
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 األقصى المسجد ستكون على أعتاب مع االحتالل : المعركة المقبلةحماس
 قائد جيش االحتالل بالضفة معجب بمستوى "التنسيق األمني" :القناة العبرية العاشرة

 جلس الوطني الفلسطيني يطالب بقرار ملزم من مجلس األمن إلنهاء االحتالل اإلسرائيليالم
 على النزوح لكردستان بالموصل يجبر األسر الفلسطينية "داعش" :كردستان بإقليمالقنصلية الفلسطينية 

 "إسرائيل" ة واسعة ضد  إلكتروني "األنونيمس" تخوض حربا  

ألفا  يصلون الجمعة في المسجد  40نحو 
األقصى بعد رفع القيود.. ونشطاء المقاومة 

  مطار قلنديا الشعبية يقتحمون
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ألفــا  يصــلون الجمعــة فــي المســجد األقصــى بعــد رفــع القيــود.. ونشــطاء المقاومــة الشــعبية  40نحــو  .0

   مطار قلنديا يقتحمون
دخل المصلون بأعداد كبيرة رجاال ونساء : أسامة العيسة، وكاالت – محافظات –القدس المحتلة 

في المسجد  ومن كل األعمار دون عوائق من مختلف األبواب للمشاركة في صالة الجمعة أمس
 اآلالف الصالة في الباحة بسبب االكتظاظ الشديد في الداخل. وأدىاألقصى. 

 ألف 40القدس عزام الخطيب لوكالة فرانس برس "صلى اليوم )أمس( قرابة  أوقافوقال مدير 
 المسجد تم دون عوائق ودون تحديد األعمار". إلىشخص كانوا مسرورين )...( ألن الدخول 

نهم أ إالالمسجد وفي المدينة القديمة  أبواببيرة من شرطة االحتالل بالقرب من ك أعدادوانتشرت 
 آخر. إلىاكتفوا بتفقد هويات بعض الشبان من وقت 

السماح للمصلين من كل  أنالمتحدثين باسم شرطة االحتالل لفرانس برس  أحدميكي روزنفيلد  وأعلن
 يظل الوضع هادئا". أن "نأمل األعمار بالدخول لم يحصل "منذ شهور"، مضيفا  

من جهة أخرى اشتكى المقدسيون من تحرير مخالفات عشوائية لمركباتهم أثناء توقفها في شوارع 
القدس، خاصة القريبة من أبواب المسجد األقصى، حيث فوجئوا بعد انتهاء الصالة بتحرير مخالفات 

 .ال  ك( شي110 - 500لهم تراوحت قيمتها بين )
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مسيرات سلمية في مناطق مختلفة بالضفة وجرحت العشرات، فيما تمكن  قمعت قوات االحتاللو 
 دوار حزما. وا غالقنشطاء من اقتحام مطار قلنديا 

فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين مئات الشبان وقوات االحتالل، بالقرب من حاجز قلنديا العسكري، 
وحاولت دخول المدينة من أكثر من لجان المقاومة الشعبية  أقامتهافي جمعة "عالقدس رايحين"، التي 

 مكان، وآخرها عند دوار حزما. وهاجمت قوات االحتالل المتظاهرين واستهدفت الصحفيين.
ونجح العشرات من نشطاء المقاومة الشعبية، صباح أمس في اختراق الجدار العنصري الموجود في 

ا األسالك الشائكة في محيط مطار قلنديا باستخدام ساللم أعدوها خصيصا لهذا الغرض، وقصو 
الداخل ونجحوا في دخول المطار، كما نجح آخرون في إغالق دوار حزما شرقي القدس ألكثر من 

 ساعة، ومنعوا المستوطنين من دخول القدس.
واستخدم الشبان النشطاء ساللم خشبية، تمكنوا من خاللها تسلق الجدار من ناحية قلنديا، نزوال إلى 

 .5391ذ احتالل فلسطين عام داخل المطار المغلق من
ونجح عشرات الشبان في الوصول إلى مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، فأغلقت قوات االحتالل 

 دوار المستوطنة، ومنعت حركة المستوطنين خشية تعرضهم للرشق بالحجارة.
ت وأصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خالل مواجها

 في بلدة بيت أمر والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
كما أصيب خمسة مواطنين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات باالختناق خالل 

 مواجهات مع قوات االحتالل اندلعت على المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام هللا.
الت اختناق شديدة في المواجهات وأصيب خمسة شبان بالرصاص الحي والمطاطي، وعشرات بحا

العنيفة، التي اندلعت أمس في بلدة سنجل شمال رام هللا. وكان عشرات الشبان هاجموا قوات 
 االحتالل بالقرب من الشارع الرئيسي للبلدة بالحجارة والزجاجات الفارغة.

، الذين شبان خالل مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي قرية دير نظام والمستوطنين 4وأصيب 
اقتحموا القرية مدججين بأسلحتهم، وقاموا بتحطيم عشرات السيارات، واعتدوا على المنازل. واقتحمت 

 قوات االحتالل القرية لتوفير الحماية للمستوطنين.
منطقة  إلىواندلعت مواجهات بين الفتية وجنود االحتالل في محيط مدخل بيت لحم الشمالي وامتدت 

وأصيب، أمس عدد من الشبان بحاالت اختناق خالل مواجهات على حاجز . المفتاح في مخيم عايدة
 حوارة، فيما اعتدت قوات االحتالل بالضرب المبرح، على شابين من بلدة حوارة.

51/55/4154الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 بتوفير غطاء مالي عربي لحكومته  مطالبتهالحمد هللا يجدد  .2
س الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا الجمعة، مطالبته للدول العربية األناضول: جدد رئي - رام هللا

بتوفير غطاء مالي عربي للحكومة الفلسطينية، حتى تكون قادرة عن اإليفاء بالتزاماتها تجاه 
وقال الحمد هللا خالل لقاء متلفز الجمعة على تلفزيون فلسطين الرسمي، إن  مؤسساتها والمواطنين.

سرائيل، في حال توجه الرئيس محمود عباس إلى مجلس األمن والمنظمات الدولية تبعات ستنفذها إ
 "إسرائيل"وأضاف الحمد هللا أن  خالل الشهر الحالي، أبرزها تبعات مالية مرتبطة بأموال المقاصة.

ربما ستضغط على القيادة والحكومة الفلسطينية من خالل إيرادات المقاصة )األموال التي تجبيها 
 ل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية(.إسرائي

مليون دوالر، وهي أموال بحسب الحمد هللا  511ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة الشهرية، بنحو 
لطلب نفقات الحكومة الفلسطينية خالل الوقت الحالي، "لذا سنتوجه لألشقاء العرب  قرابة ثلثيتغطي 

وقال إن الموارد الداخلية للحكومة الفلسطينية ال تتجاوز قيمتها  غطاء مالي تجنبا  ألية تهديدات".
مليون دوالر أمريكي )اإليرادات الضريبية وغير الضريبية التي تجبيها طواقم وزارة  510الشهرية 

وأشار إلى  صار مالي.المالية الفلسطينية(، متوقعا  أن يؤدي توجه الرئيس إلى مجلس األمن إلى ح
تشير إلى أن حكومة نتنياهو ستشن حصارا  ماليا  على الحكومة،  "إسرائيل"أن التجارب الماضية مع 

 "؟1009و، 1050كان هنالك حجب إسرائيلي إليرادات المقاصة، وعام  1051"عام 

 51/55/4154القدس العربي، لندن، 
 
 مجلس األمن إلنهاء االحتالل اإلسرائيلييطالب بقرار ملزم من  الفلسطينيالمجلس الوطني  .3

المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق االستقالل  بترا: طالب - انعم  
الوطني الفلسطيني باستصدار قرار ملزم من مجلس األمن الدولي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي خاصة 

 يني في إقامة دولته المستقلة.في ظل تنامي االعتراف الدولي بحق الشعب الفلسط
إلعالن وثيقة االستقالل  19من مقره في عمان بمناسبة الذكرى  أمسوقال المجلس بيان أصدره 

األوان للعالم معاملة إسرائيل كدولة خارجة عن  آنانه "5311التي اعتمدها المجلس في الجزائر عام 
ربته" منطقتنا حفاظا على األمن واالستقرار القانون الدولي واعتبار ما تقوم به إرهاب دولة يجب محا
االحتالل اإلسرائيلي يعمل على  أن وأضاففي منطقة الشرق األوسط التي تشتعل فيها الحروب 

رهابه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وشدد المجلس على أن  زيادة اشتعالها بممارسته وا 
الشعب  أن فيه آالف الشهداء مؤكدا   الشعب الفلسطيني ماض في طريق االستقالل الذي قضى
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الفلسطيني وقيادته مصممون على إنهاء االحتالل من خالل التوجه إلى مجلس األمن الدولي لوضع 
 العالم عند مسؤولياته.

 51/55/4154الرأي، عمان، 
 
 الخضري: الوحدة الوطنية طريق تجسيد إعالن االستقالل .4

الشعبية لمواجهة الحصار إن تجسيد إعالن االستقالل  قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة :غزة
ما  أخطرلدولة فلسطين لن يتم إال بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وان االنقسام وآثاره الخطيرة هو 

 يواجه المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ومخططاته.
سياساتها لضرب أي إمكانية لتجسيد إعالن االستقالل تنفذ كل  "إسرائيل"وأكد النائب الخضري إن 

وذلك من خالل فرض وقائع غير شرعية على األرض ثم تتعامل معها كحقائق فمن عزل القدس 
والعمل الدائم على تهويدها واستباحة واقتحام المسجد األقصى المبارك والتوسع االستيطاني في 

وناشد الخضري الكل غزة. نصري إلى حصار القدس والضفة الغربية إضافة لجدار الفصل الع
الفلسطيني عامة وحركتي فتح وحماس خاصة ومع ذكرى إعالن االستقالل إلى ضرورة نبذ الخالف 
والتعالي على الجراح والبعد عن المناكفات واإلسراع في اللقاء من اجل تعزيز الجبهة الداخلية وتعزيز 

 الفلسطيني.صمود شعبنا 
 51/5/4154، وكالة سما اإلخبارية

 

 فرج عن نقيب الموظفين بسام زكارنة ونائبه معين عنساويت   برام هللا الفلسطينيةالشرطة  .5

الشرطة الفلسطينية أمس عن رئيس نقابة الموظفين العموميين  أفرجت :فادي أبو سعدى -را م هللا 
 األسبوعس" منذ بسام زكارنة، ونائبه معين عنساوي، والنقابيين المحتجزين كافة "على ذمة الرئي

 الماضي.
الوقائي زياد هب  األمنعنهم بعد زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد هللا ومدير جهاز  اإلفراجوجاء 

 الريح لزكارنة وعنساوي في المستشفى.
وكانت مصادر أمنية قد أعلنت قبيل ذلك أن زكارنة وعنساوي نقال إلى المستشفى قبل يومين بسبب 

 ذلك خالل احتجازهما في مدينة رام هللا في الضفة الغربية.وعكة صحية ألمت بهما و 
وتبع ذلك إعالن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا، أن الرئيس محمود عباس، قد وافق رسميا  

لجهوده الحتواء تداعيات حل نقابة  سبيل المعتقلين بكفالة رئيس الوزراء وذلك استمرارا   إخالءعلى 
 .الموظفين العمومية
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وقال الحمد هللا في بيان مقتضب، وصلت "القدس العربي" نسخة منه: "إن المسألة اآلن في عهدة 
 القضاء"، مشيرا إلى التزام الحكومة بقراراته.

وبحسب الصور التي وصلت "القدس العربي" لزيارة الحمد هللا إلى المستشفى للقاء زكارنة وعنساوي 
بالغهما بقرار اإلفراج، يرافقه رئي بسيسو، أن  إيهابس جهاز األمن الوقائي والناطق باسم الحكومة وا 

رئيس الوزراء قام بهذه الزيارة على مضض، أو كما يقول المثل "مجبر أخاك ال بطل"، كون العالقة 
 كانت دائما  متوترة بين الرجلين.

 51/55/4154القدس العربي، لندن، 
 
 األقصى المسجد عتابستكون على أ مع االحتالل المقبلة المعركة: حماس .6

أكد النائب في المجلس التشريعي والقيادي بحركة حماس، مشير المصري، أن معركة المقاومة : غزة
وقال المصري، في  المقبلة مع االحتالل ستكون على أعتاب النقب والمجدل وجميع البلدات المحتلة.

هللا الميناوي، ومحمد أبو  عبد( خالل حفل تأبين للشهيدين القساميين 55|54وم الجمعة )يكلمة له 
ضلفة، بحي الشجاعية شرق مدينة غزة: "إن العصف المأكول أسست لدخول مرحلة جديدة للمقاومة 

وتوعد االحتالل أن  في إساءة وجوه اليهود، والتي يأتي بعدها دخول المسجد األقصى المبارك".
أن المعركة المقبلة لن تكون إال على  ا  المعركة المقبلة هي معركة الدفاع عن المسجد األقصى، مؤكد

وشدد المصري، على قوة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، قائال: "لو اجتمع كل  أعتاب األقصى.
 أهل األرض ضد غزة فلن تهزم؛ ألن غزة قدر هللا في أرضه"، على حد تعبيره.

54/55/4154، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 المحافل الدوليةبالداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية  د  تع السعودية: "عكاظ"لـ شعث .7

نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات  د.أكد : القادر فارس عبد – غزة
الدولية على الدور الكبير والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية على المستويين االقتصادي 

أن مشاركة المملكة في قمة العشرين التي تعقد في أستراليا،  ا  مؤكد والسياسي على الساحة الدولية،
لتؤكد على الجهد الكبير الذي تبذله المملكة، في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة وحرصها 

، أن األوساط الفلسطينية ستتابع "عكاظ"على إيجاد حل للقضية الفلسطينية. وأكد في تصريحات لـ
المملكة في قمة العشرين ألن المملكة تعتبر الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية  بكل اهتمام مشاركة
 في المحافل الدولية.

51/55/4154عكاظ، جدة،   
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 تدعو القوى والفصائل الفلسطينية للسعي لحماية إنجازات الشعب الفلسطيني وبطوالته "الجهاد" .8

فاعي، على أهمية الوحدة الفلسطينية في أك د ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد الر 
مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، معتبرا  "أن ما يجري في القدس المحتلة، هو انتفاضة يومية مستمرة 

ورأى الرفاعي، في كلمة  تسعى إلعادة االعتبار لقضية فلسطين، كقضية مركزية، وجامعة، ومقدسة".
ا إليه "تجمع العلماء المسلمين"، أمس في بيروت، أن له خالل اللقاء التضامني مع القدس، الذي دع

 الشعب الفلسطيني قادر على صنع التحوالت الكبرى، وفي أشد الظروف تعقيدا .

واعتبر أن ما يجري اليوم في القدس، "يشكل فرصة سانحة للسعي إلخراج األمة من أتون الصراعات 
اه تحرير المقدسات، وبالتالي، الخروج من الداخلية والهامشية، وتوجيه كل الطاقات والجهود باتج

مستنقع االقتتال الداخلي الذي يدمر مستقبل األمة اإلسالمية، ويخدم مخططات التقسيم والتمزيق 
واعتبر الرفاعي أن "العدو لم يكن ليجرؤ على تدنيس المقدسات لوال  واستنزاف األجيال والثروات.

ي لف معظم شعوب األمة العربية إبان العدوان األخير التواطؤ العربي الرسمي، والصمت الشعبي الذ
 يوما  متواصال ". 15على غزة، على مدى 

ودعا الرفاعي كافة القوى والفصائل الفلسطينية، للسعي لـ"حماية إنجازات الشعب الفلسطيني 
أن  وبطوالته، عبر حماية الوحدة الداخلية، وتمتينها، والتوقف عن كل ما من شأنه تهديدها". ورأى

سياسية موحدة، تقوم على أساس المقاومة، التي تُثبُت  استراتيجيةحماية هذه اإلنجازات، تتطلب بلورة 
عقد اجتماع عاجل  إلىفي كل آن أنها قادرة على فرض الهزيمة على المشروع اإلسرائيلي، ودعا 

 للجنة القيادية العليا للفصائل الفلسطينية.
51/55/4154، فلسطين أون الين  

 
 قائد جيش االحتالل بالضفة معجب بمستوى "التنسيق األمني" :قناة العبرية العاشرةال .9

كشفت القناة العبرية العاشرة، الليلة، النقاب عن زيارة قام بها قائد قوات جيش  :القدس المحتلة
االحتالل بالضفة "نيتسان الون" ألجهزة أمن السلطة الفلسطينية خالل األسبوع الماضي وذلك بهدف 

قال نيتسان:  العاشرة،وفي تصريح نقلته القناة  لوقوف على مستوى تنسيقها مع الجيش الصهيوني.ا
"إنه أعجب بمستوى التنسيق القائم بين أجهزة أمن السلطة ونظيرتها الصهيونية، وعاد من اللقاء 

 بشعور مريح بعد إصدار رئيس السلطة تعليماته ألجهزته باالستمرار الوثيق في التنسيق".
كما نقلت القناة عن ضابط كبير في الجيش الصهيوني رفضه لالتهامات التي وجهها أعضاء الطيف 

وقال الضابط: "عباس هو الحل وليس  السياسي الصهيوني مؤخرا  لرئيس السلطة محمود عباس.
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المشكلة، وأجهزته لم تقلص االعتقاالت في صفوف حماس بالضفة، بل على العكس من ذلك، فقد 
 وتيرتها مؤخرا  وذلك للحيلولة دون اندالع انتفاضة جديدة".زادت من 

 51/55/4154، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 والسلطة الفلسطينية" إسرائيل"في العالقات بين  قريبا   وزير إسرائيلي يتوقع انفراجا   .01

غر أوضح يعقوب بيري، وزير العلوم وعضو المجلس الوزاري األمني المص: نظير مجلي  -تل أبيب
في العالقات بين إسرائيل والسلطة  في إسرائيل، أن "األسابيع القليلة المقبلة سوف تشهد انفراجا  

وقال بيري في حديث خاص بـ"الشرق األوسط" إن "التوتر الذي شهدته القدس وغيرها  الفلسطينية".
ة، بمن فيهم من الماضي وسيتحول إلى حراك إيجابي؛ فالزعماء في المنطق سيصبح في القريب جزءا  

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدركون خطورة األوضاع، ويريدون انتهاز الفرصة القائمة إلحداث 
 انعطاف فيها".

والسلطة الفلسطينية، قال بيري إن "االتجاه هو  "إسرائيل"وبخصوص التوتر الشديد في العالقات بين 
ا أعتقد أن هناك خيارا أفضل هو التوجه نحو إسرائيلية. أن -توسيع دائرة المحادثات وجعلها عربية 

سالم إقليمي بين إسرائيل من جهة، وجميع الدول العربية المعنية من جهة ثانية، يكون عبر 
فلسطينية. ولهذا الغرض توجد اتصاالت لعقد مؤتمر إقليمي، يضم إسرائيل  -مفاوضات إسرائيلية 

مغرب وغيرها من الدول، من أجل إطالق عملية ومصر واألردن والسعودية ودول الخليج المعنية وال
 سالم على أساس مبادرة السالم العربية".

 51/55/4154الشرق األوسط، لندن، 
 
 انمع نتنياهو في عم   مراقبون يرجحون أن يكون عباس أجرى لقاء سريا  الشرق األوسط:  .00

ضم الملك عبد هللا ان، الذي أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن لقاء عم  : نظير مجلي - تل أبيب
الثاني وبنيامين نتنياهو ووزير الخارجية األمريكي جون كيري، أول من أمس، قد تناول احتماالت 

 الفلسطينية بعدة طرق، بينها "مؤتمر السالم اإلقليمي". -استئناف المفاوضات اإلسرائيلية 
لى قناعة بأن "الكمية وحسب هذه المصادر، فإنها ال تستبعد أن يكون جميع األطراف قد توصلوا إ

الكبيرة من الدماء السوداء التي جرت بين القيادات اإلسرائيلية والفلسطينية جعلت من شبه المستحيل 
أن يجتمع نتنياهو وأبو مازن، فقررا التوجه نحو محادثات سرية. وال نستبعد أن يكون أبو مازن قد 

 شارك في اللقاء الثالثي مع الملك ونتنياهو وكيري".
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ان خالل اللقاء الثالثي بين كيري معروف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان في عم  وال
سنوات على وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات  50ونتنياهو والملك، وقد أقيم مهرجان بمناسبة مرور 

ولم يحضره أبو مازن، مما أثار موجة إشاعات داخل فلسطين حول مكان وجوده، إذ رجح بعض 
 ن أن يكون عباس في القصر األردني بعمان، حيث أجرى لقاء سريا مع نتنياهو.المراقبي

 51/55/4154الشرق األوسط، لندن، 
 
 تواجدوا بموقع "ناحل عوز"  ثمانيةقتلى وجريحان من أصل خمسة يديعوت:  .02

الخميس النقاب عن إصابة جنديين إسرائيليين  يومكشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية مساء 
عملية اقتحام موقع "ناحال عوز" العسكري شرق الشجاعية شرق غزة نهايات تموز المنصرم،  في

 تواجدوا في الموقع حينها. 1جنود من أصل  1وذلك باإلضافة لمقتل 
وتعتبر هذه هي المرة األولى التي يعترف فيها االحتالل بإصابة جنديين آخرين في العملية، عدا 

 بهم في حينها.القتلى الخمسة الذين اعترف 
وتحدثت الصحيفة عن زيارة قامت بها عائالت الجنود الخمسة القتلى للموقع نهار أمس الخميس، 

 حيث وقفوا على أماكن قتل أبنائهم للمرة األولى منذ وقوع تلك العملية.
واصفا  العملية "كان أبناؤنا مستعدون وأسلحتهم  ،والد أحد الجنود القتلى ،ياالن ساغيث وتحد
ابلهم جاهزة ألي طارئ ولكن المخربين فاجأوهم بقوة نارية ال يمكن ألكثر الجنود تدريبا  في وقن

وأضاف أنهم امتنعوا عن زيارة الموقع المهجور حاليا  منذ نهاية العدوان،  الجيش الصمود أمامها".
 مقتل أبنائهم.بسبب مكانه الخطر، وكذلك ألنهم لم يجدوا لديهم تلك القوة النفسية للوصول إلى مكان 

داخل جيبات عسكرية مصفحة وبرفقة قائد المنطقة الجنوبية في  الخميسفي حين حضرت العائالت 
الجيش سامي ترجمان وقادة آخرين في الجيش، واطلعوا على أماكن مقتل أبنائهم، في حين وجدوا 

  نود.بعض الكتابات والرسومات على الجدران والتي مثلت اللحظات األخيرة في حياة الج
واختتم ساغي حديثه قائال  إنه لم يكن لدى الجنود القتلى أي فرصة للنجاة فقد فوجئوا بالنيران من 

 أكثر من اتجاه.
 54/55/4154، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 مليون جريمة على شبكة اإلنترنت 30 في "إسرائيل" شهور 10خالل  :وزارة األمن اإلسرائيلية .03

، نفذت في 1054رة األمن الداخلي اإلسرائيلية أنه منذ مطلع العام الحالي، بينت معطيات وزا
 10ألف مواطن، فوق جيل  911مليون جريمة على شبكة اإلنترنت، وتضرر نحو  90إسرائيل 

هانة. %10عاما، من الجرائم على الشبكة، بينها نحو   جرائم مالحقة وتهديد وا 
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هآرتس"، يوم الجمعة، فإن الشرطة ليست مستعدة لهذا في المقابل، وبحسب تقرير نشرته صحيفة "
 151الحجم من الجرائم على الشبكة. كما تبين أنه في السنوات األربع األخيرة تم فتح ما معدله 

 ملف سنويا في جرائم الحاسوب.
وبحسب استطالع، أجرته دائرة البحث في وزارة األمن الداخلي، تبين أن منذ مطلع العام الجاري 

جريمة في كل دقيقة بواسطة الحاسوب. وال تشمل  99بداية تشرين الثاني )نوفمبر( حصل وحتى 
 هذه المعطيات الجرائم التي نفذت بحق قاصرين.

(، Cyber gBullyinوتطلق الشرطة على مثل هذا النوع من الجرائم "المس عن طريق الشبكة" )
اتف خليوي أو كاميرا وأجهزة رقمية وتعرف على أنها "مس موجه ومتكرر ينفذ بواسطة حاسوب أو ه

أخرى". وتشمل "المالحقة، نشر إشاعات، إهانة، سخرية، تشهير، انتحال، تضليل، نشر معلومات 
شخصية، إبعاد، مقاطعة، ترهيب، تهديد، وابتزاز بواسطة الشبكات االجتماعية والمجموعات والمواقع 

 وألعاب الشبكة".
ررين من هذه الجرائم تقدموا بشكاوى رسمية للشرطة أو وزارة من المتض %5961كما بين التقرير أن 

عن مثل هذه الجرائم ألناس بدون صالحيات  %9564الرفاه أو وزارة االتصال وغيرها، بينما تحدث 
إلى مزود  %463لصديق، وتوجه  %1961لقريب للعائلة، بينما تحدث  %1961رسمية، وتحدث 

وأظهرت  إلى جهات أخرى. %1065اإلنترنت، وتوجه إلى موقع  %963اإلنترنت، بينما توجه 
وجاء  المعطيات أيضا أن نسبة النساء المتضررات أعلى من نسبة الرجال، ولكن ليس بفارق جدي.

هانة، في حين تحدث  %1961أن  عن جرائم سرقة  %5161تحدثوا عن جرائم مالحقة وتهديد وا 
عن استخدام  %5369اإلحراج، بينما تحدث معلومات خاصة ونشرها عبر الشبكة للتسبب باإلهانة و 

عن مالحقات ال تتوقف من  %1161وتحدث  هويتهم الشخصية أو مجرمين ينتحلون شخصيات.
جهات مختلفة مثل جمعيات دينية تطلب تبرعات عبر بيانات مسجلة، أو مؤسسات تجارية، أو 

إلى موقع إنترنت، أو  شركات تسويق مباشر، أو مالحقة للسيطرة على الحاسوب عن طريق الدخول
 استطالعات تجريها شركات.

ملف "مخالفة حاسوب"، وقدمت لوائح اتهام في بضعة  114تم فتح  1059يشار إلى أنه في العام 
ويتضح من تحليل نتائج الملفات التي  .1051عن العام  %3عشرات من الملفات، أي بزيادة 

اختراق  %51صلة بإعطاء معلومات كاذبة، ومنها ذات  %51فتحتها الشرطة في السنة األخيرة أن 
تشويش عمل  %4محو أو تغيير مواد في حاسوب، و %3حاسوب بهدف ارتكاب مخالفة، و

 دخول إلى المواد الموجودة في الحاسوب. %1نقل فيروس إلى الحاسوب، و %5الحاسوب، و
 54/55/4154, 48عرب 
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 اإلسرائيلي ديسكين يقول إن رسالة غانتس تكشف وصاية ونفاق الجيش .04

تواصلت "الحرب العالمية" اإلعالمية بين الجيش اإلسرائيلي والشاباك حول العدوان على قطاع غزة 
وتطرق رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، اليوم الجمعة، إلى رسالة رئيس أركان  واالستعداد لها.

ها من اتهامات الشاباك بأنه الجيش، بيني غانتس، إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واشتكى في
حذر في بداية العام الحالي من "نية حماس بفتح حرب مع إسرائيل" في صيف العام نفسه وأن 

واختار ديسكين التطرق إلى الموضوع من خالل صفحته على "فيسبوك"،  الجيش لم يستعد لذلك.
لي، من خالل رسالة الشكوى قائال إنه "جرى التعبير عن الوصاية والنفاق اإلعالمي للجيش اإلسرائي

 التي بعثها رئيس أركان الجيش، الذي تذمر فيها من أمور بينها كشف أسرار من جانب الشاباك".
وأضاف ديسكين، مقتبسا مقال المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، بأنه "شكواه 

باك في البرنامج )أي شكوى غانتس( حول كشف معلومات حساسة وأساليب عمل من جانب الشا
التلفزيوني كانت أقل إقناعا. وهذه المخاوف لم تمنع الجيش من إطالع وسائل اإلعالم على تفاصيل 
دقيقة الغتيال القيادي في حماس، أحمد الجعبري، قبل عامين. وقبل عام واحد فقط، نشر البرنامج 

 هاد".التلفزيوني تسجيالت لشبكة االتصال العسكرية من عملية اغتيال أبو ج
وتابع ديسكين محذرا أنه "من تجربتي فإن سيلحق ضرر وحتى أنه سيكون ضررا خطيرا، ألن 

 األجواء بين الجهازين وقيادتهما تؤثر كثيرا على التعاون والنتائج الميدانية".
وفي غضون ذلك، قالت "هآرتس" اليوم إن مراقب الدولة، يوسف شابيرا، يعتزم التدقيق في الخالفات 

 بين الجيش والشاباك. الحاصلة
 54/55/4154, 48عرب 

 
 نتنياهو يؤشر إلى عزمه تبكير االنتخابات تصعيدتقرير:  .05

طوى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أسبوعا  وصفه مراقبون بأنه : أسعد تلحمي –الناصرة 
المحتلة إلى البلدات  أحد أصعب األسابيع في واليته الحالية، بدأ بتمدد أعمال االحتجاج من القدس

العربية داخل إسرائيل، مرورا  باستقالة الوزير عمير بيرتس من الحكومة لعدم ثقته برئيسها، ثم 
خالفات علنية بين قيادة الجيش وقيادة جهاز االستخبارات أظهرت أن نتنياهو غير قادر على 

"إسرائيل اليوم" اليمينية ضبطهما، وتصويت الكنيست إلى جانب مشروع قانون يحد  من نفوذ صحيفة 
الموالية له، وانتهاء  بتصريح زعيمة "الحركة" وزيرة القضاء تسيبي ليفني بأنها على شفا مغادرة 

 االئتالف الحكومي المهزوز أصال .
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ورأى معلقون في الشؤون الحزبية أن هذه األوضاع هي التي دفعت نتنياهو إلى إطالق تصريحات 
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وقيادة السلطة الفلسطينية تلقفتها متشددة األسبوع الجاري ضد 

آذان الشارع اليميني بارتياح حتى ظنت أن مطلقها هو زعيم حزب المستوطنين "البيت اليهودي" 
 نفتالي بينيت أو زعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.

سيتم تبكيرها إلى العام المقبل حيال التفكك  ويسود الساحة الحزبية االعتقاد بأن االنتخابات العامة
اآلخذ في االتساع داخل االئتالف الحكومي، وتشكُّل "جبهة تحالف" جديدة ضد نتنياهو تضم أحزاب 
"يش عتيد" بزعامة وزير المال يئير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، و"الحركة" بقيادة ليفني، 

 يكود" من المعسكر المتشدد على زعيمه نتنياهو.في موازاة تمرد عدد من نواب "ل
نائبا ( إسقاط حكومة نتنياهو  91وراجت األسبوع الجاري إشاعات عن عزم "التحالف" الجديد )

نائبا ( المعارض وحركة  51وتشكيل حكومة جديدة بزعامة لبيد ومشاركة حزب "العمل" الوسطي )
ين اعتبروا هذا االحتمال خياليا ، مستبعدين تماما  أن (. لكن مراقب1( و"كديما" )9"ميرتس" اليسارية )

 تقبل "ميرتس" بالجلوس حول طاولة واحدة مع "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف.
أما السيناريو الذي يبدو واقعيا  أكثر، فيقضي بقيام نتنياهو بتبكير االنتخابات العامة الستحالة توافق 

ائل، وفي ظل استطالعات تفيد أن ال منافس له على زعامة مركبات ائتالفه في شأن غالبية المس
"ليكود"، وبالتالي على زعامة المعسكر اليميني، وأن أحزاب اليمين ستفوز بغالبية المقاعد البرلمانية. 
ويريد نتنياهو من تبكير االنتخابات المجيء بقائمة انتخابية جديدة لـ"ليكود" تكون أكثر ودية معه، 

لفه "التاريخي" والمريح مع أحزاب المتدينين المتزمتين )الحرديم( بعد أن تخلى عنهم والعودة إلى تحا
في الحكومة الحالية لمصلحة العلمانيين، خصوصا  بعد الصفعة التي وجهتها أحزاب ائتالفه الحالي 

تت إلى جانب مشروع قانون يحد  من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم".  له حين صو 
 51/55/4154الحياة، لندن، 

 
 التوتر بالقدس يضر باألسواق والمطاعم اإلسرائيلية :صحيفة هآرتس .06

ذكرت الصحافة اإلسرائيلية أن التوتر في مدينة القدس تسبب في أضرار اقتصادية ألصحاب 
المتاجر والمراكز التجارية المفتوحة في المدينة المحتلة، كما أصيبت المطاعم اإلسرائيلية أيضا 

 العتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين والمسجد األقصى.بضرر جراء تصاعد ا
وقالت صحيفة هآرتس قبل يومين إن أصحاب األعمال الذين ينشطون في شوارع القدس والمراكز 
التجارية المفتوحة يتحدثون عن ضرر ملحوظ في مبيعاتهم، بدأ منذ العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
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مطاعم شيف في القدس أنه بعد تصاعد التوتر تم إلغاء ما  غزة في الصيف الماضي، وذكرت إدارة
 من الطلبات الموجهة إلى المطاعم. %10و %40بين 

 54/55/4154الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 بهدم منزلها االحتالل يسلم أسرة الشهيد الشلودي قرارا   .07
دي أمس إن قوات الشلو  إيناسقالت والدة الشهيد عبد الرحمن الشلودي،  :وكاالت – القدس المحتلة

ساعة.  41االحتالل داهمت منزل العائلة في بلدة سلوان وسلمتها أمرا عسكريا بهدم المنزل خالل 
بهدم المنزل حتى  أمرا  وأضافت في تصريح لوكالة "وفا" أن قوات كبيرة داهمت المنزل وسلمتها 

 الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد األحد.
بإمكانية تقديم استئناف على قرار الهدم مستهجنة توقيت  أبلغتها وأشارت إلى أن شرطة االحتالل

 تسليمه، مضيفة: "اليوم )أمس( الجمعة وغدا )اليوم( السبت وال محاكم تعمل في دولة االحتالل".
51/55/4154الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 الضفةعلى نقطة عسكرية جنوب  عبوة ناسفة يلقيفلسطيني : إذاعة الجيش اإلسرائيلي .08

قال مصدر في الجيش اإلسرائيلي، مساء الجمعة، إن نقطة عسكرية تابعة له  :(األناضول) -ل السبي
ونقلت إذاعة  منطقة بجنوب الضفة، تعرضت إللقاء عبوة ناسفة دون قوع إصابات أو أضرار.ب

لنقطة الجيش اإلسرائيلي عن المصدر قوله، "ألقى شاب فلسطيني مساء اليوم عبوة ناسفة باتجاه ا
 العسكرية في قبة راحيل، شمال مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، دون وقوع إصابات".
وأضاف المصدر أن قوة من الجيش اإلسرائيلي، تقوم بعملية تفتيش وبحث عن الشاب الذي قام 

 بإلقاء العبوة الناسفة.
51/55/4154السبيل، عمان،   

 

 نذر بالخطر يوما  بدأ ي   55ب رائد موسى منذ نادي األسير: الوضع الصحي لألسير المضر  .09
الفلسطيني بأن الوضع الصحي لألسير المضرب عن الطعام  أكد محامي نادي األسيرالخليل: 

احتجاجا  على اعتقاله اإلداري، رائد موسى، بدأ ينذر بالخطورة، مشيرا  إلى أنه بات يعاني من مشاكل 
 ( يوما .11ه باإلضراب قبل )كغ( منذ شروع 11في الكبد، وفقد من وزنه )

ونقل المحامي عن األسير، إثر زيارته له، في مستشفى "برزالي"، بأن مخابرات االحتالل تقوم 
 لمطالبه أو أية وعودات إيجابية. بالضغط عليه إلنهاء إضرابه دون استجابة
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لبه واإلفراج ولفت األسير موسى إلى أنه مستمر  في إضرابه، ولن ينهيه حتى تتم االستجابة لمطا
 عنه.

54/55/4154قدس برس،   
 

 من فلسطينيي سورية قضوا خارج األراضي السورية الجئا   41مجموعة العمل:  .21
الجئ ا من فلسطينيي سورية  45وث قت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية استشهاد : لندن

لإلعالم" نسخة عنه،  وقالت المجموعة في بيان وصل "المركز الفلسطيني خارج األراضي السورية.
وأشارت إلى أن عدد ضحايا الحصار  الجئا  فلسطينيا  سورية قضوا خارج سورية. 45الجمعة، إن 

ضحية، فيما يستمر انقطاع  519على التوالي بلغ  431المتواصل على مخيم اليرموك لليوم 
 ي.يوم ا على التوال 91يوم ا، والماء لـ  110الكهرباء عن المخيم منذ أكثر من 

51/55/4154، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 في كفر كنا يدين زيارة أهرونوفيتش ولقائه رئيس المجلس ونائبه "التجمع الديمقراطي" .20

عمم التجمع الوطني الديمقراطي في كفر كنا بيان ا يوم الجمعة، عقب زيارة وزير األمن : 41عرب 
كفر كنا المحلي ونائبه جاء فيه: "بعد أن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش، ولقائه مع رئيس مجلس 

خبر اللقاء السري بين رئيس مجلس كفركنا المحلي مجاهد عواودة ونائبه عز الدين  وانفضحتأك د 
امارة ووزير االعدام اهرونوفيتش في مشتل البيت الحي في اطراف القرية، فإن ه يتعين علينا تسجيل 

 التالي:
د العبارات هذا اللقاء المتخاذل، والذي من شأنه . التجمع والقوى الوطنية في كفر 5 كنا يدينون بأش 

ومن أهدافه كما يبدو كسر اإلجماع الوطني الذي تشكل في أعقاب إعدام شهيدنا الغالي خير الدين 
 .حمدان

. في الوقت الذي تشك ل إجماع شامل بقيادة لجنة المتابعة حول ضرورة مطلب عزل أهرونوفيتش، 1
ا بقتل العرب وتقديمه للمحاكمة بصفته مسئوال عن الجرائم، نرى أن االجتماع تم الذي أصدر رخص  

 بكل وقاحة في بلد الشهيد وذلك قبل أن تجف دماؤه الزكية.
. إدارة المجلس المحلي اختارت اليوم أن تلعب دور حصان طروادة الختراق اإلجماع الوطني 9

  .ةواإلمعان في سياسة المداهنة وشرعنتها بحجج واهي
. نحذر أهلنا الغيورين من أن تنطلي عليهم الخدعة الممجوجة المضللة والتي تدعي أن التصعيد 4

 .والثبات على المواقف الوطنية يحجب الميزانيات عن المجلس المحلي
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. على إدارة المجلس المحلي الكف عن التستر خلف اللجنة الشعبية، ومحاولة الظهور وكأنها 1
 .متناغمة معها

ي ي مجموعة المحامين الوطنيين الذين واصلوا الليل بالنهار دفاعا عن المعتقلين وأسرهم، . نح9
 والذين لبوا نداء الواجب ونثمن األدوار التنسيقية والتنفيذية التي قامت بها اللجنة الشعبية.

54/55/4154، 48عرب   
 
 واالنتهاكات في القدس "حمدان"بإعدام  الناصرة: تظاهرة تنديدا   .22

تظاهر مساء الجمعة في دوار المدينة في مدينة الناصرة، مجموعة شبابية : رأفت ملحم محمد
احتجاجا  على انتهاكات قوات االحتالل في مدينة القدس، واستنكارا  لجريمة القتل التي حصلت في 

وأكد  عاما . 11بلدة كفركنا على يد الشرطة وراح ضحيتها الشاب خير الدين حمدان ابن الـ 
هرون على موقفهم من القضية معلنين صرخة غضبهم في وجه من ينتهك حقوقهم ويسلبهم المتظا

حريتهم، ومنددين بسياسة اإلعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات األمن اإلسرائيلية واستباحة الدم 
 العربي.

54/55/4154، 48عرب   
 
 "إسرائيل"إقالة رئيس التحرير العربي لصحيفة عبرية النتقاده التمييز في  .23

 41الصحافي ياسر العقبي فلسطيني من منطقة بئر السبع داخل أراضي : وديع عواودة -الناصرة 
هو العربي الوحيد حتى اآلن الذي ترأس تحرير صحيفة عبرية منذ عشر سنوات. هذا األسبوع سدد 

في وجه  ،5341ثمن التزامه وموقفه المهني واإلنساني في الدفاع عن أهالي النقب جنوبي مناطق 
دارة الصحيفة.  التمييز العنصري اإلسرائيلي. فسرعان ما تلقى رسالة إقالة من مالكي وا 

)سبعة( الصادرة في منطقة النقب عن مجموعة "معاريف".  وعمل العقبي في تحرير صحيفة "شيفع"
وصفارات األمان داخل  المالجئوفي مقاله االفتتاحي األخير تطرق العقبي لمسألة عدم توفير 

صابة عدة مواطنين عرب في منطقته خالل الحرب  البلدات العربية في النقب، واستذكر مصرع وا 
على غزة لعدم توفر تدابير السالمة واألمن. لكن هذه االنتقادات أثارت إدارة مجموعة "معاريف" التي 

ل أساء المقا أنسارعت الستدعائه، وفي جلسة استماع عاجلة اعتبر مديرها العام اودي فريدمان، 
العرب منهم( ال يرغبون في  )مستثنيا   على اليهود قراء الصحيفة، مشددا   أنللصحيفة، معلال 

االستماع لـ "مشاكل اآلخر"، العربي في هذه الحالة، بسبب الحرب، وأن هذا النشر أدى إلى المس 
 بشعبية الصحيفة وأرباحها.
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فق المعايير الصحافية، وان العرب في ولم تفلح محاوالت العقبي التوضيح لإلدارة بأنه تصرف و 
النقب هم جزء من قراء الصحيفة، ناهيك عن أن قراء الصحيفة ليسوا بالعنصريين حتى يرفضون 

 ".القارئاالستماع أللم اآلخر، إال أن اإلدارة اعتبرت هذا النشر "فشال في قراءة ذوق 
الصحافي والمهنية الصحافية التي هذا القرار يتجاهل العمل  إنوقال العقبي لـ "القدس العربي" 

 تستوجب عرض وكشف مشاكل وقضايا تستدعي الحل لمختلف شرائح المجتمع.
51/55/4154القدس العربي، لندن،   

 
 طفل مقدسي يفقد البصر بسبب االحتالل .24

سنة(، من بلدة العيساوية في القدس المحتلة، إنه فقد  55قالت عائلة الطفل صالح محمود ) :رام هللا
ن جمجمته تعرضت إلى الكسر بسبب الن ن عينه اليسرى تضررت أيضا ، وا  ظر في عينه اليمنى، وا 

 إصابته برصاصة معدنية أطلقها عليه جنود إسرائيليون من مسافة قصيرة أول من أمس.
وقال والده سامر لـ"الحياة" إن األطباء الذين يعالجون صالح في مستشفى "هداسا" اإلسرائيلي في عين 

لغوه أنه ال يوجد أي أمل له في أن يرى في عينه اليمنى، وأن النظر في عينه اليسرى أصيب كارم اب
بضعف نتيجة تعرضه إلى إصابة شديدة أدت إلى كسر في الجمجمة خالل مواجهات شهدتها البلدة. 
وأضاف أن صالح كان في طريقه إلى محل البقالة عندما أطلق عليه الجنود النار من مسافة قصيرة، 

ضيفا  أن عمليات جراحية عدة أجريت للطفل خالل خمس ساعات متواصلة، وأنه ما زال في غرفة م
 العناية المكثفة في المستشفى.

51/55/4154الحياة، لندن،   
 
 على النزوح لكردستان  بالموصل يجبر األسر الفلسطينية "داعش" :كردستان بإقليمالقنصلية الفلسطينية  .25

 510كردستان العراق أمس، عن نزوح نحو  إقليمقنصلية الفلسطينية في أعلنت ال: )بترا( - بغداد
وقال القنصل  .اإلرهابيأسرة فلسطينية من الموصل إلى كردستان بسبب تهديدات تنظيم داعش 

نظمي حزوري، خالل االحتفال بالذكرى العاشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر  أربيلالفلسطيني في 
في العراق يواجهون أوضاعا صعبة بسبب الظروف غير الطبيعية للبلد الفلسطينيين  أنعرفات، 

العائالت الفلسطينية للنزوح عن  أجبرتالخطيرة  األمنيةكسائر العراقيين. وأضاف أن تلك الظروف 
 منذ العاشر من حزيران الماضي عقب تمدد تنظيم داعش هناك. أربيل إلىمدينة الموصل 

51/55/4154الدستور، عمان،   
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 شبان من قطاع غزة أثناء قتالهم في صفوف "داعش" بالعراق ثالثةمقتل قدس الفلسطينية: ال .26
شبان من قطاع  9 أنأفادت مصادر من السلفية الجهادية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة،  :غزة

غزة ممن يقاتلون في صفوف ما يسمى بـ تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( 
الشبان الثالثة هم: شادي  أنوأوضحت المصادر  وا" خالل االشتباكات الجارية في العراق."استشهد

الدهودي ومحمد أبو عون ونور الدين أبو عيسى، مشيرة إلى أنهم في العشرينات من أعمارهم 
الشبان الثالثة قتلوا خالل االشتباكات والمعارك  أنإلى  وأشارت وثالثتهم يقطنون في جنوب القطاع.

 لتي تشهدها محافظة ديالي بالعراق.ا
54/55/4154القدس، القدس،   

 
 تهدد بكارثة اجتماعية الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزةبطالة معطيات:  .27

ينذر التزايد المستمر في معدالت البطالة التي ترتفع شهرا بعد شهر في : عبدهللا ريان -رام هللا 
ماعية وتنخر في أساساتها، وتحديدا في أوساط الشباب فلسطين بكارثة اجتماعية تهدد البنية االجت

 الذين يتلقفهم الضياع ويغير معتقداتهم ويسلخهم عن واقعهم المحلي وثقافتهم الوطنية وانتمائهم..
بمساومتهم على تصاريح العمل داخل األراضي  اإلسرائيليةويجعلهم عرضة للوقوع في شباك العمالة 

 سوءا   األوضاعة خارج البالد إلى غير رجعة األمر الذي يهدد ويزيد التفكير في الهجر  المحتلة، أو
 ويهدد الوجود والهوية والنسيج الوطني. وتعقيدا  

نماوما يزيد الطين بلة ال يتمثل في ارتفاع معدالت البطالة، فحسب   إعدادالتزايد المطرد في  وا 
 أودونما أفق لحل المشكلة  رتفاعاالالعاطلين عن العمل من جهة والتوقعات باستمرار األرقام في 

الصادر عن جهاز اإلحصاء الوطني حديثا أن نسبة  وقف رقعة اتساعها على األقل، ويوضح التقرير
ألف عاطل عن العمل،  51164أي ما يعادل  %5161العاطلين عن العمل في الضفة بلغت 

 ألف عاطل عن العمل.. 10065في قطاع غزة، أي ما يعادل  %4461و
 100ألف ا، بعد تدمير أكثر من  110قعات بارتفاع عدد العاطلين عن العمل في القطاع إلى وسط تو 

وأكد التقرير أن نسبة البطالة في الضفة والقطاع ارتفعت عن ما كانت  مصنع خالل العدوان األخير.
شخص، باإلضافة الرتفاع نسب الفقر  100عليه في الربع الثاني من العام الماضي بما يقارب 

وفق ا لتقرير مؤتمر  %11انعدام األمن الغذائي للعائالت الفلسطينية خاصة في غزة، حيث بلغت و 
 األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( األخير.

وتعتبر الشواغر الوظيفية عملة نادرة يتكاثر العاطلون على تعبئة طلباتها فور اإلعالن عنها، فيما ال 
عادلة في ظل هذه البيئة التي يفوق عدد العاطلين فيها أضعافا   تخضع فرص الوظيفة لمعايير
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مضاعفة ألعداد الشواغر الوظيفية المتوفرة، حيث تصبح معايير المنافسة صعبة وتسود الوساطة 
وأكد تقرير اإلحصاء أن األشهر الستة األولى من العام الجاري شهدت اإلعالن عن  والمحسوبية.

يعني أن حجم الطلب على الوظائف يفوق حجم العرض عليها بنسبة وظيفة شاغرة فقط، ما  5100
 .%510تزيد على 

51/55/4154البيان، دبي،   
 
 "القضية الفلسطينية وحل الدولة/الدولتينكتاب " عرض .28

رائف زريق " للكاتب القضية الفلسطينية وحل الدولة/الدولتين"ُيناقش كتاب : محمود الفطافطة عرض
الجدل الدائر بشأن حل الدولة وحل الدولتين، ، بيروتفي الفلسطينية مؤسسة الدراسات والذي 

وخصوصا إزاء انسداد أفق التسوية واألزمة التفاوضية المتواصلة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
مؤكدا أن حل الدولتين أجهزت عليه حكومات إسرائيل المتعاقبة، وأصبح عصيا على التحقيق، من 

ويهدف الكتاب إلى إغناء الفكر السياسي  ولة الواحدة ممكنا أو قابال للتحقيق.دون أن يكون حل الد
الفلسطيني وفتح آفاق النقاش خارج اأُلطر المكررة وحدود حركتها الراهنة بين حل الدولة وحل 
الدولتين. كما ُيقدم مراجعة لتاريخ فكرة الدولة الواحدة في كل من السياسة والفكر اليهودي والصهيوني 

 ن جهة، وفي الفكر السياسي من جهة أخرى، عارضا نقاط التقاطع واالفتراق.م
يتكون الكتاب من ثالثة فصول، إلى جانب "مقدمة مفهومية" وخاتمة. في المقدمة يستعرض الباحث 

 بعض النماذج العالمية المتعلقة بكيفية التعاطي مع الهويات الدينية واإلثنية المتصارعة.
د ثالثة نماذج، أولها: النموذج الفرنسي الليبرالي اإلنكاري الذي ُيمثل حالة وفي هذا الشأن ُيور 

راديكالية جدا واستثنائية تصل درجة العداء للهويات القومية الدينية، لتتحول العلمانية إلى عقيدة بحد 
كنه ال ذاتها. وثانيها النموذج األنغلوأميركي الذي ال يعترف رسميا بالمجموعات القومية الدينية، ل

ُيعادي وجود هذه المجموعات، بل يشجع على التعبير الثقافي عنها من دون تدخل الدولة واعترافها 
الرسمي بها. أما ثالثها فيتجسد في النموذج البلجيكي الذي يعترف رسميا بوجود قوميات متنوعة 

 داخل الدولة الواحدة.
54/55/4154الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 المصابين بالسكري في الضفة نساء من  %55وزارة الصحة:  .29

في المائة من المصابون بالسكري  11أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية أن  رام هللا:
 في الضفة الغربية المحتلة هم من النساء.
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وأضافت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري تلقته "قدس برس" أنه وفي العام 
حالة جديدة في كل مئة ألف  511معدل حدوث اإلصابة بالسكري لدى الفلسطينيين بلغ  1059

حالة جديدة لكل مئة الف نسمة من  519نسمة، وبلغ معدل اإلصابة بمرض السكري لدى الذكور 
حالة سكري جديدة لكل مئة الف نسمة من اإلناث، مشيرة إلى أن نسبة  531الذكور، ولدى اإلناث 
من مجموع  في المائة 41في المائة، بينما تبلغ نسبة الذكور  11لسكري تبلغ اإلناث بين مرضى ا

 مرضى السكري في فلسطين.
وتشير بيانات مركز المعلومات الصحية إلى أنه خالل السنوات السبع الماضية، أي من العام 

 أنضم إلى مرضى السكري الجدد المسجلين في وزارة الصحة في الضفة 1059وحتى العام  1001
مريضا جديدا من  4،159تسجيل  1059مريضا جديدا بالسكري، وشهد العام  11،914الغربية 

مرضى السكري في الضفة الغربية، ناهيك عن مرضى السكري غير المكتشف إصابتهم بالمرض. 
مراجعا من مرضى السكري،  911،931وأضافت الوزارة أنه راجع عيادات وزارة الصحة العام الفائت 

 في قطاع غزة. 19،159في الضفة الغربية و  113،511منهم 
54/55/4154قدس برس،   

 
 وحدة استيطانية جديدة في شرقي القدس 200مصر تدين قرار "إسرائيل" بناء  .31

قدس برس: أعربت الخارجية المصرية عن إدانتها البالغة للقرار اإلسرائيلي األخير ببناء  -القاهرة 
الشرقية، وأكدت أن هذا القرار من شأنه تدمير الجهود  وحدة استيطانية جديدة في القدس 100

المبذولة الستئناف مباحثات السالم بهدف التوصل إلى سالم عادل وشامل ودائم يستند إلي 
المرجعيات الدولية ومبادرة السالم العربية وحل الدولتين، وبما يؤدي إلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

 . 5391يونيو  4ود عاصمتها القدس الشرقية على حد
(، على ضرورة إسراع 59/55وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان له الخميس )

المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لوقف اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية في القدس الشرقية وبما 
 يحول دون انزالق المنطقة مرة أخرى إلى دائرة العنف.

 54/55/4154، قدس برس
 
 نباء عن نية فتح معبر رفح إلعادة العالقين إلى غزةأ .30

قالت مصادر مقربة من النظام الحاكم في مصر، أن القيادة تعتزم فتح معبر : وكاالت – 41عرب 
ا  رفح البري بينها وبين قطاع غزة إلعادة الفلسطينيين العالقين في سيناء إلى غزة، وعن نيتها أيض 
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مصر في ظل الظروف األمنية التي تمر بها منطقة شمال سيناء  إيجاد حل لدخول الفلسطينيين إلى
وأكدت هذه المصادر أن اتصاالت كثيفة تجري بين القيادة المصرية  وحظر التجول المفروض هناك.

والسلطة الفلسطينية عن طريق سفارة األخيرة في القاهرة، إليجاد حل لموضوع الفلسطينيين العالقين 
نسانية من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح البري لمعالجتهم في مشافي وأزمة إخراج الحاالت اإل

ورجحت هذه المصادر  مدن شمال سيناء، التي تقع حالي ا تحت طوق أمني فرضه النظام المصري.
أن إعادة فتح المعبر قد تتم في منتصف األسبوع القادم أو بداية األسبوع الذي يليه، فيما أعربت 

قاهرة عن استعدادها لتلقي أسماء العالقين في الجانب المصري، استعداد ا سفارة فلسطين في ال
 إلعادتهم لقطاع غزة. 

 54/55/4154، 48عرب 
 
 "اإلرهاب"هللا الثاني حذر من أن اعتداءات القدس ستربك الحرب على  عبد"الحياة":  .32

اني أبلغ وزير الخارجية أن العاهل األردني الملك عبدهللا الث "الحياة"علمت : تامر الصمادي -عمان 
األميركي جون كيري خالل زيارته عمان أول من أمس، استياء بالده من التصعيد اإلسرائيلي 
المستمر في القدس المحتلة والمسجد األقصى "في الوقت الذي تلقي فيه عمان بكل ثقلها في الحرب 

تمرار االعتداءات اإلسرائيلية على اإلرهاب" )ضد تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، محذرا  من أن اس
 من شأنه أن يربك الحرب الدولية التي تقودها واشنطن على اإلرهاب.

وفي حين تكتم المسؤولون األردنيون عن تفاصيل القمة التي جمعت أول من أمس العاهل األردني 
اة" إن "عمان وكيري ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، قالت مصادر أردنية رفيعة لـ"الحي

اتخاذ خطوات جادة  إلىاعتبرت أن ما تقوم به إسرائيل يربك الحرب على اإلرهاب، ويدفع عمان 
تجاه العالقات مع إسرائيل". وربطت عودة السفير األردني إلى إسرائيل بإنهاء االعتداءات اإلسرائيلية 

 على القدس والمقدسات.
ضغوطا  على الرئيس محمود عباس )الذي زار  كيري مارس"في السياق ذاته، قالت المصادر إن 

تخفيف حدة التوتر في الشارع الفلسطيني، في الوقت الذي حذر  إلىعمان أول من أمس(، ودعاه 
 ."فيه عباس من أن ما تقوم به إسرائيل يهدد باندالع انتفاضة فلسطينية تهدد مستقبل عملية السالم

 51/55/4154الحياة، لندن، 
 
 يعيد سفيره إلى "تل أبيب" حتى يرى أدلة ملموسة على نزع فتيل التوترات لنجودة: األردن  .33

أكد وزير الخارجية األردني ناصر جودة أن األردن لن يعيد سفيره إلى "تل أبيب" الذي : وكاالت
استدعاه األسبوع الماضي احتجاجا  على االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس حتى يرى أدلة ملموسة 
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نزع فتيل التوترات، ومضى قائال  "على "إسرائيل" أن تزيل كل عناصر عدم االستقرار على إجراءات ل
 التي نراها، علينا أن ننتظر لنرى هل سيحدث هذا".

 51/55/4154الخليج، الشارقة، 
 
 قصىتطالب باالنتصار للمسجد األ األردن مسيرات في محافظات .34

مسجد  أمامانطلقت بعد صالة الجمعة أيوب: ليالي  ،ماجد الخضري د. -المزار الجنوبي  ،الزرقاء
نصرة المسجد  إلىعمر بن الخطاب وسط مدينة الزرقاء أمس، مسيرة شعبية دعا فيها المشاركون 

التي يتعرض لها من قبل المستوطنين والحكومة  اإلسرائيليةوالدفاع عنه من الهجمة  األقصى
على ثالثمائة شخص شارع عمر بن الخطاب وجابت المسيرة التي شارك فيها ما يزيد  .اإلسرائيلية

جل أوسط الهتافات المنددة بالسكوت على ما يجري في القدس، والمطالبة بالتحرك العاجل من 
 على الوضع القائم في المدينة المقدسة. "إسرائيل"ووقف التغييرات التي تجريها  "األقصى"الدفاع عن 

، شدد الحراك خالل وقف ة احتجاجية بعد صالة الجمعة أمام مسجد جعفر وفي المزار الجنوبي وعي 
في فلسطين والقدس والحفاظ عليها  اإلسالميةن مكانة المقدسات أ، على أمسطالب  أبيبن 

 مطالبهم. أولوياتولى أالفاعلة حيالها تمثل  اإلجراءاتوصونها واتخاذ 
 51/55/4154الرأي، عمان، 

 
 املة في فلسطينميزانية البنوك األردنية الع مليار دينار 4.2 .35

بلغت الميزانية الموحدة للبنوك األردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر : هال أبوحجلة -ان عم  
، فقد األردني وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي ،مليار دينار 461أيلول من العام الحالي 

بالعمالت  مليونا   590دينار ومليون بال 9461مليون دينار، منها  534بلغ النقد في الصندوق 
مليون بالدينار  195مليار دينار منها  561لدى الجهاز المصرفي  األرصدةوبلغت  األجنبية.

بالعمالت األجنبية. أما التسهيالت االئتمانية التي منحتها البنوك فقد بلغت حتى نهاية الربع  5601و
بالعمالت  413مليون بالدوالر و 305مليون بالدينار و 151مليار دينار منها  561األول من 

 األجنبية األخرى.
مليون  15مليون بالدينار و 415مليون دينار منها  101المالية  األوراقوبلغت موجودات محفظة 

مليون بالدينار  3461مليون دينار، منها  599 األخرىوبلغ بند الموجودات  بالعمالت األجنبية.
مليون  191سب البيانات، فقد بلغت ودائع الجهاز المصرفي مليون بالعمالت األجنبية. وبح 4569و

 965أما ودائع العمالء فقد بلغت  مليون بالعمالت األجنبية. 530مليون بالدينار و 4164دينار منها 
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 األجنبيةمليون بالعمالت  5609مليار بالدوالر و 565مليونا بالدينار و 314مليار دينار منها 
مليونا  499مليون دينار منها  110الحتياطات والمخصصات فقد بلغ أما رأس المال وا األخرى.

أيلول من  أما بند المطلوبات أخرى، فبلغت حتى نهاية شهر بالعمالت األجنبية. 549بالدينار و
 مليونا بالعمالت األجنبية. 549مليونا بالدينار و 35مليون دينار، منها  194العام الحالي 

البنك المركزي، فإن عدد البنوك األردنية التي لها فروع في فلسطين  وبحسب البيانات الصادرة عن
مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين الضفة  4و فرعا   15بنوك رئيسة يتفرع منها  1فهي 

 الغربية وقطاع غزة. 
 51/55/4154الدستور، عمان، 

 
 نقل األسير حماد إلى سجن ريمون الصحراوي .36

ت سلطات االحتالل الصهيوني األسير األردني عالء حماد من سجن نقل: حمدان الحاج - انعم  
واألسير حماد معتقل منذ  النقب إلى سجن ريمون الصحراوي، دون الكشف عن سبب النقل.

عاما ، بتهمة االنتماء لحركة حماس  51، حيث صدر بحقه حكم بالسجن مدة 14/55/1009
 يوم. 100عن الطعام ألكثر من  والتخطيط ألسر جندي صهيوني، وخاض إضرابا مفتوحا

 51/55/4154الدستور، عمان، 
 
 : رموني للكالب ويعاملونني كالكلبلصالح "إسرائيل"أخطر العمالء اللبنانيين  .37

وديع عواودة: كشف عميل لبناني كبير في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس أن  -الناصرة 
 ثالثة عقود خان فيها وطنه وشعبه وعائلته. تعامله اليوم معاملة الكالب بعد خدمة "إسرائيل"

عاما( ابن إلحدى العائالت الشيعية الغنية في ضاحية بيروت الجنوبية، ولد  13أمين عباس الحاج )
وتربى في بيت متدين يمتاز بوعي وطني وما زال يحتفظ بصور والده مع رؤساء لبنان على شاشة 

 هاتفه المحمول ومنهم الراحل كميل شمعون.
 51/55/4154دس العربي، لندن، الق

 
 مع القدس وقفات وحمالت بإسطنبول تضامنا   .38

تواصلت لألسبوع الرابع على التوالي الفعاليات الشعبية التي تشهدها : خليل مبروك - إسطنبول
المدن التركية المختلفة، نصرة للقدس ورفضا لالعتداءات اإلسرائيلية المستمرة على المسجد األقصى 

ملت األنشطة التي شهدتها إسطنبول كبرى مدن البالد الجمعة رسائل ومطالبات بتحرك وح المبارك.



 
 
 
 

           41ص                                     3333 العدد:    51/55/4154 السبت التاريخ:

شبابي حول العالم للدفاع عن حق الشباب الفلسطيني في الصالة بالمسجد األقصى المبارك، وكسر 
 المعايير اإلسرائيلية التي تحول دون تمكينهم من ذلك.

صار القضية الفلسطينية بدعوة من منتدى شباب واحتشدت جموع غفيرة من المواطنين األتراك وأن
العالم اإلسالمي للحوار والتعاون في عدة ميادين تركية قبيل صالة الجمعة، بمشاركة فعاليات 

وشهدت الوقفات اإلعالن عن إطالق  ومؤسسات ناشطة في مجال الدفاع عن المسجد األقصى.
ة الداعية إلى كسر القيود اإلسرائيلية التي وسم )هاشتاغ( إلكتروني لجمع أخبار الفعاليات واألنشط

 تحد من وصول الشباب الفلسطيني إلى المسجد األقصى المبارك.
 54/55/4154الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيلـ"خطيب جمعة طهران: صواريخ إيران قادرة على ضرب أي نقطة ب .39

صواريخ إيران البالستية  قال خطيب صالة الجمعة المؤقت في طهران موحدي كرماني إن: الجزيرة
وقال إن مخاطبة إيران بلغة  قادرة على ضرب أي نقطة في إسرائيل إذا ما اعتدت على بالده.

إلى أنه ال سبيل للتعامل مع بالده إال بالحوار والمفاوضات "على أساس  التهديد "عمل أحمق"، مشيرا  
قها في الحصول على الطاقة النووية وأضاف أن طهران لن تتنازل عما وصفه بح االحترام المتبادل".

وذكر أن عدم التوافق في المفاوضات مع مجموعة  وتخصيب اليورانيوم "بأي شكل من األشكال".
 كية.يدول خمسة زائد واحد أفضل من قبول اإلمالءات األمر 

 54/55/4154الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 لة فلسطينلالعتراف بدو  البرلمان اإلسباني يناقش الثالثاء اقتراحا   .41

قدمه الحزب  يناقش البرلمان اإلسباني، في جلسة عامة الثالثاء المقبل، مقترحا   :وفا – مدريد
من القناعة التامة بأنه  االشتراكي، يحث الحكومة االسبانية على "االعتراف بفلسطين كدولة، انطالقا  
ى اتفاق سالم من خالل من خالل وجود دولتي إسرائيل وفلسطين، فإن ذلك سيمكنهما من التوصل إل
 الحوار والتفاوض وضمان األمن، واحترام حقوق المواطنين واستقرار المنطقة".

 كما يحث المقترح الحكومة على أن يكون هذا االعتراف منسقا مع االتحاد األوروبي.
ول مرة، ووفقا لبيان صادر عن البعثة الفلسطينية في إسبانيا، فإن البرلمان اإلسباني ربما سيوافق، وأل

على االعتراف بدولة فلسطين، إذا حصل تقدم في المفاوضات التي يجريها وزير الخارجية والحزب 
وجاء في البيان أن رئيس الدبلوماسية اإلسبانية خوسيه  الشعبي مع الحزب االشتراكي االسباني.

مع الناطقة غارثيا مارغايو اجتمع صباح أمس األول، على هامش النقاش الخاص بموازنة وزارته، 
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الرسمية باسم لجنة العالقات الخارجية ترينيداد خيمينيث من الحزب االشتراكي، ومع جوردي شوكال 
" الكاتاالني، وخوسيه ماريا بينيوت من الحزب الشعبي، من أجل مناقشة قضية CiUمن حزب "

 االعتراف، وكيفية التوصل لذلك.
ية اإلسباني ال يرفض المبادرة االشتراكية، وحسب بعض المصادر الدبلوماسية؛ فإن وزير الخارج

التي ال تتحدث عن وقت معين لهذا االعتراف، وتترك الموضوع بين يدي الحكومة لترجمتها واقعا 
على األرض، ولكنه يصر على أن مثل هذه الخطوة يجب أن يتم التنسيق والتشاور بشأنها مع 

 عملية السالم. الشركاء األوروبيين، كما اشترط أن تخدم هذه الخطوة
وأبدت صاحبة االقتراح ترينيداد خيمينيث، وهي وزيرة الخارجية اإلسبانية السابقة، استعدادها للموافقة 

كحل وسط سيتم طرحه من طرف الحزب  تعديليا   على مقترح الحكومة، وقالت إنها تنتظر مقترحا  
 الشعبي.

على النص الذي سيطرح من أجل  وتوقعت بعض المصادر البرلمانية أن يتم التوصل إلى توافق
 ذلك، حيث تم التصويت عليه باإلجماع، ما يعطي هذا االعتراف وزنا سياسيا مهما.
 51/55/4154الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مهددون بالترحيل من مصر وسوريا   فلسطينيا   الجئا   70منظمة العفو تحذر: نحو  .40

السلطات المصرية الى االفراج عن نحو سبعين  دعت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة :القاهرة
، معظمهم فلسطينيون وكانوا فروا من النزاع الدائر في سورية، ويتم اعتقالهم حاليا "في شكل الجئا  

 99وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق االنسان ان  غير قانوني" ومهددون بـ"الترحيل الوشيك".
من سورية وعثرت عليهم  أتوافلسطينيا  19م مجموعة من الجئا على االقل معتقلون حاليا، بينه

 البحرية المصرية على جزيرة تبعد اربعة كلم شمال مدينة االسكندرية.
اكتوبر الماضي بعدما األول/ واوضحت المنظمة في بيان ان هؤالء تخلى عنهم مهربوهم في تشرين 

 وعدوهم بنقلهم الى اوروبا.
نوفمبر لكن مديرية أمن / عنهم في الخامس من تشرين الثاني إلفراجباواضافت ان "النائب العام أمر 

ان بين  إلىسورية"، مشيرة  إلىالدولة اصدرت بحقهم مذكرات ترحيل. وهم مهددون بالترحيل قسرا 
 عاما. 59و أشهرامرأة على االقل وعشرة اطفال تراوح اعمارهم بين ثمانية  51الالجئين 

لندن ان خمسة فلسطينيين فروا من قطاع غزة بعد العدوان  وتابعت المنظمة التي مقرها في
 اإلسرائيلي االخير معتقلون بدورهم ومهددون بإعادتهم الى القطاع.



 
 
 
 

           47ص                                     3333 العدد:    51/55/4154 السبت التاريخ:

وقالت حسيبة الحاج صحراوي، المديرة المساعدة لمنظمة العفو في الشرق االوسط، ان السلطات 
لتي تفرض تقديم الحماية واللجوء الى المصرية "تتنكر في شكل رهيب اللتزاماتها الدولية والدستور ا

 من يسعون للجوء الى بالدها".
 51/55/4154القدس، القدس، 

 
 لوقف استغالل الموارد الطبيعية العربية "إسرائيل"لجنة أممية تدعو  .42

اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة الليلة قبل الماضية نص  :بترا - نيويورك
لوقف استغالل الموارد الطبيعية في األراضي العربية المحتلة. وبحسب النص  إسرائيلدعو قرار ي

الذي وافقت عليه اللجنة المعنية بالشؤون االقتصادية والمالية، فان الجمعية العامة ستطلب من 
 إسرائيل وقف استغالل وتعريض الموارد الطبيعية في األرض الفلسطينية المحتلة والجوالن السوري

 المحتل للضرر. 
كما وافقت اللجنة الثالثة، المعنية بالشؤون االجتماعية واإلنسانية والثقافية على نص يعتبر الـخامس 

. ويشير النص، الى أن هناك مستويات "اليوم العالمي لمهارات الشباب"عشر من تموز من كل عام 
 1059ونصف المليون في العام مليون  14عالية من البطالة بين الشباب، والتي تقدر عالميا بـ 

تعيش الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية. ويعترف النص الذي تم اعتماده دون تصويت، بأن 
تعزيز اكتساب مهارات الشباب من شأنها أن تعزز قدراتهم في علم الحياة وخيارات العمل وتمكنهم 

 من الوصول إلى أسواق العمل المتغيرة.
ص، فإن الجمعية العامة، ستدعو جميع الدول األعضاء والمنظمات الدولية وبموجب احكام الن

 واإلقليمية ومنظومة األمم المتحدة لالحتفال باليوم العالمي للشباب في مهارات بطريقة مناسبة.
 51/55/4154الرأي، عمان، 

 
 "إسرائيل"واشنطن ترفض المقارنة بين سياسة هدم المنازل في مصر و .43

رفضت واشنطن المقارنة بين هدم المنازل الذي تمارسه السلطات اإلسرائيلية  :ولاألناض –واشنطن 
 في الضفة الغربية ومثيله الذي تمارسه مصر في سيناء )شمال شرق(.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية األمريكية جنيفر بساكي قد وصفت عمليات هدم المنازل الذي 
أحد "و "غير منتج"الموجز الصحفي من واشنطن على أنه  في الضفة الغربية أثناء "إسرائيل"تمارسه 

ورفضت بساكي استخدام التعابير نفسها في وصف قيام الحكومة  ."العوامل المساهمة في التوتر
كان هنالك "المصرية بهدم منازل في سيناء والتي استخدمتها في وصف السلطات اإلسرائيلية، بقولها 
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رم قلق مصر بخصوص أمنهم في المنطقة )سيناء( وندعم حقها تحديات أمنية خطيرة في سيناء، نحت
في الدفاع عن نفسها، ونتوقع أنهم سيضمنون مراعاة حقوق أولئك الذين يتم تهجيرهم وأن يتم 

وأكدت اختالف الوضع بين  ."تعويضهم بشكل منصف، وهو أمر قد نواصل طرحه على المصريين
 ."إسرائيل"ما يحدث في مصر و

 51/55/4154لندن،  القدس العربي،
 
 ورام هللا "إسرائيل"وزير الخارجية األلماني يزور  .44

 "إسرائيل"فالتر شتاينماير اليوم وغدا   -يزور وزير الخارجية األلماني فرانك : أ ف ب -برلين 
واألراضي الفلسطينية وسط توتر في القدس كما اعلن متحدث الجمعة في برلين. وقالت الناطقة باسم 

ن شتاينماير يرغب في االطالع شخصيا  على الوضع بعد ان إرتن شافر خالل تصريح الخارجية ما
تصاعدت المواجهات في األسابيع الماضية في القدس الشرقية بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في 

 . "ال تحقق عملية السالم تقدما  "حين 
عباس ووزير خارجيته رياض  وأضافت ان شتاينماير سيزور اليوم رام هللا للقاء الرئيس محمود

المالكي، كما يتوجه غدا  الى إسرائيل حيث يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ونظيره اإلسرائيلي 
 أفيغدور ليبرمان، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، وكذلك الرئيس رؤوفن ريفلين.

 51/55/4154الحياة، لندن، 
 
 "إسرائيل" د  إلكترونية واسعة ض "األنونيمس" تخوض حربا   .45

نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور أن  51/55/4154القدس العربي، لندن، نشرت 
لكترونية التي المضادات اإلسرائيلية رغم التحذيرات المسبقة فشلت في صد هجمات من الصواريخ اإل

ن. واخترق ، والمتعاطفة مع الفلسطينيي"أنونيموس"الدولية الشهيرة باسم  "الهاكرز"بدأتها مجموعة 
أمس،  اإلنترنتمبرمجون من هذه المجموعة العديد من المواقع الرسمية اإلسرائيلية على شبكة 

 ووضعوا على واجهاتها عبارات وصورا تتعاطف مع الفلسطينيين.
وجاء الهجوم الجديد لهذه المجموعة التي سبق وأن شنت العديد من الهجمات اإللكترونية على 

نجاحات كبيرة، كرد على األفعال اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى من  إسرائيل، وسجلت خاللها
 اقتحامات وتدنيس ومنع المصلين المسلمين من الوصول إليه.



 
 
 
 

           43ص                                     3333 العدد:    51/55/4154 السبت التاريخ:

، "أنونيموس"وقد تعطل بالفعل العديد من المواقع اإلسرائيلية الرسمية، ووضعت مجموعة المهاجمين 
عبارات مناصرة للفلسطينيين، وصور لمجازر  روابط لهذه المواقع، ليتضح عند فتحها احتواؤها على

 إسرائيلية ارتكبت بحق سكان غزة.
هذه في اختراقها، موقع الهيئة العامة للتنمية  "الهاكرز"وكان من بين المواقع التي نجحت مجموعة 

الحكومي، وموقع فريق مكابي بيتح تكفا، وموقع جامعة واشنطن األمريكية في إسرائيل، وموقع 
 موقع البنوك، وكذلك مواقع الطيران، ووزارة المواصالت وبوابة الحكومة اإللكترونية.الكنيست، و 

اختراق من قبل أنونيموس، هذه هي دعوة " "الهاكرز"وعلى أحد المواقع التي جرى اختراقها كتب 
ملحة لجميع الهاكرز ومنظمات حقوق اإلنسان والنشطاء في جميع أنحاء العالم لتتحد مرة أخرى 

 ."حملة ضد إسرائيل، وكشف نشاطهم اإلرهابي في العالموتبدأ 
، وأن "رد فعل طبيعي ومقبول"المجموعة كتبت أن إطالق الصواريخ من المقاومة في غزة يعد 

 ."لم تكن موجودة وان فلسطين هي وطننا"إسرائيل 
عبر ذكرت  األنونيموسنقال  عن )وام( أن مجموعة  51/55/4154الخليج، الشارقة، وذكرت 

حسابها الرسمي على شبكة التواصل االجتماعي أنه مع بداية الهجوم على المواقع الحكومية 
"اإلسرائيلية" اإللكترونية بدأت مؤشرات البورصة "اإلسرائيلية" باالنخفاض وتضخم الخسائر المالية 

العنكبوتية "إسرائيل". وشارك العديد من جماعات الهاكرز المنتسبة للمنظمة في الهجوم على الشبكة ـل
"اإلسرائيلية" في محاولة منها لحجب "إسرائيل" عن اإلنترنت وتدمير اقتصادها وسحب الملفات 

 عليها.والوثائق المهمة التي تمثل ورقة ضغط 
في السياق، نفسه نشر المجهولون روابط العديد من المواقع "اإلسرائيلية" التي تم حجبها عن الخدمة 

  تروني.إلكموقع  900وبلغت أكثر من 
 

 الذهب َفَقد كثيرا  من بريقه هذه السنة .46
يمث ل الذهب وسيلة تحوط جذابة وحافظة للثروة عند ضعف العمالت الورقية ومالذا  : زياد الدباس

آمنا  في أوقات عدم اليقين، واالضطرابات السياسية واالقتصادية، وتقلبات أسواق الصرف، إضافة 
اهم عدم اليقين العالمي في ارتفاع الطلب على الذهب من إلى كونه وسيلة تحوط من التضخم. وس

األفراد والمؤسسات والمصارف المركزية والصناديق السيادية باعتباره أصال  سائال  موثوقا  به وبقيمة 
 مخزونه للثروة.

األميركي العمالق إفالسه  "ليمان براذرز"وهرع المستثمرون إلى شراء الذهب عندما أعلن مصرف 
، وحين بدأت أزمة منطقة اليورو، ولما خسرت الواليات المتحدة تصنيفها االئتماني 1001عام 
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الممتاز، إضافة إلى فترات التذبذب الكبير في أسعار العمالت الرئيسة، ما شجع المصارف 
الذهب لتعزيز وتنويع احتياطاتها. وكان ارتفاع المركزية، خصوصا  في الدول الناشئة، على شراء 

 أسعار الذهب خالل تلك الفترات مؤشرا  إلى تراجع الثقة بالدوالر.
ويمكن تقسيم الفترات التي ارتفعت فيها األخطار في األصول المالية التقليدية وفي سندات الدين 

حو عقد من الزمن بين بداية السيادية، ما عزز أداء الذهب، إلى ثالث فترات. واستمرت األولى ن
ضعفا ، وتخللتها نسب نمو  51، وشهدت هذه الفترة صعود أسعار الذهب 5310السبعينات وعام 

متدنية القتصادات الواليات المتحدة وأوروبا، ومستويات عالية للتضخم والبطالة. وشهدت هذه الفترة 
المقر بعد الحرب العالمية الثانية.  "دزبريتون وو "التخلي عن ارتباط الدوالر بالذهب، ما ألغى نظام 

 وشهدت هذه الفترة حرب أكتوبر والثورة اإليرانية واحتالل االتحاد السوفياتي ألفغانستان.
في المئة من قيمته  10سنة فشهدت فقدان الذهب أكثر من  10أما الفترة الثانية والتي استمرت نحو 

ه الفترة تحسن في أداء االقتصاد األميركي . وتخلل هذ1005إلى نهاية  5315وامتدت من مطلع 
واتفاق بين المصارف المركزية على تنظيم عمليات بيع الذهب. وامتدت الفترة الثالثة من مطلع 

، وشهدت ارتفاع أسعار الذهب ستة أضعاف، وتخللتها أزمة االئتمان 1051إلى نهاية  1001
هب، ما ساهم بارتفاع سعره إلى أعلى مستوياته العالمية وزيادة المصارف المركزية احتياطاتها من الذ

 .1055دوالرا  لألونصة خالل أيلول )سبتمبر(  5310تاريخيا  فوق 
عندما تجاوز سعره حاجز ألف دوالر للمرة األولى، ومع  1001وبدأت دورة ارتفاع المعدن هذه عام 
، وأدت قنبلة تخفيض دوالر 5400قفز سعر الذهب إلى  1050بداية أزمة الديون األوروبية عام 

اقتصاد في العالم وأهم عملة دولية، إلى ارتفاع  أكبرالتصنيف االئتماني للواليات المتحدة، صاحبة 
دوالرا  لألونصة. ومع استمرار االرتفاع حقق المستثمرون عائدات نسبتها  5151سعر الذهب إلى 

ا ساهم في توسيع قاعدة ، م1050في المئة عام  51وعائدات نسبتها  1003في المئة عام  11
المستثمرين والمضاربين فتجاوزت قيمة مشترياتهم من الذهب على المستوى العالمي مشتريات 

سنة من االرتفاعات  51لينهي  1059المستهلكين للمرة األولى خالل ثالثة عقود. وجاء عام 
ه خالل حزيران في المئة بعدما انخفض سعر  11المتتالية في أسعار الذهب التي تراجعت بنسبة 

 دوالرات. 5101دوالرا  قبل ان يبلغ سعره نهاية العام  5510إلى  1059)يونيو( 
وال يشكل االستثمار في الذهب أكثر من اثنين في المئة من مجموع رأس المال العالمي المستثَمر 

تراجع  لذلك لم يكن النفجار فقاعة الذهب تأثير واضح في االقتصاد العالمي. وتمثلت أبرز أسباب
سعر الذهب خالل العام في إعالن مجلس االحتياط الفيديرالي األميركي جدوال  محـــتمال  للتـــخفيف 
التدريجي من برنامج اإلنعاش النقدي، إضافة إلى االرتفاع القوي لمؤشرات أسواق المال األميركية 
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الذهب كأداة تحوط ضد واستمرار العديد من الدول في معاناة انكماش األسعار، ما يقلل جاذبية 
 التضخم.

وتتفاوت توقعات المحللين والمتخصصين حول أداء الذهب خالل هذا العام لكن معظمها متشائم، 
وفي مقدمها توقعات العديد من المصارف الكبرى، على رغم صعوده بنسبة ثالثة في المئة األسبوع 

لوظائف األميركية التي جاءت اقل الماضي نتيجة مشتريات لتغطية مراكز مكشوفة بعد نشر بيانات ا
من التوقعات. ويعزز من هذه التوقعات السلبية صعود الدوالر وتعافي االقتصاد العالمي باعتبار ان 
هذا التعافي عامل مهم لجهة مساهمته في تالشي جاذبية الذهب كبديل للدوالر والعقارات واألسهم 

ديرالي األميركي سعر الفائدة عاجال  أم آجال ، والسندات مع توقعات بأن يرفع مجلس االحتياط الفي
علما  أن الذهب وبخالف األصول األخرى ال يحقق أي دخل للمستثمرين بينما يمكن االستفادة من 
شراء الذهب عندما تكون العائدات الحقيقية على األموال النقدية والسندات سالبة. وبعد فترة االنتعاش 

ص معظم المحافظ االستثمارية الكبيرة ما نسبته خمسة في المئة القوية التي شهدها سعر الذهب خص
من موجوداتها لالستثمار في الذهب بينما كان مثل هذا التخصيص قبل فترة االنتعاش قرارا  غير 

 عقالني.
 51/55/4154الحياة، لندن، 

 

 حماس تراقب تراجع "حركة الن هضة" بقلق وترق ب .47
، وهـي االنتخابـات األولـى 19/50االنتخابـات التونسـي ة فـي  ترق بـت أوسـاط حمـاس: عـدنان أبـو عـامر

، وفي ظل  الحرب التي تشـن ها األنظمـة 1059باإلخوان المسلمين في مصر في يوليو  "اإلطاحة"بعد 
ــــى الحركــــات اإلســــالمي ة. ــــة عل وجــــاءت متابعــــة حمــــاس لالنتخابــــات التونســــي ة وتراجــــع "حركــــة  العربي 

مكان تكـرار تراجـع "الن هضـة" مـع الن هضة"، للتعر ف على مزاج ال رأي العام العربي  تجاه اإلسالمي ين، وا 
 حماس، إذا ما قد ر لالنتخابات الفلسطيني ة أن تحصل.

وقال مسؤول العالقات الدولي ة في حماس في غـز ة باسـم نعـيم لــ"المونيتور": "إن  الظـروف الموضـوعي ة 
ذا كانــت بــين حمــاس و"الن هضــة" ليســت متســاوية، فلكليهمــا أو  ــة ال تنطبــق علــى اآلخــر، وا  ضــاع خاص 

ـــة، فإن هـــا عنـــد حمـــاس لهـــا عالقـــة بالصـــراع مـــع  داري  ـــة وا  معـــايير الفـــوز والتراجـــع لـــدى "الن هضـــة" مدني 
، والجانــــب السياســــي  يطغــــى علـــى تجربتهــــا فــــي الحكــــم". أضـــاف: "رغــــم أن  ظــــروف العمــــل و  المحتـــل 

جربة التونسي ة، لكن ذلك ال يلغي أن  إلسالميي "حركة الفلسطيني  المقاوم لدى حماس ال تتوافر في الت  
 الن هضة" فكرا  سياسي ا  متقد ما  عن سواهم من اإلسالمي ين في المنطقة".
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ـابقة  حكومـةالومن جهته، أشار أحمد يوسف، وهو المستشار السياسي  لـرئيس  حمـاس  التـي قادتهـاالس 
ائج االنتخابـــات التونســـي ة أشـــعرته باالرتيـــاح، ، إلـــى أن  نتـــ1/55هني ـــة، فـــي مقـــال نشـــره فـــي  إســـماعيل

 وقال: ألن نا كإسالميين بدأنا نعي درس السياسة، والت سليم بما يفرزه صندوق االقتراع من نتائج.
ــا رئــيس لجنــة الر قابــة وحقــوق اإلنســان فــي المجلــس التشــريعي  فــي حمــاس يحيــى موســى فقــال فــي  أم 

حمـــاس و"الن هضـــة" غيـــر موضـــوعي ة، فـــاألولى تقـــود مشـــروعا  حـــديث لــــ"المونيتور": "إن  المقارنـــة بـــين 
. لـذلك، تختلـف قواعـد اللعبـة لـديهما، مـع أن   تحرري ا  تحت االحتالل، فيما الثانية تعيش في بلد مسـتقل 
الوضــع الفلســطيني  يحتــاج مـــن حمــاس إلــى مراجعـــة شــاملة، مــن دون العـــودة إلــى االنتخابــات، التـــي 

".ستعق د المشهد السياسي  أك أضاف: "إن  تراجـع "الن هضـة" فـي تـونس، يـنعكس و  ثر من الوضع الحالي 
ز أمامها هوامش معي نة في التحـر ك  سلبا  بالت أكيد على وضع حماس بين الفلسطيني ين، رغم أن ه قد يعز 
لـــم تكـــن موجـــودة ســـابقا ، فــــحماس حركـــة مقاومـــة أكثـــر مـــن كونهـــا حزبـــا  سياســـي ا  أو أداة فعـــل سياســـي  

 ة كـ"الن هضة".سلطوي  
 

 حماس بين اإلخوان و"الن هضة"
إن  الملفـــت أن  للســـلطة الفلســـطيني ة عالقـــات طي بـــة مـــع "الن هضـــة"، إذ أرســـل الـــر ئيس محمـــود عب ـــاس 

ســـبتمبر الماضـــي للقـــاء الشـــيخ راشـــد الغنوشـــي وهـــو زعـــيم أيلـــول/ مبعوثـــه جبريـــل الر جـــوب فـــي أوائـــل 
مــاس بتطبيــق المصــالحة، وهــذا مــا نقلــه الغنوشــي لــرئيس "الن هضــة"، لمطالبتــه بالعمــل علــى إقنــاع ح

 .51/3المكتب السياسي  لـحماس خالد مشعل خالل زيارة األخير لتونس في 
وقال مسـؤول بـارز فـي "حركـة الن هضـة" لــ"المونيتور"، طالبـا  عـدم الكشـف عـن اسـمه: "إن  حمـاس فـي 

ي لمقارنتها بـ"الن هضة" في تونس، حيـث فلسطين لها خصوصي ة لدى كل  الحركات اإلسالمي ة، وال داع
 ، تبقى لها حري ة صـياغة برامجهـا وتحديـد مرجعي اتهـا بمـا يـتالءم مـع كونهـا تحـت االحـتالل اإلسـرائيلي 
وعليها مهم ات نضالي ة تتطل ب أال  تتقي د بتجربـة إسـالمي ة بعينهـا، سـواء أكانـت "الن هضـة" فـي تـونس أم 

 اإلخوان المسلمين في مصر".
حماس، كما يبدو، فهي مصر ة على خوض االنتخابات المقبلة، رغم ما قد يبدو تراجعـا  فـي تأييـد  لكن

. ولقد دعا عضو مكتبها السياسي  خليل الحي ة في  ، فـي اليـوم 19/50اإلسالمي ين لدى الشارع العربي 
 أشهر. 9ذاته من إجراء االنتخابات التونسي ة، إلى إجراء انتخابات فلسطيني ة شاملة خالل 

ابق نعيم: "إن  كثيرا  مم ن تحد ثوا وحل لـوا نتـائج االنتخابـات التونسـي ة  ة الس  وقال لـ"المونيتور" وزير الصح 
روا تراجع "حركـة الن هضـة"، غيـر مط لعـين علـى تجربتهـا بالت فصـيل. ومـا أد ى إلـى هـذه النتـائج قـد  وفس 

ة لســوء أداء فــي الحكــم، أو أن التونســي ين يكــون مخط طــا  لــه مــن قبــل قيــادة "الن هضــة"، أو جــاء نتيجــ



 
 
 
 

           33ص                                     3333 العدد:    51/55/4154 السبت التاريخ:

وأشار إلى أن  "حماس في االنتخابات المقبلة  قلقون من انتخاب اإلسالمي ين بعدما حصل في مصر".
ستضــع فـــي اعتبارهــا الت جـــارب المحيطـــة بهــا، وستســـعى إلـــى الشــراكة مـــع اآلخـــرين، وهــي أقـــرب إلـــى 

تونس، التي سـيكون لنتائجهـا االنتخابي ـة األخيـرة  اإلخوان المسلمين في مصر من أفكار "الن هضة" في
." وخــتم: "إن  حمــاس ستشــارك فــي كــل  االنتخابــات  تــأثير كبيــر علــى تفكيــر حمــاس وأدائهــا السياســي 

ح "أن تذهب حماس فـي االنتخابـات  المقبلة، البلدي ة والتشريعي ة، رغم تراجع "الن هضة" في تونس". ورج 
 توافق عليها، وليس أحد رموزها".الرئاسي ة إلى ترشيح شخصي ة م

ومــن جهتــه، عب ــر يحيــى موســى، فــي حديثــه لـــ"المونيتور" عــن موقــف مخــالف، إذ قــال: "مــن يضــمن 
لـحماس إذا خاضت االنتخابات كمـا فعلـت "الن هضـة" وفـازت فيهـا، أال  تفـرض عليهـا عقوبـات مجـد دا ، 

ــا  منــذ  "فــتح"، هــل نضــمن أال يــت م إقصــاء  ســنوات، وفــي حــال فــاز الطــرف اآلخــر، 1كالحاصــلة حالي 
أضاف: "إن  حماس مطالبـة بالبحـث عـن خيـارات جديـدة وتتـرك االنتخابـات لالسـتفادة مـن و  حماس؟".

رت أن تنحنــــي أمــــام  تجربــــة مصــــر واإلطاحــــة بــــاإلخوان المســــلمين، فـــــ"الن هضة" اســــتفادت منهــــا، وقــــر 
، وحمـــاس تراقـــب التجـــربتين المصـــري ة  العاصـــفة التـــي ال تريـــد رؤيـــة إســـالمي ين فـــي المشـــهد السياســـي 

 والتونسي ة بحذر وانتباه".
لقـد اطلــع "المونيتــور" علــى تقــدير موقــف داخلــي  فـي حمــاس، تــم  إعــداده عقــب تراجــع "الن هضــة"، لــربط 
هــذه النتيجــة بمــا قــد تحصــل عليــه حمــاس فــي االنتخابــات المقبلــة، جــاء فيــه: "إن  حمــاس مــدعو ة إلــى 

متوق عة لدخولها االنتخابات الرئاسي ة والتشريعي ة، بعد اإلطاحـة بـاإلخوان المسـلمين التأم ل في الن تائج ال
ر اإلجابات على السؤال الكبير: كيـف سـيكون  في مصر وتراجع النهضة في تونس، وعليها أن تحض 

 شكل الحصار المقبل إذا فازت حماس في االنتخابات المقبلة؟".
متحدة لن تعترف بفوز حماس في االنتخابات كما حصل خالل والواليات ال "إسرائيل"ويرى موسى أن 
وتــابع: "إن  حمــاس أقـرب إلــى تجربــة نهضــة تـونس مــن إخــوان مصــر، بــدليل  .1009انتخابـات العــام 

ــد  خروجهــا مــن الحكومــة، والت عامــل مــع المصــالحة مــع "فــتح"، لكــن يجــب أن تبحــث عــن توليفــة توح 
للجـوء إلـى انتخابـات ال يعلـم أحـد مآالتهـا، فإسـرائيل وأميركـا الجماعة الوطني ة الفلسـطيني ة أفضـل مـن ا
 لن تقبالن بفوزها في االنتخابات مجد دا ".

 53/55/4154المونيتور، 
 
 ستفشلح المقاومة في غزة سال نزع جهود(: 3/3) "الشرق" معخالد مشعل في حوار  .48

خالد مشعل رئيس  معالحرمي رئيس التحرير جابر من الحوار الذي أجراه الحلقة األخيرة فيما يلي 
 ، ونشرته صحيفة الشرق القطرية.المكتب السياسي لحركة حماس
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يرانعالقات حماس   وا 
فتحنا ملف العالقات مع إيران، في ظل  تأز م عالقاتكم بعد أحداث سورية وخروجكم من  إذا ◄

ن العالقات مع إيران؟  هناك، وما تال ذلك، هل هناك مؤشرات جديدة في تحس 
 ذلك أن   شك   وال سورية، أحداث من الموقف تجاه إيران في المسؤولين وبين بيننا تباين جرى لقد ►
قة، ولكن ها بقيت قائمة ولم تنقطع االتصاالت واللقاءات. هناك تاريخ طويل العال ُمجمل على أث ر

ذا فالعالقة مع للعالقة بيننا وبين إيران، وال ننسى دعمها لنا في مقاومتنا لالحتالل اإلسرائيلي. وهك
اآلخرين ال تعني التطابق في المواقف، وهذه سياسة حماس مع الجميع، إن ها تنفتح على الدول 

، وضمن االحتاللالعربية واإلسالمية، وعلى مختلف دول العالم، بما يخدم قضيتنا وصراعنا مع 
حماس جزٌء من سياسات وقواعد وضوابط محددة ومعتمدة لدى قيادة الحركة. من ناحية أخرى فإن 

أمتها، وهي ذات مبادئ وقيم أخالقية تظل  منحازة لها حتى وهي تدير عالقاتها ومصالحها 
وحاجاتها. إن ها ال تُدير عالقاتها من منطلق المصالح وحدها، بل تحاول دائما  أن تجمع بين 

قات، ولكن  المصالح والمبادئ والقيم وتوزان بينهما، األمر الذي قد يجعلها تخسر في بعض األو 
األهم أال نخسر أنفسنا وضمائرنا وانحيازنا لقيمنا وأخالقنا، وأن نظل في ذات الوقت على سياستنا 

 المعروفة في عدم التدخل في شؤون اآلخرين.
 ؟إيران إلىترد د قبل عد ة أشهر أن  هناك زيارة مرتقبة لكم 

 .للزيارة محدد موعد عن اليوم حديث هناك ليس ►
 لكم؟ يقد م اإليراني عمالد زال وما ◄
 .الدعم موضوع على كثيرا أث ر السوري الموضوع في الخالف أن   شك   ال ►
 غز ة؟ إلى سيناء، السودان، عبر إيران من لكم تنقل أسلحة هناك أن   قيلَ  لكن ◄
 هذا تأث ر السورية األزمة في معها الخالف وبعد والسالح، بالمال دعمتنا إيران: قبل من قلت كما ►
 .اإلعالم في عنه نتحد ث ال فأمر" الدعم؟ هذا يتم كان كيف" أم ا.. بعيد حد   إلى لدعما
استخدمتموها من  التينوع من الصواريخ  أيالمعركة األخيرة أن ه ليس هناك  يم أعلنتم فلكن ك ◄

 تم  استيراده؟ الذيخارج قطاع غزة، باستثناء "غراد" الوحيد 
 .الموضوع هذا تفاصيل في الدخول أريد ال ►
 

 سورية وحزب هللا
 سورية؟ مع وحتى العربية، لعالقاتكم تقييم إعادة هناك هل ◄
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الوقت الحاضر. أما بشأن عالقاتنا العربية وتقييمها وتطويرها،  فيوع سورية ليس مطروحا موض ►
يماننا، اإلسرائيليفنحن انطالقا من رؤيتنا االستراتيجية للصراع مع المحتل   هيطين بأن قضية فلس وا 

، بل مع واإلسالمي العربيحريصون على أن تكون العالقة قوية مع عمقنا  فإنناقضية األمة، 
والدولي، والقدس ومقدساتنا  اإلقليمي، فقضيتنا عادلة، وتمس  وتتداخل مع محيطنا اإلنسانيفضائنا 

بل وعلى خطر على العرب والمسلمين  الصهيونيوالمسيحية تعنى الجميع، والمشروع  اإلسالمية
المراجعة  إلىتوسيع خيارات عالقاتها، كما يدفعها  إلى.. كل  ذلك يدفع حماس ياإلنسانالمجتمع 

ظل الظروف المعقدة والمضطربة والمتغيرة من حولنا، مع أخذ  فيوالتقييم المتواصلين لها، خاصة 
 ما يلزم من الدروس والعبر.

 هي كيف.. السوري الشعب قتل في منخرط   ماليو  وهو ،"هللا حزب" مع قوية عالقات لكم كانت ◄
 ؟"هللا حزب" مع عالقاتكم

قة مع "حزب هللا" كما هو معروف، حيث اجتمعنا على أرضية مقاومة العال في طويل تاريخ لنا ►
االحتالل اإلسرائيلي. لكننا اختلفنا معه في الموقف من األزمة السورية، وعندما دخل للقتال في 

لك، وال شك أن العالقة مع "حزب هللا" تأثرت بسبب التباين في الموقف من سورية اختلفنا معه كذ
زلنا معنيين بانخراط كافة جهود األمة وطاقاتها في  األزمة السورية. ونحن في الحركة كنا وما

 مواجهة المشروع الصهيوني الذي يحتل أرضنا ومقدساتنا ويهدد األمة جميعا .
 رد كم؟ سيكون ماذا العدو، لمقاتلة للمرور له جبهة فتح" داعش" تنظيم منكم طلب إذا ◄
موجود على أرضه، وهو بكل قواه وفصائله  الفلسطيني الشعب. افتراضية أسئلة عن أجيب ال أنا ►

هللا  بإذنيقاوم المحتل ين منذ عشرات السنين. هو شعب حي، شعب مقاوم بكل أبنائه وبناته، وقادر 
 على الدفاع عن أرضه ومقدساته.

 السالح؟ إلى حاجة في ولكن الرجال إلى بحاجة ليس الفلسطيني الشعب إذا ◄
 وجماهيري وا عالمي ودبلوماسي سياسيسالح والى مال والى دعم  إلىاجة بح الفلسطيني الشعب ►

 لى دعم كل أحرار العالم.ا  معركته العادلة، و  فيوقانوني، والى أْن تقف أمته معه 
 

 داعش
 كل   عليه تسل ط ثم   وسورية، العراق بين واسعة لمناطق واكتساحه "داعش" بحجم تنظيم ظهور ◄
 ما يحدث اليوم؟ تقرؤون.. كيف المنطقة فييد جد عدو   ويخلق األضواء هذه
دنا ►  خديعة في نقع ال حتى فقط يجرى ما ومشاهد الصورة ظاهر إلى ننظر ال أن وتعل منا تعو 

شغال اصطناعها يريدون التي وحروبهم أجنداتهم وفى لألوراق وخلطهم األعداء  وصرفها بها األمة وا 
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ن  المنطقة العربية تعيش حالة من المخاض العسير أ شك   ال. وهناك هنا بمعارك أخرى قضايا عن
ومن ظهور تيارات وأفكار وقوى وظواهر متعددة ممكن تصنيفها بتصنيفات عديدة، حسب المعيار 

أوجد هذه  يظهرت هذه التيارات واألفكار؟ وما الذ ليه. ولكن  السؤال: كيفإالذى يراد أن ينظر 
األمة من  يالظواهر؟ اذا درسنا هذه الظواهر سنجد أن  بعضها ينشأ كجزء من طيف األفكار الممتد ف

 التيأقصى اليسار، وبعضها نشأ كرد فعل على الظلم والسياسات األمنية القاسية  إلىأقصى اليمين 
بها وغياب الحريات والعدالة االجتماعية، وبعضها كرد فعل قهر شعو  فيمارستها بعض األنظمة 

قصاءبعض الساحات وما ينشأ عنها من قتل  يعلى االستقطابات أو المعارك الطائفية ف  وا 
وعداوات، وبعضها كرد فعل على السياسة األمريكية المنحازة لصالح إسرائيل ورد فعل على عدوانها 

أفغانستان وفى العراق وغيرهما، فضال عن  يقة كما فعلوا فالمنط يواحتاللها المباشر وحروبها ف
شعور العرب والمسلمين بظلم متواصل ما زال واقعا عليهم وبأن هم كلما حاولوا النهوض طلبا للحرية 

قليميةوالعدالة والديمقراطية تأتى قوى محلية  واإلصالح  ودولية تمنعهم من ذلك!! وا 
يصح أن تتم بمنأى عن هذه الظروف والعوامل، كما ال يصح  قراءة تلك الظواهر ومعالجتها ال إن

حمالت تصممها الواليات المتحدة األمريكية أو غيرها لنكون وقودا فيها. نعم، هناك  فيأن ندخل 
والديني، وهناك مشاهد قتل  الفكرياألمة، وهناك حاالت من الشطط واالنحراف  يظواهر خلل ف

هذا صحيح ومؤلم ومرفوض ومدان، فنحن ضد  القتل على أساس بشعة وجرأة على الدماء واألرواح، 
 يف إالالطائفة أو الجنس أو الدين أو العرق، نحن مع التسامح والتعايش، وضد  استعمال السالح 

األمة وما تعانيه من داخلها وخارجها تحتاج  يوجه المحتلين، هذه سياساتنا، ولكن  الحالة المعق دة ف
مبنية على قراءة وتحليل عميقين واستيعاب شامل لكل الظروف والعوامل  حلول مركبة وواعية إلى

صرفة  إسالميةمعالجة هذه الظواهر خيارات عربية  فيوالمؤثرات، وهذا يقتضى أْن تكون خياراتنا 
وحسابات تقودها الواليات المتحدة أو  وأجنداتمنطلقة من مصالحنا ومبادئنا، وليست ضمن حمالت 

 غيرها.
 

 ناضلةالمرأة م
 ضح ت التي الفلسطينية المرأة بشأن ماذا راحة، أكثر سؤال إلى الصعبة األسئلة هذه من نخرج ◄

 ممثلة نجدها ال النهاية في ولكن نا الفلسطينية، القضية أجل من وناضلت أسرتها وشر دت بنفسها
 الكافي؟ بالشكل

خصوصية الحالة الفلسطينية كل  مكان، و  يالمرأة ف يتمع كما هالمج نصف الفلسطينية المرأة ►
 النضاليالعمل  ي. فالمرأة الفلسطينية اشتغلت فإضافيةمنحت المرأة الفلسطينية خصوصية ومكانة 



 
 
 
 

           37ص                                     3333 العدد:    51/55/4154 السبت التاريخ:

ثم االحتالل اإلسرائيلي. المرأة الفلسطينية  البريطانيمنذ أن كانت القضية الفلسطينية؛ منذ االنتداب 
السجون، وأبعدْت وتعر ضت  يمدْت فقاتلت وناضلت بنفسها كمجاهدة وفدائية، واعتقلت وص

أماكن  إلىالتخطيط للعمليات، وفى نقل المجاهدين  يف الفلسطينيلالغتيال والقتل، وشاركت شقيقها 
ة ف االنتفاضة الثانية.  يتنفيذها، وفى نقل السالح، وفى التدريب، وهناك أخوات استشهاديات خاص 

 فيالمؤسسات السياسية الفلسطينية، كعضو  وفى السياسيالعمل  فيوالمرأة الفلسطينية شريكة 
الحكومة، وفى مؤسسات منظمة التحرير، وفى مختلف الميادين  فيالمجلس التشريعي، وكوزيرة 

. والى جانب ذلك فان المرأة الفلسطينية تقوم بعمل عظيم وتتحمل المسؤولية كاملة عندما اإلعالمية
بناء األسرة  يوتتحمل عبئا كبيرا ف -نا أو شقيقا سواء كان أبا أو زوجا أو اب -يغيب راعى البيت 

عملية تثبيت الشعب وصموده، وفى مواساة األسر الفلسطينية  يالفلسطينية، وهى شريكة ف
رة. باختصار، المرأة الفلسطينية كانت وما زالت ف قلب المعركة وتفاصيل القضية  يالمتضر 

 الفلسطينية.
 
ط بين جماعة  هل ◄  والنظام المصري؟ خواناإلطلب منكم التوس 
 .يحدث لم ال، ►
 كانت هل اإلخوان قيادات زارت القاهرة في موجودة حماس من قيادات أن معلومات هناك كانت ◄

 وساطات؟ هناك
 .يحدث ولم صحيح غير هذا ►
 

 صراع شرس
 مصادفة؟ هو هل األقصى المسجد في يجري وما سيناء في ما يحدث ◄
 القدس في يجري ما أما داخلي، مصري شأن وهو به لخاصا سياقه له سيناء في يجري ما ►

 الصهيوني المشروع مع المفتوح الشرس الصراع بهذا يتعلق آخر سياق فله األقصى والمسجد
 احتل ذلك وقبل ،91 عام الشرقية القدس احتل أن منذ العدو وأمتنا، شعبنا ضد العدوانية ومخططاته

حكام السيطرة عليها وتكريس االستيطان فيها وتهويدها ، وهو يسعى إل41لغربي منها عام ا الجزء
وتغيير معالمها، وقام بالكثير من الحفريات الصطناع تاريخ مزعوم ومزور لكنه فشل، وتعرض 
األقصى للحرق واالستهداف المتكرر، وال يزال يتعرض لمزيد من المخاطر، وهذه ليست معركة 

المسلمين جميعا ومعركة اإلنسانية، وينبغي أال الشعب الفلسطيني وحده ولكنها معركة العرب و 
نخلطها بأي ملفات أخرى وأال نلقي عليها من الحسابات ما يضعف أو يشوش مسؤولية األمة 
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تجاهها، من أجل استنقاذ القدس وحماية األقصى تتجدد روح المقاومة والثورة في جماهير شعبنا، 
مؤخرا  مع الشهيد عبد الرحمن الشلودي، والشهيد ويتقدم المجاهدون ويبادر االستشهاديون كما حصل 

معتز حجازي، والشهيد إبراهيم عكاري، الذين ثأروا انتصارا  لكرامة القدس واألقصى وهاجموا جنود 
بداعها،  العدو وغالة الصهاينة والمستوطنين بعمليات فاجأت العالم بشجاعتها وا 

صور االنخراط في المعركة، وكل أشكال من أجل القدس واألقصى ينبغي أن تقدم كل التضحيات و 
الدعم واإلسناد والتأييد، ومصر عليها مسؤولية إضافية بحكم مكانتها العربية واإلسالمية، واألردن 
بحكم خصوصيته مع فلسطين والضفة وخصوصيته في رعاية المسجد األقصى، وقد كانت هناك 

والمغرب بحكم رئاسته للجنة القدس عليه  مواقف جيدة لألردن مؤخرا نثني عليها وندعو لمزيد منها،
مسؤولية إضافية، وكذلك المملكة العربية السعودية بحكم زعامتها الدينية، وهي أيضا  مسؤولية تركيا 
يران وباكستان ودول الخليج ودول شمال أفريقيا، وكل دول العالم العربي  وأندونيسيا وماليزيا وا 

تمع الدولي، فالقدس هي العاصمة التاريخية والدينية للعالم واإلسالمي، بل وهناك مسؤولية على المج
بأسره، فهي األرض التي شهدت العدد األكبر من األنبياء والمرسلين ومن الديانات السماوية، التاريخ 

 -صلى هللا عليه وسلم-اإلنساني مجسد في القدس، وهي بوابة األرض إلى السماء ومسرى النبي 
تاريخها وقلبها النابض، لذلك ينبغي أن نتناول قضية القدس واألقصى ومعراجه، هي روح األمة و 

بكل هذه الجدية والمسؤولية، وبكل خيارات المقاومة والثورة والمواجهة المفتوحة مع العدو ومستلزماتها 
 وتضحياتها.

 مصر؟ في معتقلون لديكم هل ◄
 .ال ►
 ة؟عربي دولة أي في وال ◄

 تقل على تهمة تأييد حماس أو دعمها.ال أتذكر، لكن هناك ربما من يع
 
 مذهبي صراع ◄
 طائفي؟ مذهبي صراع نحو تدفع المنطقة أن ترون هل ◄

لألسف وبكل ألم هذا المنحى موجود، والمنطقة العربية واإلسالمية باتت اليوم ولألسف مثقلة بعوامل 
إقصائية لآلخرين تأجيجه والدفع نحوه، خاصة في ظل ممارسات أمنية وعنفية طائفية، وسياسات 

على أسس طائفية، إلى جانب ما نلحظه من محاوالت بعض القوى الدولية في اللعب على هذه 
ثارة موضوع األقليات  التناقضات والخالفات في بالدنا وضرب العرب والمسلمين بعضهم ببعض، وا 

يبنون كذلك على ما واللعب بورقتها، وهي سياسة استعمارية قديمة ما زالوا يستعملونها، لكنهم اليوم 
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نرتكبه نحن من أخطاء في منطقتنا وفيما بيننا، وهو ما يجب االنتباه إليه ومعالجته ذاتيا  واحتواء 
عوامل تأجيجه، فالصراع الطائفي خطير ويجب رفضه من الجميع، نعم هناك تنوع وتعدد ديني 

هذا التنوع منذ مئات وطائفي ومذهبي وعرقي واسع في بالدنا، لكنه ليس جديدا، فاألمة شهدت 
السنين، ولكنها تعايشت معه واستوعبته وتعاملت معه بمعادالت دقيقة وواعية، وبكثير من التسامح 
والتعايش، مع الحرص على وحدة صف األمة في مواجهة األعداء والغزوات الخارجية، لذلك نأمل 

عما يؤجج هذه الصراعات،  اليوم وندعو ونطالب أن يطغى منطق العقالء، وأن ننأى بأنفسنا جميعا  
ونتفرغ في المقابل لمعركتنا األساسية ضد االحتالل اإلسرائيلي، ولصد الهجمات الخارجية على أمتنا 
سواء كانت احتالال أو عدوانا، ونعمل معا  في مشروع البناء والتنمية والعدالة والحريات العامة 

 سالمي لصالح الجميع.والديمقراطية واإلصالح والنهوض بواقعنا العربي واإل
 

 تطوران مهمان
 البريطاني العموم مجلس تصويت كان أسابيع وقبل بلفور، لوعد 37 الذكرى مرت أيام قبل ◄

 وبدأ بالذنب يشعر بدأ الدولي المجتمع فهل بالدولة، كذلك السويد واعتراف الفلسطينية، للدولة
 فلسطينية وعدالتها؟ال القضية معاناة يفهم
 بعض في والمهمة اإليجابية التغيرات هذه لمثل أديا األخيرة السنوات في مهمان تطوران حصل ►

ن الغربية الدول  إسرائيل وجه قبح وتزايد تراكم هو األول التطور بالمزيد، تبشر لكنها محدودة كانت وا 
مارس ة، ويفتك باألبرياء والمدنيين، ويالسكني واألحياء البيوت ويدمر األطفال، يقتل ككيان وصورتها

اإلرهاب واالغتيال والقتل الممنهج، وهو الكيان نفسه الذي تأسس وعاش على معزوفة الهولوكوست 
بارتكاب هولوكوست إسرائيلي بحقه! ولذلك بدأت تتزايد حالة الغضب في العالم من السلوك 

م مما اإلسرائيلي البلطجي الذي بات يحرج الضمير اإلنساني كثيرا  بتجاوزه لكل الحدود على الرغ
يحظى به الكيان المحتل من انحياز من القوى الدولية الكبرى، أما التطور الثاني فهو حالة الصمود 
الفلسطيني المتعاظمة، فالفلسطيني لم يعد أمام شعوب العالم مجرد ضحية ضعيفة، بل شعب يواجه 

ويعجب  المحتل بشجاعة وبطولة مثيرتين لإلعجاب، والعقل الغربي كما معروف يؤمن بالقوة
يوما  15بالبطولة، وهو ما ظهر واضحا  في الحرب األخيرة حين صمدت غزة هذه البقعة الصغيرة 

في مواجهة أقوى جيش في المنطقة، ومن هنا وفي ظل هذين التطورين المهمين جاءت المواقف 
ن مدن المتنامية المنتصرة للشعب الفلسطيني في أمريكا الالتينية وفي أفريقيا وآسيا وفي كثير م

أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، وكل المؤشرات تؤكد أن هناك تغيرا حقيقيا ملموسا جرى في 
الشهور األخيرة خاصة أثناء الحرب على غزة في تفاعل كبير من الشعوب في العالم وتحول مزاجها 
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لتي اعترفت نحو الشعب الفلسطيني، مما جعله يؤثر على بعض السياسات الرسمية كموقف السويد ا
، والتصويت لصالحها في مجلس العموم البريطاني، فضال  عن تنامي المواقف الفلسطينيةبالدولة 

المؤيدة للشعب الفلسطيني في دول وحكومات أمريكا الالتينية وغيرها من الدول، وهو أمر مبشر بال 
سرائيلي، وكشف شك، والدرس المستخلص من ذلك أن المزيد من النضال والمقاومة ضد المحتل اإل

ممارساته القبيحة، وزيادة الضغوط السياسية والدبلوماسية والجماهيرية والقانونية عليه، ومالحقته في 
ظهار وجهه البشع على حقيقته، وتحويله  كل المنابر الدولية واإلقليمية، هو الذي يزيد من تعريته وا 

مربع المفاوضات وما يسمى بعملية  إلى عبء متزايد على السياسات الغربية، بينما المراوحة في
السالم يجمل صورة هذا الكيان ويسمح له بكسب الوقت وتمرير مخططاته ومشاريعه في االستيطان 
والتهويد، والتجرؤ أكثر على األقصى، وقضم ما تبقى من األرض الفلسطينية، ثم خداع العالم وتمرير 

 لفلسطينية والعربية معه.أكاذيبه عليه ِمْن على منصة المفاوضات واللقاءات ا
 اإلسرائيليين؟ الجناة ضد تقدم ولم سحبت الجنائية القضايا أن ما حقيقة ◄
 الوفاق حكومة في الفلسطيني العدل وزير من حينه في أعلن كما فلسطينية محاولة جرت ►

 غير تباطؤ هناك الوقت، ذات في خاطئ، تصرف شك بال وهذا إيقافها، لألسف تم لكن الوطني،
 محكمة في العدو قادة محاكمة كفلسطينيين لنا تتيح والتي روما اتفاقية إلى االنضمام في ررمب

الدولية، خاصة بعد جرائمهم البشعة والتدمير غير المسبوق الذي ارتكبوه في عدوانهم  الجنايات
إن  غزة، وفي ظل هذا التعاطف المتزايد على الساحة الدولية مع القضية الفلسطينية، األخير على

مالحقة إسرائيل في كل المحافل الدولية ومحاكمة قادتها كمجرمي حرب هي مسؤولية فلسطينية ال 
يجوز تأخيرها، وواجب الرئاسة الفلسطينية المسارعة إلى ذلك في ظل الظروف المواتية اليوم، وفي 

 ظل دعم جميع القوى الفلسطينية لهذه الخطوة.
 

 تضييق الخناق على حماس
 يكن لم إمكانات من بما لديها األخيرة الحرب في القسام كتائب فاجأت وقد لصمودا عن تحدثت ◄
تضييق سواء من نتنياهو أو السلطة أو النظام المصري حتى وصفت  هناك ولكن يتصورها أحد

تقارير عملية الجيش المصري بأنها محاولة لتضييق الخناق على حماس تحديدا بعمل ثالثي 
 د والتصنيع للصواريخ التي أذهلت العالم في قادم األيام؟األبعاد فما مصير الصمو 

ضعاف سال نزع إلى تسعى شك بال كبيرة جهود هناك ► ح المقاومة في غزة وتجفيف ينابيعها وا 
خيارات حماس وقوى المقاومة الفلسطينية ومنعها من الحصول على السالح، ولكنها جهود ومحاوالت 

تأخير أو في بعض التعطيل، ولكنها لن توقف مسيرة المقاومة ستفشل، نعم قد تنجح في اإلعاقة وال
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وسعيها المتالك السالح وتصنيعه بإذن هللا، فالصمود والنجاح في مواجهة التحديات ينبع أساسا  من 
اإلرادة والتصميم، وهذا ال يستطيع أحد أن يحاصره، فاإلرادة ال تحاصر، والعقل ال يحاصر، 

بداع شعبنا في مقاومة االحتالل والدفاع عن أرضه واإليمان ال يحاصر، والتصمي م ال يحاصر، وا 
 ومقدساته ال حدود له بفضل هللا.

 ل لدى كتائب القسام أسرى إسرائيليون؟ه ◄
 تجاه الثابت التزامنا على التأكيد ويكفي اإلعالم، في تفصيالته عن نتحدث ال ملف وهذا نعم، ►

 .الحتاللا سجون من والمعتقلين األسرى عن اإلفراج
 الدولية؟ للجنائية االحتالل جرائم إحالة قرار على اآلن حتى مازن أبو يوقع لم لماذا ◄
اسألوا الرئيس أبو مازن عن ذلك، وأما من طرفنا فقد طالبناه نحن وجميع القوى الفلسطينية  ►

 بسرعة المبادرة إلى هذه الخطوة.
 

 إفشال المصالحة
 ظل في خاصة المصالحة اتفاق توقيع بعد جرى الذي ما ينيةالفلسط الوحدة بمسار يتعلق فيما ◄

 المصالحة؟ إلفشال سعيه عن نتنياهو إعالن
أحد أهداف نتنياهو قبل وبعد عدوانه على غزة كان وما زال العمل على إفشال المصالحة ووضع  ►

مساعي  العراقيل أمامها، ألن استمرار االنقسام الفلسطيني يخدمه، ولذلك نحن معنيون بإفشال
نتنياهو، ومصرون على إنجاح المصالحة والتغلب على العثرات والعقبات التي تعترضها، وهذه 

 مسؤولية الجميع في الساحة الفلسطينية.
 تمثل وأنها إيجابيا تنعكس سوف الثورات هذه أن عن تحدثتم العربي الربيع ثورات بدايات في ◄
 التي العواصم جميع في انتكاسات يشهد الربيع هذا نرى واليوم الفلسطيني للشعب ربيعية ثورة

 ث اليوم من تراجع؟يحد بما سلبيا الفلسطيني الشعب تأثر فهل تقريبا شهدته
 وتطوراتها األمة بواقع إيجابا أو سلبا شك بال ويتأثر العظيمة، أمتنا من جزء الفلسطيني الشعب ►
 عملية وليست عسر مخاض األمم رةمسي في التحوالت أن تاريخيا   المعروف ومن فيها، يحدث وما

كما في أوروبا وفي  كبيرة ونهوض تحول محطات تاريخها في شهدت التي واألمم وسهلة، سريعة
آسيا وأفريقيا وأمريكا مرت بمراحل مختلفة لتلك التحوالت، وصاحبها الكثير من المعاناة والتباينات 

ادة التحول انتصرت في النهاية، وستنتصر والخالفات والجهود المضادة والرياح المعاكسة، ولكن إر 
تلك اإلرادة كذلك في أمتنا بإذن هللا، ونرجو أن يكون ذلك بأقل الخسائر واآلالم وبما يحقق مصالح 
األمة جميعها، وبصرف النظر عن تباين الرؤى حول الربيع العربي من معه ومن ضده ومن اعتبره 



 
 
 
 

           44ص                                     3333 العدد:    51/55/4154 السبت التاريخ:

واعدا، فإن من يقرأ التاريخ يدرك أن التحوالت التاريخية  ظاهرة عابرة وانتهت وبين من يعتبره ما يزال
الكبرى رغم آالمها وتقلباتها ال يستطيع أحد أن يوقفها، ألنها نابعة من اإلرادة الجمعية للشعوب 
واألمم وليست قرارا بيد شخص يقول أريد ذلك أو ال أريد، وما نأمله أن يعمل العقالء في األمة من 

هوضهم الطبيعي بأقل ثمن وبعيدا عن الدماء وعن اإلقصاء، فحق الجميع أن أجل إنجاح تطورهم ون
يكون شريكا في هذا التحول وثماره المأمولة، وبشأن تأثير ذلك علينا كفلسطينيين، فال شك أن تعافي 
األمة وتطورها إلى األفضل وامتالكها ألسباب القوة والتقدم واستقاللية القرار هو قوة لنا في فلسطين 

مواجهة االحتالل، فقوتنا من قوة العرب والمسلمين، والشعب الفلسطيني دائما  يأمل في أمته خيرا،  في
لكنه في نفس الوقت سيظل يناضل ويقاوم ويسعى لتحرير أرضه واستعادة حقوقه بصرف النظر عما 

يستبشر  يجري حوله من تحوالت سواء أكانت رياحها مواتية أم غير مواتية، ويظل في جميع األحوال
 ويتوكل عليه. -سبحانه وتعالى-خيرا بأمته، ويستعين قبل ذلك وبعده بربه 

 
 دور رائد ومشكور

 غزة؟ في وأهلنا الفلسطيني الشعب صمود دعم في القطري الدور ترى كيف ◄
 الحاجة أصحاب ويدعمون اآلخرين نحو واجبهم يؤدون الذين أن ولطفه ورحمته هللا عدل من ►

 أذك ر أن تعودتُ  وقد واألمان، وباألمن باألجر يكافئهم -وتعالى سبحانه- فإنه ومينالمظل مع ويقفون
 -صلى هللا عليه وسلم-لين العرب والمسلمين عندما التقي بهم بحديث الرسول والمسؤو  الزعماء

"صنائع المعروف تقي مصارع السوء"، ومما يشهد لقطر دورها الرائد والمشكور في دعم القضية 
ة حتى باتت في الصف األول المتقدم من الدول العربية واإلسالمية الداعمة والتي تبذل الفلسطيني

الكثير من أجل تخفيف معاناة شعبنا ودعم صموده، واإلسهام في مشاريع اإليواء واإلعمار ورفع 
 الحصار عن غزة، واالنتصار للقدس ولألقصى، والوقوف مع قضيتنا

 51/55/4154الشرق، الدوحة، 
 
رث عرفاتتفجير  .49  ات غزة وا 

 نقوال ناصر
إنها لمفارقة الفتة أن تتحول الذكرى السنوية الستشهاد ياسر عرفات إلى مناسبة للنفخ في رماد الفتنة 
التي استهدفت إشعالها التفجيرات ضد قادة فتح ومنصة إحياء ذكرى الرئيس الراحـل فـي غـزة األسـبوع 

حرص علـى الوحـدة الوطنيـة هـو مـن أهـم معـالم إرثـه الماضي لتوسيع شقة الخالف الفلسطيني بينما ال
 السياسي.
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 وما أحوج كل المعنيين اليوم الستلهام هذا اإلرث السياسي للرئيس الراحل.
فـــي زيـــارة تضـــامنية مـــع قريـــة المغي ـــر بالضـــفة الغربيـــة التـــي أحـــرق المســـتوطنون أحـــد مســـاجدها يـــوم 

وزارة األوقـاف كامـل أبـو علي ـا أن الـوزارة وث قـت األربعاء الماضي بحماية جنود االحتالل ذكر المـدير بـ
 .1055عشرين اعتداء مماثال  على مساجد الضفة منذ عام 

ومـــن الواضـــح أن االحـــتالل عنـــدما يســـتهدف المســـاجد إنمـــا يســـتهدف رمـــوزا  راســـخة للوحـــدة الوطنيـــة 
أبنـاء شـعبهم والشـعبية. فـالجوامع تجمـع وال تفـر ق، ففيهـا يجتمـع علـى قلـب واحـد وفـي صـف واحـد مـع 

 أبناء كل فصائل النضال الوطني الذين يختلفون خارجها.
فاالحتالل لم يدخر في السابق وال يدخر اآلن أي وسيلة في جعبته لشق الصـف الـوطني الفلسـطيني. 
نهـــا لمفارقـــة كـــذلك أن تتحـــول تلـــك التفجيـــرات إلـــى مناســـبة الســـتقطاب فصـــائلي يقـــدم هديـــة مجانيـــة  وا 

لـى مناسـبة لالحتالل بتفجير حرب  كالمية تفرق الصف الوطني وهو في أمس الحاجة إلـى الوحـدة، وا 
تحــرف البوصــلة الوطنيــة بعيــدا  عــن القــدس التــي كانــت بوصــلة عرفــات الوطنيــة حتــى آخــر رمــق مــن 

 حياته.
ويلفت النظر أيضا  إلى أن طرفي الخالف في حركتي فتح وحمـاس يتفقـان علـى إدانـة تلـك التفجيـرات 

 في" االتهامات المتبادلة بالمسؤولية عنها وعلى ضرورة اإلسراع في التحقيق فيها.ويتفقان على "ن
أيــن المشــكلة إذن فــي اتفــاق الطــرفين علــى تــأليف لجنــة تحقيــق مشــتركة تضــم ممثلــين عــن الفصــائل 
األخــرى، وبخاصــة الجهــاد اإلســالمي والجبهــة الشــعبية، ومســتقلين مــن المجتمــع المــدني تتعهــد بنشــر 

ها كحق للشعب في معرفة الحقيقة، ولماذا ال يكون تأليف لجنة مشـتركة كهـذه آليـة جديـدة نتائج تحقيق
لتعزيــز المصــالحة الوطنيــة ومنــع انهيارهــا وبدايــة تضــع نهايــة للحــرب الكالميــة التــي انــدلعت قبــل أن 

 تستفحل؟
"، ويقصــد وفــي هــذا الســياق عنــدما يقــول الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس إنــه ال يريــد "تحقيقــا  مــنهم

حماس، من دون أن يقترح بديال  للتحقيق فإنه ال يساعد فـي الكشـف عـن الحقيقـة التـي يحـرص شـعبه 
 على معرفتها قبل الحركتين بعد أن تعب من الخالف بينهما.

لكن المفارقة المفجعة تكمن في االستنكاف عن توجيه االتهـام إلـى المسـتفيد األول واألخيـر فـي نهايـة 
حتالل ودولته، بينما يكفي تسليط األضواء الوطنية فـي حـد ذاتـه علـى هـذا المسـتفيد المطاف، وهو اال

الحتواء المضاعفات الخطيرة للتفجيرات على الوحدة الوطنية ويكفي أيضا  لكشف حقيقة وجود طابور 
من المتضررين من إنهاء االنقسام فـي الضـفة الغربيـة المحتلـة وقطـاع غـزة المحاصـر علـى حـد سـواء 

حــتالل مصــلحة فــي أن يســتغلهم كــأدوات تخدمــه بــوعي مــنهم أو مــن دون وعــي وهــو طــابور ممــن لال
 يحاول وضع العصي في عجالت المصالحة الوطنية دفاعا  عن مصالحه.
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 فأن تكون األيدي التي نفذت التفجيرات فلسطينية ال يحجب حقيقة المستفيد األول واألخير منها.
تلك التفجيرات لتهدد المصالحة الوطنية قبل أن يشتد عودها فـي  وتأتي المعركة الكالمية التي فجرتها

تزامن مع تصعيد االحتالل لعدوانه على الشعب الفلسطيني تحت االحـتالل، بتعزيـز قواتـه فـي الضـفة 
الغربيــة، وتشــديد إجراءاتــه القمعيـــة، واقتــراح مضــاعفة الميزانيـــة المخصصــة لالســتعمار االســـتيطاني، 

ة االحــتالل يــوم األحــد الماضــي علــى مشــروع تشــريع بفــرض قــانون دولــة ناهيــك عــن مصــادقة حكومــ
االحتالل على المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية، أسوة بشرقي القدس والجـوالن العربـي السـوري 

 المحتل، ما يعني ضمها عمليا  إلى دولة االحتالل.
ية لتحريـــر فلســـطين حركتـــي فـــتح إن تـــاريخ الفتنـــة يكـــاد يتكـــرر، ففـــي بيـــان لهـــا، دعـــت الجبهـــة الشـــعب

وحماس إلى "ضبط النفس واليقظة حيال ما يحاك من مؤامرات ضد الشعب الفلسطيني" وحـذرت "مـن 
الوقــــوع فــــي الشــــرك اإلســــرائيلي لتفجيــــر الســــاحة الفلســــطينية" وطالبــــت ب"مــــنح جهــــات االختصــــاص 

 والجهات السياسية المعنية الوقت الكافي لكشف خيوط الجريمة"..
البيــان الــذي ينطبــق علــى الحالــة الراهنــة كانـت "الشــعبية" قــد أصــدرته فــي تمــوز / يوليــو عــام  لكـن هــذا
عندما استشهد أربعة من قادة كتائب عـز الـدين القسـام فـي تفجيـر علـى شـاطئ غـزة فسـارعت  1001

حماس التهام فتح وسارعت هذه إلى تحميل المسؤولية ل"تصفية داخلية في حماس". ومـا أشـبه الليلـة 
لبارحــة، فحركــة فــتح اليــوم تــتهم حركــة حمــاس بتفجيــرات غــزة لتــرد حمــاس عليهــا بأنهــا نتيجــة صــراع با

 داخلي في فتح، وليخرج االحتالل وحكومته أبرياء!
إن المســارعة إلــى الحكــم باإلدانــة وتحميــل المســؤولية عــن التفجيــرات قبــل أن يتبــدد دخانهــا إلــى هــذا 

ك في وجود دوافـع سياسـية وراءهـا وهـي ال تسـاهم فـي كشـف الطرف أو ذاك ال يمكن إال أن تثير الش
 الحقيقة.

ومثل هذه المسارعة في اإلدانة تذكر بمثيلتها في توجيه االتهام لسورية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
األسبق الشهيد رفيق الحريري قبل أن يجف دمه، فقد كان واضحا  لكـل ذي بصـيرة أن سـورية لـم يكـن 

تقدم على جريمة كهذه وهي تدرك قبل غيرها أنها سوف تكـون المتضـرر األول منهـا. من الممكن أن 
واليوم ال يمكن أن تكون حماس أقل وعيا  بعد تجربتها السياسية الطويلـة بأنهـا سـوف تكـون المتضـرر 

 األول من تفجيرات غزة.
ة"، لكنهـا بالتأكيـد ال قد تكون األيدي التي فجرت في غزة فلسطينية، وقد تكـون "حمسـاوية" أو "فتحاويـ

يمكـــن أن تكــــون قــــد نفــــذت بــــأمر مــــن أي صــــاحب قــــرار فلســــطيني، ومــــن يعــــرف تــــاريخ االغتيــــاالت 
الفلســطينية يــدرك ذلــك تمامــا ، وهــي فــي أحســن األحــوال قــد تكــون نفــذت جريمتهــا بــدافع مــن مصــلحة 

تصـب فـي  خاصة، أو اسـتخدمت باسـتغالل مصـالحها الخاصـة، غيـر أن النتيجـة فـي كـل األحـوال ال
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أي مصلحة فلسطينية فصائلية أو غير فصائلية، بل تصب في خدمة االحـتالل ودولتـه فقـط، فالـدافع 
 والمستفيد ليسا وطنيين بالتأكيد لكن المتضرر قطعا  هو الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية.

تهــز الفــرص إن الطــابور الخــامس المســتفيد مــن االنقســام الفلســطيني والمتضــرر مــن إنهائــه ال يــزال ين
إلجهاض المصالحة الوطنية وال بد أنه قد وجد فـي تفجيـرات غـزة فرصـة مواتيـة للـنفخ فـي رمـاد الفتنـة 
مجددا، مدركا  أو غير مدرك للخدمة المجانية التي يقدمها لالحـتالل إذا افتـرض المراقـب حسـن النيـة، 

 أما إذا افترض سوء النية فإن هذه الخدمة قد ال تكون مجانية.
تاج هذا االستنتاج إلى كثيـر مـن الجهـد واالجتهـاد، لكـن البنـاء عليـه بـاحتواء المضـاعفات غيـر وال يح

الوطنية للتفجيرات يحتاج بالتأكيد إلى جهـد كبيـر واجتهـاد أكبـر لمنـع الحـرب الكالميـة مـن االسـتفحال 
مــار قطــاع إلــى مــا ال تحمــد عقبــاه، إلنقــاذ المصــالحة الوطنيــة مــن االنتكــاس، ومعهــا عمليــة إعــادة إع

غــزة، وحكومــة الوفــاق الــوطني، ومــن أجــل إعــادة التركيــز علــى رص الصــفوف الوطنيــة فــي مواجهــة 
العـــدوان المتواصـــل لالحـــتالل علـــى الشـــعب وأمنـــه ومقدســـاته والتركيـــز علـــى المعركـــة السياســـية التـــي 

 تخوضها الرئاسة الفلسطينية على الصعيد الدولي.
 54/55/4154 ،الين أونفلسطين 

 
 وخياراتهم الحائرة اإلسرائيليينباكات عن ارت .51

 محمد خالد األزعر
توالت أخيرا  عمليات االقتحام والمداهمات اليهودية لسـاحات المسـجد األقصـى؛ التـي اضـطلع ببعضـها 
مسـؤولون رفيعــو المسـتوى فــي المؤسسـتين التشــريعية والتنفيذيـة اإلســرائيليتين. وأثـارت هــذه الممارســات 

ـــر أصـــداء غ ـــى درجـــة ردد فيهـــا الهوجـــاء وتثي ـــة، إل ـــة والدولي ـــى الصـــعد الفلســـطينية واإلقليمي اضـــبة عل
الــبعض آراء، حــول احتمــال انتهــاء هــذا التصــعيد االســتفزازي اإلســرائيلي بانــدالع انتفاضــة فلســطينية 

 ثالثة.
صــدور مثــل هــذا الغضــب عــن أطــراف معروفــة بأفكارهــا أو بمواقفهــا أو بسياســاتها المعتدلــة الحصــيفة 

ومفهوم. لكن غير المتوقع وغير المفهوم هو الرأي الذي أدلى به بهذا الخصوص أفيغدور  أمر متوقع
ليبرمـــان؛ وزيـــر خارجيـــة إســـرائيل؛ الـــذي انتقـــد نـــواب الكنيســـت، معتبـــرا  مبـــادراتهم ضـــد األقصـــى "... 
تصرفات غير حكيمة ودعاية رخيصة واستغالل ساخر للوضع السياسي المعقد". قـد ال يختلـف اثنـان 

دراجــه فــي زمــرة أكثــر اإلســرائيليين "اليمينيــين"؛ المحرضــين علــى  علــى عنجهيــة ليبرمــان وعنصــريته وا 
استباحة المقدسات اإلسالمية في زهرة المدائن. وهذا مؤشر ال يبارى على أنـه إذا جـاءك مـن إسـرائيل 

فـــال فــي هـــذه األيــام الـــرأي ونقيضـــه عــن المســـؤول نفســه أو الجهـــة ذاتهـــا حــول ظـــاهرة مــا أو قضـــية، 
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تعجب. فالجدل بين يدي القوم هناك قائم علـى أشـده علـى كـل شـيء تقريبـا . بـل أن النقـاش وتضـارب 
الـرؤى وحيــرة التوقعـات فــي شــأن قضـايا شــديدة الحساســية، بمـا فيهــا مســتقبل اليهـود وأمــنهم الوجــودي، 

 داخل الدولة وخارجها، أضحى جزءا  من مسامرات الجاليات اليهودية على صعيد عالمي.
والظاهر أن العدوان على غـزة وردود الفعـل، ال سـيما مقاومتـه فلسـطينيا  ببسـالة منقطعـة النظيـر، كـان 
لــه فعــل الســحر، بحيــث أقعــد اليهــود والصــهاينة واإلســرائيليين علــى صــفيح ســاخن، وأثــار نوعيــة مــن 

 األسئلة، التي تراوح فرص االهتداء إلى إجابات شافية لها بين الصعب والمستحيل.
ق النخـــب الحاكمـــة فـــي إســـرائيل حروبهـــا العدوانيـــة علـــى الفلســـطينيين وســـواهم إقليميـــا ، باعتبارهـــا تســـو  

وســيلة للقضــاء علــى التهديــدات القائمــة ضــد الدولــة، وهــو مــا يــؤدي بالتــداعي إلــى رفــع معــدالت أمــن 
اليهــود فــي كــل مكــان. غيــر أن كــل هــذه الحــروب، كانــت أقــرب إلــى الفشــل فــي تحقيــق هــذه الغايــات. 
ســباغ حمايتهــا علــيهم أينمــا كــانوا، علــى نحــو عــابر للحــدود  وبـالنظر إلــى زعــم إســرائيل تمثيــل اليهــود وا 

 والسيادات، فان يهود العالم تصلهم شظايا هذا الفشل على نحو أو آخر.
هــذه الحيثيــات هــي التــي تفســر، مــثال ، تــأثر اليهــود البريطــانيين بأصــداء العــدوان األخيــر علــى غــزة، 

تداعياتــه، فــي وقــت يشــكو ســكان المســتوطنات التــي تقــع فــي مرمــى صــواريخ المقاومــة وشــكواهم مــن 
 الفلسطينية داخل إسرائيل.

 المكان األخطر
المشــهد بهــذا الخصــوص يبــدو كالتــالي: تمــارس إســرائيل سياســاتها العدوانيــة الدمويــة علــى فلســطينيي 

علق ناتان شارانسكي رئـيس الوكالـة غزة، فيتألم اليهود داخل إسرائيل وخارجها في شكل أو آخر. وقد 
اليهوديــة علــى هــذه الوضــعية قــائال  إن "أيــام اليهــود فــي أوروبــا باتــت معــدودة، ألن انعكاســات الحــرب 
علــى غــزة ســتجعلهم يشــعرون بأنــه ال مســتقبل لهــم فيهــا، وســتدفع المزيــد مــنهم للتوجــه إلــى إســرائيل". 

عال األوروبيين السلبية الغاضبة تجاه إسـرائيل فـي ذهب الرجل إلى هذا التقدير وهو يتأمل في ردود أف
 "الشرق األوسط" وتجاه اليهود في القارة العجوز.

وجهـــة نظرنـــا أن شارانســـكي أصـــاب، حـــين ربـــط بـــين العـــدوان البـــاغي علـــى غـــزة وبـــين اللـــوم والتقريـــع 
الظــاهرة،  وأعمــال التحــرش التــي تعــرض لهــا يهــود أوروبــا. لكنــه لــم يكــن موفقــا  فــي تشــوفه لنتــائج هــذه

عندما تصور أن نتيجة هذا االرتباط ستعزز هجرة اليهـود إلـى إسـرائيل. فمثـل هـذا االحتمـال ال يجـوز 
إال في حال تحسس يهود أوروبـا مـن خطـر جسـيم يتـربص بحيـواتهم، وكانـت إسـرائيل فـي الوقـت ذاتـه 

تـوفر شـروطها راهنـا  وال فـي مالذا  آمنا  لمن أراد منهم اإليواء اآلمـن. وهـذه معادلـة ال مجـال لالعتقـاد ب
نمــا يشــاركنا فيــه بعــض غيــر المغشـــي  المســتقبل المنظــور. ال نــدفع بهــذا الــرأي مــن عنــدياتنا فقــط، وا 
علــيهم وغيــر المغــرورين بقــوة دولــتهم العســكرية مــن اإلســرائيليين. ومــن هــؤالء جــدعون ليفــي )هــآرتس 
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طــر علـى يهـود العــالم. وال يوجـد مكــان ( الـذي يعتقـد أن "إســرائيل ومنـذ نشـأتها تعــد المكـان األخ54/1
آخر أصيب فيه عدد كبير من اليهود كالـذي أصـيب فـي حروبهـا". والحـال كـذلك، فـان ليفـي يشـاطرنا 
الــرأي ذاتــه الــذي يعــاكس توقعــات شارانســكي، علــى رغــم كــون هــذا األخيــر يمــارس عمــال  أقــرب إلــى 

ختلـف العـوالم. ويـوحي هـذا السـلوك بـأن مالمسة نبض اليهود، وتعيين ما يضرهم وينفعهم أمنيـا  فـي م
شارانسكي وطواقم العاملين معه يودون استغالل الغضب األوروبي والعالمي على اليهود، المحسـوبين 
جدال  على تأييد إسرائيل، لتقوية أهم أدوارهم وأدوار وكالتهم اليهودية وهو العكوف على قضية الهجرة. 

تهم عــن الظــروف والمالبســات الموضــوعية المحيطــة بهــذه بيــد أن حمــأة االنشــغال بهــذا الهــدف، أعمــ
المهمــة. ذلــك إلــى درجــة أنهــم يــدعون اليهــود إلــى "العــودة" إلــى وطــن غيــر آمــن، بــل هــو حقــا  وصــدقا  

 األقل أمنا  لهم على ظهر المعمورة.
الشـــاهد أن اليهـــود جمـــيعهم، صـــهاينة وغيـــر صـــهاينة؛ داخـــل إســـرائيل وخارجهـــا، هـــم فـــي أزمـــة كبيـــرة 

اق حـول معضــلة األمـن. والمســؤول اليـوم عــن هـذه الوضـعية البائســة، هـو ذاتــه المسـؤول تاريخيــا  وشـق
عنها: الفكرة الصهيونية ومشروعها االستيطاني االستعماري وممارساته اإلرهابية في فلسطين وجوارها 

د هــــذه اإلقليمــــي. بــــالمعني التــــاريخي طويــــل األجــــل، األبــــدي أو النهــــائي إن أراد الــــبعض، قــــد ال تجــــ
المعضلة حـال  لهـا سـوى فـي زوال الصـهيونية، الفكـرة والكيـان السياسـي. لكـن الحـل األكثـر واقعيـة فـي 
الحاضر أو المستقبل القريب، يكمن في انصياع إسرائيل لسوية الشرعية والقانون الـدوليين. فمـن دون 

ثمـة ضـمانة ممكنـة  هذه السوية، العاطفة على حقـوق الفلسـطينيين ولـو فـي حـدود حـل الـدولتين، لـيس
 وقوية المفعول وطويلة األجل ألمن اليهود في جهات الدنيا األربع.

 51/55/4154 ،الحياة، لندن
 
 النار إطفاء .50

 أليكس فيشمان
 اتخذت الحكومة قرارات متشددة لكن الجيش يحاول التخفيف على أرض الواقع تجنبا لالنفجار الكلي

فــي الشــرق األوســط. واألردنيــون فــي حالــة هســتيرية، هــي معيــار الفحــص الحســاس لمــا يحــدث  األردن
 إلــىلــيس أقــل مــن ذلــك. يخــافون أن الصــراع الــديني فــي الحــرم والفوضــى فــي الضــفة الغربيــة ســتمتد 

نمــااألردن لــيس فقــط بموجــة عــداء إلســرائيل  تقــوم بطــرد الملــك عــن عرشــه.  إســالميةيضــا  بموجــة أ وا 
أي احتفـال مسـتقبلي بمناسـبة عشـرين عـام علـى اتفاقيـة  وعندها لن يكونوا فقط اخذوا سفيرهم وقـاطعوا

مـن المشـاركة فـي احتفـال لــ مشـاريع مشـتركة علـى ضـفاف  أردنيـينالسالم، وقد منوعـوا أيضـا  وزيـرين 
 نهر األردن.
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، والتـي هـدفها أردنيـينلقاءات ثابتة بـين دبلوماسـيين ورجـال جـيش سـابقين، إسـرائيليين  أيضا  ويمنعون 
. لقــاء كهــذا الــذي كــان مــن المفتــرض أن األطــرافرســائل بشــكل غيــر رســمي بــين ونقــل  أفكــارطــرح 

لغـاؤه. وهـو لـيس الوحيـد. األردنيـون يحـذرون إفـي معهـد أو جامعـة نتانيـا تـم  األخيـرة األيـاميحدث في 
 إسرائيل: أنتم منفصلون عن الواقع، أنتم يعيشون في فلم سيء ومقتنعون بأن كل شيء عسل.

أكثــر مصــداقية مــن جميــع التقــديرات والمشــاورات األمنيــة التــي يخلقهــا رئــيس  ةاألردنيــورقــة الفحــص 
األدمغـة فـي إسـرائيل، لكـن تفـوح منهـا رائحـة السياسـة  أفضـلالحكومة. صحيح أن التقديرات تقـوم بهـا 

الداخلية. الظاهر أن رئيس الحكومة قلـق أكثـر مـن النـار التـي تهـدد طـرف ثوبـه ومكانتـه الجماهيريـة. 
كــاميرات التلفــاز، بعــد مشــاورات أمنيــة أخــرى، كانــت عبــارة  أمــاملرســمي األمنــي يــوم الثالثــاء وظهــوره ا

ال يقتنعـون  األردنيـوناعرف كيف احله، اعتمـدوا علـي،  أناعن تظاهرة عالقات عامة: الوضع معقد، 
 في العالم يقتنع بهذا. أحدبهذا األمر. وعمليا ال 
حــد مــا. مــن  إلــىالحاليــة ضــبابية  اإلرهــابرد علــى موجــة عنــا نتنيــاهو كــ أعلــنقائمــة الخطــوات الــذي 

المستوى الدراماتيكي  إلىالممكن ألن تطبيقها سيكون جزئي، زيادة االعتقاالت مثال بالتأكيد لن تصل 
هــذه الخطــوة لــم تقــرر بعــد، الجهــاز  –الــذي لمــح لــه نتنيــاهو. وكــذلك الهــدم الشــامل لبيــوت المخــربين 

ك. وال زالـت علـى الطاولـة استشـارة لجنـة برئاسـة الجنـرال المتقاعـد اودي األمني متردد حـول فعاليـة ذلـ
شيني، التي فحصت في حينه هذا الموضوع وقررت أن تفجيـر البيـوت كعقـاب مـن اجـل الـردع تـؤدي 

 رد فعل عكسي. إلى
 حول االستمرارية والغباء

رائيليين فـي لقــاء عمـل علــى األمنيـة الفلســطينية مـع نظـراؤهم اإلســ األجهــزةيـوم الثالثـاء اجتمــع رؤسـاء 
حــول احتماليــة االنفجــار فــي  اآلراءخلفيــة التــوتر اآلخــذ باالزديــاد فــي الضــفة والقــدس. الطــرفين تبــادال 

 إلــىال يريــد الوصــول  أحــدا  غيــر بســيط، وان  أمــامهمهكــذا انفجــار قــد يضــع  أنالوضــع الحــالي واتفقــا 
علـى أيـة توجيهـات بتعييـر مسـتوى التعـاون، ذلك. أوضح الفلسطينيين إلسـرائيل أنـه لـم تصـلهم مـن األ

 مازن. أبووهذا على العكس لكالم 
األمنية قلقون مثل نظراؤهم في الجانب اإلسرائيلي، وهذا قيل بشـكل واضـح  األجهزةيتضح أن رؤساء 

شخصية، وصراعات داخلية وفراغ  وأسبابسياسية  واألسبابالقيادة في الطرفين  أن إالداخل الغرفة. 
 حقل الغام. إلىذلك غباء، قد ادخلوا المنطقة سياسي وك

رجــال أمــن مــن الطــرفين يحــاولون الخــروج مــن هــذا الحقــل خطــوة خطــوة والكشــف عــن كــل لغــم بحــذر 
بـدءا  مـن  –الحيـاة الطبيعيـة بأسـرع وقـت ممكـن. ولكـن عناصـر متطرفـة  إلـىوتجاوزه من اجل العودة 

. مــرورا  بسياســيين فلســـطينيين ينــادون للعنـــف وزراء إســرائيليين ال يكفــون عـــن التحــريض حــول الحـــرم



 
 
 
 

           43ص                                     3333 العدد:    51/55/4154 السبت التاريخ:

يفعلون كل شـيء مـن اجـل  –نتهاء  بمتطرفين عرب ويهود في الميدان اولقطع العالقات مع إسرائيل و 
 وليس مهما  ما سيكون الثمن. األلغامينفجر حقل  أن

شــيء مــن التــي يجــب اتباعهــا تنبــع قبــل كــل  اإلجــراءاتالمفارقــة التــي يعيشــها الجــيش والشــاباك حــول 
ســـجل رقـــم قياســـي  األخيـــرحقيقـــة الوضـــع الواقعيـــة، كمـــا تتضـــح مـــن برنـــامج العمليـــات. يـــوم الثالثـــاء 

مــازن  أبــوبالنظــام. فــي ذلــك اليــوم احتفــل الفلســطينيين بمــرور عشــر ســنوات لمــوت عرفــات.  بــاإلخالل
عمليـات  ظهر بخطاب تحريضي تحـدث فيـه عـن الحـرم، جنـازات اإلسـرائيليين االثنـين الـذين قتلـوا فـي

 . وفلسطيني قتل بمواجهة مع الجيش.األالفتمت بمشاركة  األسبوعهذا 
يلقـون حجـارة  أوالدنقطـة احتكـاك. نقطـة االحتكـاك قـد تكـون عشـرة  91في هـذا اليـوم المتـوتر سـجلت 

تكـون عشـرات المتظـاهرين الـذين يلقـون الحجـارة  أنويذهبون عنـدما يـأتي الجـيش اإلسـرائيلي، ويمكـن 
ويحتكــون بحــرس الحــدود والجــيش علــى مــداخل المــدن. فــي ذلــك اليــوم  اإلطــاراتيحرقــون ومفرقعــات و 

مخــل بالنظــام هــذا معطــى عــالي جــدا ويعكــس تصــاعد تــدريجي بكميــة  100 إلــى 900واجــه الجــيش 
 %51األمنيــــة يتحـــدثون عـــن ارتفــــاع  األجهـــزةالمشـــاركين بالمظـــاهرات وبعـــدد نقــــاط االحتكـــاك. فـــي 

الـــذي  األمـــركـــاك المئـــات مـــن مخلـــي النظـــام ال يمكـــن تســـميته انتفاضـــة، بمســـتوى العنـــف، ولكـــن احت
 مراكز المدن. إلىالدبابات  إدخاليستدعي 

يوجــد فــراغ سياســي ولــيس لديــه مــا يقولــه لجمهــوره. انــه  ألنــهط وغاضــب، بأبــو مــازن يحــرض ألنــه محــ
ر وبعـدها االنتخابـات. يفقد الشرعية، ألنه تعهد بأن حكومة التوافق التي أقامها ستكون لمدة سـتة أشـه

مليـارات  1تعهـد بــ  إلـى باإلضـافةولكن ال يتحدث أحد عن االنتخابات. وأخذ الشرعية مـن كـل العـالم 
يخـاف مـن  ألنـه. ولكنه يؤجل النقاشـات إعمارها بإعادةقطاع غزة والبدء  إلىدوالر، من اجل الدخول 

 غزة. إلىالدخول 
ــذلك فــان كــل الغضــب  ــذات باتجــاه الحــرم. هنــا ينضــم لــوزراء  يوجهــه باتجــاه واإلحبــاطل إســرائيل، وبال

اليمــين اإلســرائيلي المتطــرف الــذين يعملــون الشــيء نفســه: يشــعلون الشــارع مــن أجــل حصــاد مكاســب 
 سياسية.

ولكـــن يوجـــد فجـــوة بـــين النـــداءات العلنيـــة مـــن قبـــل الزعمـــاء للعنـــف وبـــين مـــا يحـــدث فـــي الواقـــع. فـــي 
لــــف أ 10 إلــــى 90مظــــاهرات يشـــارك فيهــــا  إلــــىطيني يــــدعونا الفلســـ واإلعــــالمالشـــبكات االجتماعيــــة 
دقيقة احتجاج ضد إسرائيل، وكـل دقيقـة تخصـص الحتجـاج مـن نـوع آخـر.  90شخص ويعلنون عن 

باحث استخبارات موضوعي، والذي يتابع المزاج في الجمهور الفلسطيني في الضفة ويتلقى معلوماته 
ودة فـي حـرب يـأجوج ومـأجوج، لكـن الميـدان يتحـدث ، نستطيع أن نسـتنتج أن الضـفة موجـاإلعالممن 

 بلغة معتدلة أكثر بكثير.
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وهذه هي المفارقة أمـام الجـيش اإلسـرائيلي: هـل يجـب فـرض عقوبـات علـى السـكان أو التغاضـي عـن 
ألـف شـخص  10ذا كانت بالفعل خرجـت مظـاهرة فيهـا إهذا العمل أو ذاك من أجل تهدئة األوضاع. 

برصــاص حــي، لــن يتــردد الجــيش ويعــرف بالضــبط مــاذا يفعــل:  إرهــاب لــىإأو اذا كــان العنــف تحــول 
قــوات  إدخــال، إغــالقثابتــة لمنــع التجــول،  إجــراءاتتوجــد ملفــات عمــل، يوجــد تعزيــز للقــوات، توجــد 

للمــدن وهكــذا. ولكــن بالمرحلــة الحاليــة الحــديث عــن منطقــة رماديــة، يمكــن أن تتــدهور فيهــا األوضــاع 
 تحدث تهدئة بالتدريج.لعنف شامل، ويمكن أيضا  أن 

فلسـطيني  –في الوضع الحالي، فإن لكل خطوة عسكرية قد يكون مغزى مصيري. كل حـدث تكتيكـي 
يمكـن أن يغيـر  –يقتل في مظاهرة، إسرائيلي يقتل مـن قبـل فلسـطيني، مسـجد يحـرق أو كنـيس يحـرق 

 األخيــرينر والنصـف الصـورة فـورا . وسـجل لـدى أجهــزة األمـن تراجـع بأعمـال "جبايـة الــثمن". فـي الشـه
اليمــين المتطــرف لــم يبــدأ بعــد بحملتــه االنتقاميــة علــى  أنكهــذه. الظــاهر  أحــداثســجلت فقــط ثالثــة 

 ولكن هذا قد يتغير بلحظة. أبيبفي القدس وتل  األخيرة األحداث
نمــابالمقابــل الســلطة الفلســطينية تمنــع المظــاهرات التــي تنظمهــا حمــاس. لــيس حبــا  فــي إســرائيل  ألن  وا 

س ترفض تنسيق هذه المظاهرات مع أجهزة األمـن التابعـة للسـلطة. بالمقابـل تقـوم السـلطة بجهـود حما
بالنظام داخل المدن. يوم الجمعة الماضي في منطقة بيت كحيل خرجت  واإلخالللتهدئة المظاهرات 

 التدخل وتفريقها بالقوة. إلىمظاهرة كهذه عن سيطرة رجال السلطة واضطر الجيش اإلسرائيلي 
مــن الصــعب علــى أجهــزة األمــن العمــل فــي مخيمــات الالجئــين وبالــذات ضــد رجــال التنظــيم الــذين هــم 
جزء من فتح. وبالقدس، بالمقابل ال يشعرون أهم ملزمون بمساعدة إسرائيل لتهدئة الوضع. وقد طلبت 

مغـزى أن الجواب نشـاط خفيـف وال  إالإسرائيل من السلطة أن تساعدها على تهدئة الوضع في قلنديا 
 له.
 56أم اف  56إم 

التـي مـن شـأنها  أساسـيةعمـل  مبـادئفي النقاشات التقييمية التي تجريها إسرائيل يتحـدثون عـن ثـالث 
ـــار.  ـــة التـــي مـــن شـــأنها األولتخفيـــف الن ـــات التكتيكي ـــة تقليـــل العملي ـــىتتحـــول  أن: محاول عمليـــات  إل

عالقـة مباشـرة بـين كميـة  إلـىر استراتيجية. والصيغة التـي نجحـت فـي الضـفة علـى مـدار سـنوات تشـي
 وبين نجاح المهمة في تقليل حجم األحداث ا لتكتيكية. األرضالقوات الموجودة على 

ثالثـة كتائـب وسـريتين مـن حـرس  إدخـالفي الوقت الحالي القرار التي تم اتخـاذه هـو عمـومي ويشـمل 
حـــدث ممكــن، فـــي جــواب ســـريع لكــل  إعطـــاءالضــفة. والهـــدف هــو  إلـــىالحــدود تـــم نقلهــا مـــن القــدس 

مــنظم، بــل  إرهــابوبــالقرب مــن المســتوطنات. وحتــى اآلن ال يوجــد تحــذيرات حــول  األحــداثمنــاطق 



 
 
 
 

           15ص                                     3333 العدد:    51/55/4154 السبت التاريخ:

 اإلرهــابيوجــد تراجــع كبيــر بعــدد التحــذيرات مــن هــذا النــوع. والخــوف هــو ممــا هــو غيــر متوقــع. مــن 
 الشعبي. التلقائي لـ المخرب الوحيد.

عـديالت علـى البنـى التنفيذيـة فـي الضـفة. وضـعت ت بإحـداثقـام الجـيش  األخيـرةعلى ضـوء األحـداث 
مكعبات اسمنتية في مواقف الباصات وقام بتحسين المراقبة ووضع قوات احتياط متحركة جاهزة أليـة 

 استدعاء أو عملية.
المبدأ الثاني هو محاولة تقليص التأثير الخارجي علـى األجـواء فـي الضـفة. تخفيـف التـوتر مـع عـرب 

التحـريض مـن  إيقـاف وأيضـا  حدث في كفر كنا والطيبة تؤثر فورا  على الضـفة،  إسرائيل. حادثة مثلما
 قبل رؤساء اليمين في إسرائيل، بموضوع الحرم كل هذا يؤثر على الضفة.

كمــا  أوالســكان،  أمــامالمبــدأ الثالــث يــتخلص فــي سياســة اســتخالص القــوة. هنــا توجــد مفارقــة حقيقيــة 
. متـــى نســـتخدم العقوبـــات ضـــد 59ومتـــى نســـتخدم اف  59يعرفونهـــا فـــي الجـــيش: متـــى نســـتخدم ام 

 السكان ومتى ال.
نيــة حقيقيــة  أيــةأو التصــريحات االنفعاليــة، ال يوجــد حتــى اآلن  اإلعالنــاتوعلــى الــرغم مــن  األخيــربالســطر 

 التخاذ عقوبات جماعية ضد السكان في المناطق مثل تقييد الحركة أو تقييد عدد القادمين إلسرائيل للعمل.
ن رئـــيس الحكومـــة عـــن خطـــوة ضـــبابية: اعتقـــاالت مانعـــة لمحرضـــين وملقـــي الحجـــارة وزجاجـــات وأعلـــ

 حارقة. الفكرة هي توسيع دائرة االعتقاالت بين الفلسطينيين الذين اشتركوا بأعمال معادية في السابق.
شاباك المعتقلين ليلة ليلة، مسجلون في ال األشخاصيمكن االستنتاج هنا أن االعتقال لعشرات ومئات 

الذين هم مخلفين بالنظام ومحرضين وموجودين تحت المراقبـة. وال داعـي هنـا  األشخاصالف آ أيضا  
المواقــع والمحرضــين علــى الشــبكات االجتماعيــة الــذين يضــعون علــى أنفســهم  أصــحابللحــديث عــن 

يـــة أي حــد تعتبـــر هــذه الخطـــوة عمليــة؟ وبأ إلـــىاعتقـــال بعضــهم.  إلــى اآلننقــاط ســـوداء. النيــة تتجـــه 
 غير واضح. األمرأعداد؟ 
بزيـادة  إمكانيـةلذلك فان الفرضية اليوم لدى الجيش في الميدان هي عدم القيام بأعمال تحمـي  إضافة

مــن اجـل عـدم االحتكــاك مـع الســكان  أيـامتأجيــل اعتقـال معـين لعــدة  باإلمكـانذا كــان إالعنـف والقتـل. 
وهذا كلـه لمنـع أي تصـعيد ال داعـي لـه.  يجاببإفيمكن دراسة األمر  –بقتل متظاهرين  األمروانتهاء 

 الواقع مختلف عن ذلك. أن إالومن هنا فان قرار الكابينت متشدد ورادع 
، نحــــاول أن نعمــــل أقــــل قــــدر مــــن األخطــــار، ونصــــلي أن ال يلقــــي األصــــابع أطــــرافاذا  نســــير علــــى 

يحتاج  األمر أناألمنية  باألجهزة. يعتقدون األلغامالسياسيين والعناصر المتطرفة بالعبوات على حقل 
 ال زلنا فيه. إنناذا ما خرجنا من هذا الحقل أم إ، من أجل رؤية أسبوع، أخرى أياملعدة 
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إســرائيل علــى أنهــا تنفصــل عــن الواقــع. فــي لقــاء تــم فــي  إلــىيضــا  ينظــرون أفــي العــالم  األردنيــينلــيس فقــط 
إيــران فــي محادثــات تفكيــك الســالح النــووي، بــين ممثلــين بــارزين للــدول العظمــى الجالســة مــع  األخيــرةاآلونــة 

يـــران، وقـــف الممثـــل مـــوالـــذي تنـــاول التطـــورات المفاوضـــات بـــين الـــدول العظ ــ  األلمـــانيى وا  ــ وقـــال بوضـــوح ل
تخــاف مــن  أوروبــاشخصــيات إســرائيلية رفيعــة المســتوى كانــت بالمكــان: أنــتم ال تفهمــون مــا يحــدث حــولكم. 

خمسـة دول تعتبرهـا  إلـىتنظـر  األوروبيـةعلـى العـالم ككـل. الـدول الذي سـيؤثر  األمرانهيار الشرق األوسط، 
 ال زالت مستقرة، على أمل أن يتم من خاللها خلق استقرار في المنطقة ككل.

كـل واحـدة هـذه الـدول تحمـل  إنمـاعـن إسـرائيل، إيـران، تركيـا، مصـر، والسـعودية.  األوروبيـونث ديتح
 األتـراكمثال  بموضـوع السـالح النـووي،  اإليرانيينقرار. على ظهرها مسؤولية قد تتسبب بـ تدمير االست

لم يحل هذا الصراع فهناك  إذا، أما إسرائيل فهو موضوع الصراع الفلسطيني. اإلنسانبموضوع حقوق 
خطر حقيقي على استقرار الدولة، واستقرار إسرائيل هو أمـر مهـم بالنسـبة للغـرب كلـه. لـذلك فـان حـل 

، وبالضــبط مثلمــا يحــاولون اإليرانــي، بالضــبط مثلمــا الموضــوع أوروبــا أولويــاتالمشــكلة موجــود لــدى 
 .اإلقليميردوغان كخطر يهدد االستقرار أالتعامل مع 

ــــم يتحــــدث باســــمه. هــــذه  األلمــــاني أنواضــــع بالنســــبة لإلســــرائيليين  ــــين  األمــــورل تــــم الحــــديث فيهــــا ب
لفلســطيني أكثـر بكثيــر فـي الغــرب . يتضـح انــه يوجـد وزن للصــراع اإلسـرائيلي اواألمــريكيين األوروبيـين

. إســرائيل قــد يعتبرهــا العــالم ســببا  فــي غيــاب االســتقرار بالمنطقــة ككــل اإلنســانمــن وزن مســائل حقــوق 
 وسببا في ضرر استراتيجي للغرب.

لكن حكومة نتنياهو تستمر في العيش في واقع وهمي. العالم يبتعد عن إسرائيل وهي مستمرة بما هي 
 ونفقد الواليات المتحدة. أوروباون، الحرم بيدنا. بهذا المستوى سنفقد عليه: نحن مركز الك

 54/55/4154 ،حرونوتأيديعوت 
 51/55/4154 ،القدس العربي، لندن

 
 ... قصة صعود الصهيونية الدينية إلى الحكم! .52

 "ثورة الحاخامات" داخل الجيش
 أنس أبو عرقوب

امنحنا بركاتك، فـنحن ذاهبـون لقتـال العـدو الـذي "يا رب شعب إسرائيل نحن ذاهبون للقتال من أجلك، 
ههــا قائــد "لــواء غفعــاتي" اإلســرائيلي عــوفر فينتــر  ــدنس اســمك". هــذا الــنص هــو جــزء مــن رســالة وج  ُي
لجنوده، قبل مشاركتهم بالعدوان البر ي على قطاع غـزة. هـذه الرسـالة تحولـت إلـى رمـز يشـير، بحسـب 

 ي  العسكري مع قبعة المتدينين".نخب علمانية في إسرائيل، إلى "تصادم الز 
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رســالة فينتــر أعــادت إلــى األضــواء "الثــورة" التــي يشــهدها جــيش االحــتالل خــالل العقــد األخيــر، وهــي 
تتمثــل بتزايــد نســب التحــاق شــبان تيــار الصــهيونية الدينيــة بالوحــدات القتاليــة، ويصــاحبه تزايــد طمــوح 

لـــذي ُيمثـــل هـــذا التيـــار فـــي الحيـــاة السياســـية، نفتـــالي بينـــت، الـــزعيم الشـــاب لحـــزب "البيـــت اليهـــودي" ا
بالترشح لشغل منصب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بعد نجاحه في حصد ستة مقاعد بالكنيسـت خـالل 

 االنتخابات األخيرة، مستعينا  بأصوات أبناء تياره، لكن أيضا  بأصوات علمانية.
جنـود المتـدينين الـذين أنهـوا دورة الضـباط على مستوى "الثورة" في الجيش، تكفي مراقبة ارتفاع نسبة ال

فـي المئـة. فـي العـام  51، أصـبحت 1000في المئة فقط: في العام  161لما كانت  5330من العام 
فـــي المئـــة، لنســـتيقظ اليـــوم علـــى واقـــعر يفيـــد بـــأن نصـــف متخرجـــي مدرســـة  11، بلغـــت النســـبة 1001

ن فــي التيــار الــديني الصــهيوني الــذي الضــباط يضــعون القبعــات الدينيــة علــى رؤوســهم. جنــوٌد منضــوو 
فـــي المئــة فقـــط مــن مجمـــوع ســـكان  50يبلــغ تعـــداد مؤيديــه ســـبعمئة ألــف نســـمة، بحيــث يشـــك ل نســبة 

 إسرائيل.
 "إسرائيل"قرار بقيادة 

يؤمن تيار الصهيونية الدينية بـ"ضروة الفعل البشري النشط من أجل تحقيق سيادة يهوديـة علـى كامـل 
"، بخـالف التيـار الـديني التقليـدي المتشـد د، أي  "الحريـدي"، الـذي يـرى أن "قيـام أرض إسرائيل التوارتيـة

 دولة إسرائيل يتحقق فقط بمجيء المسيح المنتظر".
الفارق بين كال التيارين يكمن في النظرة إلى الحركة الصهيونية، فاألول ينظر إليها كجـزء مـن "خطـة 

حريديم أن الحركة الصهيونية هي إلحاٌد وتمر ٌد على إرادة إلهية" برغم أن قادتها علمانيون، فيما يجد ال
 الرب عبر استعجال الخالص بجهد بشري.

في السنوات التي تلت إنشاء إسرائيل، ساد شعور بالدونية بين قطاع واسع من أتباع "تيار الصهيونية 
ـــديم ـــَا )"الحري ـــادهم بـــأنهم فـــي آن، أقـــل تـــدي نا  مـــن المتشـــددين ديني ـــة" العتق ـــة مـــن الديني "(، وأدنـــى مرتب

 العلمانيين النخفاض تمثيلهم في مواقع التأثير داخل المؤسسة العسكرية والقطاع الحكومي.
دفع هذ الشعور بأبرز قادة تيار الصهيونية الدينية الحاخام أبراهام كوك، إلى إطالق دعوة طالب فيها 

التــوارة والحيـاة القائمـة علـى االلتــزام أنصـاره باالنـدماج فـي المجتمـع اإلســرائيلي، والمـزج مـا بـين دراسـة 
بتعــاليم الشــريعة اليهوديــة، ودراســة التخصصــات العلميــة. ولكــن، بــرغم الــدعوات المبكــرة لالنــدماج فــي 
المجتمع اإلسرائيلي، ظل تمثيل أبناء "التيار الديني الصهيوني" في المناصب المـؤثرة داخـل المؤسسـة 

 يتناسب حتى مع نسبتهم من عدد السكان. العسكرية والوظائف العامة، محدودا  وال
وقــد كشـــف اللـــواء احتيـــاط زئيــف دروري )قائـــد لـــواء غفعـــاتي الســـابق(، خــالل شـــهادة أدلـــى بهـــا للقنـــاة 
ر الوصول إلى قيـادة إسـرائيل، عبـر  العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، أن "التيار الديني الصهويني" قر 
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 -م. ومضــى دروري قــائال : "كـان لــي لقــاء مـع حنــان بــورات التغلغـل فــي قيـادة الجــيش ووســائل اإلعـال
وقررنا خاللـه أن نصـل إلـى قيـادة الدولـة. ثمـة قناتـان اجتماعيتـان  -أحد قادة التيار الديني الصهيوني

تقــودان إلــى قيــادة الدولــة، األولــى تملــي بلــوغ مراتــب الضــباط الكبــار فــي الجــيش، والثانيــة تكــون عبــر 
نـــاقال  أقـــوال بـــورات: "لـــذلك، نحـــن نريـــد أن يصـــل صـــبيتنا الـــذين يـــؤدون  اإلعـــالم". وأضـــاف دروري،

الخدمة العسكرية إلى الخدمـة فـي إذاعـة الجـيش أو إلـى المنظومـة القياديـة فـي الجـيش، وسـيأتي اليـوم 
 سواء بعد عشرة أعوام أو عشرين عاما ، الذي نصل فيه إلى قيادة إسرائيل".

 "الثورة داخل الجيش"
ــس الحاخــام إ يلــي ســيدان المدرســة الدينيــة األولــى التــي تؤهــل طالبهــا لاللتحــاق بــالجيش فــي العــام أس 

، فــي مســتوطنة عاليــه. وهــو ُيعتبــر صــاحب الخطــوة الفعليــة األولــى التــي مهــدت ألحــداث مــا 5311
تصفه بعض النخـب اإلسـرائيلية بــ"الثورة داخـل صـفوف جـيش االحـتالل"، التـي تجلـت أخيـرا  باالرتفـاع 

 سبة الضباط من التيار الديني الصهيوني.الحاد في ن
تعد  هذه المدارس طالبها روحيا  وجسديا  لاللتحاق بجـيش الـدفاع اإلسـرائيلي، خـالل مـدة عـام ونصـف 
العــام مــن الخدمــة العســكرية اإلجباريــة. وتعمــل مــن أجــل الحيلولــة دون انتقــال الشــبان المتــدينين إلــى 

العسكرية بالعالم العلماني. وتشجع هذه المدارس طالبها على العلمانية نتيجة احتاككهم أثناء خدمتهم 
االلتحـــاق بالوحـــدات القتاليـــة، ويقصـــدها ضـــباط ســـابقون وقيـــادات سياســـية ليقـــدموا دورســـا  فـــي تنميـــة 

 القدارت القيادية.
حتى منتصف عقد التسعينيات، ُوجدت فقط خمس أو ست مدارس دينية تعنـى بتأهيـل الطلبـة لـدخول 

فــي المئــة مــن  1ليــوم فقــد بــات العــدد يقــارب الثالثــين. وفــي التســعينيات، كانــت نســبة الجــيش. أمــا ا
متخرجـــي دورات الضـــباط مـــن مرتـــدي قبعـــات المتـــدينين، بينمـــا شـــهدت الســـنوات األخيـــرة ارتفـــاع هـــذه 

 في المئة! 40النسبة إلى 
ي مدارس تلقـى عن هذه المدارس، يروي الباحث في شؤون الجيش والمجتمع البرفسور يغال ليفي: "ه

رعايــة مــن الدولــة وتخضــع طلبتهــا لتربيــة مشــبعة بــالرموز السياســية مثــل التحــريض ضــد الفلســطينيين 
وعـــرض الفلســـطينيين كأشـــخاص بـــال حقـــوق، وهـــذه المـــدارس تربـــي الجيـــل الجديـــد مـــن الجنـــود وقـــادة 

 الجيش".
لحاخــام شــلومو افينــر، رئــيس وكــان مقطــع تلفزيــوني بثتــه القنــاة العاشــرة اإلســرائيلية قــد انتشــر مظهــرا  ا

"مدرسة عيطرت الدينية"، وهو يخاطب الطالب قائال : "يجب على كل المتواجدين هنا أن يشاركوا في 
دورة الضباط، من ال يذهب منكم إلى دورة الضباط سيعاقب بشكل قاس". وبحسب القناة، فإن المئات 
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مــن الطيــارين، تخرجــوا مــن تلــك المدرســة مــن المقــاتلين والمئــات مــن قــادة الوحــدات والكتائــب، وعــددا  
 المقامة داخل الحي اإلسالمي في البلدة القديمة من القدس".

 االنتشار في بؤر التأثير
يعترف وزراء وشخصيات سياسية رفيعة، بقوة التأثير التي يمتلكها الحاخام سيدان الذي ُيعتبر المرشد 

عـي شـارون، فـإن المئـات مـن طلبـة الحاخـام الدينيـة. وبحسـب الصـحافي رو  الصـهيونيةالروحي لتيـار 
منتشــرون فــي كــل بــؤر التــأثير فــي إســرائيل، ومــن بيــنهم مــدراء فــي قطــاع التعلــيم والقضــاء، وغــالبيتهم 
ـــة، ســـواء فـــي الجـــيش أو مخـــابرات "الشـــاباك" أو "الموســـاد". ويكمـــل  منخرطـــون فـــي المنظومـــة األمني

س األركــان، أخــذوا المشــورة مــن ســيدان الصــحافي: "إن قــادة فــي الجــيش، بعضــهم شــغل منصــب رئــي
 خالل السنوات األخيرة".

ويحصد التيار الديني الصهيوني األغلبية بين صـفوف المسـتوطنين فـي الضـفة الغربيـة. ومـن هـوالء، 
في المئة قيادة الكتائب القتالية في الخدمة النظامية في جيش االحـتالل. وهـي نسـبة  59شغلت نسبة 

فـي المئـة، طبقـا  لمـا كشـفته مجلـة  161بتهم مـن مجمـوع السـكان البالغـة تعب ر عن خمسة أضـعاف نسـ
 "بمحنيه" العسكرية قبل أعوام قليلة.

ضــفاء صــبغة دينيــة  الصــهيونيةوخــالل العــدوان األخيــر، ســاهم حاخامــات  الدينيــة بتحــريض الجنــود وا 
شـــون فـــي علـــى الحـــرب، فقـــال الحاخـــام ســـيدان: "يجـــب جلـــب بوابـــات غـــزة إلـــى الخليـــل كمـــا فعـــل شم

 الماضي لكي تُنشأ مملكة الخليل المقدسة، وبعدها لن يبقى فلسطينيون في البالد".
ويعتبر سيدان من أبرز المدافعين عن تبرير قائد لواء "غفعاتى" عوفر فينتر للعدوان بأن الفلسطينيين 

نــى دينيــا  يدنســون اســم إلــه إســرائيل. وعق ــب البرفســور يغــال ليفــي علــى ذلــك بــالقول: "فيتنــر يضــفي مع
على العملية العسكرية، وهذا ليس مجرد خطبة بالغية. أمـا تصـرف فيتنـر فقـد مـنح العمليـة العسـكرية 

 معنى دينيا ، مثل سياسة فتح النار القاسية، وتدمير المساجد، والتفاخر بذلك علنا ".
يـار الصـهيونية مثل قائد "غفعاتي" الذي ينتمـي لت أشخاصوطبقا  لتقديرات الحاخام سيدان، فإن وجود 

الدينية، سيمنع أي انسـحاب محتمـل مـن الضـف ة الغربيـة فـي المسـتقبل: "وجـود اآلالف مـن أمثـال قائـد 
غفعـاتي مــن المتــدينين فــي بــؤر التــأثير، ســيدفع الكثيــرين إلــى التســاؤل عمــا تعنيــه أرض إســرائيل لهــم. 

نما العمليـات الروحانيـة التـي وعندها، ما سيمنع االنسحاب ليس هؤالء األشخاص في مراكز القرار، وا  
 تجري داخل المجتمع اإلسرائيلي ككل".

 45في استطالع للـرأي العـام نشـرت نتائجـه القنـاة العاشـرة فـي التلفزيـون اإلسـرائيلي، اتضـح أن نسـبة 
في المئة مـن اإلسـرائيليين ال تعـارض تـولي شخصـية مـن "تيـار الصـهيونية" منصـب رئـيس الحكومـة، 

فــي المئــة إلــى إنهــا ربمــا ستصــوت لمصــلحة شــخص مــن هــذا التيــار. وأكــدت  19فيمــا أشــارت نســبة 
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ــح لرئاســة  1نســبة  فــي المئــة مــن اإلســرائيليين أنهــا ســتنتخب مرشــحا  مــن "الصــهيونية الدينيــة" إذا ترش 
في المئة من المشاركين باالستطالع، عن مقاربتها بإيجابية لشـغل  91الحكومة. كذلك، أعربت نسبة 

فــي المئــة إنهــا ال  15نية الدينيــة" منصــب رئــيس أركــان الجــيش، وقالــت نســبة شــخص مــن "الصــهيو 
في المئة فقط من المستطلعين أن تعيين رئيس متدين في قيادة  55تعارض ذلك، بينما اعتبرت نسبة 

األركان هو أمر سلبي.. علما  أن يـآيير نفيـه، النائـب السـابق لـرئيس األركـان، انتمـى إلـى هـذا التيـار، 
 ح لخالفة رئيس األركان الحالي. وهو مرش
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