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على  هجوًما  زحالقة  جمال  د.  النائب  ش��ّن 
مشيرا   ، نتنياهو  بنيامني  احلكومة،  رئيس 
إلى أّنه "اختار احلرب على غزة عام 2014 
للحرب  بديل  أي  ويرفض  للحرب  ويخطط 
خالل  به  ص��ّرح  ملا  وفًقا  أي��ًض��ا"،  مستقباًل 
هذا،  األربعاء.  الكنيست،  في  خاصة  جلسة 
وعّمم املكتب البرملاني للنائب جمال زحالقة 
عضو  فيه:"هاجم  جاء  اجللسة،  حول  بياًنا 
الكتلة  رئيس  زح��ال��ق��ة،  جمال  د.  الكنيست 

الوزراء  رئيس  املشتركة،  للقائمة  البرملانية 
مقتل  م��س��ؤول��ي��ة  وح��ّم��ل��ه  نتنياهو  بنيامني 
2014. جاء  اآلالف في حربه على غزة عام 
"رقابة  للجنة  ع��اص��ف��ة  جلسة  خ���الل  ذل���ك 
بحث  خاللها  ج��رى  الكنيست،  في  ال��دول��ة" 
حكومة  أداء  حول  الدولة"  "مراقب  تقرير 
خالل  املصغر  ال���وزاري  واملجلس  نتنياهو 

احلرب املسماة "عملية اجلرف الصامد".
نتنياهو  ب��أن  زحالقة  ال��ب��ي��ان:"وق��ال  وتابع 
ل��ل��ح��رب ويرفض  اخ��ت��ار احل����رب وي��خ��ط��ط 
وأضاف:  أيًضا،  مستقباًل  للحرب  بديل  أي 

زح���ال���ق���ة ي��ه��اج��م ن��ت��ن��ي��اه��و ف���ي ج��ل��س��ة ص��اخ��ب��ة وي����ح����ّذر: "إس���رائ���ي���ل ت��ع��د ح���رًب���ا ج���دي���دة ع��ل��ى غ���زة"
"يجب بحث من املسؤول عن قتل 2200 فلسطيني في غزة. 
من خطط؟ من أصدر األوامر؟ من أطلق النار؟ ويجب معاقبة 
املجرمني جميًعا"، وهنا هاج نواب الليكود وبعض احلضور 
اإلسرائيليني  القتلى  عائالت  عن  ممثل  وانفلت  اجللسة  في 
على زحالقة قائاًل: " ماذا تفعل هنا انت أصاًل؟ كيف ادخلوك 
البرغوثي. خسارة  الطعام مع  اذهب واضرب عن  الى هنا؟ 
انه ملن يقتل في غزة 20 ألًفا. اخرجوا زحالقة من اجللسة"، 

بحسب البيان.
وأعضاء  نتنياهو  ال��ى  زح��ال��ق��ة  ال��ب��ي��ان:"وت��وج��ه  وأض���اف 
بأنهم "اختاروا احلرب ويبحثون موضوع  قائاًل  الكنيست 
"اإلدارة الناجعة" آللة املوت، ويستبعدون أي إمكانية أخرى 
ميكن ان تؤدي الى وقف سفك الدماء"، وقاطع نتنياهو حني 
اتفاق مع حماس" وسأله  الى  التوصل  بأنه "ال ميكن  قال 
"وهل توصلت الى اتفاق مع أبو مازن؟" مضيًفا: "أنت ال 

تريد أي تسوية وخيارك الوحيد هو القمع واحلرب".
وجاء في البيان أيًضا:"وعقب زحالقة على النقاش في جلنة 
رقابة الدولة مشيًرا إلى أن "أجواء احلرب كخيار وحيد خيمت 
على اجللسة واالستنتاج الوحيد هو أن إسرائيل تعد حلرب 
جديدة ضد غزة، واملسألة تتعلق بالتوقيت"، ونّوه مبا قاله 
احل��رب وال  بديل س��وى  يكن  لم  املاضي  بأنه "ف��ي  نتنياهو 
إمكانية غير ذلك مستقباًل وبأن إسرائيل حتظى بقدرات أكبر 
وبغطاء إقليمي ودولي أفضل للقيام مبا اسماه "ضرب حماس 
في غزة". ودعا زحالقة الى اإلس��راع في حتقيق املصاحلة 
والوحدة الوطنية الفلسطينية، حتى يواجه الشعب الفلسطيني 

الطريق على االستغالل  اإلسرائيلي موحًدا، ولسد  العدوان 
اإلسرائيلي لالنقسام الفلسطيني لتمرير مخططاتها الهادفة 
الفلسطيني برمته"، كما  الوطني  التحرر  الى خنق مشروع 

جاء في البيان. 
وكان رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو قد قال خالل اجللسة: 
"اص����درت اوام����ري ل��رئ��ي��س م��ق��ر االم���ن ال��ق��وم��ي بإصالح 
نقلت  ع��م��ي��درور  جلنة  إص��الح��ه،  مت  منها  قسم  ال��ن��واق��ص، 
مجموعة من التوصيات، سنعرضها امام الكابينيت، االسبوع 
القادم او في االسبوع الذي يليه، هي ال توصي بتغيير املبنى 
القائم للكابينيت. االعتبارات لتفعيل كابينيت ليست بسيطة، 
كيف وكم، حجم املعلومات لكشفها، هذه اسئلة اطرحها هنا، لم 
اكن منشغال في تغيير الصالحيات، في النهاية يجب ان نكون 
على استعداد لتهديدات كبيرة اكثر، توجد هنا اعتبارات هامة 
وال توجد طريقة ميكانيكية الستبدال القرارات التي يجب ان 

يتخذها متخذو القرارات".
 وسئل رئيس احلكومة حول جهوده ملنع احلرب ورد بالقول: 
"حاولنا منع احلرب بكل وسيلة"، وعن احلملة نفسها قال: 
"ردع��ت حماس، بني احلني واالخ��ر يكون اطالق نار، يجب 
تزويد الردع بالوقود طيلة الوقت، انا غير مستعد للحصول 
على زخات ولدينا رد صارم وقوي لكل زخة كهذه. كبرت 
أكثر.  قسم   ،  %7 ب�  باملعدل  غ��زة  غ��الف  محيط  في  البلدات 
امليدان.  في  احلملة  لنتيجة  واضحة  شهادة  تعطي  االم��ور 
منذ  ه��دوءا  األكثر  الفترة  ه��ذه  ان  االرك���ان  هيئة  قائد  وق��ال 

االيام الستة".

زحالقة خالل جلسة جلنة رقابة الدولة في الكنيست

ناصر  م��ح��اس��ن  م����ن: 
العرب  م��وق��ع  م��راس��ل 

وصحيفة كل العرب
بعد اعتقال اداري استمر 
أمس  أطلق  كاملة،  سنة 
االسير  سراح  اخلميس 
ابن  االداري،  امل��ع��ت��ق��ل 
قرية كابول ، محمد خالد 
من  عاًما(   21( ابراهيم 
االسرائيلية  ال��س��ج��ون 
وأحضان  لبيته  ليعود 

اهله.
وقد ابلغت سلطة سجن 
االسير  محامي  مجيدو 
ابراهيم  خ���ال���د  م��ح��م��د 
اطالاق  ق��رار  عن  واهله 
تقدم  أن  دون  س��راح��ه  
اتهام،  الئحة  اي  ض��ده 

يعانق  ك���اب���ول  م���ن  اب���راه���ي���م  م��ح��م��د  االداري  امل��ع��ت��ق��ل 
احل������ري������ة ب����ع����د ع��������ام ف������ي ال�����س�����ج�����ون اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة

الشاب محمد خالد ابراهيم 

ب��ال��رغ��م م��ن توجيه اج��ه��زة االم���ن له 
م��ع مؤسسات  ب��� "االت��ص��ال  شبهات 
وانه  اسرائيل  لدولة  معادية  وجهات 
ك��ان ن��اش��ًط��ا وم��ح��رًض��ا ف��ي االقصى 

الشريف"، بحسب السلطات.

هذا، وكانت اللجنة الشعبية في كابول 
يوم  نّظمتا  ق��د  العليا  املتابعة  وجل��ن��ة 
احتجاجية  مظاهرة   2017/3/11
ومهرجاًنا شعبيًا في القاعه الرياضية 

في القرية تضامنًا مع االسير محمد.
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ب. أحمد عيد/ تصوير:
 املركز الطبي هداسا

اخ����������ت����������ي����������ار ال����������ب����������روف����������ي����������س����������ور أح�����������م�����������د ع���������ي���������د م�����ن 
دب�������������������وري�������������������ة الي�����������������ق�����������������اد ش���������ع���������ل���������ة االس�����������ت�����������ق�����������ال

في  وال��ري��اض��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  أع��ل��ن��ت 
شخًصا   14 أس����م����اء  ع����ن  إس����رائ����ي����ل 
االستقالل"  "شعلة  بإيقاد  سيقومون 
ف���ي ج��ب��ل ه��رت��س��ل ف���ي ال���ق���دس ضمن 
ومّت  هذا،  االستقالل".  "يوم  احتفاالت 
اختيار البروفيسور أحمد عيد، وهو في 
األصل من دبورية، من بني األشخاص 

اليقاد الشعلة.
يذكر أّن البروفيسور عيد يبلغ من العمر 
67 عاًما، وهو جراح متخصص ومدير 
ال��ع��ام��ة ف��ي مستشفى  ق��س��م اجل���راح���ة 
هداسا هار هتسوفيم في القدس، ويعتبر 

في  املتخصصني  اجل��راح��ني  ك��ب��ار  م��ن 
إسرائيل. وتخّرج البروفيسور أحمد عيد 
مدينة  في  ويسكن  العبرية  اجلامعة  من 

القدس منذ سنوات طويلة.
"من  أّنه  عيد  البروفيسور  عن  ويعرف 
اليهودي  ال��ش��ع��ب��ني  ب��ني  ال��س��الم  دع����اة 
والعربي، ويقّدم العالج للمرضى العرب 
وال��ي��ه��ود م��ن ك��اف��ة ال��ش��رائ��ح. وق���د مّت 
اختياره من قبل جلنة اختيار الشخصيات 
ورسالته  ودوره  لكفائته  الشعلة  اليقاد 
يقّدمها من خالل عمله"، كما جاء  التي 

في بيان وزارة الثقافة والرياضة.


