
 
 
 
 

 

 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 حماس: التصعيد السلمي لن يتوقف حتى كسر الحصار الجائر المضروب على قطاع غزة
 باساغتيال الشهيد وشحة قريبا من المربع األمني للسلطة يهز الشارع الفلسطيني ويحرج عتقرير: 

 أوري أرئيل: لن تكون هناك دولة ما بين البحر المتوسط ونهر األردن إال دولة "إسرائيل"
  مليار دوالر إجمالي ديون االقتصاد اإلسرائيلي سنة  "بنك إسرائيل المركزي": 

حتلال يستعد من انآن القتحا  وعدوان كبير على المسجد األقصىالخطيب: اال

نتنياهو ينفيي ميا أوردتيم "معياريف" 
عيين اسييتعدادال إلخييلاط مسييتوطنا  

   ومستوطنين من الضّفة
 
 ... ص 

 

  //السبت 
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  السلطة:
 الناطق باس  وزارة الداخلية بغزة: حرصنا على أرواح شبابنا بعد  وصوله  للسياج األمني  .
 ل فصول قصة أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليطوزارة الثقافة في غزة تنتج فيلمًا روائيًا يتناو  .
 جهاز االمن الوقائي في السلطة الفلسطينية يهدد عناصرال بقطع رواتبه  اذا ناصروا دحلان  .
 أوباما -وفد فلسطيني إلى واشنطن لإلعداد للقاط عباس  .
  مسؤولة فلسطينية تطالب بتحرك دولي إزاط انتهاكا  "إسرائيل"  .
 مصريًا يتعرضون النتهاكا  آالف أسير بينه   عيسى قراقع:   .
  فلسطيني ويحرج عباساغتيال الشهيد وشحة قريبا من المربع األمني للسلطة يهز الشارع التقرير:   .
  

  المقاومة:
 مشعل يثني على جهود الشيخ القرضاوي العلمية والجهادية في صالح القضية الفلسطينية  .
 حماس: التصعيد السلمي لن يتوقف حتى كسر الحصار الجائر المضروب على قطاع غزة  .
 حزب الشعب: "إسرائيل" تسعى إلى تصفية نشاطا  األونروا في الضفة وغزة  .
 "الديموقراطية" تدعو من بلعين إلى تصعيد المقاومة الشعبية  .
 وحةحماس تعزي دولة قطر بوقوع ضحايا نتيجة حريق وقع وسط الد  .
حماس: اعتراف دول عربية بي"يهودية إسرائيل" ال يعطي السلطة مبرًرا لذلك  .
 في بلدة بي  حانون شمال القطاع االحتلال يقصف منصة صواريخ  .
  

  الكيان اإلسرائيلي:
 ن تكون هناك دولة ما بين البحر المتوسط ونهر األردن إال دولة "إسرائيل"أوري أرئيل: ل  .
  مليار دوالر إجمالي ديون االقتصاد اإلسرائيلي سنة  "بنك إسرائيل المركزي":   .
 على هجو  مزعو "إسرائيل" تدعو لبنان إلى منع حزب هللا من الرد   .
 المحللون في "إسرائيل" يجمعون على أن حزب هللا لن يجرؤ على رد الهجو  النشغالم في سورية  .
 "إسرائيل" تحث الوكالة الذرية على كشف شكوكها بشأن إيران  .
  

  األرض، الشعب:
 الخطيب: االحتلال يستعد من انآن القتحا  وعدوان كبير على المسجد األقصى  .
 مواجها  واعتقاال  في القدس بعد منع المصلين من أداط صلاة الجمعة في المسجد األقصى  .
 ن يونساستشهاد مواطنة برصاص االحتلال شرق خا  .
 فلسطينيا استشهدوا جوعًا في  مخي  اليرموك "مجموعة العمل":   .
 "إسرائيل" تسعى إلنهاط وجود األونروا رمزًا الستمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين  .
ذالٌل متعمدان إغبارية: تشريعا   .  االحتلال بحق األسرى عقاٌب وا 
 إصابا  واعتقاال  خلال قمع االحتلال للتظاهرا  والمسيرا  األسبوعية بالضفة  .
 نشطاط فلسطينيون يفشلون لقاط "تطبيعًا" في بي  لح   .
 فلسطينيون يحدثون ثغرا  في السياج األمني بغزة ويغرسون األعلا  الفلسطينية  .
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 بولندا: تقليد وسا  الشرف الفضي للطبيب الفلسطيني أحمد الصفطاوي   .

 طائرة استطلاع فلسطينية تصور في ملاعب غزة ألول مرة  .

 "هآرتس": يهودية في تل أبيب رفض  تأجير شقة لفتاة عندما تعرّف  على هويتها العربية  .

 هزتان أرضيتان تضربان فلسطين خلال يومين  .
 

 مصر: 
 الشرقية" وعلى حدود محلب: دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها "القدس   .
 "إسرائيل" قلقة من زيادة ضغوط القاهرة على حماس وتخشى من "انفجار األوضاع"  .
 "هيئا  وأحزاب مصرية: تظاهر حماس أما  معبر رفح تجاوز على السيادة المصرية  .
 مجمع البحوث اإلسلامية في مصر يدين "االعتداطا " اإلسرائيلية على المسجد األقصى  .
 

 األردن: 
 مسجد تتناول غطرسة اإلسرائيليين األردن: خطب الجمعة في   .
 لا محتجون أردنيون يطالبون بإلغاط معاهدة الس  .
 حراك المزار الجنوبي يطالب بدع  الشعب الفلسطيني على أرضم  .
 

 لبنان: 
 سلي  الحص: ما تريدال واشنطن اتفاق إطار يلبي المصالح اإلسرائيلية  .
 

 عربي، إسلامي:
 عربي: مسؤولون عرب سابقون يبحثون في القاهرة لغز وفاة ياسر عرفا القدس ال  .
 

 دولي:
  الهندي: إجماع وطني حول القضية الفلسطينية التي تعد محور سياستنا الخارجية الخارجيةوزير   .
  

  حوارا  ومقاال :
 عدنان أبو عامرمن الهوية الفلسطينية: لماذا انآن؟...  إلغاط الديانة  .
 عبد الستار قاسمفلسطين الجديدة في أفكار كيري...   .
 يوعز هندلما عاد  موجودة...  خطوط   .
 عاموس هرئيلط نصر هللا نفسم خلافا لألسد... هناك شك في "إسرائيل" أن يضب  .
  

  :كاريكاتير
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 نتنياهو ينفي ما أوردتم "معاريف" عن استعدادال إلخلاط مستوطنا  ومستوطنين من الضّفة .
ة، أمس الجمعة، الناصرة ـ من زهير أندراوس: كشف مراسل الشؤون السياسّية في صحيفة )معاريف( العبريّ 

كشف النقاب، نقاًل عن مصادر وصفها بأّنها رفيعة المستوى ومطلعة على المفاوضات اإلسرائيلّية 
الفلسطينّية في تل أبيب، أّن رئيس الوزراء اإلسرائيلّي بنيامين نتنياهو، سيوافق على إخالء اآلالف من 

 ن اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.المستوطنين من المستوطنات في الضّفة الغربّية المحتّلة، ضم
وتابعت المصادر عينها قائلًة إّنه سيّتم تقسيم المستوطنات إلى ثالث فئات وهي الكتل االستيطانية الكبرى 
التي سيتم ضمها إلى إسرائيل، وبعض المستوطنات التي ستبقى، إّما تحت السيادة الفلسطينية أو طبقًا 

المستوطنات التي سيتم إخالؤها ولو باستعمال القّوة من قبل جيش االحتالل  لترتيبات أخرى. إضافة إلى
وقوات األمن اإلسرائيلّية. ولفتت الصحيفة إلى أّن ديوان رئاسة الوزراء نفى للصحيفة صحة هذه الرواية نفًيا 

 قاطًعا. 
د مواقف أكثر اعتدااًل في السياق ذاته ذكرت الصحيفة أن توجه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى اعتما

بشكل ملحوظ من الملف الفلسطيني وتواصله المستمر مع نظيره األمريكّي جون كيري جاء بعد إدراكه حقيقة 
استعداد رئيس الوزراء لتقديم تنازالت حقيقية من أجل إنجاح العملية التفاوضية مع الفلسطينيين. وأشارت 

ليبرمان الذي قال في أكثر من مناسبة، إّنه لن يدعم أي  الصحيفة إلى تصريح وزير الخارجية اإلسرائيليّ 
اتفاق سالم مع الفلسطينيين من دون تبادل لألراضي المأهولة بالسكان، وان هذا موقف مبدئي له وتم 

 توضيحه للمجتمع الدولّي، وذلك حسب ما أوردته الصحيفة العبرّية.
البيت اليهودي( نفتالي بنيت من أن حزبه سيغادر من جهته، حّذر وزير االقتصاد اإلسرائيلي وزعيم حزب )

االئتالف الحكومي اإلسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو في حال قبلت الحكومة اتفاق إطار مع الفلسطينيين، 
قائال إّن ذلك ال يتوافق مع برنامج الحزب. وأضاف قائاًل إّنه إذا كان اتفاق اإلطار الذي سُيقّدمه وزير 

 يكّي جون كيري يتوافق ومبادئ حزب البيت اليهودي فإنني سأدعم رئيس الوزراء نتنياهو.الخارجية األمر 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 الناطق باس  وزارة الداخلية بغزة: حرصنا على أرواح شبابنا بعد  وصوله  للسياج األمني .

األمنية لم تمنع أي من المتظاهرين أكد الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إسالم شهوان أن األجهزة : غزة
الذين شاركوا في المسيرة األسبوعية للحراك الشبابي على السياج األمني لقطاع غزة للتعبير عن رأيه أو 

وقال شهوان على صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "كان حرصنا على أرواح  توجهه.
ن خالل عدم الوصول إلى السلك الفاصل، وأن يبقى شبابنا من اإلصابة برصاص )جيش( االحتالل م

 الشبان بعيدين قليال حفاًظا على أرواحهم".
صابة نحو  خالل المسيرات التي جرت يوم الجمعة الماضي، مشددا  ولفت إلى أن استشهاد مواطن وا 

 على أننا "حريصون على حياة شبابنا وأبنائنا ونقدر همتهم وحماسهم".
م تسجل اليوم سوى إصابة واحدة لذا نهيب باإلخوة الشباب االنتباه لحياتهم".وأضاف "بفضل هللا ل

 //وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 
 وزارة الثقافة في غزة تنتج فيلمًا روائيًا يتناول فصول قصة أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط .
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صول قصة أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، أ ف ب: تنتج حركة حماس فيلمًا روائيًا يتناول ف-غزة 
 لكن نقص الموارد المالية قد ال يرقى بهذا الفيلم إلى مستوى الحدث الكبير.

 ممثاًل بينهم  ألف دوالر إلنتاجه،  ويشارك في الفيلم، الذي رصدت وزارة الثقافة في حكومة حماس 
ة صاحب المالمح القريبة من شاليط للقيام بدور البطولة ممثلة من غزة. وبعناية، اختير الشاب محمد كرير 

طرقنا كل األبواب لتمويل »بعدما خضع لتدريبات متنوعة. ويقول محمد العرعير المسؤول في وزارة الثقافة: 
وقدر مخرج الفيلم ماجد «. فيلم شاليط الذي يعزز سينما المقاومة، لكن ظروف الحصار حالت دون ذلك

لألسف، فإن »مليون دوالر، وقال:  بـ « بما يتناسب مع الحدث الكبير»م الحقيقية جندية تكلفة الفيل
كان يفترض أن تمول وزارة الثقافة »وأضاف: «. تخفيضها لعدم توافر التمويل قد ينعكس سلبًا على جودته

«. وقف الدعماإليرانية فيلم شاليط، لكن توتر العالقة بين إيران وحماس بسبب الموقف من سوريا أدى إلى 
وتزامنًا مع مرور خمـس سـنوات عـلى الحرب اإلسرائيلية األولى على غزة، بدأ في كانون األول )ديسمبر( 

، «الوهم المتبدد»الماضي تصوير المشاهد األولى من فيلم شاليط ومدته تسعون دقيقة، وهو يحمل اسم 
« لجان المقاومة الشعبية»و « إلسالمجيش ا»نسبة إلى الهجوم المسلح الذي نفذه مقاتلون من حماس و 

 سنة(، في غرفة صغيرة في مبنى وزارة شؤون األسرى في غزة. وأسر خالله شاليط )
 //الحياة، لندن، 

 
 جهاز االمن الوقائي في السلطة الفلسطينية يهدد عناصرال بقطع رواتبه  إذا ناصروا دحلان .

لسطينية عناصرها وأتباعه بقطع رواتبهم إذا ما ناصروا عضو غزة: هدد جهاز االمن الوقائي في السلطة الف
 اللجنة المركزية لحركة "فتح" المفصول محمد دحالن مشددا على ضرورة مهاجمته.

جاء ذلك في رسالة وجهها نائب رئيس الجهاز العميد رفعت كاّلب إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
 طلعت "قدس برس" على نسخة من الرسالة.عباس مطلع شهر شباط )فبراير( الجاري، وا

وقالت الرسالة: "لن نسمح لدحالن ولغير دحالن في التنسيق مع حركة "حماس" إلتمام المصالحة، 
 بتخوين دحالن للحكومة المصرية وضرب عالقة دحالن بمصر". وسنقوم

 حماس" لمنع اي وجود لدحالن في غزة.“التنسيق مع حركة  وشددت الرسالة على ضرورة
ابناء الجهاز بقطع راتب كل من يقوم بمناصرة دحالن، واكدت على ضرورة العمل المتواصل مع  كما هددت

 تخوين دحالن في غزة واستقطاب الجماهير الفتحاوية وتهديد كل من يناصر دحالن.
 وطالب نائب رئيس الجهاز الرئيس عباس بدعمهم باألموال المتفق عليها للقيام بكامل جهودهم لذلك.
 //قدس برس، 

 
 أوباما -وفد فلسطيني إلى واشنطن لإلعداد للقاط عباس .

عبد الرؤوف ارناؤوط: قال نبيل أبو ردينه، الناطق باسم الرئاسة، لـ"األيام": إن وفدا فلسطينيا سيغادر في 
في مرتقب اليومين القادمين إلى واشنطن للقاء مع وزير الخارجية األميركي جون كيري استعدادا للقاء ال
 السابع عشر من شهر آذار بين الرئيس محمود عباس والرئيس باراك اوباما في البيت األبيض.

وعلمت "األيام" أن الوفد الفلسطيني سيضم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ورئيس 
 المخابرات العامة اللواء ماجد فرج وانهما سيغادران الى واشنطن يوم غد.

 //يا ، را  هللا، األ
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 مسؤولة فلسطينية تطالب بتحرك دولي إزاط انتهاكا  "إسرائيل" .

قنا: أكدت القائمة باألعمال باإلنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، –نيويورك
مقبول وسيعزز إفالتها  السفيرة فداء ناصر، إن التزام الصمت في وجه انتهاكات إسرائيل الجسيمة أمر غير

من العقاب ويزيد من التأخير في تحقيق سالم عادل ودائم، وفي وضع حد للمعاناة اإلنسانية الناجمة عن 
 هذا الصراع المأساوي الذي طال أمده.

وشددت السفيرة في رسائل بعثت بها إلى األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن، ليتوانيا، ورئيس 
العامة لألمم المتحدة، حول تدهور الوضع في األرض الفلسطينية المحتلة، على ضرورة أن يتحرك  الجمعية

المجتمع الدولي إزاء االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة لحقوق اإلنسان وللقانون اإلنساني الدولي بمنتهى الجدية 
 ألنها تؤدي إلى تفاقم التوترات وتدهور الوضع الهش على األرض.

 //الدوحة،  الشرق،
 
 مصريًا يتعرضون النتهاكا  آالف أسير بينه   عيسى قراقع:  .

اتهم وزير األسرى والُمحررين الفلسطيني، عيسى قراقع، إسرائيل بقتل األسرى الفلسطينيين والعرب، وتعمدها 
ائيلية، من السجون اإلسر  آالف أسير فلسطيني وعربي في  منع األدوية عنهم، مؤكدًا أن هناك 

، قوات االحتالل، باللجوء إلى «المصري اليوم»، فى حواره مع «قراقع»يتعرضون النتهاكات جسيمة. وهدد 
 المحكمة الجنائية الدولية، حال فشل المفاوضات األمريكية.

 //المصري اليو ، القاهرة، 
 
 الفلسطيني ويحرج عباس اغتيال الشهيد وشحة قريبا من المربع األمني للسلطة يهز الشارعتقرير:  .

عاما(، الشارع  خاص: هز اعدام قوات االحتالل االسرائيلي جهارا نهارا للشاب معتز وشحة، ) –رام هللا 
الفلسطيني، حيث لم يكتفي االحتالل بقتل وشحة بالصواريخ رغم امكانية اعتقاله، بل هدم بيت عائلته دون 

ية االسرائيلية طالت الشهيد وشحة في بلدة بيرزيت شمال رام العملية االجرام ابداء حتى حجة واهية لذلك.
هللا، والبعيدة عدة كيلومترات فقط عن مقر الرئاسة الفلسطينية، التي لم تعلن رسميا استنكارها الشكلي 

 واكتفت وكالة االنباء الرسمية بإبراز خبر تعزية الرئيس عباس قطر على ضحايا االنفجار فيها. للعملية، 
ما بين الصراعات “، ”رأي اليوم” ان الشهيد وشحة الذي كان شاهدا على الجريمة االسرائيلية، قال لـ احد جير 

الداخلية، والفساد، والمفاوضات، في البيت السياسي الفلسطيني قاوم معتز لمدة ساعات قبل ان تصعد روحه 
ين وزراتهم ممن سبقوهم ، الى السماء، تاركا وراءه قيادة لم تحرك ساكنا ، ووزراء مشغولون في تحص

وفصائل ارهقها النوم ، وقيادات تائهة ما بين الشطرنج وكرة القدم واحتكار نجوم ارب ايدول ، وجمع المال 
بوضع المكياجات قبل الخروج الى مذيعات التلفزة للهجوم وفي بعض االحيان قد تصل اقصى اهتماماتهم 

 ” .على بعضهم البعض
ة تتبع امنيا للسلطة الوطنية الفلسطينية، فالبرغم من االمن الفلسطيني يمارس اغتيال الوشحة وقع في بقع

نشاطه شبه اليومي في هذه المنطقة اال ان اختفاءه في فترة اغتيال الشرحة كان ملحوظا، وقد برره أحد 
ي، وهذا قيادات االمن بان االتفاقيات تلزم الطرف الفلسطيني باالختفاء في حال وجود نشاط عسكري اسرائيل
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بان امرا جاء بعدم اطالق النار، وان اي رصاصة تخرج من االمن الفلسطيني “ما اكده لنا احد العساكر 
 “فسيعاقب فاعلها بالرغم من العديد من العساكر كانوا على اهبة االستعداد عن كرامة شعبهم. 

ن توحش الجبروت االسرائيلي، الشارع الشعبي الفلسطيني ما بين مصادرة السالح من االمن الفلسطيني، وبي“
ال حول له وال قوة، فأي حركة ذات عالقة بالمقاومة المسلحة يوازيه العقوبة بتهم جاهزة، فأما المساس بهيبة 
الدولة الفلسطينية المسلوبة، او تهمة باالنقالب على الشرعية الفلسطينية والتجنح مع التيار الدحالني فالسلم 

هكم احد الشبان محاوال تبرير اكتفاء الجماهير بالغضب المكتوب عبر وسائل هكذا ت“. هنا سيد المواقف 
وتحت عنوان السالم، قام ” التواصل االجتماعي، شاب اخر قطع الحديث عنه واكمل ايضا متهكما غاضبا 

العديد من الشبان بمحاولة االتصال على صديق االسرائيليين الحميم حسين الشيخ إلقناع االحتالل عدم 
ام الوشحة وخاصة ان مثل هذه القضايا تعتبر سهلة بالنسبة له مقارنة مع الصفقات التي يسهلها لرجال اعد

مصدر “ االعمال المقربين منه وسماسرة االراضي مع اإلسرائيليين، فلم يتواضع حتى للرد على هواتفه.. 
 يرغب في الحديث مسؤول لم يرغب في الكشف عن اسمه برر حالة الصمت في المقاطعة ان الرئيس ال

عن اي موضوع لربما يكون له أثر في شحن الشارع وبالتالي تقويض المفاوضات خاصة وان هناك 
التزامات فلسطينية احادية الجانب في التهدئة، وعدم السماح للشارع الفلسطيني لالنجرار الى انتفاضة ثالثة. 

مت الرسمي في مثل هذه المواقف على قيادي كبير بال فصيل في منظمة التحرير، ايد في دوائره الص
اعتبار ان حادثة االغتيال هذه استفزاز للقيادة الفلسطينية من االسرائيليين لالنجرار الى مربع انتفاضة ثالثة 
مسلحة تخرج فيه اسرائيل نفسها من االحراج الواقع عليها بسبب موقفها المتشدد من المفاوضات. اما رئيس 

، اكتفى ببيان استنكار مقتضب عبر المركز االعالمي الحكومي، بينما اشار الحكومة د. رامي الحمد هلل
الحمد هللا كان منهمكا في “موظف كبير بديوانه محسوب على رئيس الحكومة السابق سالم فياض، الى ان 

دارة المعركة الدائرة بين الموظفين العموميين ورئاسة الوزراء، على امل ان يثبت  مجددا كيفية حل االزمة وا 
 انه يدير االزمات الداخلية وليس له عالقة بما تفعل اسرائيل كما يريده الرئيس عباس.

 //رأي اليو ، لندن، 
 
 الشيخ القرضاوي العلمية والجهادية في صالح القضية الفلسطينية جهودمشعل يثني على  .

لحركـة حمـاس الفلسـطينية، خـالل سـليمان حـاج ابـراهيم: أثنـى خالـد مشـعل رئـيس المكتـب السياسـي ‘الدوحة ـ 
حضـوره "ملقتـى تالميـذ الداعيـة اإلســالمي يوسـف القرضـاوي"، الـذي عقـد فــي الدوحـة، علـى جهـود القرضــاوي 
العلميــة والجهاديــة فــي صــالح القضــية الفلســطينية. وأضــاف: حــين أردنــا إقامــة مــؤتمر إســالمي دولــي لقضــية 

ســهاماته وكــان لــه فــي هــذا األمــر القــدس كــان الراعــي والمحــرض إليــه وكــان مفتــاح الخيــ ر لــه بنصــحه ورأيــه وا 
نصيب وأي نصـيب وحـو وأي حـو. وتعجـب مشـعل مـن تعامـل الشـيخ مـع الفصـائل الفلسـطينية جميعـا بقـدر 
واحــد مــن األهميــة دون فــرق، واســتيعابه لجميعهــا وحفــو أســمائها كلهــا مــع كثرتهــا وتشــابه أســمائها. وحضــر 

وعدد من الشخصيات المحسوبة عيشها المنطقة على رأسها مصر، وليبيا، االجتماع الذي تناول قضايا عدة ت
والشـــؤون اإلســـالمية األســـبق  علـــى تيـــار االخـــوان المســـلمين، مـــن بيـــنهم، د. عصـــام البشـــير وزيـــر اإلرشـــاد

بالسودان، ود.أحمد الريسوني نائب رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين من المغرب، ود.عبـدالغفار عزيـز 
كســتان، وســالم الشــيخي مــن ليبيــا، ود.عبدالمجيــد النجــار مــن تــونس، وصــفوت خليلــوفيتش مــن البوســنة مــن با

 والهرسك، والشيخ محمد الحسن ولد الددو من موريتانيا.
 //القدس العربي، لندن، 
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 حماس: التصعيد السلمي لن يتوقف حتى كسر الحصار الجائر المضروب على قطاع غزة .

وكاالت: أكدت حركة حماس أن تصعيدها السلمي االحتجاجي داخـل فلسـطين وخارجهـا لـن "الخليج"،  -غزة 
يتوقف حتى كسر الحصـار الجـائر المضـروب علـى قطـاع غـزة منـذ سـبعة أعـوام، ودعـت الحركـة علـى لسـان 
الناطق باسمها حماد الرقب السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح البري، في االتجاهين وبصورة دائمة، كمـا 
دعــا فــي مــؤتمر صــحفي عقــده عقــب صــالة الجمعــة التــي شــارك فيهــا المئــات داخــل خيمــة االعتصــام التــي 
أقامتهــا اللجنــة الوطنيــة العليــا لفــك الحصــار أمــام معبــر رفــح منــذ ســتة أيــام، "الوفــود الصــديقة والحــرة بتكــريس 

زة"، وطالــب "جامعــة حضــورها وجميــع األحــرار مــن العــالم للتحــرك عبــر كــل المــوانر البحريــة لكســر حصــار غــ
 ".الدول العربية بضرورة تنفيذ قرارها فك الحصار عن غزة الذي أقرته عام 

//الخليج، الشارقة، 
 

حزب الشعب: "إسرائيل" تسعى إلى تصفية نشاطا  األونروا في الضفة وغزة  .
يني مـن مسـاع إسـرائيلية رام هللا ـ وليد عوض: حذر نافذ غنيم عضو المكتب السياسـي لحـزب الشـعب الفلسـط

مكثفة تستهدف دور ووجود وكالـة غـوث الالجئـين فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، لمـا تشـكله هـذه المؤسسـة 
الدوليـــة مـــن عنـــوان سياســـي لالجئـــين الفلســـطينيين، وشـــاهدا دوليـــا وتاريخيـــا علـــى مأســـاتهم التـــي نتجـــت عـــن 

هــذا الــدور قــد تعــاظم فــي اآلونــة األخيــرة. وقــال  ، مؤكــدا علــى أنتهجيــرهم عــن أراضــيهم إبــان نكبــة عــام 
إن الــدوائر الرســمية اإلســرائيلية تكثــف جهودهــا لتحــريض الــدول الداعمــة لميزانيــة وكالــة الغــوث، بهــدف ‘غنــيم 

وطالـــب غنـــيم اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر ’. وقـــف دعمهـــا وتصـــفية نشـــاطاتها فـــي الضـــفة وقطـــاع غـــزة
ينية والقوى السياسية والمجلس التشريعي واللجان الشعبية لالجئين، طالـب باعتمـاد الفلسطينية والسلطة الفلسط

استراتيجية موحدة لمواجهة الحملة التي تستهدف حق عودة الالجئين الفلسطينيين، بما في ذلك أي تقليصـات 
فية دورهـا في الخدمات التي تقـدمها وكالـة الغـوث، الـى جانـب مسـاندة هـذه المؤسسـة الدوليـة فـي مواجهـة تصـ

 من خالل تجفيف مصادر الدعم المالي عنها كما تريده إسرائيل. 
ودعــا غنــيم اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية والــرئيس محمــود عبــاس وكافــة الســفارات والممثليــات 

ست اإلسـرائيلي الفلسطينية في الخارج لتكثيف تحركاتها وااللتقاء بذات الدبلوماسيين الذين نظم لهم لقاء بالكني
مــن أجـــل دحـــض االفتـــراءات اإلســـرائيلية، وتوضـــيح حقيقـــة مــا تقـــوم بـــه إســـرائيل بصـــفتها دولـــة محتلـــة، وأنهـــا 

، وأن مناهجها المدرسية تغص بما هو عنصري تحريضـي ضـد العـرب، ’لإلرهاب في المنطقة‘الراعي األول 
العربـي منهـا، وحـثهم كـذلك لتصـفية الوجـود بل يدعو لقتلهم، بما في ذلك تكريس التوجه نحو الدولـة اليهوديـة 

واألخالقــي طبقــا للقــرار الــدولي  علــى مواصــلة الــدعم المــالي لوكالــة الغــوث للــتمكن مــن القيــام بــدورها اإلنســاني
الــذي يلــزم هــذه المؤسســة بإغاثــة وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين الــى أن يعــودوا الــى أمــاكن ســكناهم التــي  

 هجروا منها.
//بي، لندن، القدس العر 

 "الديموقراطية" تدعو من بلعين إلى تصعيد المقاومة الشعبية .
رام هللا ـ القدس دوت كـوم: شـدد النائـب قـيس عبـد الكـريم "أبـو ليلـى"، نائـب األمـين العـام للجبهـة الديمقراطيـة، 

ية البديلة الهادفـة إلـى على ضرورة تصعيد ومواصلة المقاومة الشعبية باعتبارها من ركائز اإلستراتيجية الوطن
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رفع كلفة استمرار االحتالل وصوال إلى دحره وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية واالسـتقالل. وقـال 
"أبو ليلى"خالل مشـاركته اليـوم الجمعـة فـي إحيـاء الـذكرى التاسـعة النطـالق المقاومـة الشـعبية فـي بلـدة بلعـين 

عت إحــراز انتصــارات عديــدة علــى األرض ونجحــت فــي مواجهــه آلــة "أن المقاومــة الشــعبية الفلســطينية اســتطا
الحــرب اإلســرائيلية وتصــدت لكافــة عمليــات القمــع التــي يمارســها االحــتالل ضــد الشــعب الفلســطيني األعــزل. 
وأوضـــح إن مـــا أحدثتـــه هـــذه المقاومـــة مـــن انتصـــارات يؤكـــد جـــدوى وأهميـــة نهـــج المقاومـــة الشـــعبية فـــي إعـــادة 

عـــدوان االحـــتالل ومحـــاوالت الســـيطرة علـــى المزيـــد مـــن األرض والتصـــدي لقطعـــان  األرض المســـلوبة، وصـــد
المستوطنين المتطرفين وحماية الممتلكات. ودعا "أبو ليلى" إلى وقف المفاوضـات العقيمـة بشـكل فـوري ألنهـا 
ل تحمل مخاطر حل سياسي ال يلبي حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والتوجه مباشرة لألمـم المتحـدة مـن أجـ

االنضـــمام للمؤسســـات الدوليـــة المختلفـــة مـــن أجـــل محاســـبة االحـــتالل علـــى جرائمـــه المتواصـــلة ضـــد الشـــعب 
 الفلسطيني.

 //القدس، القدس، 

 حماس تعزي دولة قطر بوقوع ضحايا نتيجة حريق وقع وسط الدوحة .
تغريـدة نشـرها علـى بيروت ـ خدمة قدس برس: قال عضو المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس عـزرت الررشـق فـي 

م بالتعـازي والمواسـاة |صفحته الرسمية موقع التواصل االجتماعي "الفيس بوك" اليوم الجمعـة ) (: "إنرنـا نتقـدر
إلى دولـة قطـر الشـقيقة أميـرًا وحكومـًة وشـعبًا وألهـالي ضـحايا الحـادث األلـيم الـذي وقـع أمـس الخمـيس  انـدلع 

راح ضـــحيته عـــدد مـــن المـــواطنين"، متمنيـــًا الشـــفاء العاجـــل  فـــي مطعـــم قـــرب أحـــد محطـــات البتـــرول  والـــذي
( جــراء انفجــار خــزان |للمصــابين"، علــى حــد تعبيــره. وُيشــار إلــى أن الحريــق وقــع صــباح أمــس الخمــيس )

غاز كبير فوق سطح مطعم وسط الدوحة.
//قدس برس، 

رًرا لذلكحماس: اعتراف دول عربية بي"يهودية إسرائيل" ال يعطي السلطة مب .
رام هللا )فلســطين(: أكــد القيــادي فــي حركــة حمــاس والنــاطق باســمها، حســام بــدران، أنــه ال يوجــد أي مبــرر وال 
أي ظــرف يســمح للســلطة الفلســطينية بــأن تعتــرف بـــ "يهوديــة إســرائيل"، مشــددًا علــى أن هــذا األمــر "ال يعطــي 

ضـو المجلـس الثـوري لحركـة "فـتح" زيـاد أبـو وكـان ع السلطة الحق في الموافقة على هـذا االعتـراف الخطيـر".
ـــم يســـمها، أبـــدت اســـتعدادها  ــــ "قـــدس بـــرس" عـــن أن دواًل عربيـــة، ل عـــين قـــد كشـــف النقـــاب فـــي تصـــريحات ل

االعتراف بـ "يهودية إسرائيل" في حال قبلت السلطة الفلسطينية االعتراف بذلك.
والعربيــة يجــب أن يكــون فــي الحفــاظ علــى وشــدد بــدران علــى أن التنــافس بــين القيــادات الرســمية الفلســطينية 

 ثوابــت القضــية والحقــوق الفلســطينية والــدفاع عنهــا، مســتطردًا القــول: "حــين تتبنــى قيــادة الســلطة موقفــًا حقيقيــاً 
وصادقًا فـي مواجهـة االحـتالل والتصـدي لمخططاتـه والعـودة لخيـار المقاومـة، فإنهـا سـتجد الـدعم والتأييـد مـن 

فلسطين".كل األطراف الحريصة على 
ولفـت القيـادي فــي "حمـاس" األنظــار إلـى أن هنــاك أزمـة ثقـة بــين السـلطة وبــين الشـعب، إذ مــا عـادت الوعــود 
 الكالمية تقنع أحدًا، والحديث عن الحفاظ على الثوابت ليس مضمونًا، خاصة وأن التجربة تفيـد بعكـس ذلـك".

سلطة الفلسطينية قابلـة للتنـازل والتراجـع (، "ال|وأضاف بدران في تصريحات خاصة بـ"قدس برس"، السبت )
بـــال حـــدود وال ضـــوابط، وألنهـــا ال تملـــك غطـــاًء شـــعبيًا فلســـطينيًا لهـــذه السياســـات، فإنهـــا تحـــاول علـــى جهـــات 

خارجية منها بعض األنظمة العربية لتبرير مواقفها".
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//قدس برس، 
 

 في بلدة بي  حانون شمال القطاع االحتلال يقصف منصة صواريخ .
القــــدس المحتلــــة: أعلــــن جــــيش االحــــتالل اإلســــرائيلي إن إحــــدى طائراتــــه اســــتهدفت، الليلــــة، منصــــة إطــــالق 
للصــواريخ فــي بلــدة بيــت حــانون شــمال قطــاع غــزة. وأكــد النــاطق بلســان جــيش االحــتالل "أفيخــاي أدرعــي" أن 

ين". علــى حـــد طــائرة اســتطالع قصـــفت منصــة إطــالق الصـــواريخ "بهــدف إزالــة تهديـــد فــوري علــى اإلســـرائيلي
 زعمه. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أنه لم تقع إصابات في أي قصف إسرائيلي.

//وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(،   

 
 : لن تكون هناك دولة ما بين البحر المتوسط ونهر األردن إال دولة "إسرائيل"أرئيلأوري  .

ن اإلسرائيلي أوري ارئيل إّنه لن تكون هناك دولة ما بين الناصرة ـ زهير أندراوس: قال وزير البناء واإلسكا
البحر المتوسط ونهر األردن إال دولة إسرائيل، رافًضا بذلك قيام دولة فلسطينية. وأضاف ارئيل، في تصريح 
نقله الموقع اإللكتروني لصحيفة )يديعوت احرونوت( اإلسرائيلية: دعوني أكرر، في المنطقة ما بين البحر 

ونهر األردن ستكون هناك دولة واحدة، وهي دولة إسرائيل. وتابع: الشعب اليهودي لن يتنازل عن المتوسط 
وطنه وبلده، نحن في البيت اليهودي )الحزب الذي ينتمي إليه ارئيل( لن نوقع أي ورقة تتخلى عن أرض 

جري العمل على خطط إسرائيل. وأعلن بالمقابل أنه بصدد دفع عدد من المخططات االستيطانية، وقال إّنه ي
آلالف الوحدات الجديدة في كل األرض، أنا أقول بوضوح كل األرض، على حّد تعبيره. واعتبر ارئيل أّن 
الضغط الخارجي هو غير عادل ولن يجلب السالم، مضيًفا: أنا أقول ألصدقائي في كل العالم، ال تهددونا 

ب قوي، لن نتنازل عن وطننا أو مبادئنا من أجل بالمقاطعة، الشعب اليهودي لن يتنازل عن أرضه، إّنه شع
 المال، إن هذا الضغط لن ينجح، قال.

 //القدس العربي، لندن، 
 

   مليار دوالر إجمالي ديون االقتصاد اإلسرائيلي سنة  المركزي":  إسرائيل"بنك  .
ركزي( أمس الجمعة، أن )األناضول(: كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل )البنك الم-القدس المحتلة 

تريليون شيكل  إجمالي الديون المستحقة على االقتصاد اإلسرائيلي بلغت حتى نهاية العام الماضي، نحو 
خالل العام مليار دوالر(. وقال التقرير الذي حصلت األناضول على نسخة منه، إن الديون ارتفعت  )

الحكومة واألسر  مليار دوالر(، معظمها على مليار شيكل ) ، أي نحو %الماضي بنسبة 
اإلسرائيلية. وبلغت الديون المستحقة على الحكومة لصالح القطاع الخاص اإلسرائيلي، حتى نهاية العام 

 مليار دوالر(. مليار شيكل ) الماضي قرابة 
مليارات شيكل  وفى سياق متصل، بلغت ديون األسر المستحقة لصالح البنوك والقطاع الخاص نحو 

مليار دوالر( العام الماضي، وفى أغلبها قروض  مليار شيكل ) مليار دوالر( بارتفاع بلغ  )
 إسكانية وعقارية مستحقة لصالح البنوك اإلسرائيلية.
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، فيما بلغ إجمالي في نهاية عام  %وبلغت نسبة ديون األسر إلى الناتج المحلى اإلجمالي حوالي 
خالل السنوات الخمس  %?، وتسعى إسرائيل إلى خفض نسبة الدين إلى ين الحكومي العام قرابة الد

 القادمة، وفق تصريح سابق لوزير المالية يائير البيد.
وتوزعت بقية الديون المستحقة على االقتصاد اإلسرائيلي، على جهات خارجية، أبرزها ديون لصالح الواليات 

كات األجنبية الحاصلة على امتيازات استخراج الغاز الطبيعي من سواحل البحر المتحدة وعدد من الشر 
المتوسط، عدا جهات أخرى تمثل القطاع الخاص فى بعض الدول األوروبية، وهي ديون ناتجة عن استيراد 

أن  مليار دوالر. يذكر ألماس والمواد الخام في معظمها، حيث يبلغ إجمالي هذه الديون المستحقة قرابة 
إسرائيل ومستوطناتها تتعرض حاليًا إلى مقاطعة اقتصادية وأكاديمية، من طرف دول االتحاد األوروبي، فى 
الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية اإلسرائيلية خالل وقت سابق من العام الجاري أن الخسائر السنوية جراء 

 مليارات دوالر. هذه المقاطعة ستبلغ 
 //اليو  السابع، مصر، 

 
 "إسرائيل" تدعو لبنان إلى منع حزب هللا من الرد على هجو  مزعو  .

القدس: دعت إسرائيل لبنان يوم الجمعة إلى منع حزب هللا من القيام بأعمال انتقامية ردا على غارة جوية 
سرائيلي يوفال إسرائيلية على موقع يستخدمه مقاتلوه على الحدود السورية. وقال وزير الشؤون االستراتيجية اإل

شتاينتز يوم الجمعة "من البديهي أن يكون لبنان مسؤوال عن أي هجوم على إسرائيل من أراضي لبنان." 
سواء كان هجوما إرهابيا أو -وقال إلذاعة راديو إسرائيل "من واجب الحكومة اللبنانية منع أي هجوم إرهابي 

 على دولة إسرائيل."-صاروخيا أو أي هجوم آخر 
 //يترز لألنباط، وكالة رو 

 
 في "إسرائيل" يجمعون على أن حزب هللا لن يجرؤ على رد الهجو  النشغالم في سورية المحللون  .

الناصرة ـ زهير أندراوس: ما زالت األجهزة األمنّية في الدولة العبرّية ُتتابع عن كثب الترسانة العسكرّية التي 
ي تستمر فيه حالة التأهب القصوى المعلنًة في شمال إسرائيل يمتلكها حزب هللا اللبنانّي، في الوقت الذ

تحسًبا لرد من الحزب على الهجوم الجوّي اإلسرائيلّي على قاعدة للحزب على الحدود السورّية اللبنانّية التي 
 استهدفت، بحسب المصادر األجنبّية، أسلحة استراتيجية، من شأنها أْن تّخل بالتفوق اإلسرائيلّي. ورأى عدد
من المحللين والخبراء اإلسرائيليين، أنه من المستحيل أن يرد الرئيس السورّي بّشار األسد وحزب هللا على 
الهجمات اإلسرائيلية، فقد قال محلل الشؤون العربّية في القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلّي، المستشرق 

الحالي من حالة ضعف شديدة ومن خسارة قاعدة إيهود يعاري إّن الجيش العربّي السورّي يعاني في الوقت 
يجعل من الصعب أن يرد على الهجمات جماهيرية عريضة منذ نشوب االحتجاجات ضد نظام األسد بشكل 

 اإلسرائيلية حالًيا.
وأضاف يعاري أّن الرئيس األسد لن يمكنه الرد منفردا على الهجمات اإلسرائيلية من دون التنسيق مع إيران 

آالف صاروخ في البداية على إسرائيل إذا تقررت مهاجمتها،  ها، وهناك قرار إيراني بالهجوم بـ أو استئذان
وهو أمر صعب للغاية على األسد وجيشه حالًيا، وبالتالي يفضل االبتعاد عن مواجهة إسرائيل. كما يرجع 

د في الفترة األخيرة ضد المحلل السبب في عدم الرد إلى تلك النجاحات التكتيكية التي سجلها نظام األس
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المعارضة السورّية المسلّحة، وذلك من خالل حسمه لعدة نقاط كان الثوار مسيطرين عليها، فهو غير مهتم 
 لتحطيم نجاحاته في الفترة األخيرة ما جعله ال يتسرع في تفكيره بمهاجمة إسرائيل.

ُيّسمى في إسرائيل الناطق غير الرسمّي أما محلل الشؤون العسكرّية في القناة عينها، روني دانييل، الذي 
بلسان جيش االحتالل، بسبب قربه الشديد من المنظومة األمنّية في الدولة العبرّية، فقد رأى أّن حزب هللا 
لديه الكثير من المشاكل السياسية الداخلية في لبنان، بشكل يجعل من الصعب أن يذهب إلى حرب بالوكالة 

ستؤلب الداخل اللبناني عليه من جانب، وستضعفه عسكرًيا واستراتيجًيا جًدا عن سوريا، تلك الحرب التي 
من جانب آخر. كما أضاف دانييل أن حزب هللا يخشى مواجهة إسرائيل حاليا من دون وجود ظهير قوي له 
 في سوريا، فهو يعلم جيدا أن األسد وجيشه واقعان في أزمة حقيقية ومن الممكن أال يتحرك إلنقاذ حزب هللا

 اللبناني عند اللزوم في أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل.
أما رون بن يشاي المحلل العسكري في الموقع اإللكترونّي لصحيفة )يديعوت احرونوت(، فقد أكّد على أّن 
الحسابات السياسية والتكتيكية لسوريا وحزب هللا اللبناني أكثر خطورة ودقة بالنسبة لهما في حال ما قررا 

إسرائيل، مشيًرا إلى أّن القيادات السورية واللبنانية على علم تام أّن الحرب مع إسرائيل ستجعل مواجهة 
الدولة العبرّية طرًفا حقيقًيا في الحرب الدائرة في سوريا، مما سيؤدي إلى تغيير المعادلة لصالح المعارضة 

تالي فهما يتجنبان مواجهة إسرائيل حالًيا، المسلّحة بالتأكيد وهو ما ال يريده األسد وحزب هللا اللبناني، وبال
 على حّد تعبيره.

في سياق ذي صلة، كشف قائد قاعدة سالح البحر اإلسرائيلي في حيفا الجنرال إيلي شرفيط النقاب عن أن 
جميع المنظمات التي وصفها باإلرهابّية، في منطقة الشرق األوسط بما في ذلك حزب هللا في لبنان، تحاول 

 سائل قتالية متطورة، وفي مقدمها صواريخ أرض ـ بحر روسية الصنع من طراز )ياخونت(. أن تمتلك و 
من ناحية أخرى، قال قائد وحدة الغواصات في سالح البحر إن هذه الوحدة ضاعفت نشاطاتها خالل العام 
الفائت بما في ذلك في الجبهة الشمالية. وأضاف أّن بعض هذه النشاطات يجري على مدى آالف 

كيلومترات في عرض البحر. وخُلص إلى القول إّنه من المقّرر أن تتلقى الوحدة في النصف الثاني من ال
العام الجاري غواصتين جديدتين من ألمانيا لديهما القدرة على البقاء فترات طويلة في عمق البحر وعلى 

 حمل كمية أكبر من الوسائل القتالية، على حّد قوله.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 الذرية على كشف شكوكها بشأن إيران الوكالة ث"إسرائيل" تح .

تل أبيب: حثت إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس على الكشف عن كافة المعلومات المتاحة 
المتعلقة بالشكوك في أن إيران أجرت أبحاثا على كيفية صنع قنبلة ذرية. جاءت دعوة إسرائيل بعد تقرير 

الماضي  أول من أمس نقل عن مصادر مطلعة قولها بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام« ترزروي»لـ
كانت تنوي إصدار تقرير مهم عن إيران ربما كان سيكشف المزيد من أبحاثها التي يزعم أن الغرض منها 

 رجي.كان صنع قنبلة نووية لكنها تراجعت بعد تحسن العالقات بين طهران والعالم الخا
وقال وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان بأن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
كشف جميع المعلومات المتعلقة باإلبعاد العسكرية للمشروع النووي اإليراني للمجتمع الدولي وليس حجبها 

سكرية المحتملة مهمة جدا التفاق نهائي مع بسبب الحساسية الدبلوماسية. وأضاف ألن مسألة األبعاد الع
 إيران أدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استكمال ونشر التقرير في أقرب فرصة ممكنة.
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//الشرق األوسط، لندن، 
 

 يستعد من انآن القتحا  وعدوان كبير على المسجد األقصى االحتلالالخطيب:  .
مـن أن االحـتالل يسـتعد -س الحركـة اإلسـالمية فـي الـداخل الفلسـطينينائـب رئـي –حّذر الشـيخ كمـال خطيـب 

من اآلن القتحام وعدوان كبير على المسجد األقصى خالل عيد الفصح العبري بعد نحو شهر ونصف، فيما 
 أكد الشيخ الخطيب أن االعتداء سيجابه بمزيد من التواصل والرباط واالعتكاف في المسجد األقصى.

خ كمـال خطيـب خـالل مقابلـة تلفزيونيـة مـع قنـاة القـدس الفضـائية، بعـد ظهـر يـوم الجمعـة، وجاءت أقوال الشي
 تعقيبا على أحداث اليوم واألحداث األخيرة في المسجد األقصى.

وأكــد ان هنــاك اســتعدادات فلســطينية لمنــع االقتحامــات والتصــدي لهــا، وأكــد أن المؤسســة اإلســرائيلية تحــاول 
عيشـه االمـة مـن حولنـا، وتسـتغل المفاوضـات، التـي يقودهـا أبـو مـازن وزمرتـه، اغتنام الظـرف الصـعب الـذي ت

في رام هللا، وقال: إذا كانت السلطة الفلسـطينية، تغـرد خـارج سـرب اإلجمـاع الـوطني والعربـي واإلسـالمي فـي 
مكـن قضية القدس والمسـجد األقصـى، نقـول لهـم، إن لشـعبنا كلمـة، وان ألمتنـا موقفـا، بحـال مـن األحـوال ال ي

 أن تفرط فيه، ال بالقدس وال بالمسجد األقصى.
وثمــن موقـــف البرلمــان األردنـــي فـــي موضــوع فـــرض الســيادة اإلســـرائيلية علـــى المســجد األقصـــى، والتصـــويت 

 باألغلبية على طرد السفير اإلسرائيلي من األردن.
//مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أ  الفح ،   

 
 س بعد منع المصلين من أداط صلاة الجمعة في المسجد األقصىفي القد واعتقاال مواجها   .

مندوبو "األيام"، "وفا": خال المسجد األقصى المبارك في القـدس سـوى مـن بعـض اآلالف مـن المصـلين كبـار 
السن بعد أن فرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي قيودا مشددة على وصول الشبان المسـلمين إلـى المسـجد، مـا 

 الة الجمعة في الشوارع القريبة من أسوار بلدة القدس القديمة.اضطرهم ألداء ص
وقد شهدت المدينة توترا شديدا منذ ساعات الصباح في حين شهد حي رأس العامود الذي يطل على المسجد 
األقصى مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل. وعلى ذلك فقـد تـم إيقـاف الشـبان علـى الحـواجز 

رجــاع غــالبيتهم مــا اضــطرهم ألداء الصــالة فــي الشــوارع القريبــة مــن الحديديــة ع لــى مــداخل القــدس القديمــة وا 
أسوار القدس القديمة وبخاصة شارع السلطان سليمان وباب العامود وباب األسباط وأيضا حي رأس العـامود. 

تقلــت أحــد الشــبان فــي اعوتســبب منــع الشــبان بحــدوث اشــتباكات باأليــدي بيــنهم وبــين القــوات اإلســرائيلية التــي 
 منطقة باب العامود بادعاء رشقه قوات االحتالل بالحجارة.

في الغضون فقد هاجمت عناصـر مـن القـوات الخاصـة اإلسرائيلية"المسـتعربين" الشـبان فـي حـي رأس العـامود 
 وذلك بعد أن احتج الشبان على منعهم من قبل قوات االحتالل من الوصول إلى المسجد األقصى.

//را  هللا،  األيا ،  
 

 مواطنة برصاص االحتلال شرق خان يونس استشهاد .
غــزة: استشــهدت المواطنــة امنــة قــديح برصــاص االحــتالل شــرق خــانيونس فــي ســاعة متــأخرة مــن مســاء أمــس 

عامـا(، بعـد اقترابهـا مـن  الجمعة. وكانـت قـوات االحـتالل فتحـت نيـران أسـلحتها الرشاشـة باتجـاه المواطنـة )
 ألمني شرق مدينة خانيونس، إال أن طواقم اإلسعاف لم تعثر على المواطنة حتى فجر اليوم.السياج ا
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وأفـــادت مصـــادر أمنيـــة لــــ القـــدس دوت كـــوم اليـــوم الســـبت أن طـــواقم الصـــليب األحمـــر ترافقهـــا طـــواقم طبيـــة 
عقليــا، قــد فلســطينية انتشــلت جثــة الســيدة مــن مكــان الحادثــة. وأشــارت المصــادر إلــى أن الســيدة، وهــي مختلــة 

اقتربــت أمــس مــن الســياج األمنــي وفتحــت قــوات االحــتالل النــار بشــكل عشــوائي نحوهــا وســط إطــالق قنابــل 
 مضيئة في المنطقة، وقد نقل جثمانها إلى مستشفى ناصر.

//القدس، القدس،   
 

 فلسطينيا استشهدوا جوعًا في مخي  اليرموك العمل":  مجموعة" .
فلسـطينيا قـد استشـهدوا فـي مخـيم  موعة العمل من أجل فلسـطينيي سـوريا( أن غزة: ذكرت إحصائية لـ)مج

 اليرموك لالجئين جنـوب العاصـمة السـورية دمشـق، جـراء الحصـار الـذي ال يـزال مفروضـا منـذ أكثـر مـن 
ر يوما علـى التـوالي. وأشـارت المجموعـة فـي إحصـائيتها إلـى نفـاد كامـل للمـواد الغذائيـة والطبيـة جـراء الحصـا

المتواصل، مشيرًة إلى أن االتفـاق الـذي تـم التوصـل إليـه يـتم تنفيـذه بـبطء بـالرغم مـن انسـحاب المسـلحين مـن 
المخـيم. وأفــادت أنـه تــم إخــراج العديـد مــن المرضــى أمـس الجمعــة مـن المخــيم، فيمــا توقـف توزيــع المســاعدات 

 الغذائية ذو الكميات القليلة للسكان بعد سماع إطالق نار.
//قدس، القدس، ال  

 
 " تسعى إلنهاط وجود األونروا رمزًا الستمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيينإسرائيل" .

رام هللا ـ وليد عوض: تواصل إسرائيل مساعيها إلنهاء دور وكالة غوث وتشغيل الالجئـين "األونـروا" وتجفيـف 
بــر رمــزا الســتمرار معانــاة الالجئــين منــابع تمويلهــا، وذلــك بهــدف إنهــاء وجــود تلــك المنظمــة الدوليــة التــي تعت

الفلسطينيين المشردين من وطنهم. وكانت إسرائيل دعت مؤخرا أربعين دبلوماسيا من مختلف الدول للكنيسـت 
اإلســرائيلي، وذلــك تحــت شــعار "الــدول الغربيــة تمــول حاضــنة اإلرهــاب"، وذلــك فــي إشــارة الــى وكالــة الغــوث. 

الة الغوث أنها أصبحت حاضنة لحماس في قطاع غزة، ومتهمة إياهـا واتهم نواب في الكنيست اإلسرائيلي وك
بأنهــا تشــجع علــى العنــف مــن خــالل مدارســها المفتوحــة أمــام أبنــاء الالجئــين الفلســطينيين األمــر الــذي رفضــته 
وزارة التربية والتعلـيم الفلسـطينية، وقالـت الخمـيس "إن إسـرائيل تقـوم بتحـريض المؤسسـات الدوليـة الداعمـة فـي 

، اولة لتغيير وتشويه الحقائق عن جوهر مأساة الالجئين الفلسطينيين الذين يعانون ويالتها منذ العـام مح
وانتهاء بمآسي أحفادهم في مخيمات اللجوء إلى يومنا هذا"، مشيرة الى الهجوم اإلسرائيلي على وكالـة الغـوث 

 على الشعب الفلسطيني تحت االحتالل". اإلسرائيليةالدولية "تمهيدًا لفرض اآلراء واألفكار والمناهج 
ودعت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية مناصري اإلنسـانية إلـى صـد الدعايـة اإلسـرائيلية بحـق المنـاهج 
الفلســطينية الوطنيــة، مطالبــة جميــع المؤسســات والمنظمــات والممثليــات الدوليــة بالعمــل علــى اســتنكار وشــجب 

ئيليين بحق المؤسسات اإلنسانية وتدخلهم في منهجية وعمل وكالـة الغـوث الدوليـة ممارسات المتطرفين اإلسرا
 باتجاه يخالف الواقع والحقيقة بما يخص تطبيق المناهج الفلسطينية.

//القدس العربي، لندن،   
 

ذالٌل متعمدانإغبارية .  : تشريعا  االحتلال بحق األسرى عقاٌب وا 
ربـي فـي )الكنيسـت( اإلسـرائيلي عـن حـزب الجبهـة الديموقراطيـة للسـالم أسماء صرصور: بين النائب الع-غزة

والمساواة عفو إغباريـة أن القـانون الـذي صـادق عليـه الكنيسـت بـالقراءة التمهيديـة يتعلـق بحرمـان األسـرى مـن 
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مـــن الحقـــوق المدنيـــة والماليـــة واالجتماعيـــة حـــال اإلفـــراج عـــنهم بـــالعفو أو أي صـــفقات مـــع  فلســـطينيي الــــ 
فصـــائل الفلســـطينية. وقـــال إغباريـــة فـــي حـــوار خـــّص بـــه "فلســـطين": "يقضـــي القـــانون بحرمـــان األســـرى مـــن ال

من حقوقهم حتى استيفائهم مدة حبسهم الفعلية، والتي قد ال تكتمل لحصـولهم علـى إعفـاء أو  فلسطينيي الـ 
الفلسـطيني مـن أراضـي الــ  إدراجهم في صفقات". وأوضح أن هـذا القـانون يعتبـر حكًمـا باإلعـدام علـى األسـير

فــي حــال عــدم إكمــال محكوميتــه وخروجــه قبــل انتهائهــا ألنــه فــي داخــل الســجن كــان يحصــل علــى الطعــام  
 والمأوى والملبس وتحصل عائلته على المخصصات التي تعيلها.

مكـباًل  وشدد النائب العربي على أن هذا يعد عقاًبا أقصى وأشد مـن العقـاب باألسـر عنـدما يجـد األسـير نفسـه
غير قادر على االستفادة من حريته، مضيًفا: "تأتي مثل هذه القوانين العنصرية إلفشال أي تقارب بين الفكـر 

 الذي يدعم أي حل سلمي في هذه البالد وتمنع إمكانية التعايش بين العرب واليهود".
//فلسطين أون الين،   

 
 والمسيرا  األسبوعية بالضفة واعتقاال  خلال قمع االحتلال للتظاهرا  إصابا  .

منـــدوبو "األيـــام"، "وفـــا": أصـــيب، أمـــس، العشـــرات مـــن المـــواطنين بالرصـــاص الحـــي والرصـــاص المطـــاطي 
وباالختنــاق بالغــاز المســيل للــدموع خــالل قمــع قــوات االحــتالل للتظــاهرات االحتجاجيــة التــي انطلقــت فــي عــدة 

يطان وجــدار الفصــل العنصــري ومصــادرة األراضــي. منــاطق بالضــفة والمســيرات األســبوعية، المناهضــة لالســت
وانطلقــت المســيرات فــي عــدة منــاطق فــي الضــفة، أبرزهــا: بلــدة بيرزيــت شــمال رام هللا، قريــة بلعــين غربــي رام 

بمحافظـة  هللا، قرية النبي صـالح، بيـت لحـم، محافظـة الخليـل، قريـة قريـوت جنـوب شـرقي نـابلس، وكفـر قـدوم
 قلقيلية.

// األيا ، را  هللا،  
 

 فلسطينيون يفشلون لقاط "تطبيعًا" في بي  لح  نشطاط .
رام هللا ـ )يــو بــي أي(: أفشــل ناشــطون فلســطينيون يــوم أمــس، الجمعــة، لقــاء كــان مــن المقــرر أن يجــري بــين 

 مجموعة من الفلسطينيين واإلسرائيليين في بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
يــع وصــلوا إلــى أحــد المطــاعم فــي بلــدة بيــت جــاال فــي مدينــة بيــت وقــال شــهود إن فلســطينيين مناهضــين للتطب

ســرائيليين للتباحــث مــن أجــل تشــكيل "برلمــان  لحــم، حيــث كــان مــن المقــرر أن يجــري لقــاء بــين فلســطينيين وا 
 شبابي" مشترك.

وكان شبان فلسطينيون أفشلوا الشهر الماضي لقاءين مماثلين في القدس ورام هللا.
//رأي اليو ، لندن، 

 يحدثون ثغرا  في السياج األمني بغزة ويغرسون األعلا  الفلسطينية فلسطينيون  .
خان يونس ـ محمد الجمل: أقدم بضع عشرات من الشبان، كانوا يشاركون في مسيرة قرب خـط التحديـد شـرق 

لخـط محافظة خان يونس، على إحداث سلسلة من الفتحات والثغرات في السـياج األمنـي، الممتـد علـى طـول ا
المــذكور. فقــد بــدأ الشــبان، وكــان معظمهــم يحملــون األعــالم الفلســطينية، بالتقــدم مــن قلــب األراضــي المهــددة 
بالمصادرة قرب بلدة عبسان الجديدة مساء أمس، إلى أن وصلوا إلى خـط التحديـد، وبـدؤوا وبشـجاعة منقطعـة 
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دة، فيمـا انهمـك آخـرون فـي غـرس النظير، بقطع السلك االلكتروني، ونجحوا فـي إحـداث فتحـات وثغـرات عديـ
 األعالم الفلسطينية، وتثبيتها على السياج االلكتروني.

وعلى الفور بدأت أبراج ونقاط مراقبة عسكرية إسـرائيلية بـإطالق النـار تجـاه الشـبان، الـذين اضـطروا لالرتمـاء 
 أرضا، دون أن تتوقف أيديهم عن قص السياج.

//األيا ، را  هللا، 
 

 وسا  الشرف الفضي للطبيب الفلسطيني أحمد الصفطاوي يد تقل: بولندا .
رام هللا: قلد الرئيس البولندي أمس األول د. الجراح أحمد يوسف الصفطاوي، المقيم في بولنـدا، وسـام الشـرف 
الفضـــي البولنـــدي ضـــمن قائمـــة مـــن األطبـــاء لتفوقـــه فـــي جراحـــة زرع األعضـــاء متعـــددة األنســـجة والجراحـــة 

 الترميمية.
//اة الجديدة، را  هللا، الحي  

 
 فلسطينية تصور في ملاعب غزة ألول مرة استطلاعطائرة  .

سما: فوجر متابعو مباراة غزة الرياضي وشباب جباليا التي جرت على ملعب اليرمـوك فـي غـزة مسـاء  –غزة 
 أمس، بوجود طائرة استطالع صغيرة تحلق على مستويات منخفضة، منتصف الشوط األول.

الطــائرة التــي تتبــع احــدى الشــركات اإلعالميــة بغــزة وكــان يــتحكم بهــا شــخص واحــد، كــاميرا صــغيرة، وحملــت 
 بهدف معرفة مدى صالحيتها لتصوير المباريات في القطاع.

 ويعد وجود طائرة استطالع، ظاهرة تحدث ألول مرة في البطوالت التي يقيمها االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
//هللا، الحياة الجديدة، را    

 "هآرتس": يهودية في تل أبيب رفض  تأجير شقة لفتاة عندما تعرّف  على هويتها العربية .
عامــًا( مــن مدينــة باقــة الغربيــة داخــل الخــط االخضــر أن  غســان حــالوة: ذكــرت حنــين مجادلــة )-رام هللا 

ى هويتهــا العربيــة، وذلــك مالكــة بيــت يهوديــة فــي تــل أبيــب، رفضــت تأجيرهــا إحــدى الشــقق عنــدما تعرّفــت علــ
 حسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الجمعة.

وقالت مجادلة انها تسكن في تل ابيـب منـذ خمسـة سـنوات وتـدرس فـي المدينـة، وتقـوم فـي ذات الوقـت بتعلـيم 
عـن  اللغة العربية لعدد من سكان المدينة اليهود، وعندما رغبت في تغييـر مكـان سـكنها الحـالي أخـذت تبحـث

شقة، وبعد ان عثرت على الشقة المناسبة واتفقت مع صـاحبتها علـى االجـرة المطلوبـة، تراجعـت مالكـة الشـقة 
 أنها فلسطينية.بعد عدة أيام عن موافقتها واخبرتها أنها ال تريد تأجيرها عندما علمت 

//القدس، القدس،   
 

 تضربان فلسطين خلال يومين أرضيتانهزتان  .
، نقـــاًل عـــن مراســـلها مـــن نـــابلس، عمـــاد ســـعادة، أن هـــزة أرضـــية ضـــربت //القيييدس، القيييدس، قالـــت 

ة، دقيقـة مـن مسـاء يـوم الجمعـة، شـعر بهـا سـكان شـمال الضـفة الغربيـ األراضي الفلسطينية عنـد السـاعة 
وخاصة منطقة نابلس واألغوار. وقال مدير مركز علوم األرض وهندسة الزالزل فـي جامعـة النجـاح الوطنيـة، 
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درجــة حســب مقيــاس ريختــر، ووقعــت علــى  - الــدكتور جــالل الــدبيك، ان قــوة هــذه الهــزة بلغــت مــا بــين 
 الكرمل.-كم في صدع الفارعة  عمق 

، مـن نـابلس، أن هـزة أرضـية خفيفـة ضـربت فلسـطين //ا، وكالة الصحافة الفلسطينية، صفوجاء فـي 
مرة ثانية صباح اليـوم السـبت بعـد سـاعات مـن هـزة مماثلـة شـعر بهـا سـكان أجـزاء واسـعة مـن الضـفة الغربيـة 

 ووسطها وشمال فلسطين المحتلة والساحل الفلسطيني.
فقـــط وبأنهــا وقعـــت علـــى صـــدع كـــم  وأشــار الـــدبيك إلـــى أن الهــزة األرضـــية التـــي وقعــت كانـــت علـــى عمــق 

درجــة  الفارعــة الكرمــل وشــعر بهــا ســكان نــابلس واألغــوار كونهــا قريبــة مــن الصــدع. وبلغــت قــوة هــذه الهــزة 
 على مقياس ريختر لقياس قوة الزالزل.

 
 محلب: دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها "القدس الشرقية" وعلى حدود  .

المكلف إبراهيم محلب، الجمعة انتهائه من تشكيل الحكومة الجديدة  أعلن رئيس الوزراء المصري  هند مختار:
، وينطبــق بالكامــل، وأكــد أن القــدس الشــرقية جــزء ال يتجــزأ مــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة فــى ســنة 

عليهــا مــا ينطبــق علــى بقيــة األراضــي الفلســطينية مــن عــدم جــواز القيــام بــأي إجــراء يكــون مــن شــأنه تغييــر 
غرافــي الــديموغرافى أو القــانوني لمدينــة القــدس الشــرقية المحتلــة. كمــا أدان رئــيس مجلــس الــوزراء الوضــع الج

المكلــف اقتحــام الجماعــات المتطرفــة للمســجد األقصــى المبــارك، مؤكــدًا فــي تصــريحات صــحفية، علــى رفــض 
، وداعيــًا المجتمــع العربــي واإلســالمي والــدولي، ألي إجــراءات تضــع المســجد األقصــى تحــت ســلطة االحــتالل

كافة الـدول اإلسـالمية والعربيـة وكـل أحـرار العـالم إلـى اتخـاذ موقـف حاسـم لوقـف هـذه التعـديات السـافرة علـى 
ـــى مواقفهـــا المبدئيـــة والثابتـــة  ـــد عل ـــف "تعيـــد مصـــر التأكي ـــوزراء المكل مقدســـاتنا اإلســـالمية. وأضـــاف رئـــيس ال

مــم المتحــدة والشــرعية الدوليــة ذات الصــلة، وأن بضــرورة االلتــزام الكامــل بمرجعيــات عمليــة الســالم وقــرارات األ
ُتفضي المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسـطيني واإلسـرائيلي إلـى إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة عاصـمتها 

 ".يونيو  القدس الشرقية وعلى حدود 
//اليو  السابع، مصر،    

 
 س وتخشى من "انفجار األوضاع"من زيادة ضغوط القاهرة على حما قلقة"إسرائيل"  .

غزة ـ أشرف الهور: نقلت تقارير إسرائيلية عـن مسـؤولين أمنيـين التحـذير مـن أن حمـاس سـتواجه صـعوبة فـي 
والســالح إلــى قطــاع ضــبط األوضــاع "بســبب األزمــة الماليــة واشــتداد الضــغط المصــري ومنــع تهريــب األمــوال 

 غزة".
ي تشــرف علــى غــزة أن حمــاس حاولــت ممارســة الضــغوط علــى وذكــر ضــباط فــي قيــادة المنطقــة الجنوبيــة التــ

مصــر، إال أنهــا فشــلت حتــى اللحظــة فــي "ثنــي القــاهرة عــن موقفهــا مــن الحركــة التــي تعتبرهــا امتــدادا لحركــة 
اإلخوان المسلمين". وأوضحت المصادر أن نقاشا يدور في قيادة المنطقة الجنوبية حول الزمن الذي تفترضـه 

 ة الهدوء الحالية، مشيرة إلى أن فصائل عديدة باتت ترغب في "تفجير األوضاع".األجهزة األمنية لحال
//القدس العربي، لندن،   

 
 "هيئا  وأحزاب مصرية: تظاهر حماس أما  معبر رفح تجاوز على السيادة المصرية .
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كـة الوطنيـة أحمد عرفة، معتز الشربينى، محمود عثمان، محمد رضا، محمد السـيد: أدان حـزب الحر -دمياط 
المصـــرية، )حســــب وصـــف الحــــزب( تهديـــدات حركــــة حمـــاس الفلســــطينية باقتحـــام معبــــر رفـــح بقــــوة الســــالح 
ــًرا تلــك التهديــدات بمثابــة تجــاوز غيــر  واالشــتباك مــع أفــراد وجنــود الداخليــة والقــوات المســلحة المصــرية، معتب

ظـيم الـدولي اإلرهـابي لإلخـوان، مقبول على السـيادة المصـرية مـن حركـة متطرفـة تنفـذ مخططـات مشـبوهة للتن
 بهدف زعزعة األمن واالستقرار على الحدود المصرية.

من جهته، اعتبر حزب الشعب الجمهوري، في بيان له يوم الجمعة، تظاهرات حركة حماس أمـام معبـر رفـح، 
بمثابــة تحــريض ضــد الحكومــة المصــرية، خاصــة وأن تلــك التظــاهرات جــاءت عقــب إقــدام مصــر علــى إغــالق 

نفاق الحدودية مع قطاع غزة، والتي كانت تمثل تهديدًا لألمـن القـومي المصـري ولـيس نتيجـة إغـالق معبـر األ
رفح كما تدعى الحركة. وفي السياق نفسه، أكد عمرو علي، القيادي بحزب المصريين األحـرار، أن تهديـدات 

ليـة والقـوات المسـلحة المصـرية، حركة حماس باقتحام معبر رفح بقوة السالح واالشتباك مع أفـراد وجنـود الداخ
محاولــة للتصــعيد ضــد مصــر وللتعتــيم علــى عجزهــا عــن فعــل أي شــيء ممــا وعــدت بــه ضــد إســرائيل. وفــي 
الموضــوع ذاتــه، قــال حــزب شــباب الوحــدة العربيــة فــي مصــر، فــي بيــان لــه، أن حركــة حمــاس تناســت قضــية 

أي حماســة تجــاه قضــية فلســطين، وال فلســطين وتوجــه هجومهــا ضــد مصــر، متهمــًا الحركــة، بأنهــا ال تطمــع بــ
 الشعب الفلسطيني أصاًل، )على حد قوله(.

أما عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، قـال إنـه البـد علـى الدولـة المصـرية أن تعـى وتتأكـد 
ب أن حماس جزء من التنظـيم اإلرهـابي الـذي يهـدد األمـن القـومي المصـري، وأن يتكـاتف الجميـع ضـد اإلرهـا

واإلرهابيين. وأضاف الشريف، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن تعلم حماس أن صبر المصـريين بـدأ 
 ينفد من هذه التصرفات الصبيانية، مطالبًا اإلدارة المصرية برد قوى تجاه تلك التهديدات.

ركـــة حمـــاس مـــن جهتـــه، قـــال طـــارق أبـــو الســـعد، القيـــادي اإلخـــوانى المنشـــق إن مظـــاهرات بعـــض أعضـــاء ح
لمطالبة السلطات المصرية بفتح معبر رفح هي محاولة إلظهار السلطات المصـرية، وكأنهـا تحاصـر الشـعب 

الفلسطيني.
//اليو  السابع، مصر،   

 
 اإلسلامية في مصر يدين "االعتداطا " اإلسرائيلية على المسجد األقصى البحوثمجمع  .

"االعتـداءات" سالمية التابع لألزهر الشـريف فـي مصـر، الجمعـة، القاهرة ـ يو بي اي: أدان مجمع البحوث اإل
 اإلسرائيلية على المسجد األقصى، واصفًا إياها بـ"الصارخة".

وطالب المجمع، فى بيان "الكيان الصهيوني بوقف تلك االعتداءات الصارخة التي تمثل اعتداء غيـر مشـروع 
ية والمنظمات الدولية إلى "التحّرك الفوري التخاذ ما يلـزم على المسلمين كافة"، داعيًا حكومات الدول اإلسالم

 لوقف هذه االنتهاكات فورًا".
دًا على أنه يرفضها جملة وتفصياًل.  وأعرب المجلس عن أسفه البالغ لتلك االنتهاكات واالعتداءات، مشدِّّ

//القدس العربي، لندن،   
 

 إلسرائيليينمسجد تتناول غطرسة ا األردن: خطب الجمعة في  .
ـــان  ـــاول غطرســـة "اإلســـرائيليين"، ” -عّم ـــيج": توحـــدت أمـــس فـــي األردن ُخطـــب صـــالة الجمعـــة علـــى تن الخل

وطالبــت تظــاهرات موازيــة بطــرد ســفير الكيــان الصــهيوني وذلــك فــي أعقــاب اســتمرار اقتحــام المســجد األقصــى 
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مســجد تقــام فيهــا  ي نحــو وتلــويح الكنيســت بســحب الواليــة األردنيــة عــن المقدســات. واســتعرض ُخطبــاء فــ
صالة الجمعة بين عّمان ومختلف محافظات المملكة مكانة األقصى وانتهاكـات واعتـداءات العـدو الصـهيوني 
وذلك وفق دعوة وجهتها وزارة األوقاف والشـؤون والمقدسـات اإلسـالمية األردنيـة حيـال توحيـد موضـوع المنـابر 

ال وزيــر األوقــاف هايــل داوود إنهــا المــرة األولــى منــذ توليــه أمــس قبــل أداء صــالتي الجمعــة واالستســقاء. وقــ
شـهور ُيصـدر تعميمـًا بتحديـد مضـمون الُخطـب علـى كافـة المسـاجد بحيـث تتحـدث عـن  المنصب قبل نحـو 

تمادي وتعجرف الصهاينة وتفاقم محاوالت اقتحام باحات األقصى وتهويد القدس وزعم امكانيـة السـيطرة علـى 
 من الوالية األردنية الهاشمية. وصاية المقدسات بدال

 //الخليج، الشارقة، 
 

 محتجون أردنيون يطالبون بإلغاط معاهدة السلا  .
، جمال ابراهيم )عّمان(: طالب محتجون أردنيون حكومـة بالدهـم بإلغـاء اتفاقيـة السـالم مـع إسـرائيل عـام 

جـون، فـي مسـيرات خرجـت فـي العاصـمة عمـان رفضًا لإلجراءات اإلسرائيلية بتهويد األقصى. كما دعـا المحت
والكرك بعد صالة الجمعة أمس، إلى طرد السفير اإلسـرائيلي دانييـل نيفـو مـن عمـان وسـحب السـفير األردنـي 
وليـــد عبيـــدات مـــن تـــل أبيـــب. ولـــم تغـــب المطالبـــات بإصـــالحات سياســـية واقتصـــادية عـــن هتافـــات المحتجـــين 

هللا النسور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وفي عمان، نظم ناشطون  األردنيين، الذين نادوا بإقالة حكومة عبد
مـــن الحـــراك الشـــبابي والشـــعبي مســـيرة أمـــام المســـجد الحســـيني وســـط العاصـــمة، لالحتجـــاج علـــى السياســـات 

 اإلسرائيلية في تهويد المسجد األقصى.
//االتحاد، ابوظبي، 

 على أرضم حراك المزار الجنوبي يطالب بدع  الشعب الفلسطيني .
ليـالي ايـوب: أكـد الحـراك الشـعبي والشـبابي للـواء المـزار الجنـوبي خـالل وقفتـه االحتجاجيـة  –المزار الجنـوبي 

التــي نظمهــا أمــس عقــب صــالة الجمعــة فــي مســجد جعفــر بــن أبــي طالــب، علــى دعمهــم للشــعب الفلســطيني 
ة علــــى حســــاب الشــــعب وحقهــــم فــــي أراضــــيهم وبقــــائهم علــــى أرضــــهم رافضــــين أي حــــل للقضــــية الفلســــطيني

 الفلسطيني والشعوب العربية األخرى.
وشـــدد المشـــاركون فـــي االعتصـــام علـــى تمســـكهم باإلصـــالح ومطالبـــه الجوهريـــة التـــي يمثلهـــا محاربـــة الفســـاد 
 ومحاكمــة الفاســدين العادلــة إضــافة إلــى رفــض التضــيق علــى معيشــة المــواطنين فــي إشــارة منــه لقــرارات رفــع

الحراك أن الحفاظ على امن المواطنين واستقرارهم المعيشي يمثل روح اإلصالح،  األسعار والمحروقات. وأكد
جــــراءات جــــادة حيــــال قضــــايا الفســــاد فــــي كافــــة المؤسســــات  مشــــيرين إلــــى أهميــــة اتخــــاذ الحكومــــة خطــــوات وا 

 والقطاعات ومحاكمة الفاسدين العادلة.
 //الرأي، عّمان، 

 
 يلبي المصالح اإلسرائيلية سلي  الحص: ما تريدال واشنطن اتفاق إطار .

"الخلـــيج": جـــدد رئـــيس الحكومـــة اللبنانيـــة األســـبق ســـليم الحـــص خـــالل اســـتقباله وفـــدًا مـــن الجبهـــة  -بيـــروت 
الديمقراطية لتحريـر فلسـطين، أمـس، رفضـه للمفاوضـات الفلسـطينية "اإلسـرائيلية"، معتبـرًا أن "مـا تريـده اإلدارة 

 "اإلسرائيلية" على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية" . األمريكية هو اتفاق إطار يلبي المصالح
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نهــاء االنقســام باتخــاذ الخطــوات  ودعــا الحــص إلــى "االنســحاب مــن المفاوضــات واســتعادة الوحــدة الوطنيــة وا 
 التنفيذية التي تتمثل أوال باستقالة حكومة إسماعيل هنية في غزة ثم حكومة رام هللا .

 //الخليج، الشارقة، 
 

 : مسؤولون عرب سابقون يبحثون في القاهرة لغز وفاة ياسر عرفا العربيدس الق .
القاهرة د ب أ: وصل إلى القاهرة عدد من المسؤولين العرب السابقين في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام 

األحد بمقر جامعة الدول العربية لبحث ‘ياسر عرفات ‘يشاركون خاللها في اجتماع مجلس أمناء مؤسسة 
 ب وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.أسبا

الهادي البكوش ‘وصرحت مصادر مسئولة بالسفارة الفلسطينية لدى مصر كانت في استقبال الوفود: وصل 
وزير الثقافة الفلسطيني السابق وانتصار ’ يحيى يخلف’رئيس وزراء تونس األسبق قادما من تونس و‘

 فلسطينية السابقة.وزيرة الشؤون االجتماعية ال’ الوزير
األمين السابق والرئيس ‘عمرو موسى ’وقالت المصادر إن نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية و

الشرفي للمؤسسة سيشاركان في االجتماع. 
 //القدس العربي، لندن، 

 
الخارجيةالهندي: إجماع وطني حول القضية الفلسطينية التي تعد محور سياستنا  الخارجيةوزير  .

هناك ، أن فهيم الحامد: قال وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد في حوار اجرته "عكاظ"-)نيودلهي(
جماع وطني حقيقي حول القضية الفلسطينية التي تعتبر محور  توافق اآلراء بشأن القضية الفلسطينية وا 

 سياستنا الخارجية كما عبر عنها الزعيم الهندي جواهر الل نهرو. 
ه القضية كانت جزءا مهما جدا من تاريخنا وسياستنا الخارجية. وتواصل الهند للبقاء صامدة وثابتة في فهذ

التزامها بالقضية الفلسطينية وتحديدا إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وموحدة ذات سيادة تعيش جنبا إلى 
. ونحن نرغب في ان يعيش جنب في سالم مع إسرائيل كما أقرتها اللجنة الرباعية خارطة الطريق

 الفلسطينيون في داخل حدود آمنة وضرورة االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
 //عكاظ، 

 
 
 

 إلغاط الديانة من الهوية الفلسطينية: لماذا انآن؟ .
 عدنان أبو عامر

انة في بطاقات الهوية الشخصية إلغاء خانة الدي //بدون مقدمات، قررت السلطة الفلسطينية يوم 
 للمواطنين، بحيث لن يتم التفريق بين المسلمين والمسيحيين.

وأكد وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية حسن علوي بأن القرار الذي وصفه بـ"االستثنائي" جاء بناء على 
لتكرارها ببطاقة الهوية، تعليمات الرئيس محمود عباس، مكتفيًا بتحديد الديانة في شهادة الميالد، وال داعي 



 
 
 

 

 

           20ص                                    3022العدد:     28/2/2102 الجمعة التاريخ:

التزامًا بالقانون األساسي الذي نص على عدم التمييز بين الفلسطينيين على أساس الجنس أو العرق أو 
 الدين.

 
 مواقف متباينة

فوجر الفلسطينيون بالقرار، السيما بتوقيته، وجاءت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض ومستغرب، وشارك في 
الكتاب الصحفيين ومواقع التواصل االجتماعي والقوى السياسية، خاصة وأنه لم النقاش الجهات الحقوقية و 

 يسبق له تمهيد مسبق من قبل السلطة.
فقد رحب مركز إعالم حقوق اإلنسان "شمس" بالقرار، النسجامه مع القانون األساسي، وشروط المواطنة، 

من إسرائيل التي تحاول بث الفرقة  وتحصين للمجتمع الفلسطيني من المشاكل، وحماية للنسيج المجتمعي
 بين أبنائه، معتبرًا أن وجود خانة الديانة في الهوية عالمة تمييز بين الفلسطينيين.

في حين قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان في غزة، أن الخطوة تنطوي على إيجابية 
ياسيون واجتماعيون إلعمال المساواة بين "يتيمة"، دون أن يسبقه قرارات واجبة، طالب بها فاعلون س

الفلسطينيين، ولذلك بدا القرار "نشازا"، ألن أحدا لم يطالب به، ولذلك ال يعدو عن كونه من الرئيس، ورغم 
 أهميته وداللته، لكنه لم يخضع لنقاش من قبل المجتمع وقواه المختلفة بما يعبر عن اإلرادة العامة له.

ي برهان دويكات، أن القرار يعود ألسباب اقتصادية بحتة، ألنه سيجبر عشرات فيما اعتبر الكاتب الصحف
آالف الفلسطينيين على تغيير حتمي في بطاقات هوياتهم، وما يتبعه من إيرادات حكومية تدخل ميزانية 

 السلطة، وكان األهم منه شطب الكلمات العبرية الموجودة في بطاقات الهوية الفلسطينية.
 

 معارضة حماس
"المونيتور" خالل إعداده للتحليل، رصد العديد من مواقف حماس المعارضة للقرار، فيما ساد صمت شبه 

 كامل من السلطة الفلسطينية، مكتفية بما أعلنته وزارة الداخلية كما مر معنا.
نه فقد اعتبر الناطق باسم حكومة حماس إيهاب الغصين، في حديثه "للمونيتور" أن القرار غير قانوني، أل

 ليست من صالحيات عباس، المنتهية واليته الدستورية، وال يحق له اتخاذه، بل من مهام المجلس التشريعي.
الشعب ووصل األمر بوزير العدل السابق في حكومة حماس محمد الغول، لوصف القرار بأنه جريمة بحق 

صدور  لضفة الغربيةالفلسطيني، واستهجنت سميرة الحاليقة عضو المجلس التشريعي عن حماس في ا
القرار نظرًا للعالقات المميزة بين الطوائف الدينية في فلسطين، معتبرة أنه يثير الشبهة، مطالبة بتحركات من 
الجهات التشريعية والقانونية ضده، مستنكرة موقف بعض الفصائل التي سكتت عنه، ومن أبدت رضاها 

 عنه.
لة أسباب لرفض القرار الذي وصفه بـ"المخزي"، ويتم تزيينه لكن موقعًا إخباريًا مقربًا من حماس أورد جم

بغطاء وطني كاذب، ألن إلغاء الديانة كان مطلًبا للعلمانيين واليساريين، ممن يطالبون بحذف كل ما له 
عالقة بالدين من حياة الفلسطينيين، ومن بينها المسمى في الهوية، محذرًا أن القرار يتيح للمسلمة الزواج من 

 ي، تمهيًدا للزواج المدني.مسيح
قصاء الدين من حياة الفلسطينيين،  وأشار ذات الموقع في تقرير تفصيلي أن القرار خطوة باتجاه العلمنة، وا 
فمن ال يتحمل وجود كلمة اإلسالم في أمور شكلية، فلن يتحملها في األمور األساسية، تمهيدًا لمحاربة 

 ي تحليل سابق.األسلمة، التي تطرق إليها "المونيتور" ف
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 خطة كيري 

المثير أن مواقف حماس المعارضة إللغاء خانة الديانة، اعتبرته تمهيدًا لتطبيق خطة وزير الخارجية 
مكانية بقاء المستوطنين في دولة فلسطين  األمريكي "جون كيري" في المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وا 

يهودي والمسلم عبر بطاقات الهوية، كما ذكر الغصين المنتظرة، كي ال يتم التمييز بين المسيحي وال
 "للموينتور".

وهو ما دفع حسني البوريني، عضو المجلس التشريعي عن حماس في الضفة الغربية، للقول أن القرار 
مقدمة الستيعاب المستوطنين في الدولة الفلسطينية المنشودة، وتمكينهم من دخول االنتخابات، ألن اليهود 

 مكونات الشعب الفلسطيني. سيكونون من
بل إن طاهر النونو، المستشار اإلعالمي لرئيس حكومة حماس اعتبر القرار في حديث "للمونيتور" توطئة 
صارخة لتنفيذ ما رشح من خطة "كيري"، بضم عدد من المستوطنين اإلسرائيليين، واعتبارهم مزدوجي 

 لحة اإلسرائيلية فقط.الجنسية، ولذلك ال يمكن القبول به، ألنه يصب في المص
"المونيتور" تحدث مع مسئول كبير في السلطة الفلسطينية رفض الكشف عن هويته، لمعرفة مدى العالقة 
بين توقيت صدور القرار وتقدم المفاوضات مع إسرائيل، فاكتفى بالقول: هذا ربط غير منطقي، ألن  هذا 

مي فلسطيني للقبول بوجود مستوطنين في أراضي "التزامن العفوي" بين األمرين ليس دلياًل على توجه رس
 الدولة الفلسطينية.

أما عن آليات تطبيق القرار، فقال علوي أن إلغاء خانة الديانة كان مدار مفاوضات مع إسرائيل منذ عام 
، التي عارضت إلغاءها في بطاقات الهوية الفلسطينيين، ألنها تتحكم بسجالتهم الرسمية وبطاقات 

وجوازات سفرهم، وال يحق للسلطة الفلسطينية إجراء تعديالت على بطاقة الهوية للفلسطينيين دون هوياتهم 
 موافقة إسرائيل بموجب اتفاق أوسلو.

جزئية أخرى مثيرة في القرار، أن السلطة الفلسطينية شرعت بتطبيق القرار هذه األيام بالضفة الغربية فقط، 
، فلسطينية، بعد سيطرة حماس على قطاع غزة صيف عام كونها ال تدير سوى جزء من األراضي ال

لغاية فيما أكد مسئول كبير في حكومة حماس "للمونيتور" أن بطاقات الهوية للغزيين لم يطالها التغيير 
 اآلن، والحكومة لن تطبق القرار عليهم.

مصيره كالعشرات من وختم المسئول الذي لم يفصح عن شخصيته بالقول: هذا قرار غير قانوني، وسيكون 
، القرارات غير الدستورية التي أصدرتها السلطة الفلسطينية منذ أحداث االنقسام بين غزة والضفة عام 

ولن يجد طريقه للتنفيذ، ألن غزة، كما وصفها، لن تكون جسرًا لتنفيذ مخططات سياسية تصفوية للقضية 
 الفلسطينية.

 //المونيتور، 
 

 في أفكار كيري  فلسطين الجديدة .
 عبد الستار قاسم

بآالف الجوالت االستطالعية والتفاوضية في المنطقة العربية اإلسالمية بحثا  قام األميركيون منذ العام 
 عن تسوية للقضية الفلسطينية، ولم يسأموا، وما زالت جوالتهم مستمرة.
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عالية ونشيطا وُمصرا على وضع إطار  مؤخرا برز اسم جون كيري وزير الخارجية األميركي الذي بدا بهمة
 جديد يتفق عليه اإلسرائيليون والسلطة الفلسطينية كبادرة أفق جديد نحو تسوية نهائية.

لم ينجح كيري حتى اآلن تماما، لكنه كما يبدو ذلل بعض األمور والعقبات، وفتح بابا نحو اتفاق جديد شبيه 
 باتفاق أوسلو.

 
 سيرة األميركيين

ألميركي في المسألة الفلسطينية في نهاية القرن التاسع عشر عندما ضغط السفير األميركي بدأ التدخل ا
على الباب العالي في اآلستانة لتسريب آالف الدونمات من األراضي الزراعية في فلسطين لليهود، واستمر 

البريطاني في تهويد  بعد ذلك ليبلغ الصلف والوقاحة في عهد الرئيس األميركي هاري ترومان الذي أّيد الدور
 فلسطين، وأصر على هجرة مئات آالف اليهود من أنحاء العالم إلى فلسطين.

دخلت فرنسا على الخط في دعم إسرائيل بعد قيامها، لكن األميركيين حلوا محلهم بعد حرب يونيو/حزيران 
السياسي إلسرائيل على ، وأخذوا يقدمون كل أنواع الدعم االقتصادي واألمني والعسكري والدبلوماسي و 

 حساب الفلسطينيين والعرب.
لقد مكنت أميركا إسرائيل من رقاب العرب، وساعدت بقوة في دحرهم عسكريا في ميادين القتال، ولم ير 
الفلسطينيون من األميركيين خيرا قط، ومكانة القضية الفلسطينية أخذت تتدهور مع كل تدّخل أميركي، وبدا 

نما هم طرف في المعادلة األميركية.واضحا مع الزمن أن األ  ميركيين ليسوا حكما أو وسيطا وا 
إنهم أعداء للفلسطينيين والعرب والمسلمين، ومنحازون تماما وبكل قوة لإلسرائيليين. ولهذا أخذت فلسطين 

 تتقلص مع الزمن في مساحتها وفي أعداد الفلسطينيين الذين يمكن أن تشملهم مشاريع الحلول المطروحة.
م األميركيون مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، لكن هذه المساعدات كانت وما زالت مشروطة بتقديم قد

 تنازالت سياسية، ولم تكن يوما بهدف بث القوة في أوصال الفلسطينيين لمواجهة التحديات.
 

 فلسطين بفكر كيري 
ن ذلك دوليا عام قضمت فلسطين من بالد الشام في اتفاقية سايكس بيكو االستعمارية عام   ، ودوِّ

الشعب  في صك االنتداب الصادر عن عصبة األمم، وبذلك تقلصت بالد الشام وتقلص شعبها، إذ أخرج
الفلسطيني ليواجه مصيره منفردا بعيدا عن الشعب الشامي في األردن ولبنان وسوريا الصغرى، حيث أعطت 

أي فلسطين التي رسم حدودها االستعمار البريطاني(، من مساحة فلسطين االنتدابية ) %الفلسطينيين 
 .رغم أن اليهود كانوا حوالي ربع سكان البالد عام  %وأعطت اليهود 

وهزيمة الجيوش العربية دون أن تحرك  بعد حرب العام  %تقلصت نسبة الفلسطينيين إلى حولي 
 األمم المتحدة ساكنا دفاعا عن الفلسطينيين.

بعدما تنازل ملك األردن في اتفاقية الهدنة عن جزء من منطقة المثلث  %المساحة بمقدار  ثم تقلصت
 إلسرائيل، وذلك من أجل توسيع خصر إسرائيل النحيل.

واستيالء إسرائيل على المنطقة المحايدة بين فلسطين وسيناء وطرد  ثم جرى تقلص آخر بعد حرب عام 
 سكانها البدو.

. الفلسطينيون لم يقلصوا تم من قبل الفلسطينيين أنفسهم في اتفاق أوسلو الموقع عام التنازل األكبر 
نما حصروها تماما في األرض المحتلة عام  ، وبدؤوا يستعملون تعبير األراضي مساحة فلسطين فقط وا 
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جزءا من األرض الفلسطينية أو شطري الوطن للداللة على الضفة الغربية وقطاع غزة، وبذلك اعترفوا بأن 
 المحتلة لم يعد فلسطينيا.

-وبالتأكيد معهم العرب-أما كيري فيأتي اآلن بما هو أسوأ من الحصر الفلسطيني. إنه يطالب الفلسطينيين 
باالعتراف بيهودية الدولة. وهذا يعني أن فلسطين يهودية، أو على األقل تلك المناطق التي يشار إليها اآلن 

 على أنها إسرائيل.
ا أنها كذلك فإنه ال يوجد في إسرائيل مقدسات إسالمية ومسيحية، واالعتراف يفتح المجال أمام إسرائيل وبم

لهدم المسجد األقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة بغطاء قانوني دولي، ويفتح المجال أمام إسرائيل لطرد 
لى األبد. ، ويلغي حقالفلسطينيين الصامدين على أرضهم في األرض المحتلة في   الالجئين بالعودة وا 

أو ثلث الضفة الغربية،  كم كما ينتزع كيري األغوار من مساحة الضفة الغربية، والتي تبلغ حوالي 
 من مساحة األرض التي تشكل محيط المستوطنات، وبغطاء قانوني. %ويقتطع حوالي 

نما يعتدي عل ى وجود الشعب أيضا. إنه ال يكتفي في مشروعه هذا، كيري ال يعتدي على األرض فقط وا 
نما يعمل أيضا على إلغاء هوية الشعب  يتغير الهوية السياسية لألرض ويجعلها يهودية إسرائيلية فقط، وا 

 الفلسطيني ومطاردته من أجل أن يكتسب هويات أخرى تلغي حقوقه وأصالته وتاريخه ووطنيته.
 بية واألنظمة العربية بعد قيام دولة إسرائيل.إنه يحاول إنجاز ما عجزت عنه إسرائيل والدول الغر 

 
 األمن إسرائيليا وفلسطينيا

في كل جوالتهم في المنطقة، دأب األميركيون على وضع األمن اإلسرائيلي أولوية على مختلف القضايا، 
ال ف قدوا وكانوا دائما يصرون على العرب بضرورة التقيد بالمتطلبات األمنية اإلسرائيلية والحرص عليها وا 

 المعونات األميركية وجلبوا على أنفسهم الغضب األميركي.
ولهذا رأينا الحقا جيوشا عربية قد تحولت وظيفتها من الدفاع عن األوطان العربية وصد العدوان إلى الحفاظ 

بقاء األرض العربية خارج السيادة العربية.  على أمن العدو وا 
ئيل الشرقية رغم أن النظام األردني هو الذي هزم عام الجيش األردني مثال يقف حارسا على حدود إسرا

 وأضاع الضفة الغربية. 
أما الجيش المصري فارتضى لنفسه البقاء خارج سيناء متنازال عن السيادة المصرية عليها، وانتظار اإلذن 

 اإلسرائيلي بالعمل داخل سيناء عسكريا إن اقتضى األمر كما يحصل اآلن.
الفلسطينيين، هناك إصرار أميركي ألن يوظف الفلسطينيون المزيد من الجهود للدفاع  في كل محادثاتهم مع

عن األمن اإلسرائيلي، والفلسطينيون ال يدخرون جهدا في القيام بالتزاماتهم حيال األمن اإلسرائيلي، أو كما 
ع عن األمن قال رئيس السلطة الفلسطينية إن الشغل الشاغل لألجهزة األمنية الفلسطينية هو الدفا

 اإلسرائيلي.
من الذي يعتدي؟ إسرائيل هي المعتدية باستمرار ومعها الواليات المتحدة التي تقدم لها كل أنواع الدعم. 

 الفلسطينيون هم الذين يحتاجون األمن، ويحتاجون لحماية من العدوان اإلسرائيلي المستمر وليس العكس.
ال من قيادات فلسطين وال من قيادات العرب، وبات من  ورغم ذلك، ال أحد يتكلم عن األمن الفلسطيني،

المسّلم به أنه ال أمن للفلسطينيين، وأن أمنهم إن وجد ال يتحقق إال من خالل دفاعهم عن األمن اإلسرائيلي، 
أي بعدما يسلمون تماما أن كل الحق إلسرائيل وال حقوق للفلسطينيين، وأن األمن ألصحاب الحقوق فقط 

 يملكون حقوقا.دون الذين ال 
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وعليه، فإن مشروع كيري ال ينطوي فقط على استمرار األجهزة األمنية الفلسطينية بالقيام بواجباتها تجاه 
نما يشمل حرية التعبير والتنقل واالجتماع والهمس واللمز.  إسرائيل، وا 

و يكتبون ضد أي سيصبح من مهام السلطة الفلسطينية وضع حد لحرية التعبير واعتبار الذين يتحدثون أ
 إسرائيل محرضين وتقديمهم للمحاكمة.

ويعني أيضا تحريم االعتصامات واالحتجاجات مثل مسيرات يوم الجمعة ضد الجدار، واالعتصامات 
الخاصة بمطالبات تحرير األسرى، أي يجب وضع الفلسطينيين في أقفاص نتنة من التغييب التام واإللغاء، 

 ق حول إلغاء الشعب المصاحب لتهويد األرض.األمر الذي ينسجم مع البند الساب
 

 حق العودة
رغم أن الدول الغربية ال تتوقف عن الحديث عن حقوق اإلنسان تحت األنظمة االستبدادية، لكنها ال تريد أن 

 تعترف بحق الفلسطينيين في العودة.
فهي ربما ترى أن هذه دول تدافع دائما عن حق الالجئين في العودة إال حق الالجئين الفلسطينيين، 
عن حل مشكلة  الفلسطينيين ليسوا الجئين أو ليسوا بشرا، وهذه الدول تحدثت في قرار مجلس األمن رقم 

 الالجئين حال عادال دون أن تذكر من هم الالجئون.
وقد فسرت إسرائيل في حينه هذا البند على أنه يشمل الالجئين اليهود الذين تركوا الدول العربية وفضلوا 
الهجرة إلى إسرائيل. هذا التفسير يعود للحياة من جديد مع جوالت كيري، إذ تطالب إسرائيل بتعويض اليهود 

 الذين هاجروا، أو تهجير الفلسطينيين إلى حيث كان اليهود واعتبار ذلك تعويضا معقوال لهم.
سرائيل الجئين فإنه من ال يطرح كيري أو غيره حق العودة المتبادل، فإذا كان اليهود من أصل عربي في إ

الممكن أن يعودوا إلى البلدان العربية ويسّلموا ما يّدعون ملكيته اآلن لالجئين الفلسطينيين. أي لماذا ال 
 يكون الحل عودة مقابل عودة وليس تعويضا مقابل تعويض؟

نما يعمل على تصفية الشعب الفل سطيني أيضا، ال يبدو أن كيري يحاول تصفية القضية الفلسطينية فقط، وا 
أن  إلغاء الشعب الفلسطيني. ربما عرف األميركيون المثل العربي القائل "ما ضاع حق وراءه طالب،" فأيقنوا

استتباب األمور إلسرائيل تماما يتطلب تغييب الشعب الفلسطيني بتوزيعه على بقاع األرض وتأكيد يهودية 
 دولة إسرائيل.

 
 أين الفلسطينيون والعرب؟

لغاء الشعب. والمشكلة أنه لم يظهر علينا عربي أو  هم ال يبحثون  نما يبحثون عن األرض وا  عن حلول وا 
فلسطيني يقول "ال" لكيري، ويضع األمور في نصابها العادل. حتى إنه لم يقم أحد بإبالغ الشعب بدقة عن 

رائيليين األفكار التي يأتي بها كيري، ويترك العرب والفلسطينيون أمر اإلعالن عن خطط كيري لإلس
واألميركيين، وهذا جزء من الخيانة العربية والفلسطينية التي تعمل دائما على إبقاء الشعب في عمى معرفي، 

 وتتركه عرضة الجتهادات وسائل اإلعالم ومناوراتها.
لم نسمع فلسطينيا واحدا من طواقم التفاوض ينادي بحق العودة، أو يصر على أمن الفلسطينيين، وكل ما 

 وسمعناه ينحصر في تصريحات إعالمية واهية ال تحمل أي معلومات.رأيناه 
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واضح أن القيادة الفلسطينية ومعها قيادات األنظمة العربية متواطئة مع األميركيين، وأن سلوكها السياسي 
لن يختلف عما مضى، وستقبل كل هذه األطراف العربية المزيد من اإلهانات وستقدم المزيد من التنازالت، 

 شعب فلسطين أن يدفع الثمن دائما. وعلى
ُده له الصمود والتحدي، فلن  ن لم يصنع ساعِّ الحل هو أن يقف الشعب الفلسطيني مدافعا عن نفسه، وا 

 يصنعهما له أحد.
لقد تجاوزت القيادات الفلسطينية كل المحرمات، وأصبحت جزءا من المعادلة المعادية للشعب الفلسطيني، 

ن ذلك الشعب الفلسطيني الصامد الصابر الذي تحمل الشدائد واآلالم، وال مجال ولألسف لم يعد موجودا اآل
 أمامه إال أن يعود إلى نفسه شاهرا سيفه من جديد إذا شاء لحقوقه أن تحترم.

 //الجزيرة ن ، الدوحة، 
 

 ما عاد  موجودة خطوط  .
 يوعز هندل

د ما. وقواعد التهذيب الدبلوماسية للمواطنين توجب تفكيرا. إن قواعد األدب الدبلوماسية بين الدول توجب قواع
في االسبوع الماضي دعتني السفارة االلمانية إلى لقاء شخص مهم يزور البالد. وجاءت الدعوة بالبريد 

 االلكتروني مع زيادة التاريخ والساعة التي كانت مبكرة جدا في الصباح.
وأنه ربما تتفضل السفارة بتأجيل اللقاء قليال، فمع كل االحترام  وطلبت أن أعلم من هو الذي يريدون أن ألقاه

لذلك الشخص يوجد عندي في البيت ثالث شخصيات وأنا مسؤول عن توزيعهم على رياض االطفال 
والمدارس. وكل واحد منهم خالفا للدبلوماسيين يطلب معاملة مميزة ويخضع لنزوات نجوم الروك. وبإجراء 

لوصول في الثامنة صباحا من بلدتي إلى القدس أن ُأحدث شجارا واسع النطاق حساب بسيط يجب على ل
معهم يبدأ في الساعة الخامسة صباحا وهذه مهمة غير ممكنة في ضوء العالقات الدبلوماسية المتطورة. إن 
المستشار السياسي الذي تحدثت اليه بالهاتف بين لي بأدب أن ذلك غير ممكن. وقد بارك وأطرى وبين 

ر االمر أن الحديث عن مستشارة المانيا انجيال ميركل، فهم في السفارة قد اختاروا بضع عشرات آخ
إلى برلين واستقر الرأي هناك اإلسرائيليين الذين يعبرون في نظرهم عن إسرائيليين آخرين. وُأرسلت القائمة 

 على ستة بلغوا المرتبة النهائية بين تل ابيب وبرلين.
رفضها أشخاص ذوو حب استطالع حتى لو كان ثمن ذلك االستيقاظ مبكرا. وهكذا توجد اقتراحات ال ي

وجدت نفسي في فجر يوم الثالثاء، متأنقا ألبس بدلة مع ثالثة اوالد استيقظوا في الصباح الباكر جدا. وبعد 
تهرب مدهش من رشاش الكاتشوب وغيره وبتأخر نصف ساعة وصلت إلى فندق الملك داود وكان االفطار 

 د انتهى لكنني وصلت إلى جناح انجيال ميركل على األقل في الوقت.ق
ودخلت الغرفة في الوقت الذي ُحدد بالضبط تسير على عكاز )بسبب حادثة تزلج( يصاحبها ثالثة 
مستشارين. والتقط المصورون صورا وأشار المستشارون عليها وبدأ اللقاء. قالت إنها تريد أن تلقى 

يتوسطون. وتحدثنا، كل واحد عما هو قريب إلى قلبه. وقد كان هناك الون شوستر إسرائيليين دون ساسة 
رئيس مجلس شاعر هنيغف، وآرلي دال المديرة العامة لـ "نيتل" وريغف كونتاس من االحتجاج االجتماعي، 
 واييلت ويدار كوهين من "كوليخ" )صوتك( وتسادا مالكو وهي صحفية ونشيطة من اجل المجتمع االثيوبي.

 وتبين أنه ُيحتاج احيانا إلى مستشارة من المانيا لمعرفة إسرائيليين صالحين في منتصف الطريق.
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التقيت في السنتين االخيرتين موظفين حكوميين وساسة متوسطين جاءوا إلى هنا من اوروبا، جاء عدد منهم 
ون حينما كان يبدو أن إسرائيل للحديث واالقناع وأراد قليل منهم االستماع ايضا. وقد حاول ممثلون دبلوماسي

 توشك أن تهاجم إيران، أن يقنعوا بخالف ذلك. وحينما زال الهجوم عادوا يشغلون أنفسهم بشؤون السالم.
إن أكثر االوروبيين الذين يزورون إسرائيل يأتون في الحقيبة معهم برأي قد تشكل يؤمن بدولتين للشعبين 

وانتقاد نصف مهذب ونصف غير مهذب لدولة إسرائيل. ، ومعارضة المستوطنات وتأييد خطوط 
وتفضي هذه الحقيبة ايضا في بعض الحاالت إلى دعم منظمات متطرفة مشغولة بحركة المقاطعة مع 

 إسرائيل.
قبل اللقاء بمساء تلقيت من منظمة إن.جي.أو مونيتر تقريرا يفصل المساعدة المالية التي تمنحها حكومة 

. يمكن أن نجد هناك تحالف نساء ألجل السالم مع حملة المقاطعة مع شركات المانيا لهذه المنظمات
تستثمر في إسرائيل، ومنظمة يتذكرن التي تدفع قدما بحق العودة وحل الدولة الواحدة. وحصلت المنظمتان 
معا على نحو من ربع مليون شيكل هذا العام وهذا ليس كثيرا، لكن المانيا ليست وحدها. إن أكثر دعم 

 نظمات الـ بي.دي.إس في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يأتي من اوروبا.م
إن المنظمات التي تشغل نفسها بالصراع تحتاج إلى مال، ويبحث االوروبيون عن معلومات تالئم تصورهم 
العام. ويحافو قليلون على العدالة. فالحقيقة هي وسيلة اخرى فقط في العمل االقتصادي. هكذا أخطأ رئيس 

رلمان االوروبي مارتن شولتس قبل ثالثة اسابيع في شأن قسمة الماء للفلسطينيين، وليس الشأن شأنه بل الب
 شأن االصدقاء الذين اختارهم.

كان اللقاء الذي نظموه للمستشارة مختلفا، فقد جلس هناك إسرائيليون تحدثوا بلغة صهيونية. لم يكن يمين 
الُسم. وأنصتت ميركل من المقعد الوثير، وكتب المستشارون  مع العسل ومع –ويسار بل صهيونية عملية 

وحاولت أن أتذكر متى جلس رئيس وزراء إسرائيلي في آخر مرة مدة ساعة كاملة وأصغى. وحينما حان 
 دوري تحدثت عن معنى الدولة اليهودية وعن حقوق االنسان.

م فيما بقي من اوروبا يخشون االلتزام إن ميركل تعترف بالدولة اليهودية وقد قالت ذلك وتقوله علنا. وه
بموقف كي ال ُيفهم أنهم غير عادلين مع الفلسطينيين. فخوفهم هو خوفي لكن بالعكس. إنه ال يمكن أن 
 تكون لهم صلة باإلجراءات التي تحدث هنا إذا لم يعترفوا بأن إسرائيل دولة الشعب اليهودي وبأنها

ُبنيت على العدل وتواصل الدولة البحث عنه، ففي العدل ذاتية  ديمقراطية في الوقت نفسه. إن الصهيونية
 كبيرة وفيه ايضا موازنة سليمة بين القيم.

حول اليسار المتطرف في اوروبا في السنوات االخيرة مصطلح حقوق االنسان إلى سالح مضاد للدولة 
سرائيل تخطر اخطاء وتعوزها سياسة تتعلق بأرض إسرائيل  الديمقراطية الوحيدة في الشرق االوسط. وا 

والسامرة، ومع ذلك تنشر هذه الديمقراطية جهاز قضاء مناسبا وجيشا يربي على طهارة السالح. فتنشر 
توازنات وكوابح. وقد جعل الخوف بين السياسة المعارضة إلسرائيل وبين حقوق االنسان، جعل الخطاب 

وهزت ميركل رأسها، فهي ربما وافقت وربما االخالقي هنا وفي اوروبا متناقضا من جهة منطقية. قلت ذلك 
 حافظت على األدب.

مدينة. والمبادرة جاءت من منظمات  احتفلوا هذا االسبوع بأسبوع الفصل العنصري اإلسرائيلي في 
فلسطينية. وكان بين المشاركين ايضا إسرائيليون يؤمنون بما بعد الصهيونية. إن أكثر طالب الجامعات ال 

ا اولئك الذين يهتمون فينظرون إلى إسرائيل مصبوغة باللون االسود بصورة عجيبة. ال يوجد يهتمون بذلك أم
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انتقاد لسيادة إسرائيل وحقوق الفلسطينيين بل يوجد انتقاد لحق دولة اليهود في البقاء. ويتسرب هذا الخطاب 
 من أحرام الجامعات إلى أروقة االدارات وهو في اوروبا يؤثر في السياسة.

البلدة القديمة من نافذة غرفة ميركل. وحينما يزور رؤساء الدول الفندق يرون لكنهم ال يميزون. إن تظهر 
ما عادت موجودة وال يوجد سالم مثالي يالئم الخطوط، وأقصى ما يمكن فعله احداث فصل  خطوط 

 دل اراض.براغماتي. قلت لها إنه حان الوقت لتفكير مختلف فأجابت بأنه ربما حان الوقت لتبا
إن اوروبا مقطوعة عن االرض ومرتبطة بخطط في الورق. وما دامت إسرائيل ال تبادر وما دامت ال توجد 
عندنا سياسة خاصة تتعلق بأرض إسرائيل والسامرة فان االوراق باقية. ويكون ذلك احيانا بال منطق وأفضل 

وال يوجد هناك عدوان على حقوق  مثال على ذلك هضبة الجوالن ألنه ال يوجد من ُتعاد اليه الهضبة
المواطن وال توجد حواجز وال يوجد صراع فلسطيني. ويوجد من الجانب اآلخر ايام العصور الوسطى. وبرغم 
ذلك تقاطع اوروبا هضبة الجوالن وال تبذل إسرائيل أي جهد لتحظى باعتراف بالضم العادل الذي حدث قبل 

 ثالثين سنة.
امرأة صارمة لكنني لقيت في األساس امرأة مهتمة. فقد سألت عن الحريديين يقولون إن المستشارة ميركل 

والعرب وعن المساواة في عبء الخدمة العسكرية وعن الناخبين في شاعر هنيغف. بعد سنة ستكون قد 
مرت خمسون سنة على انشاء العالقات بالمانيا وأنا من أبناء الجيل الثالث بعد المحرقة ما زال يصعب 

مر حينما يتحدثون باللغة االلمانية بالقرب مني. أنا أصدق أنها تريد أن تقوي العالقة وتريد أن على اال
تستمع لنا بيد أن اوروبا مشغولة بأمورها. فالصراع الذي يجري هناك على صبغة القارة أكثر تأثيرا من 

 الصراع هنا. فنحن في الطريق فقط وتذكير بما كان ومرآة لما هو موجود.
 احرونوت يديعوت
 //الغد، عّمان، 

 
 هناك شك في "إسرائيل" أن يضبط نصر هللا نفسم خلافا لألسد .

 عاموس هرئيل
إن جبهة اسرائيل الشمالية أكثر حساسية اآلن مما يبدو في وسائل االعالم ومما يعرفه الجمهور. كانت 

هو  الى اليوم إن ما كان في الشمالالحكمة المعمول بها بين متخذي القرارات في الجانب االسرائيلي تقول 
ما سيكون بعد ذلك ايضا: فسيتدخل سالح الجو االسرائيلي مرة في كل بضعة اسابيع أو أشهر حينما يعاود 
رئيس سوريا بشار االسد الحال التي كان عليها ويحاول أن ينقل منظومات سالح متقدمة الى شركائه 

السرائيلي )بحسب مصادر اجنبية بالطبع( ويحبط الخطة. ولما المقربين في حزب هللا. سيتدخل سالح الجو ا
كان االسد مشغوال اآلن بمشكالت اخرى في مقدمتها صراع البقاء القاتل الذي يقوم به في مواجهة المتمردين 
في سوريا، فان النظام في دمشق سيضبط نفسه في مواجهة الهجوم ويتظاهر بأن الحديث عن مطر يميز 

اء حقيقة أن اسرائيل ايضا تحرص على عدم تناول تلك الواقعة علنا وبصورة مباشرة فان هذا الفصل. وباز 
 الطرفين يستطيعان االستمرار على التظاهر بأن كل شيء على ما يرام واالمتناع عن صدام مباشر.

م لكن حدث شيء مختلف هذا االسبوع، فبحسب التقارير الواردة من لبنان كان الهجوم األخير في ليل يو 
االثنين في الجانب اللبناني من الحدود. واعترف حزب هللا الذي أنكر في البداية وقوع الحادثة، اعترف بعد 
يوم ونصف بأن اسرائيل هاجمت قافلة له واختتم معلنا باسلوب اسحق شمير: سنرد في الزمان والمكان 

مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى مجهول  من كالم” التايم“المالئمين. وقد اقتبست المجلة االسبوعية االمريكية 
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ارض حاولت سوريا تهريبها الى حزب هللا. ونشرت الصحف  –قال إن هدف الهجوم كان صواريخ ارض 
 بين واحد الى اربعة من رجال حزب هللا. –اللبنانية تقارير مختلفة عن عدد القتلى في القصف 

ته وُنسبت الى اسرائيل في العام الماضي؟ ألن لماذا يختلف هذا الهجوم عن الخمسة أو الستة التي سبق
الهدف الذي هوجم هذه المرة كان لحزب هللا بصورة واضحة. ولم ُيصب رجاله فقط بل كان الهجوم الول 
مرة في ارض لبنان. حينما يقع الهجوم في منطقة يسيطر عليها النظام في سوريا يكون أسهل على االسد 

في لبنان فوسائل االعالم أكثر حرية ويسارع عدد من الصحفيين وال سيما ومواليه الطمس على نتائجه. أما 
ُمعادي حزب هللا الى نشر ما يعرفونه، هذا الى أن حزب هللا جزء من الحلف الشيعي الذي تقوده إيران، وقد 

وهي تكون تقديراته مختلفة شيئا ما. يبدو أنه ليس من الصدفة أن الهجمات السابقة وجهت الى قوافل سالح 
ما زالت على االرض السورية. فحرية حيلة االسد للقيام بعمل مضاد مقيدة أكثر من حيلة حزب هللا. وقد 
يكون استقرار الرأي على العمل في هذه المرة على ارض لبنان نتيجة ضرورة لوجود مواطنين بالقرب من 

ت استخبارية جاءت وتم التحقق القافلة في حين كانت ما زالت في الجانب السوري من الحدود، أو لمعلوما
 منها في آخر لحظة فقط، وقبل أن يوزع السالح بين مواقع مختلفة في داخل لبنان.

ضبط االسد نفسه في الماضي في مواجهة ثالث هجمات في داخل ارضه ُنسبت الى اسرائيل قبل أن تنشب 
حزب هللا الكبير عماد مغنية الحرب االهلية في بلده بكثير وهي قصف المنشأة الذرية واغتيال مسؤول 

والجنرال السوري محمد سليمان. وأعلن حزب هللا حسابا مفتوحا على إثر اغتيال مغنية في دمشق في شباط 
يران التي  . وُأحبطت منذ ذلك الحين  محاولة لضرب أهداف اسرائيلية في الخارج من قبل حزب هللا وا 

ي عمليات ُنسبت الى اسرائيل. ونجحت محاولة واحدة لحزب هللا هي أرادت االنتقام لموت علماء الذرة فيها ف
 .قتل خمسة سياح من اسرائيل وسائق حافلة بلغاري في عملية انتحارية في بورغاس في تموز 

قبل ذلك بشهر ” الشباك“لكن ُيشك أن يكون الحساب قد أُغلق بذلك، من وجهة نظر المنظمة. فقد كشف 
من  في مكان خفي في الناصرة. ولم ُيعرف واد المتفجرة المختصة من طراز سي عن كمية كبيرة من الم

بثوا تلك المادة ومن كان يفترض أن ينقلوها لكنهم في االستخبارات قدروا أنها كانت شحنة مرسلة ُهربت من 
الحراسة في لبنان عن طريق قرية الغجر وكانت ُمعدة لعملية اغتيال فنية ال لعملية انتحارية. وتمت تقوية 

هآرتس" هذا االسبوع حول مسؤولين اسرائيليين كبار بسبب تقدير أن “المدة االخيرة كما ورد في صحيفة 
حزب هللا ما زال يبحث عن فرصة عملياتية لتنفيذ اغتيال. ألنه يوجد من وجهة نظر المنظمة جرح مفتوح 

لعام الماضي والذي تنسبه المنظمة آخر هو اغتيال المسؤول الكبير حسن اللقيس في قلب الضاحية في ا
 ايضا الى اسرائيل.

لم تنته المعضلة االسرائيلية في الشمال ولم ُتحسم في هذا االسبوع. إن التوتر الذي يعلو ويهبط هو من 
مميزات هذه الفترة في ظل الزعزعة في العالم العربي. وقد قّل جدا خطر حروب كبيرة ُمدبرة مع جيوش 

د احتمال نشوب حرب محلية مع حزب هللا في لبنان أو حماس في غزة أو حتى مع عربية منظمة لكن زا
 منظمات سنية متطرفة في سوريا ولبنان تجر الى صدام واسع النطاق.

إن سياسة اسرائيل هي عدم الخروج لمعركة عسكرية واسعة لمواجهة زيادة قوة دولة أو منظمة عدوة )ما عدا 
العراق وسوريا(. لكن تسلح حزب هللا المستمر يزيد في حدة المعضلة. وقد  عمليات احباط القدرة الذرية في

قدر رئيس أمان اللواء افيف كوخافي في الشهر الماضي أن عدد الصواريخ والقذائف الصاروخية التي 
ألف، لكن ليست المشكلة هي الكمية فقط بل مدى الصواريخ  تملكها المنظمة الشيعية تزيد على 

 –بدو أن األكثر اقالقا بين جميع منظومات السالح في الجبهة الشمالية هو صاروخ الساحل وقدرتها. وي
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كم ال لسفن فقط بل لمواقع بنى تحتية في  البحر يحونت الذي ُيمكن من اصابة دقيقة جدا من مسافة 
 طول الساحل االسرائيلي.

طويل( قال قائد قاعدة حيفا في سالح في حديث مع صحفيين تم في غد الهجوم )لكنه ُنسق قبل ذلك بوقت 
البحرية العميد ايلي شربيط إن السالح يعمل باالعتماد على فرض عمل يرى أن كل منظومات السالح التي 
تملكها سوريا قد انتقلت الى حزب هللا ايضا. ويزعم الجيش االسرائيلي أنه ال يملك معلومات استخبارية 

ن على األقل مما ُنسب الى سالح الجو في العام الماضي على مؤكدة عن نقل صاروخ يحونت لكن هجومي
ميناء الالذقية في شمال سوريا كانا موجهين الى مخازن صاروخ يحونت. إن وجود صواريخ يحونت في 
حوزة حزب هللا قد يشل النقل البحري الى اسرائيل في وقت الحرب وهو شيء كاد يحدث في حرب لبنان 

االمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا في خطبة معلنة بأن منظمته سترد على  . وقد هددالثانية في 
فرض حصار بحري اسرائيلي آخر على بيروت )كما حدث في الحرب( باطالق صواريخ على سفن تريد أن 

بحر من انتاج الصين من الطراز  –وصار حزب هللا يملك صواريخ ساحل ”. موانيء فلسطين“ترسو في 
اد يغرق سفينة الصواريخ أحي حنيت في الحرب. فاذا نجح في أن يضع يده على صاروخ الذي اصاب وك

 يحونت فان اسرائيل سترى ذلك مشكلة كبيرة.
ليس من الصعب أن نخطط سيناريو يواجه فيه رئيس الوزراء نتنياهو برغم حذره الواضح استعمال القوة 

مة. لنفرض أن االستخبارات االسرائيلية جاءتها ، يواجه حيرة حاسالعسكرية منذ عاد الى الحكم في 
معلومة عن تهريب ناجح لصاروخ يحونت الى لبنان، لكن ُيعلم أن الصواريخ محفوظة في طبقة ارضية من 

وهذه طريقة عمل معروفة لحزب هللا والمنظمات الفلسطينية. فهل يتخلون  –مبنى مسكون في قلب بيروت 
للمواطنين؟ وحتى لو تم كل من ذلك احتمال خطأ ُيحدث قتال جماعيا أم يحبطون التهديد حتى لو كان ث

 شيء كما ينبغي فان النجاح قد يأتي على إثره انتقام مجلجل من حزب هللا.
 

 يعتمدون على ذلك
برغم األخطار في الشمال أدار وزير الدفاع موشيه يعلون في هذا االسبوع نقاشا طويال شارك فيه كثيرون 

ت ساغي كايزلر في البؤرة االستيطانية كيدا في السامرة. وسبق النقاش تحقيق أجراه رئيس في مسألة هدم بي
 هيئة االركان الفريق بني غانتس.

وكما أورد هنا حاييم لفنسون قبل اسبوع بنى كايزلر وهو نشيط يميني معروف بيتا جديدا في ظاهر البؤرة 
ما كانت السياسة المعلنة ليعلون هو أنه ينبغي هدم مبنى االستيطانية شمالي رام هللا واصال بين كرفانين، ول

غير مرخص وغير مسكون، فقد اعتاد كايزلر أن ينام في البيت الذي ما زال في مرحلة االنشاء كي ُيثبت 
زعم أنه قد أصبح مسكونا. وبرغم ذلك هدمت االدارة المدنية البيت في بداية شباط وأثارت عاصفة في 

 لسلة زيارات مشايعة لكيدا من اعضاء كنيست من اليمين.حلقات المستوطنين وس
بالمعنى الجيد لهذه الكلمة. ولم ” أصم“عند يعلون توجه صارم لفرض القانون. فوزير الدفاع في هذه الشؤون 

ُيضبط أحد مثله كما يبدو وهو في حفل مصادقة بين المال والسلطة أو وهو يودع امواال في حسابات 
ارج. لكن وزير الدفاع من جهة اخرى ينظر الى رئاسة الليكود بعد نتنياهو ويتحدث مصرفية خفية في الخ

الى المستوطنين والى الجناح الصقري االيديولوجي في الليكود. فكيف يسير بين قطرات المطر؟ إن اعالن 
 مكتب الوزير بعد انتهاء استيضاح القضية مثال جيد على ذلك.



 
 
 

 

 

           30ص                                    3022العدد:     28/2/2102 الجمعة التاريخ:

ر مرخص ورد زعم المستوطنين أن الهدم كان انتقاما شخصيا من استقر رأي يعلون على أن البيت غي
كايزلر وأعلن أنه يدعم ضباط الجيش االسرائيلي واالدارة المدنية والشرطة. لكنه اتفق في الوقت نفسه مع 
منسق اعمال الحكومة في المناطق اللواء يوآف )بولي( مردخاي على تأديب للضباط في االدارة المدنية 

هدم “االول أنه في المباحثات السابقة عند الوزير ُعرض الشأن في وثائق االدارة على أنه  بسبب خللين:
، في حين كان كايزلر قد وحدهما فجعلهما بيتا، وعرض صور غير مُحدثة للمكان في النقاش ”كرفانات

لحرجة حتى المسبق عند الوزير. وُيبين االعالن وكأنه بصورة عرضية أن يعلون شغل نفسه بهذه القضية ا
 قبل الهدم. فيجب أن نأمل أنه قد بقي له وقت هنا وهناك لمتابعة حزب هللا ايضا.

ومهما يكن االمر فان روح القائد تنتقل. إن يعلون بخالف رفاقه في الليكود لم يتكمش بازاء حيلة 
البيت كان غير  المستوطنين الدعائية عن المظلمة التي وقعت بكايزلر. فهو يعرف الحقائق ويعلم أن انشاء

قانوني. لكن الوقت والطاقة اللذين خصصهما للحادثة أوحيا الى الجيش والى االدارة المدنية رسالة واضحة 
وهي أنه يحسن عدم مناوءة المستوطنين وال سيما إذا كانت توجد عندهم قناة مباشرة الى مكتب الوزير، إذا 

 لم يكن ذلك واجبا.
في السنوات االخيرة أنهم يحافظون على الهدوء االمني في الضفة كي  إذا كان يبدو لكبار قادة الجيش

 –على خلفية مبادرة كيري خاصة  –يتيحوا للمستوى السياسي فرصة لحل الصراع بطرق سلمية فيبدو اآلن 
أن االمور انقلبت رأسا على عقب. فإلى جانب الهدف العادل في حد ذاته وهو حماية أمن المواطنين 

والجيش ُيمكن من احراز هدف آخر وهو أن المستوطنين ” الشباك“فان الهدوء الذي يضمنه  االسرائيليين
 مستمرون على البناء بكامل النشاط وبتشجيع سافر من نتنياهو ويعلون.

 //هآرتس، 
//رأي اليو ، لندن، 

 
 

:كاريكاتير .
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//الدستور، عمان، 

 


