييم حالة الحفا

القدس القديمة وتقديم تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في الدوحة أواخر حزيران 
 العام الحالي.

21/4/1124، الدستور، عّمان  
 
 التي تربط القدس بالضفة E1دمرت مساكن جاهزة مولها االتحاد االوروبي في منطقة  "إسرائيل" .37

تصريح لوكالة فرانس برس: "في في االتحاد األوروبي في األراضي الفلسطينية قال متحدث باسم وفد 
مسكًنا من الصفيح في جبل البابا قرب مستوطنة  18التاسع من نيسان/ابريل هدمت ثالثة من أصل 

معالي ادوميم شرق القدس". وأوضح المتحدث أن أكواخ الصفيح الجاهزة التي تؤوي فلسطينيين فقدوا 
ب األحوال الجوية القاسية في بداية السنة "مولتها جزئًيا دول أعضاء في االتحاد مساكنهم بسب

األوروبي" عبر هيئة "ايكو" لإلغاثة االنسانية. واوضح دبلوماسي من بلد عضو في االتحاد األوروبي 
 لوكالة فرانس برس أن هذه األكواخ الجاهزة مولتها فرنسا وهيئة "ايكو" لإلغاثة.

من الدبلوماسيين واعضاء اجهزة التعاون لعدد من البلدان االعضاء في  إًن وفداً ي وقال الدبلوماس
االتحاد االوروبي ومن هيئة ايكو، تفقد صباح الجمعة هذه المنازل لالطالع على االضرار. وحذر 

 من ان اسرائيل توشك على هدم مساكن جاهزة ما زالت قائمة في جبل البابا.
مي في بروكسل نقال عن دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن وافاد موقع اوراكتيف االعال

هويته، إن عددًا من الدول االعضاء في االتحاد األوروبي تنوي أن تطالب اسرائيل بتعويض مالي 
 "كلما دمرت مشاريع مساعدة انسانية يمولها االتحاد األوروبي".
لمثير للخالف والذي يربط القدس ا 1والبيوت الجاهزة التي دمرت هذا االسبوع تقع في قطاع اي

 الشرقية بالضفة الغربية.
22/4/1124، 48عرب   
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 لمنع ليفني من زيارة بريطانيا يسعونناشطون بريطانيون مؤيدون للقضية الفلسطينية  .38
قالت صحيفة "جويش كرونيكل" الصادرة من لندن الجمعة إن ناشطين معادين : )يو بي آي(

بريطانيين الضغط على وزيرة الداخلية، تريزا ماي، في محاولة لمنع وزيرة طلبوا من النواب ال إلسرائيل
 من دخول األراضي البريطانية. العدل االسرائيلية، تسيبي ليفني،

وأضافت الصحيفة إلى أن ليفني ستزور بريطانيا في الخامس عشر من أيار/مايو المقبل بدعوة من 
أمر يمنع  بإصدارن النواب من اقناع الوزيرة ماي منظمة خيرية يهودية، ويأمل الناشطون أن يتمك

ونسبت إلى متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله "ال  ليفني من دخول األراضي البريطانية.
نستطيع التعليق على القضايا الفردية، ولن نناقش ما إذا كان النواب اجروا اتصاالت مع الوزيرة 

ة التضامن مع فلسطين ومجموعة العمل الفلسطيني في لندن وأشارت الصحيفة إلى أن حمل ماي".
 اعلنتا عن خطط لتنظيم تظاهرة وسط لندن، في يوم الزيارة المقرر لوزيرة العدل االسرائيلية.

21/4/1124، القدس العربي، لندن  
 
 ولعبة التفاوض األسرى .39

 إياد القرا
مــن  %18اشــنطن تنــازل عــن اتفــاق أوســلو فــي و  1223عنــدما وقتــع المفــاوض محمــود عبــاس عــام 

ومقابلها حاز على السلطة الفلسـطينية فـي الضـفة الغربيـة وأبقـى التفـاوض مفتوًحـا  التاريخية،فلسطين 
على المستوطنات والقدس والمياه والحدود والالجئين، وتم إهمال َمن دافَع عن القضية وسـعى لتحريـر 

عـــادة الالجئـــين، وعلـــى مـــدار عشـــرين عا بـــل تركـــوا  عليهـــا،ًمـــا يجـــري التفـــاوض األرض والمقدســـات وا 
تحولـت قضـية األسـرى مـن قضـية وطنيـة  الوقـت،ومـع  وفق معايير وضـعها االحـتالل. النوايا،لحسن 

وتعرضــت غــزة لحــرب إبــادة دفاًعــا عنهــا، إلــى قضــية إنســانية فقــط،  أجلهــا،مقدســة قــدمت الــدماء مــن 
 قتضى الحال في كل الثورات.6 وليست سياسية كما هو م1223وذلك منذ بدء المفاوضات عام 

لكـن تحـت  االحـتالل،كانت أول بادرة حسن نية بإطالق ا الف من األسـرى فـي سـجون  1224عام 
6 لكـن 2000وشـمل مـن وقـع علـى وثيقـة "نبـذ اإلرهـاب" وحتـى عـام  "،بند "بناء الثقة" أو "حسن النوايا

طخـة بالـدماء" وهـو مـا اسـتثنى أسـرى تمسك االحتالل بأن يبقي كافة األسرى الذين يسميهم "أيـديهم مل
الفصــــائل اإلســــالمية6 والــــذين رفــــض غــــالبيتهم التوقيــــع وكــــذلك مــــن نفــــذوا عمليــــات فدائيــــة أدت لقتــــل 

ذا مـا أراد االحـتالل أن يبـدي  4500حتى اليـوم6  إسرائيليين. أسـير فلسـطيني فـي سـجون االحـتالل6 وا 
بقاء المقـ اومين الحقيقيـين فـي سـجون االحـتالل ال يتوقـف حسن النوايا يفرج عن السجناء الجنائيين، وا 

عند ذلك6 بل يبتز السلطة في إبقاء ملف التفاوض مفتوًحا6 في الوقت الذي يحاول فيه عباس إظهـار 
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بطــوالت اإلفــراج عــن األســرى6 ويتجاهــل أنــه مقابــل ذلــك يواصــل سياســة التفــاوض والتنــازالت لتصــبح 
الوطنية6 بعـد أن انتهـى التفـاوض علـى األرض ومـا تبقـى  القضية أسرى مقابل تنازالت أمنية والثوابت

عادة الالجئين، لتبدو قضية األسرى هي أم القضايا.%23من   6 والتنازل عن العودة لصفد وا 
الواقع التفاوضي الهزلي الحالي بين عباس واالحتالل يدعو لالشمئزاز من سياسة السلطة في التنـازل 

عاًمــا فــي ســجون  20ر األســرى الــذين ضــحوا بمــا يزيــد عــن عــن القضــايا الوطنيــة والتالعــب بمشــاع
 عاًما في تقديم التنازالت. 20بينما المفاوض أضاع  االحتالل،

لعبــة التفـــاوض المكشــوفة لـــن تزيـــد مــن إصـــرار الفصـــائل والقــوى الوطنيـــة التـــي تبنــت قضـــية األســـرى 
ــــراج  ــــديم الشــــهداء لإلف ــــاحثون أن محــــاوالت عــــنهم،بالتضــــحية وتق المقاومــــة أســــر جنــــود  إذ يوثــــق الب

 ومستوطنين أكثر جدوى من عمليات التفاوض بين السلطة واالحتالل.
 22/4/1124، فلسطين أون الين

 

 "دولة الفلسطينيين" مقابل "دولة اليهود"! .41
 سليم نصار
عنــدما اســتقبل الــرئيس االميركــي بــاراك اوبامــا فــي البيــت األبــيض رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــود 

ــه ع لــى اتخــاذ قــرارات صــعبة، واإلقــدام علــى مجازفــات مــن أجــل تحقيــق الســالم. وأجابــه عبــاس، حضت
عباس بأن اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين، المقرر في آخر شهر نيسان )ابريل(، 

 سيدظهر مدى جدية بنيامين نتانياهو بشأن تمديد محادثات السالم.
رح أن يتفــق الطرفــان علـى ضــرورة تحديــد الخطــوط العريضــة وكـان وزيــر الخارجيــة جــون كيـري قــد اقتــ

لبرنــامئ المحادثــات. وبــين المســائل العالقــة منــذ مــدة طويلــة: مصــير القــدس وحــدود الدولــة الفلســطينية 
ومستقبل الالجئين ومشكلة المستوطنات. فيما زادت تل أبيب شرطًا تعجيزيـًا هـو اعتـراف الفلسـطينيين 

قة األمر أن فكرة االعتراف بـ "الدولة اليهودية" أو "دولة اليهود"، ظهـرت الـى وحقي بـ "يهودية اسرائيل".
العلن في عهـد رئـيس الـوزراء السـابق ايهـود اولمـرت. وكـان الهـدف مـن طرحهـا لـيس تكـرار االعتـراف 
نمـا الـتخلص مـن مليـون ونصـف المليـون فلسـطيني  الذي وافقت عليه منظمة التحريـر فـي اوسـلو... وا 

ما يدسـمى بدولـة اسـرائيل. وقـد اعتبـرتهم الحكومـة طـابورًا خامسـًا كـونهم مارسـوا حقـوقهم  يعيشون داخل
دارات الدولة.  كمواطنين، ودخلوا الى الكنيست وانضموا الى سلك القضاء وا 

وللحؤول دون انتشار هذه الظاهرة السياسية المعدية، قـرر رئـيس الـوزراء بنيـامين نتانيـاهو إحيـاء فكـرة 
 والطلب من محمود عباس االعتراف بها. "دولة اليهود"
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يقـول الكاتـب االســرائيلي فـي "معـاريف"، ديفيــد بـارزيالي، إن مسـألة تعريــف اسـرائيل كدولـة يهوديــة أو 
كدولة اليهود، ظهـرت للمـرة األولـى فـي كتـاب "دولـة اليهـود" لمؤلفـه بنيـامين زئيـف. ويعتـرف ديفيـد بـن 

الحيرة. والسبب أن تبني هذه الفكـرة بصـورة رسـمية يعـرتبض  غوريون بأن هذا التعريف أقلقه وأوقعه في
يهود العـالم لعمليـات طـرد جمـاعي مـن الواليـات المتحـدة ودول اوروبـا وروسـيا. إضـافة الـى هـذا، فـإن 
المحافــــل المناهضــــة لليهــــود ســــتتهم يهــــود الشــــتات بــــالوالء المــــزدوج. وربمــــا تكــــون قضــــية الجاســــوس 

الرد أكبـــر َمثـــل علـــى هـــذا اإلشـــكال. والنتيجـــة أن اليهـــود ســـيكونون االميركـــي االســـرائيلي جوناثـــان بـــو 
مطالبين بالمغادرة من الواليات المتحدة مثاًل، ألن مفهوم الشتات انتهى بالنسبة الى شعب يملـك دولـة 

 خاصة به.
، كـــان معروفـــًا أن اليهـــود وحـــدهم ال يشـــكلون كـــل عـــدد 1241ومنـــذ إعـــالن قيـــام دولـــة اســـرائيل عـــام 

الغالبيــة بــين ذلــك الخلــيط مــن األقليــات المؤلفــة مــن المســيحيين والــدروز والبهــائيين. وكــان الســكان أو 
 المسلمون السنتة يمثلون األكثرية بين الطوائف.

يمنحـه الحجـة إلخـراج كـل َمـنل هـو لـيس يهوديـًا مـن  -كمـا يـراه نتانيـاهو  -وتعريف "الدولـة اليهوديـة" 
كل يهودي في العالم الحق ألن يكون مواطنًا في هذه الدولة،  البالد. أما تعريف "دولة اليهود" فيعطي

 نظريًا إن لم يكن عمليًا.
صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسـطينيين، نـاقش هـذا الموضـوع مـع االسـرائيليين، وقـال لهـم إنـه 

فـرق بحكم التبادلية، يجـب أن يطالـب محمـود عبـاس بــ "دولـة الفلسـطينيين" ولـيس بدولـة فلسـطينية. وال
 -بينهما، إن تعريف "دولة الفلسطينيين" تكون دولـة الشـعب الفلسـطيني. أمـا تعريـف "دولـة فلسـطينية" 

 فتكون دولة كل مواطنيها، بَمن فيهم اليهود. -مثلما تريد اسرائيل 
ويبدو أن االعـالن الـذي أصـدره القـادة العـرب، فـي ختـام قمـتهم فـي الكويـت، قـد سـاعد محمـود عبـاس 

لموقــف االســرائيلي المتعنــت. وأكــد "إعــالن الكويــت" الــرفض القــاطع والمطلــق لالعتــراف علــى مقاومــة ا
-بإسرائيل دولة يهودية. كما طالـب مجلـس األمـن بضـرورة تحمـل مسـؤولياته لحـل الصـراع االسـرائيلي

 .1211الفلسطيني على أساس حل الدولتين بحدود 
ذلـك بهـدف الـتخلص مـن المسـتوطنات التـي وعليه ارتأت قيادة "فتح" أن تدرس هذا الموضوع بجدية و 

 تتكاثر في األراضي المحتلة كالفطر.
بحيــث تتحــول تــدريجًا الــى  1211وكــان إســحق رابــين أول َمــنل اقتــرح بنــاء المســتوطنات عقــب حــرب 

مستعمرات مسلحة تمنع قيام دولة فلسطينية متكاملة جغرافيـًا. ووفـق أرقـام الجهـاز المركـزي لإلحصـاء 
 142ن عــدد المســتوطنات فــي الضــفة الغربيــة ارتفــع، مــع نهايــة الســنة الماضــية، الــى الفلســطيني، فــإ

مســـتوطنة. ويدظهـــر تقريـــر الجهـــاز أن العـــدد األكبـــر مـــن هـــذه المســـتوطنات يتركـــز فـــي مدينـــة القـــدس 
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مســتوطنة. ثــم مدينـة الخليــل التــي  22مســتوطنة. تليهـا رام هللا والبيــرة حيــث تنتشـر  21المحتلـة بواقــع 
مســــتوطنة. فــــي حــــين تــــزدحم فــــوق  12مســــتوطنة، ومنطقــــة األغــــوار التــــي شــــهدت بنــــاء  22تضــــم 

 مستوطنة. 11الممتلكات الخاصة في بيت لحم وسلفيت وقلقيلية وطوباس وجنين أكثر من 
ويشــير التقريــر الــى ازديــاد عمليــات التوســع التــي تقــوم بهــا ســلطات االحــتالل داخــل المســتوطنات فــي 

تقديم الحوافز االستثمارية للصهاينة القادمين من الواليـات المتحـدة وفرنسـا  الضفة الغربية، إضافة الى
وعلى رغم حقـائق التقريـر، الـذي رفعـه الـى إدارتَـي بـوش وأوبامـا السـناتور جـورج ميتشـل،  واالرجنتين.

فإن الرئيسين بقيـا عـاجزين عـن وقـف التوسـع الـذي وصـفه المبعـوث الـدولي بأنـه "كيـان مسـتقل داخـل 
لضــفة الغربيـة." وفــي المرحلـة األخيــرة، قامـت دول االتحــاد االوروبـي بالتهديــد والمقاطعــة، إذا منـاطق ا

استمر البناء العشوائي. وقابل نتانياهو هذا الحراك االوروبـي بإحيـاء نظريـة يهـودا والسـامرة، واالدعـاء 
 بأنه يحقق أمنية تاريخية لزعماء صهيون.
توطنين ألسـباب سياسـية وا عالميـة، إال أنهـا اعترفـت السـنة ومع أن اسـرائيل تحجـب حقيقـة أعـداد المسـ

ألــف نســمة. ولمــا صــدر هــذا الــرقم عــن  340الماضــية بــأن العــدد الصــحيح قفــز الــى نصــف مليــون و
جهاز األمن الفلسطيني، سارعت وزارة الداخلية االسرائيلية الى تكذيبه مدتعية أن عـدد المسـتوطنين ال 

 ألف نسمة. 380يزيد على 
عريقـــــات إن نهـــــب هـــــذه األراضـــــي الشاســـــعة والصـــــالحة للزراعـــــة، تـــــم باســـــم األمـــــن وحمايـــــة ويقـــــول 

ـــة الشـــهر  ـــوم األرض"، التـــي صـــادفت نهاي ـــة المركزيـــة فـــي ذكـــرى "ي ـــذلك أكـــدت اللجن المســـتوطنات. ل
بمرجعيــة جديــدة تلغــي كــون مدينــة القــدس  242الماضــي، الــرفض المطلــق الســتبدال مرجعيــة القــرار 

 .1211تجزأ من األرض المحتلة عام الشرقية جزءًا ال ي
فـــي غضـــون ذلـــك، عقـــد وفـــدا التفـــاوض الفلســـطيني واالســـرائيلي اجتماعـــًا فـــي مدينـــة القـــدس بحضـــور 
المبعـــوث االميركـــي للســـالم مـــارتن انـــديك وصـــائب عريقـــات ووزيـــرة القضـــاء تســـيبي ليفنـــي والمبعـــوث 

الدفعــة الرابعــة واألخيــرة مــن  الخــاص لــرئيس الــوزراء إســحق مولخــو. وتنــاول االجتمــاع قضــية إطــالق
 قدامى المعتقلين الفلسطينيين في السجون االسرائيلية على ما هو متفق عليه بين الجانَبيلن.

ويبـــدو أن محمـــود عبـــاس كـــان يتوقـــع إطـــالق ســـراح القائـــد الفتحـــاوي األســـير مـــروان البرغـــوثي الـــذي 
 سنة في المعتقل. 12أمضى من حكم المؤبد 
ســنة( فــي القيــادة، خصوصــًا بعــدما  54ي تخطــى الســبعين، أن يخلفــه مــروان )ويتوقــع أبــو مــازن، الــذ

طلــب رســميًا مــن االدارة االميركيــة العمــل علــى إطــالق ســراح البرغــوثي. وفــي تصــوره أن هــذه الخطــوة 
 نيسان )ابريل( الحالي. 22تساعده على اتخاذ قرار تمديد المفاوضات الجارية التي تنتهي مدتها في 
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نياهو أن اسرائيل لن تطلق األسرى إال إذا اعترفت السلطة الفلسطينية بدولة اليهود... عقب إعالن نتا
قال محمود عباس إنه طلب االنضمام بشكل رسمي الـى الهيئـات القانونيـة ذات الصـالحيات الدوليـة. 
وقـد أزعجـت هـذه الخطـوة رئـيس وزراء اسـرائيل الـذي هـدد السـلطة الفلسـطينية بـأوخم العواقـب. وأعـرب 

 معاهدة دولية. 14عن أسفه ألن المفاوضات قد تعرضت للنسف بعدما طلب عباس االنضمام الى 
ـــؤثر فـــي  ـــن ي ـــى األمـــم المتحـــدة ل ـــد الفلســـطينيين بالتوجـــه ال ـــالقول: "إن تهدي ـــاهو تحـــذيره ب واختـــتم نتاني

نما أنصح بالتراجع عن هذا القرار الخاطئ ألن الفلسطينيين يحصلون على دولـة فقـ ط مـن اسرائيل. وا 
 خالل المفاوضات وليس من خالل خطوات أحادية تؤدي الى إبعاد حظوظ السالم".

عندما بلغت أزمة المفاوضات هذا المأزق المحرج، قطع وزيـر الخارجيـة االميركـي جـون كيـري زيارتـه 
إليطاليا، وعاد الى األردن على أمـل إنقـاذ محادثـات السـالم. أي المحادثـات التـي اسـتؤنبَفت فـي تمـوز 

 يوليو( الماضي بعد توقف دام ثالث سنوات.)
ويـــرى المراقبـــون أن المقترحـــات التـــي عرضـــها كيـــري تركـــز علـــى إعطـــاء كـــل فريـــق الضـــمانات التـــي 
يريــدها. ســـتحظى الســلطة الفلســـطينية بأربعمئــة ســـجين محــرر، وبتقويـــة شــرعيتها فـــي نظــر الجمهـــور 

ومي، واحتمـال إطالـة أمـد الهـدوء األمنـي داخل المناطق. كما تحظى اسرائيل باسـتقرار االئـتالف الحكـ
 في مستوطنات الضفة الغربية.

أما الواليات المتحدة فستتجنب العار الذي يلحق بسمعتها الدولية، كنتيجة لفشل وزير خارجيتهـا جـون 
كيري، خصوصًا أن الصفعة السياسية التي سددها فالديمير بوتين الى خدته في جزيرة القـرم، يصـعب 

 يس الورم الذي أحدثته.حتى ا ن تنف
ــه. ذلــك أن االقتــراح الــذي أعلنــه بــاإلفراج عــن الجاســوس  وفجــأة ســحب كيــري "األرنــب" مــن تحــت كمت
االســرائيلي جوناثــان بــوالرد مقابــل اإلفــراج عــن البرغــوثي وأربعمئــة ســجين، كــان بمثابــة الحــل الســحري 

ـــة الكـــونغرس مـــن الحـــزَبيلن اعترضـــت لمفاوضـــات فاشـــلة. ـــدو أن غالبي ـــى طبيعـــة الصـــفقة ألن  ويب عل
اسـرائيل اسـتخدمت بــوالرد لتمريـر أهــم األسـرار التقنيــة الـى الصـين. ومعنــى هـذا أن اســرائيل مددانـة فــي 

 نظر الكونغرس االميركي، مثلها مثل بوالرد.
فــي نظــر "حمــاس"، يظهــر رئــيس الســلطة محمــود عبــاس كشــخص يحتــاج الــى اتفــاق يريحــه شــعبيًا. 

م إجراءاتــه السياســية بشـرعية قويــة. ومثـل هــذه الشـرعية يصــعب الحصــول والسـبب أنــه يحتـاج الــى دعـ
عليهـــا مـــن دون إجـــراء انتخابـــات عامـــة. ويبـــدو أن "حمـــاس" ستنتصـــر مـــرة ثانيـــة فـــي حـــال دعـــا الـــى 
انتخابات بعد انقضاء ثماني سنوات من التردد. لذلك، فهو يصرت على اإلفراج عن األسرى كي يعـزز 

 ويمنع "حماس" من تفجير انتفاضة ثالثة.شعبيته لدى الفلسطينيين، 
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أما على الصـعيد االسـرائيلي، فـإن ظهـور الجاسـوس بـوالرد فـي تـل أبيـب ال يجاريـه فـي أهميـة الحـدث 
ســوى إفــراج "حمــاس" عــن غلعــاد شــليط. ويتوقــع نتانيــاهو، فــي حــال تحقيــق هــذه الصــفقة، أن ينــتعش 

 .2014االئتالف الحكومي ويستمر حتى نهاية عام 
عتــراض علــى مقترحــات كيــري، كتــب العــالم النفســي االميركــي روبــرت كاســتر يقــول، إن هنــاك فــي اال

الخســارة غيــر  -المغــامرة أو المقــامرة. ثانيــًا  -ثــالث خطــوات أساســية فــي الطريــق الــى االدمــان: أواًل 
ينتهـي مرحلة اليأس التي يفقد فيهـا المقـامر كـل الفـرص بحيـث  -المتوقعة والخوف من نتائجها. ثالثًا 

 الى عرض كل ما يملك من مال وممتلكات.
ويرى هذا العالبم أن جون كيـري بلـغ مرحلـة اليـأس والقنـوط والخـوف مـن تـداعيات الفشـل، لـذلك وضـع 
مســألة اإلفــراج عــن الجاســوس بــوالرد كورقــة أخيــرة علــى طاولــة المفاوضــات. وهــو يتمنــى مقابــل ذلــك، 

بإطالق سـراح عـدد مـن الفلسـطينيين، أو تجميـد بنـاء الحصول على التعهد الذي قدتمه لمحمود عباس 
 المستوطنات.

منـــذ أســـبوعين علـــم رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية أن الضـــامن االميركـــي قـــدتم جوناثـــان بـــوالرد هديـــة الـــى 
نتانيــاهو لعلهــا تســاعده علـــى إزالــة العقبــات مـــن أمــام المباحثــات. وبــداًل مـــن أن يرضــى عبــاس بهـــذا 

 سسات دولية، ثم طالب باإلفراج عن مروان البرغوثي.الثمن، أعلن توجهه الى مؤ 
والمؤســـف أن كـــل مـــا يقدمـــه جـــون كيـــري مـــن حلـــول موقتـــة يـــذكتر العـــرب بمبـــادرة روجـــرز والـــرحالت 
المكوكية التي قام بها هنري كيسنجر للمنطقة... وبالفشل الذي مدني به الوسيط االميركي طوال ستين 

 سنة!
 21/4/1124، الحياة، لندن

 

 ار انتفاضة ثالثةبانتظ .40
 سيما كدمون 

 الفرصة األخيرة - 2
جرى استقبال كالم جون كيري حول مسؤولية إسرائيل عن ازمة المحادثات مع الفلسطينيين في دهشة 
وشعور باالهانة هنا. ألنـه كيـف أصـبحت إسـرائيل المذنبـة الرئيسـة فـي لعبـة االتهامـات هـذه التـي كنـا 

تمبرلــك فــي متنــزه اليركــون فــي حــين توجــد إســرائيل عميقــا فــي  ننتظرهــا جميعــا وكأنهــا عــرض لجاســتن
 داخل لعبة اتهامات من قبل نفسها، السلطة الفلسطينية فيها هي المذنبة الرئيسة.
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وحينمــا أصــبحنا علــى يقــين بالضــبط مــن أننــا نجحنــا فــي الكشــف عــن وجــه أبــو مــازن الحقيقــي، جــاء 
زمــة يومــا بعــد يــوم، مــن عــدم تنفيــذ الدفعــة كيــري هــذا فعــرض تسلســل االحــداث التــي أفضــت إلــى اال

 وحدة سكنية في غيلو فكان الـ"بوف". 100الرابعة إلى نشر مناقصة الـ 
ولو أن االمر انتهى إلى "البوف" لما كان ذلك فظيعا. لكن التنافر بـين حركـة يـدي كيـري وهـي حركـة 

ين شــفتيه وكأنهــا صــفير التــي ندفخــت بصــورة ليتنــة مــن بــ –واســعة تصــور التفجيــر وبــين كلمــة "بــوف" 
روى القصـة كلهـا: انفجـار المحادثـات بـين إسـرائيل والفلسـطينيين قـد يبـدو  –خفيف أو حتى تنهـدة مـا 

 ا ن مثل بوف، لكنه سينتهي إلى بوم.
ألنه في اللحظة التي ينهار فيها التفاوض بصورة نهائية، ويقرر موته رسـميا، سـيمكن البـدء باحصـاء 

ـمع البـوم: أعنـي صـوت التفجيـر الـذي يعلـن بـدء انتفاضـة ثالثـة، ويكـون  الثواني إلى الخلـف إلـى أن سد
 عالمة على فترة جديدة بال أفق وبال أمل بين إسرائيل والفلسطينيين.

، ويـد حكومـة إسـرائيل االولـى، أعنـي رئـيس الـوزراء إذاتنتقل لعبـة االتهـام ا ن إلـى السـاحة األميركيـة 
ل يـدها الثانيـة، أعنـي وزيـر الخارجيـة ليبرمـان، تحـاول أن تصـالح. نتنياهو، تتهم كيري في حـين تحـاو 

ولوال أن كيري قد اشتعل رأسه شيبا لشاب بين عشية وضحاها بيقين، واضطر إلى أن يدبين رأيه أمـام 
ليبرمــان فــي حــين يرمــي نتنيــاهو بــاألواني فــي كــل اتجــاه لكنــه يحــرص علــى أال يكســرها: فهــو يــأمر 

مين للمكاتــب الحكوميــة أال يدجــروا لقــاءات مــع نظــرائهم الفلســطينيين، فــي حــين الــوزراء والمــديرين العــا
 يدسمع للفني باالستمرار على اللقاءات.

ممـا قـد يحـدث هنـا. فللطـرفين مصـلحة  إلنقاذنـاإن ما نراه هنا في اليومين االخيرين هو محاولة اخيرة 
ن يــرى ســنة كاملــة مــن العمــل واضــحة فــي أن يســتمر التفــاوض ال بســبب كيــري فقــط الــذي ال ينــوي أ

الكثيــف تنتهــي إلــى بــوف. وهكــذا، بــرغم األالعيــب والحيــرة، مــن الســابق ألوانــه جــدا أن نــؤبن صــفقة 
 السجناء أو أن ندفن التفاوض، ومن السابق ألوانه في األساس الحديث عن انتخابات مبكرة.

 
 أول من الحظ - 1

المكـان اجـراء انتخابـات وهـو الـذي يكـون أول كان وزير الخارجية هـو الـذي أطلـق الرصاصـة االولـى 
مــن يالحــظ االهتــزازات فــي الــرأي العــام، دائمــا. والحــظ ليبرمــان ازمــة المغفلــين التــي تصــيبنا فينــة بعــد 
اخرى، أعني شعور أجزاء واسعة من الجمهور اإلسرائيلي بأننا وسيلة لعب في أيدي آخرين. وتعلمون 

جنون أكثـر مـن الشـعور بأنـه مغفـل. وقـد وجـه ليبرمـان الكـالم أنه ال يوجد شيء يصيب اإلسرائيلي بال
إلى هؤالء الناس الذين يردون من بطونهم والذين ضاقوا ذرعـا بالشـعور بـأن إسـرائيل تسـتخذي، حينمـا 

لم تعد موجـودة. وأن  –التي فيها افراج عن مخربين يشملون عربا إسرائيليين  –قال إن الدفعة الرابعة 
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فيه قبل إجراء الفلسطينيين من طرف واحد، الذين نكثوا التزامـاتهم وقـدموا طلبـات  ما كان يتم التباحث
 باطل. فاذا لم يعجب هذا أحدا ما فلنمضب إلى انتخابات. –وثيقة دولية  15لالنضمام إلى 

هذا الكـالم الـذي قالـه ليبرمـان مـن نيويـورك انتشـر انتشـار النـار فـي الهشـيم. وعلـى غيـر حـق ألنـه لـم 
دا، فال يوجد شيء ليبرمان أبعد عنه ا ن من االنتخابات. إن كل ما فعله هو وصف الحال يكن تهدي

ذاوذاك أن الصفقة كما هي لن تجوز؛ وأبو مـازن لـن يوافـق علـى تفـاوض دون افـراج عـن سـجناء؛   وا 
لــم يوجــد تفــاوض فســيكون ضــغط علــى لفنــي فــي داخــل حزبهــا لتــرك الحكومــة؛ وســيكون البــديل عــن 

إدخال الحريديم؛ وليبرمان يعارض بشدة إدخالهم في االئتالف الحكومي بـزعم أن الـثمن حزب الحركة 
ذاالــذي ســيجب دفعــه إلــيهم مــن جهــة ســن القــوانين والمــال ســيكون مجنونــا.  لــم يحــدث كــل ذلــك فلــن  وا 

 يكون مناص من االتجاه إلى انتخابات.
و ال يهـدد. وهـو ال يعـرض انـذارا بـل ونقول بعبارة اخرى إن ليبرمان ال يقول إنه سيسقط الحكومة، فهـ

يقــول فقــط إنــه ألنــه ال يمكــن تأييــد الصــفقة بعــد خطــوات أبــو مــازن مــن طــرف واحــد، قــد نتجــه إلــى 
انتخابات. وهذا ما جعله يسارع إلى ايضاح رأيه، فهو برغم توجه الفلسطينيين إلى االمم المتحدة يؤيد 

عليـه دون تنفيـذ الدفعـة الرابعـة. وفـي مقابـل ذلـك االستمرار على التفاوض. لكن ذلك يعنـي االسـتمرار 
وافــق الفلســطينيون علــى ســحب الطلبــات فهــو ال ينفــي تنفيــذ الدفعــة بــرغم معارضــته االفــراج عــن  إذا

 كانت اكثرية في الحكومة فسنحترم ذلك. إذاعرب إسرائيليين. ويقول إنه 
 
 الخروج للمعارضة - 1

شغل الجميع أنفسهم بذلك. فقد زعم عضو الكنيست عمرام لكن حينما يتم بدء الحديث عن انتخابات ي
متسناع هذا االسبوع أنه ال يجب أن تكون عبقريا كي تدرك أن الحزب الذي نشأ ليدفع باالتفاق قدما، 

كمبوديـا  –لم ينجح االتفاق. ويزعم في مكالمة هاتفية من مكان تواجده عند حـدود فيتنـام  إذالن يبقى 
ـــة يهوديـــة  أنهـــم فـــي االشـــهر التســـعة االخيـــرة تمـــززوا الوقـــت وتحـــدثوا عـــن نعـــم أو ال لالعتـــراف بدول

ووضــعوا العقبــات واحــدة بعــد اخــرى: مــن االعــالن بأننــا ســنبقى فــي غــور األردن، إلــى اســتمرار البنــاء 
كالمجـانين فــي المنــاطق، وهــم ال يبلغــون إلــى الغايــة التــي هــي رســم حــدود دولــة إســرائيل. فلمــاذا يتقــدم 

 يسأل متسناع. شخص ما معنا،
وسألته أهـذا انتقـاد لليفنـي، فقـال ال فـي الحقيقـة. فهـي لـم تكـن تسـتطيع أن تـدفع بالمسـيرة قـدما بصـورة 
أفضل. لكن جلس معها المحامي مولخو مدعوما من نتنيـاهو. وعلـى طـريقتهم سـتوجد هنـا بعـد بضـع 

فقـال سـننتظر إلـى نهايـة هـذا سنوات دولة واحدة بين البحر واالردن. وسألته ما الذي ينـوي أن يفعلـه. 
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الشـــهر ونـــرى إلـــى أي اتجـــاه يتجـــه األمـــر. وســـأحاول اقنـــاع اصـــدقائي بـــأن نخـــرج للمعارضـــة ونســـتعد 
 لالنتخابات التالية.

ليس متسناع هو الوحيد في الحركة الذي فقد الصبر على المحادثات العقيمة مع الفلسطينيين. فعمير 
كنيســت اليعيــزر شــتيرن هــذا االســبوع إنــه حينمــا تســتنفد بيــرتس ايضــا لــم يجلــس ســاكنا. وقــال عضــو ال

ــم يتجــه إلــى  المحادثــات نفســها ســيجلس اعضــاء الكتلــة الحزبيــة ويتحــدثون عــن ذلــك، فهــو شخصــيا ل
 السياسة من اجل المسيرة السياسية.

ويقول إن مشكلتنا األصـعب هـي أننـا دفعنـا أثمانـا باهظـة علـى مـر السـنين لصـنع سـالم. لمـن دفعنـا؟ 
ديم في األساس، يقول، كي يكونوا في االئتالف الحكومي. وفي نهايـة المطـاف لـم نـأت بالسـالم للحري

 وحطمنا الطابع اليهودي الديمقراطي للدولة.
ويقول شتيرن: آمل أن أنجـح فـي فعـل مـا جئـت لفعلـه فـي السياسـة وهـو اجـازة قـوانين التهويـد وقـوانين 

 ل وما أشبه. فاذا جاء السالم في الطريق فحبذا هو.االحوال الشخصية والسبت وقوانين الطعام الحال
مــن الواضــح للجميــع أن بقــاء لفنــي فــي الحكومــة مــؤثر حاســم فــي بقائهــا. فــاذا تركــت لفنــي فقــد يســقط 
االئتالف الحكومي مثل بـرج مـن الـورق ألنـه سيصـعب علـى يوجـد مسـتقبل البقـاء فـي حكومـة تعتـرف 

الحريـديم. وقـد سـألت فـي هـذا االسـبوع رئـيس الكتلـة  بفشل التفـاوض، ومـن المؤكـد أنـه سـيعارض ضـم
 الحزبية عوفر شيلح ما الذي ينوون فعله.

يقول شيلح إن التفاوض مهما يكن االمر لن يستطيع أن يعود إلى وضع كان مترددا، وأن يكون شيئا 
ــم نصــل حتــى إلــى بــدء توضــيح  أشــهريدمضــون فيــه الــزمن فقــط. ويقــول إنــه بعــد تســعة  المحادثــات ل

فضــال عــن اقتــراب مــن الموضــوع الجــوهري الــرئيس وهــو الحــدود. ويــرى شــيلح مرشــح يوجــد  مــورلأل
ـــار االفـــراج عـــن  ـــى إســـرائيل أن تعلـــن أن اختي ـــه يجـــب عل ـــة الخارجيـــة واالمـــن أن مســـتقبل لرئاســـة لجن

وأن كل تسـوية ممكنـة  –ال أخالقيا وال موضوعيا  –السجناء شرطا لدخول التفاوض لم يكن صحيحا 
مـــــع تعـــــديالت حدوديـــــة ووقـــــف البنـــــاء خـــــارج الكتـــــل  1211طينيين ســـــتكون علـــــى حـــــدود مـــــع الفلســـــ

االســتيطانية. هــذا مــا يجــب علــى إســرائيل أن تفعلــه بــدل الدفعــة الرابعــة ليكــون تحريكــا للتفــاوض مــن 
 جديد.

 وسألته: ماذا سيفعل "يوجد مستقبل" إذا وقف التفاوض؟
ال يوجـــد مســـتقبل طـــول الطريـــق إن التفـــاوض يقـــول شـــيلح: ال أريـــد الحـــديث عـــن ســـيناريو نظـــري. قـــ

والســعي إلــى اتفــاق همــا جــزء جــوهري مــن وجــوده فــي الحكومــة، فــاذا لــم يــتم ذلــك فسنضــطر إلــى أن 
 نتباحث فيما نفعله.

 تركنا الحكومة فستسقط، لهذا يجب تناول األمر بحذر. إذاويقول: 
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يســت لــه أيــة مصــلحة فــي تفكيــك أن يدجهــد ليبرمــان نفســه فــي هــذا الجــو، وهــو الــذي ل إذامــا العجــب 
 نصائح إلى صديقيه الطيبين لبيد ولفني. بإرسالالحكومة، كما قلنا من قبل، 

جلست ليفني هناك في الداخل، قال هذا االسبوع لمن تحدث إليهم، وكنا على بعد ساعتين عـن إتمـام 
إن الـذي خطـا هـذه  الصفقة فقلب أبو مازن الطاولة. يجب عليها )تسيبي( أن تروي الحقيقة وأن تقول

؟ يجب على تسيبي أن تقوم وأن إذاالخطوة الحاسمة هو أبو مازن، فقد هدم كل شيء. فلماذا تستقيل 
 تقول استنتاجاتها وأن تروي ما حدث وأن تبقى في االئتالف الحكومي نفسه.

جــاوز ينطبـع فــي الــنفس أنـه يــنقض علــى بـاب مفتــوح، فــال أحـد مــن الشــركاء يريـد انتخابــات. وقــد ال تت
اخــرى كــي  أشــهرلفنــي نســبة الحســم التــي صــوتت هــي نفســها تأييــدا لرفعهــا. ويحتــاج لبيــد إلــى بضــعة 

يبــرهن علــى جــدوى إصــالحاته ومشــاريعه. ويحتــاج هيرتســوغ بــرغم عملــه الجيــد رئيســا للمعارضــة إلــى 
ي زمــن كــي يعيــد حــزب العمــل إلــى منزلــة منــافس محتمــل علــى رئاســة الــوزراء. أمــا حــال البيــت اليهــود

فحســنة ال تقــل عــن جنــة عــدن. وفــي يهــودا والســامرة يبنــون بــال حســاب، ووزيــر االســكان اوري اريئيــل 
 يعوق متى شاء التفاوض بل إن األميركيين يذكرون اسمه بأنه مدحدث األضرار.

 11/4/2014، يديعوت أحرونوت
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