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ثالثة جنود ة والقدس أصيب فيها بالضفيات وعمل مواجهاتخالل  فلسطينييناستشهاد أربعة  .1
 إسرائيليين 

: استشهد أربعة شبان فلسطينيين، أمس الخميس، برصاص جنود "إسرائيليين"، وكاالت -محافظات 
في ثالث عمليات منفصلة ادعى االحتالل خاللها أن الشبان الثالثة حاولوا تنفيذ عمليات "دهس 

يت بالضفة، وأسفرت عن إصابة ثالثة جنود، واستشهد ومحاولة طعن"، في القدس والخليل وسلف
 الفلسطيني الرابع في مواجهات بمخيم قلنديا قرب رام هللا.

كما وقعت مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في عدة مناطق في الضفة المحتلة أدت إلى 
 ابل الغازإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي إضافة إلى وقوع حاالت اختناق بسبب قن

ففي محافظة الخليل، أعدمت قوات االحتالل المتمركزة على مفترق "الفحص"، القريب من المنطقة 
الصناعية جنوب الخليل، أمس، الشاب إياد جمال عيسى ادعيس، من بلدة يطا. وقال شهود عيان: 

"حاول طعن  عامًا( بحجة االشتباه في أنه 25إن قوات االحتالل فتحت النار على الشهيد ادعيس )
أحد الجنود باستخدام مفك"، مشيرين إلى أن جنود االحتالل تركوه ينزف على األرض حتى فارق 

 الحياة؛ ثم وضعوا جثمانه في كيس أسود.
وفي محافظة القدس، استشهد الشابان بالل عمر زايد ووسام أبو غويلة من مخيم قلنديا شمال 

عامًا( بإطالق  20حتالل أعدمت الشاب أبو غويلة )وأشارت مصادر متعددة إلى أن قوات اال القدس.
رصاصة نحوه قرب مستوطنة )آدم( المقامة على أراضي المواطنين في قرية جبع،  30أكثر من 

شمال شرقي القدس المحتلة، وذلك بزعم دهسه جنديًا إسرائيليًا قرب المستوطنة، وتركت أبو غويلة 
 قدم فيه اإلسعافات األولية للجندي المصاب.  ينزف حتى استشهاده، في الوقت الذي كانت ت

واقتحمت قوات االحتالل عقب استشهاد الشاب أبو غويلة مخيم قلنديا، شمال القدس، في محاولة 
على ما يبدو للوصول إلى منزله، ما أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة رشق خاللها الشبان قوات 

االحتالل الرصاص باتجاه الشبان ما أدى إلى  االحتالل بالحجارة والزجاجات فيما أطلقت قوات
صابة  23استشهاد الشاب بالل زايد ) مواطنين على األقل بالرصاص أحدهم جروحه  6عامًا( وا 

ن شابًا آخر أصيب بعيار  خطيرة. وقالت مصادر محلية: إن الشهيد زايد ارتقى متأثرًا بجروحه، وا 
 لتلقي العالج. ناري في الرأس وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي

عامًا( من بلدة كفر الديك  23وفي محافظة سلفيت، استشهد الشاب محمد زهران عبد الحميد زهران )
 برصاص االحتالل بالقرب من مستوطنة "أرئيل" المقامة عنوة على أراضي محافظة سلفيت.

 22ان )وأشارت مصادر محلية إلى أن حراس مستوطنة "أريئيل" أطلقوا الرصاص على الشاب زهر 
 عامًا( بزعم تنفيذه عملية طعن على بوابة مدخل المنطقة الصناعية في المستوطنة. 
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لوبا السمري في بيان صحافي: "قبل فترة قصيرة أقدم شاب  اإلسرائيليةوقالت المتحدثة باسم الشرطة 
ب فلسطيني على تنفيذ عملية طعن على بوابة مدخل المنطقة الصناعية في مستوطنة أرئيل، وأصا

شخصين بجروح متفاوتة، وتم إطالق عيارات نارية باتجاهه وبالتالي تحييده مع إقرار مصرعه في 
 المكان". 

 25/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 يأمل بأن يحمل العام الجديد الخير واألمن والسالم للشعب الفلسطيني عباس .2
أن يحمل العام الجديد، كل محمود عباس عن أمنياته بالسلطة الفلسطينية عبر رئيس : بيت لحم

 الخير واألمن والسالم للشعب الفلسطيني، وكل شعوب األرض التي ترفض العنف واإلرهاب.
وهنأ عباس، في احتفال أقامته بلدية بيت لحم، مساء يوم الخميس، الشعب الفلسطيني، وكافة شعوب 

د مجيد لكل إخواننا وأخواتنا العالم، بعيد الميالد المجيد، بقوله: "كل عام وأنتم بخير، وعيد ميال
 وأحبتنا، وكل شعوب العالم".

عن أمنياته بأن يكون العام المقبل عام خير وأمن وسالم لشعبنا الفلسطيني، وعاما عباس كما عبر 
 تتحقق فيه إقامة دولتنا الفلسطينية، واستعادة حقوق شعبنا المشروعة.

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مضيفا:  كما هنأ الشعب الفلسطيني، والمسلمين حول العالم،
"نهنئ كل أخوتنا المسلمين، وهؤالء الذين يؤمنون بالسالم والمحبة، ويدينون العنف واإلرهاب، 

وقال" إن شعبنا الفلسطيني يعيش، هذه  لمناسبة ذكرى مولد النبي محمد )صلى هللا عليه وسلم(".
ن شعبنا األيام، تحديات كبيرة، وهي ليست المرة األ ولى التي يمر شعبنا فيها بمثل هذه التحديات، وا 

 سيستمر صامدا صابرا حتى يحقق دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".
 25/12/2015، القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 تخطط إلطالة أمد حصار غزة وجعله واقعًا طبيعياً  "إسرائيل"الخضري:  جمالنائب ال .3

ئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" النائب في المجلس التشريعي اتهم ر  غزة رائد الفي:
الفلسطيني جمال الخضري االحتالل "اإلسرائيلي" بأنه يسعى إلى إطالة أمد الحصار على غزة وجعله 

 واقعًا وحالة طبيعية، وهذا أمر خطر يجب العمل فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا إلنهائه.
إن الحصار بوسائله المختلفة يطال الكل الفلسطيني في غزة  وقال الخضري في تصريح، أمس،

 وأصبح مع اإلجراءات "اإلسرائيلية" المتصاعدة يدخل في حياة كل فلسطيني ويمسها بشكل مباشر.
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وأكد أن الحصار عقوبة جماعية ويخالف األعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي 
 قي وال قانوني.ويجب أن ينتهي ألنه ال أخال

وشدد الخضري على أن "األوضاع في غزة كارثية مع استمرار الحصار الذي يؤثر على كل مناحي 
الحياة المختلفة سواء صحية وبيئية واقتصادية والبنية التحتية، إضافة لمشاكل المياه والكهرباء 

ي حقه مشروع في وأكد ضرورة إنهاء الحصار واالحتالل، ألن الشعب الفلسطين والصرف الصحي".
قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.  الحرية واالنعتاق من االحتالل وا 

 25/12/2015، الخليج، الشارقة
 

 المستوطنين بحرق عائلة دوابشة "إرهاب تجاوز الحدود" ابتهاج"اإلعالم":  .4
دوابشة، خالل قالت وزارة اإلعالم إن ابتهاج المستوطنين المتطرفين بإحراق الطفل علي : رام هللا

 حفل زفاف بالقدس المحتلة، يعد إرهاًبا تجاوز كل الحدود، وال يمكن للعالم المرور عليه مرور الكرام.
: على الحكومة الصهيونية اتخاذ إجراءات 24/12وأضافت في بيان صدر عنها مساء يوم الخميس 

مت المؤسسات ويتباهون به بشكل وقح، فص اإلرهابرادعة بحق الصهاينة الذين يمارسون 
الصهيونية األمنية والسياسية والحزبية والقضائية، أمام هذا العار يعني أنهم شركاء في الفعل، وعليهم 

وأكدت أن رقص عشرات المتطرفين بالسكاكين واألسلحة  جميعا أن ينظفوا أنفسهم من العار.
راء في قرية دوما، وتماديهم والزجاجات الحارقة وصور الطفل الشهيد دوابشة، واحتفالهم بجريمتهم النك

 في وحشيتهم، وطعنهم لصور الطفل فعٌل يستوجب المقاضاة الفورية لكل المشاركين في عرس الدم.
ودعا البيان مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة وأطرها المختصة بحقوق اإلنسان والطفل، إلى 

يقاع أقسى العقوبات مطالبة االحتالل بمحاكمة المستوطنين المجرمين، الذين ظهروا  في االحتفال، وا 
بحقهم؛ ألن الصمت على فعلتهم الوحشية ستكون دعوة علنية لتكرار محرقة دوما، والرقص على 

وجددت الوزارة التأكيد على أن االحتالل ووسائل إعالمه التي ال تكف عن ترويج  جثث أطفالنا.
ليها الوقوف مطواًل عند هذا الشريط ادعاءات واتهامات إلعالمنا الفلسطيني بالتحريض، ينبغي ع
 المصور، الذي ال يقل دموية عن جريمة إحراق عائلة دوابشة.

 24/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 غزة تجري اتصاالت حول استشهاد فلسطيني برصاص الجيش المصري في"الداخلية"  .5
قيقاتها واتصاالتها للوقوف على أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، أنها تجري تح: غزة

 .الفلسطينية-تفاصيل قتل الجيش المصري لشاب فلسطيني على الحدود المصرية 
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شاًبا فلسطينًيا يعاني من إعاقة عقلية وذلك لدى  ،24/12وقتل الجيش المصري ظهر الخميس 
 محاولته اجتياز الشاطئ من مدينة رفح الفلسطينية باتجاه الجانب المصري.

ناطق باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح صحفي مكتوب إن "الجيش المصري قتل فلسطينيًا وقال ال
أعزاًل ظهر اليوم على الحدود الجنوبية للقطاع"، موضحا أنه "لم ُتعرف هوية المواطن بعد، حيث ما 

 زال الجيش المصري يحتجز جثمانه".
 24/12/2015، فلسطين أون الين

 
 أعمالهاحل رابطة الجالية وتشكيل لجنة تحضيرية لتسير : ريطانيافي ب يةفلسطينالسفارة ال .6

انتخابات  أزمةالماضي لحل  األسبوعالسفارة الفلسطينية في لندن نتائج جلسة عقدت  أصدرت لندن:
رابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا، والتي تعذر انتخاب هيئة جديدة لها العام الماضي، وذلك 

سطيني وراعي رابطة الجالية الفلسطينية أ.د. مناويل حساسيان ومجلس من برعاية السفير الفل
 ، في سفارة دولة فلسطين.أسمائهم، لم يفصح عن األمناء

على حل الرابطة وتشكيل لجنة تحضيرية تقوم باإلجراءات التالية، حسب ما  باألكثريةووافقت اللجنة 
 جاء في البيان الذي وزعته السفارة الفلسطينية:

 .اعتمادها: تدقيق قوائم العضوية وقانونية تسجيلها ومن ثم أوالً 
ثانيًا: تشكيل لجنة قانونية من خبراء ومختصين إلعادة صياغة الدستور صياغة كاملة تتناسب مع 

 ظروف وأوضاع الجالية.
ر من شهو  6ثالثًا: تباشر اللجنة التحضيرية أعمالها اعتبارًا من تاريخ هذا القرار ولمدة ال تزيد عن 

هذا التاريخ، إال إذا رأت اللجنة أن هناك ضرورة قصوى لتمديد مدة عملها شريطة موافقة راعي 
 الرابطة على هذا اإلجراء.

رابعًا: ينبثق عن هذه اللجنة لجنة مصغرة تقوم بتسيير نشاطات الجالية حتى انتهاء أجل اللجنة 
 التحضيرية.

هذه اللجنة بتجهيز وتهيئة الظروف إلجراء انتخابات خامسًا: عند انتهاء اللجنة التحضيرية تقوم 
 عامة للجالية تتم بصورة قانونية وشفافة حسب الدستور الجديد.

ومن جهته دعا السفير الفلسطيني بدوره الجميع لتبني القرارات وااللتزام بها وتطبيقها حتى تستطيع 
 الجالية القيام بأعمالها وواجباتها على الوجه األكمل.

 23/12/2015، يوم، لندنرأي ال
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 لصياغة جديدة تعتمد المقاومة المسلحة ودعوي شلح يطالب فتح باالنحياز النتفاضة القدس .7
-24دعا األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين رمضان عبد هللا شَلح، الخميس : غزة
ة أمرها وتعلن ، حركة فتح باعتبار أنها حزب السلطة الفلسطينية ألن تحسم السلط12-2015

 االنحياز لالنتفاضة كما فعل الرئيس الراحل ياسر عرفات وانحاز النتفاضة األقصى.
وخاطب شَلح في كلمٍة له عبر "الفيديو كونفرنس" في المؤتمر الدعوي األول "انصر مسرى نبيك" 

م الذي يذبح السلطة الفلسطينية قائاًل: "على ماذا تراهنون وماذا تنتظرون وأنتم تتفرجون على شعبك
وأضاف أن "أي تساؤل عن جدوى استمرار االنتفاضة وأهدافها هو مرافعة  وقدسكم التي تهود؟".

 مشبوهة الستمرار وتكريس االحتالل".
وقال إن شعار السلطة اليوم يتمثل في "اتركونا على ما نحن عليه، وال شيء أفضل من أي شيء"، 

 سيق األمني وا عالن فشل خيار التسوية.داعًيا حركة فتح لدعم االنتفاضة ووقف التن
عاًما من عمر اتفاق  22وأشار إلى أن )إسرائيل( اليوم ليست مضطرة لتقديم أي تنازل لم تقدمه منذ 

 أوسلو بسبب ظروف المنطقة.
وذكر أن انتفاضة القدس فاجأت العالم وأحرجت الكثيرين بعدما أدار الكثير ظهورهم للقضية 

 عتبار لها.الفلسطينية وأعادت اال
ولفت إلى أن رسالة االنتفاضة تقول إن "القدس غير قابلة للنسيان أو التجاهل؛ مهما انشغل العالم 
عنها"، مشيًرا إلى أن جيل االنتفاضة من الشباب هو جيل أسامة بن زيد الذي ُيعيد صلة رسولنا 

 بفلسطين بالقبلة األولى ومعراجه إلى السماء.
اإلسالمي انتقادات للدولة العربية التي تبرم اتفاقيات وتعاهدات وتفتتح  ووجه األمين العام للجهاد

قنصليات وسفارات للكيان اإلسرائيلي قائال "إسرائيل التي تظنون أنها يمكن أن تحميكم، ليس 
 بمقدورها حماية اإلسرائيليين من سكين مطبخ يواجه بها الشبان المستوطنين".

ح سفارة أو قنصلية في بلد عربي لكنها لن تنال شرعية الحتاللها وقال إن "إسرائيل بمقدورها افتتا
 لفلسطين. المشروع الصهيوني ال يؤمن إال بالهيمنة وفرض األمر الواقع".

وأضاف أن الشعبين المصري واألردني يرفضان التطبيع رغم التوقيع على معاهدات السالم الرسمية 
 منذ عقود.

أكثر من دعاة الواقعية التي تعني االستسالم"، مضيًفا أن  وقال شلح: "نحن منغمسون في الواقع
المشروع الصهيوني أخفق وال يريد البعض أن يرى تلك اإلخفاقات، رغم نجاحاته، ولم يستطع بناء 

 دولة عظمى كما حلم بها ولم يعد ينتصر في الحروب، وحروب غزة ولبنان تشهد على ذلك.
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ضعف تؤكد أنه سيواجه عوامل االنهيار التي عانتها  وأضاف: "المشروع الصهيوني يعاني عوامل
 الكيانات االستعمارية".

كما دعا لصياغة جديدة تعتمد المقاومة المسلحة السترداد الحقوق وتحرير األرض، مضيفا "علينا أن 
 نترفع عن أي مصالح حزبية ضيقة وأن نعمل جاهدين إلنهاء االنقسام".

ال أحد يهتم، وأن مليوني فلسطيني في غزة تحولوا إلى فائض وقال: "غزة تحولت إلى قبر مفتوح و 
 بشري"، داعًيا إليجاد توافق يؤدي إلى إنهاء االنقسام.

وأشار إلى أن االنتفاضة ليست طرًفا في األحالف العالمية، ونستهجن بقرار الزج باسم فلسطيني في 
طيني الصحيح هو عدم الزج باسم تحالفات إقليمية تحت مسمى "مكافحة اإلرهاب"، وأن الموقف الفلس

 قضيتنا قد تجبرنا على دفع فواتير نحن في غنى عنها.
رادة جيل الشباب وأي رهان على وقفها أو كسرها فقد  واختتم شلح قائال: "االنتفاضة مستمرة بفعل وا 

 تجاوزه الزمن".
 24/12/2015، فلسطين أون الين

 

 " وطرحنا مطالبناسامي خاطر: تركيا أطلعتنا على مباحثات "مرمرة .8
كشف سامي خاطر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تفاصيل زيارة وفد الحركة : محمود هنية

ألنقرة، مشيًرا إلى أنها قدمت المطالب الفلسطينية إلى القيادة التركية، واطلعت على طبيعة التطورات 
مرزوق  أبوموسى وكان وفد من حركة حماس برئاسة خالد مشعل وعضوية  في هذا الموضوع. 

وسامي خاطر زار أنقرة، مساء السبت الماضي، التقى خاللها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
 ورئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو. 

وقال خاطر في حديث خاص لـ"الرسالة نت"، إّن الزيارة تمت بناء على رغبة القيادة التركية الطالع 
 ي تجري بين أنقرة وكيان االحتالل. حركة حماس على أجواء المباحثات الت

وأضاف أن األتراك أوضحوا أن الكيان بادر في االتصال بهم الستئناف المباحثات التي توقفت في 
 م، وأن ما يجري بين الطرفين، هي بداية مباحثات وليس اتفاقا نهائيا بينهما. 2013أغسطس عام 

امين نتنياهو قدم اعتذاًرا مكتوًبا لتركيا عن حادث ي"الرئيس التركي أخبرنا أن رئيس وزراء االحتالل بن
مرمرة، وان هناك موافقة مبدئية من )إسرائيل( على دفع تعويضات لذوي الضحايا وتلبية احتياجات 

 قطاع غزة"، حسب قول خاطر. 
وذكر أن االتصاالت ال تزال بحاجة إلى وقت للمتابعة، منوًها أن االتفاق سيعرض على المؤسسات 

 ، كما أخبرتهم القيادة التركية. إنجازهرية التركية وخاصة البرلمان، عند الدستو 
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وأشار خاطر إلى أن فحوى االتفاق المتمثل بالشرط الثالث الذي يتعلق برفع الحصار عن غزة كان 
محط اهتمام الحركة، مؤكًدا أن حماس قدمت مطالب الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة للقيادة 

 خيرة سجلتها ووعدت بمتابعتها والعمل على تحقيقها. التركية، واأل
وشدد عضو المكتب السياسي على أن حماس تثق بالقيادة التركية بناء على العالقة الوطيدة معها، 

 وتدرك حرصها على إسناد القضية الفلسطينية عموًما وقطاع غزة بشكل خاص. 
نما يدور الحديث عن خطوط ع امة فقط، مبيًنا أن مبدأ رفع الحصار وذكر أن االتفاق لم ينجز وا 

مكانيةموجود،   تحقيقه مرهون بما تحرزه المفاوضات من تقدم. م وا 
وفيما يتعلق بمستقبل العالقة بين حماس وأنقرة، أكّد خاطر أن العالقة قوية وستبقى كذلك، وأضاف " 

 . العالقة بيننا غير قابلة ألي تراجع، وهذا ما لمسناه من القيادة التركية"
ورًدا على تصريحات رئيس وزراء االحتالل نتنياهو الذي أعلن فيها رفضه رفع الحصار البحري عن 
غزة، فأجاب "االحتالل يصر على مواقفه وتعنته في رفض رفع الحصار، وال يمكن معرفة تحقيق 

غم حين يتبلور االتفاق"، مشيًرا إلى أن نتنياهو يرغب برفع السقف ر  إالهذا المطلب من عدمه 
 اعتذاره شخصًيا عن االعتداء على سفينة مرمرة. 

وأشار خاطر إلى أن حركة حماس من جهتها ال تثق بوعود االحتالل من خالل خبرتها معه في 
 مع الدول العربية أو مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.  أجراهاالمفاوضات السابقة الذي 

، عن وجود مساع واتصاالت تجريها أطراف وفي سياق متصل، كشف القيادي في حركة حماس
عادةمن أجل البحث عن فك الحصار  أوروبية  وتلبية احتياجات قطاع غزة.  اإلعمار وا 
 األوروبيينأن هذه القضايا ال تزال مطروحة في الحوار والنقاش مع أطراف متعددة، وأن  إلىولفت 

أبدت مرونة عالية من حيث الشكل  . وقال إن حركتهاألمرال يزالون يأتون ويقابلون حماس حول 
نشاء اإلعمار وا عادةتتعلق برفع الحصار  ىلإوقدمت مطالبها األساسية  بنية تحتية وخاصة  وا 

قضيتي المطار والميناء، مؤكًدا أن المطالب تطرحها الحركة في كل لقاءاتها  إلىالكهرباء، إضافة 
 والدولية.  اإلقليمية

جددت اتصاالتها مع  األوروبيها عالقة باألمم المتحدة واالتحاد وكشف أن أطرافا أوروبية وأخرى ل
المنشودة.  أهدافهاحماس بغرض تحقيق مطالبها، معرًبا عن أمله في استمرار الجهود كي تحقق 

لم -وأوضح أن االحتالل وبمساعدة أطرافا أخرى ، قدمّنا المطالب الفلسطينية لتركيا ووعدت بتحقيقها
الحصار وتشدد الخناق على القطاع، منوها إلى دور هؤالء في إفشال  جهود رفع تعرقل-يسمها

 طريق مسدود بفعل مواقفهم المتعنتة. إلىمسعى طوني بلير الذي وصل 
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وفي الملف األخير، عّرج عضو المكتب السياسي لحماس على طبيعة عالقة حركته مع محوري 
ي اعتباراتها أو سياساتها أنها مع محور (، مؤكًدا أن حركته منذ نشأتها لم تضع فالسعودية-إيران)

ضد آخر. وقال إن حماس منفتحة على جميع الدول على قاعدة دعم حقوق الشعب الفلسطيني، 
عالقات متوازنة مع أطراف عربية في وقت كانت تحسب فيه إعالمًيا على أنها  أقامتمشيًرا إلى أنها 

 ضمن محور المقاومة والممانعة مع إيران. 
أن موقف حركته الثابت بعدم االنحياز لمحور أو ائتالف ضد آخر، وأن مواقفها نابعة وشدد على 

من مصلحة شعبها ومواقفه المستقلة، مؤكًدا أنه من مصلحة الحركة أن تبقى في عالقة طيبة مع 
 ، وأن القضية الفلسطينية بحاجة لدعم الجميع.واألحزابجميع الدول والقوى 

 24/12/2015الرسالة نت، فلسطين، 
 

 بكشف خلية بالضفة "إسرائيل"حماس تنفي ادعاءات  .9
نفت حركة حماس اتهامات االحتالل اإلسرائيلي بوقوف قيادات من : الرجوب عوض - الخليل

الحركة في قطاع غزة، وراء خلية بالضفة الغربية قالت إسرائيل اليوم الخميس إنها اعتقلت عناصرها 
 إيقاع أكبر عدد من القتلى اإلسرائيليين. بتهمة اإلعداد لتنفيذ عمليات تستهدف

ووصف الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري االتهامات بأنها "ادعاءات عارية عن الصحة"، وأنها 
محاولة لتصدير األزمة اإلسرائيلية، والهروب من المسؤولية عن العجز في مواجهة االنتفاضة في 

سنادها الكامل النتفاضة القدس  وأكد أبو زهري للجزيرة الضفة والقدس المحتلة. نت دعم حماس وا 
وانخراط أبنائها الكامل في الضفة والقدس، معتبرا أن اعتقاالت االحتالل المستمرة "سواء التي ينفذها 

 يوميا أو التي تنفذها أجهزة السلطة لن تفلح في كبح جماح االنتفاضة".
ريده االحتالل، فهي تزيد من إصرار شعبنا وقال إن االعتقاالت "على العكس لها نتائج عكسية لما ي

 على االستمرار في مواجهة انتفاضته في وجه الجرائم اإلسرائيلية".
 24/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 الحريري يزور النائب بهية وفد القيادة الفلسطينية الموحدةلبنان:  .11

السياسية الفلسطينية الموحدة في  استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا من القيادةا: صيد
الحريري  إلىمنطقة صيدا حيث جرى عرض للوضع األمني في مخيم عين الحلوة حيث نقل الوفد 

للحفاظ على  واإلسالميةفيه وسعي كافة القوى الفلسطينية الوطنية  األمنيالمخيم للوضع  أبناءارتياح 
 امنه واستقراره ألنه جزء من امن واستقرار صيدا. 
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ا جرى عرض لألوضاع على الساحة الفلسطينية ال سيما ما يتعلق بانتفاضة القدس وسبل كم
الوفد عددا من القضايا الحياتية التي تهم الالجئين الفلسطينيين وخصوصا السياسة  وأثاردعمها.. 

، وموضوع وثيقة السفر الفلسطينية وعدم قبوله من عدد من األونرواالصحية الجديدة التي تعتمدها 
الالجئين لمناسك العمرة والحج هذا  أداءالدول كونه مكتوبا بخط اليد وانعكاس هذه المشكلة على 

 العام. وكان اللقاء مناسبة لتبادل التهاني بعيد المولد النبوي الشريف والعام الجديد.
اللقاء فقال: تناولنا موضوع انتفاضة  إثراحمد فضل  أبووتحدث مسؤول حماس في منطقة صيدا 

 إخوانناالشعب الفلسطيني، وكذلك موضوع  أبناءقدس وكيفية دعمها. وقضايا حياتية تخص ال
 .. أمورهموترتيب  اإلقامةالنازحين من سوريا وموضوع 

سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة:  أمينمن جهته قال 
في  األمنيم االنتفاضة والنقطة الثانية الموضوع دع أوالناقشنا عدة قضايا وكنا متفقين عليها: 

من السابق وهناك تواصل  أفضلهناك اطمئنان من الجميع ألن وضع المخيم  أن أكدناالمخيم، 
لحل كافة القضايا التي تتعلق بالمخيم وهناك دعم كامل من  لبناني-وفلسطيني فلسطيني-فلسطيني 

دورها. وتحدثنا بموضوع جوازات  ألخذالعليا  األمنية المشتركة واللجنة األمنيةكل الفصائل للقوة 
متابعة ومعالجة  إلى باإلضافةالسفر للفلسطينيين ووعدت الحريري بمتابعته إليجاد حل لهذه القضية. 

 مشكلة تقليص األونروا لخدماتها.
 25/12/2015المستقبل، بيروت، 

 
 وائل أبو فاعوروزير الصحة اللبناني  وفد حماس يلتقي .11

بل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ممثل حركة المقاومة اإلسالمية حماس في لبنان علي استق
بركة يرافقه مسؤول العالقات السياسية في الحركة زياد حسن، حيث جرى البحث في أوضاع 

 الفلسطينيين في لبنان والتطورات داخل األراضي المحتلة.
وتقليص  األونرواجئين الفلسطينيين في ظل سياسة وكالة البحث تناول "معاناة الال أن إلىولفت بركة 

 األونرواالتقشفية لدى وكالة  اإلجراءاتخدماتها في المجال الصحي، وقد اطلعنا الوزير على هذه 
وطالبناه بان يكون له دور في تحسين خدمات الوكالة في لبنان خصوصا في المجال الصحي. 

تقدمها وزارة الصحة وخصوصا تبني عالج السائق وشكرناه على الخدمات والتقديمات التي 
 زين الدين الذي أحرق نفسه في بيروت". أمينالفلسطيني 

وتابع "كذلك أطلعناه على األوضاع داخل المخيمات الفلسطينية وأكدنا له حرص حركة حماس على 
اللبنانية المحافظة على األمن واالستقرار في لبنان والمخيمات وعلى تعزيز العالقات األخوية 
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على األوضاع داخل فلسطين المحتلة خصوصًا ما يجري اليوم من انتفاضة  أطلعناهالفلسطينية. ثم 
مباركة ضد االحتالل الصهيوني. وأكدنا أن االنتفاضة مستمرة وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن 

 حقوقه في فلسطين".
 25/12/2015المستقبل، بيروت، 

 
طالق نار قتل فيها عملية ومحاو  203: إحصائية .11   342وأصيب نحو  مستوطناً  24لة طعن ودهس وا 

أظهرت إحصائية شاملة أجراها مركز القدس لدراسة الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني الذي يرأسه عالء 
عمليات  203( من عمر انتفاضة القدس، وقوع نحو 85) 24/12الخميس  الريماوي حتى يوم

ة إطالق نار تركزت هذه العمليات في مناطق القدس عملي 72ومحاوالت، توزعت على نحو 
ومخيماتها، باإلضافة إلى مدينة الخليل ووسط وشمال الضفة الغربية، ووقعت معظم العمليات في 

 منطقة القدس، وكان أقواها عمليتين في منطقة خليل الرحمن. 
ينة الخليل ثم محاولة، تركزت في مد 41عملية و 71أما على صعيد عمليات الطعن، فوقع نحو 

القدس، ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث كانت أقوى العمليات ما وقع في مدينة القدس 
 عمليات كعمليات كبيرة.  5حيث برزت 

عملية دهس توزعت بين القدس والخليل وشمال  19وعن عمليات الدهس أظهرت الدراسة وقوع 
 هس من الجرحى والقتلى مرتفعا. ووسط الضفة الغربية، حيث كانت نتائج عمليات الد

وعن الخسائر التي أوقعتها العمليات، أظهرت إحصائية مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي 
بنيران الشرطة اإلسرائيلية، باإلضافة إلى إصابة نحو  3قتيل إسرائيلي منهم  24والفلسطيني وقوع 

 مصاب إسرائيلي بجروح مختلفة.  342
من العمليات ذات طابع  % 69فلسطينية في العمليات، أوضحت الدراسة أن وعن دور الفصائل ال

 فردي واضح هنا في إشارة للعمليات التي اتضاح مالمحها. 
من العمليات، نفذها كوادر محسوبين على فصائل فلسطينية، كحماس، فتح، جهاد  % 31كما وقع 

نظيمية واضحة على يد مجموعة من إسالمي، كما برزت عملية إيتمار كأهم عملية نفذت بمرجعية ت
حركة حماس. ووجدت الدراسة أن أكبر العمليات من حيث الخسائر تلك التي قام بتنفيذها نشطاء 
من الفصائل الفلسطينية، كعملية الطعن المشتركة بين ناشط من الجهاد الحلبي وناشط من حماس 

مليات إطالق نار في الخليل التي مرعي بداية االنتفاضة في مدينة القدس، باإلضافة إلى ثالث ع
 نفذت على يد نشطاء من الجهاد وحماس. 
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عمليات طعن في منطقة 4عمليات دهس على يد نشطاء من حماس وفتح في الضفة الغربية، و 3و
 القدس على يد نشطاء من حماس وفتح في المدينة. 

 24/12/2015، مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني
 

 اهو يربط توزيع الحقائب الوزارية بتقديم انتخابات الليكودنتني .11
قـــرر رئـــيس حكومـــة االحـــتالل بنيـــامين نتنيـــاهو، توزيـــع الحقائـــب الوزاريـــة إثـــر اســـتقالة وزيـــر : القـــدس

الداخلية سيلفان شالوم، بعد الموافقة علـى تقـديم موعـد انتخابـات حـزب "الليكـود"، فـي محاولـة للضـغط 
 فقتهم على تقديم الموعد.على األعضاء وضمان موا

حقائـــب وزاريـــة يســـتطيع توزيعهـــا، الخارجيـــة والداخليـــة  5وبعـــد اســـتقالة شـــالوم، أصـــبح لـــدى نتنيـــاهو 
واالقتصــاد واإلعــالم والتعــاون اإلقليمــي، وهــي وزارات تشــكل مطمًعــا لكــل نــواب الليكــود، األمــر الــذي 

 موعد االنتخابات. يمنح نتنياهو نقطة قوة في الضغط عليهم للموافقة على تقديم
ونقلــت صــحيفة "معــاريف" اإلســرائيلية، صــباح الخمــيس، عــن مصــدر سياســي قولــه: "ال أحــد يســتطيع 
معارضة نتنياهو اليوم، فهو يملك أوراق ضغط قويـة ويظهـر أنـه الرجـل األقـوى فـي الحـزب، لـذلك لـن 

 يتجرأ أحد على العمل ضده لمنع تقديم االنتخابات في داخل الليكود".
وزيرة الثقافة والرياضة ميـري ريغيـف، والتـي ذكـرت تقـارير إخباريـة أنهـا تريـد حقيبـة الداخليـة،  ودعمت

اقتـراح نتنيـاهو بتقـديم موعـد االنتخابـات، وقالـت: إن "بنيــامين نتنيـاهو هـو الوحيـد الـذي يسـتطيع قيــادة 
اإلسـرائيلية  )إسرائيل( والـدفاع عنهـا، لـذلك يجـب ضـمان اسـتمراريته فـي تـولي منصـب رئـيس الحكومـة

 ورئاسة الليكود".
وألمــح نتنيــاهو إلــى أن االنتخابــات البرلمانيــة باتــت علــى األبــواب، وقــال فــي رســالة صــوتية ألعضــاء 
الحزب: إنه "يجب تنظيم انتخابات لرئاسة الحزب في نهاية شهر شباط/ فبراير، يجب أن نسـتعد لكـل 

اآلن، لبيـــد، كحلـــون، درعـــي، ليبرمـــان، اإلمكانيـــات، نحـــن الحـــزب الوحيـــد الـــذي لـــم يفعـــل ذلـــك حتـــى 
جمـــيعهم مســـتعدون إال نحـــن، علينـــا عـــدم االنجـــرار وراء الخالفـــات الداخليـــة وخلـــق معســـكرات داخـــل 

 الحزب، علينا حسم أمورنا وتقوية الليكود واالستعداد لكل االحتماالت".
و كيفيـة توزيـع الحقائـب وبعد التصويت النهائي على قرار تقديم موعد انتخابات الليكود، سيقرر نتنيـاه

الوزاريــة، فــي ظــل منافســة قويــة علــى منصــب وزيــر الداخليــة، ورغــم الترجيحــات التــي تشــير إلــى أن 
نتنيــاهو ســيمنح المنصــب لــزعيم حــزب شــاس ووزيــر االقتصــاد المســتقيل أرييــه درعــي، غيــر أن ميــري 

 ريغيف وياريف ليفين من الليكود يطمحان أيضا للحصول عليه.
 24/12/2015، ينفلسطين أون ال
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 ون أنفسهم خاضعين لهادّ علسنا مستعدين لقبول أشخاص يرفضون قوانين الدولة وال يُ نتنياهو:  .11
أ.ف.ب: أدى نشر تسجيل فيديو يبدو فيه متشددون يهود يعبرون عن الفرح لمقتل الرضـيع  –القدس 

إلى إعـادة فـتح جـدل فـي الفلسطيني علي دوابشة الذي أحرق حيًا مع عائلته بالضفة الغربية في تموز 
 إسرائيل حول عنف المتطرفين اليهود.

بعــد بــث التســجيل، مســاء األربعــاء، علــى القنــاة العاشــرة للتلفزيــون اإلســرائيلي، انتشــر بشــكل واســع فــي 
 المواقع اإلخبارية وشبكات التواصل االجتماعي.

 السلطات اإلسرائيلية فتح تحقيق في هذه الصور. أمس وأعلنت
لــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، فــي بيــان، أن "الصــور المثيــرة للصــدمة التــي بثهــا وصــرح رئــيس ا

 التلفزيون تكشف عن الوجه الحقيقي لمجموعة تهدد المجتمع اإلسرائيلي وأمن إسرائيل".
 وتابع: "لسنا مستعدين لقبول أشخاص يرفضون قوانين الدولة وال يعتبرون أنفسهم خاضعين لها".

أن "هــذه الصــور تســلط الضــوء علــى مــدى أهميــة أن يكــون الشــين بيــت )جهــاز األمــن كمــا شــدد علــى 
الداخلي اإلسرائيلي( قويًا من أجل أمننا جميعًا "في تلميح إلى االحتجاجات األخيرة التي نفذها فصـيل 
متشــدد مــن اليمــين اإلســرائيلي رفضــًا للوســائل التــي يعتمــدها هــذا الجهــاز إزاء اليهــود الــذين يشــتبه فــي 

 تنفيذهم اعتداء دوما.
وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فإن العريس عضو معروف في اليمين المتطـرف وسـبق اسـتجوابه 
لالشــتباه بمشــاركته فــي أنشــطة "إرهابيــة يهوديــة" كمــا أن بعضــًا مــن الحاضــرين فــي العــرس أصــدقاء 

 وأقارب للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التحقيق في هجوم دوما.
دد مــن القيــاديين القــوميين فــي حركــة المســتوطنين التســجيل، فيمــا صــرح وزيــر التعلــيم ورئــيس ودان عــ

حزب البيت اليهودي القومي الديني نفتالي بينيت المؤيد لالستيطان في فيديو نشـر علـى صـفحته فـي 
 فيسبوك بأن هؤالء "إرهابيون يهدفون إلى تفكيك دولة إسرائيل".

تمــي إلــى حــزب البيــت اليهــودي قــال إنــه يشــكك فــي تســريب فيــديو لكــن بتســلئيل ســموتريتش الــذي ين
 الزفاف الذي قالت القناة العاشرة اإلسرائيلية إن محققين تابعين للدولة حصلوا عليه.

وقال سموتريتش إلذاعة الجيش اإلسرائيلي: أخشـى أن يكـون أحـد فـي المؤسسـة األمنيـة قـد سـرب هـذا 
شرعية على أساليب االستجواب الكريهة هذه التي تشمل فيما المقطع في هذا الوقت لمحاولة إضفاء ال

 يبدو االستخدام غير المقبول للعنف ضد أشخاص من هذه المجموعة.
 25/12/2015، األيام، رام هللا
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 قانونًا يكرس االستيطان والقائمة المشتركة" تطالب بالتصدي له  تقرالكنيست  .11
، امــس الخمــيس، مــن مخــاطر الصــمت الــدولي 1948ضــي حــذرت القائمــة المشــتركة داخــل أرا :رام هللا

على إقرار الكنيست اإلسرائيلي خـالل الفتـرة األخيـرة رزمـة مـن القـوانين العنصـرية، الهادفـة إلـى تعزيـز 
 االستيطان والتنكر للحقوق الفلسطينية.

تيالئي جاء في بيان صحفي صادر عن القائمة للتعقيب على إقرار الكنيست، القانون االحتاللي االسـ
صــوتا ومعارضــة  53المســمى "مكانــة الهســتدروت الصــهيونية العالميــة والوكالــة الصــهيونية"، بغالبيــة 

48. 
وقال البيان: إن حكومة بنيامين نتنيـاهو اليمينيـة المتطرفـة ماضـية فـي تكـريس مشـروعها االسـتيطاني 

لقـانون خطيـر جـدا، إذ أنـه وتابعـت القائمـة المشـتركة إن ا في الضفة الغربية وتوسيعه بشتى الوسـائل.
يعــــزز مكانــــة الهســــتدروت العالميــــة والوكالــــة اليهوديــــة مــــن خــــالل تعزيــــز قســــم االســــتيطان فــــي هــــذه 
المنظمات الصهيونية، وتأصيل صالحيات واسعة لهذا القسم، بما يمكنه مـن أن يعمـل كمؤسسـة شـبه 

طان تحديًدا، وهو مؤشـر حكومية، من أجل تطوير مصالح الحركة الصهيونية عامة، ومشاريع االستي
وأشـارت القائمــة المشـتركة إلــى أن القـانون يحــول  علـى أن الدولـة أداة فــي خدمـة المشــروع الصـهيوني.

 أيضا المنظمتين الصهيونيتين لذراع رسمية للحكومة اإلسرائيلية، ترعى المشروع االستيطاني.
ثيــق والقــانون الـــدولي، وهــو يمثـــل وقــال البيــان: إننـــا نــرى أن هــذا القـــانون غيــر دســتوري وينـــافي الموا

ودعـت القائمـة المجتمـع الـدولي  جريمـة تضـاف لجـرائم االحـتالل اإلسـرائيلي بحـق الشـعب الفلسـطيني.
والســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية للتصـــدي للقـــانون ومعاقبـــة إســـرائيل علـــى خرقهـــا للمواثيـــق والمعاهـــدات 

 لحريته وأرواح أبنائه وبناته. الدولية، وتكريس سلبها أرض الشعب الفلسطيني وانتهاكها
 25/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 يسعيان إلى احتكار حقول الغازهآرتس: نتنياهو وشتاينتز  .11

كشــفت صـــحيفة "هــلرتس" العبرّيـــة، يــوم أمـــس، عــن أّن رئـــيس الحكومــة اإلســـرائيلية بنيــامين نتنيـــاهو، 
ل الغاز، بالتعاون مع رجل األعمال المصـري، ووزير الطاقة يوفال شتاينتز، يسعيان إلى احتكار حقو 

. وسيجري نقل 2013" الصادر عن الحكومة اإلسرائيلية عام 442عالء عرفة، متجاوزين بذلك "القرار 
الغــاز عبــر األنابيــب المصــرية فــي ســيناء، إلــى شــركة "دولفينــوس" التــي يرأســها عرفــة، والمســجلة فــي 

 الند".المالذات الضريبية اآلمنة في "الفرجين آي
وقالت وزارة الطاقة اإلسرائيلية، أمس، إن التصدير من حقل "تمار" جرت الموافقة الحكومية عليـه فـي 

، ولكـــن "هـــلرتس" ذكـــرت أن أقـــوال الـــوزارة ليســـت دقيقـــة، ألّن قـــرار الحكومـــة 2013وقـــت ســـابق مـــن 
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ة و"لـدول لهـا ( أقـّر بـأن التصـدير المبكـر مـن حقـل "تمـار" يجـري بكميـات محـدود442لتصدير الغـاز )
حدود مع إسرائيل"، وعبر أنابيب غاز إسرائيلية فقط، فيما سيصدر الغـاز مـن حقـل "تمـار" إلـى شـركة 

. وتحـاول الحكومـة اإلسـرائيلية، منـذ EMG"دولفينوس" عبـر أنابيـب الغـاز المصـرية التابعـة لمجموعـة 
ك بالتصـدير المبكـر وعبـر وقت، كسر تعريف "الدول الحدودية" في إطار احتكار الغاز الطبيعي، وذل

 أنابيب ليست إسرائيلية.
ـــاء األمـــوال  ـــاب "مافيـــا إخف ـــف كت ووفقـــًا للمحقـــق والصـــحافي البريطـــاني، نيكـــوالس شاكســـون، الـــذي أل
المنهوبــة"، فــإن عــالم "األوف شــور" فإنهــا ليســت مجموعــة مــن الــدول المســتقلة التــي تمــارس حقوقهــا 

لضـــريبية وفقـــًا لمـــا تـــراه مناســـبًا، بـــل هـــي مجموعـــة مـــن الســـيادية فـــي ســـن قوانينهـــا، ووضـــع أنظمتهـــا ا
شــبكات النفــوذ التــي تــتحكم فيهــا القــوى العالميــة العظمــى، وخاصــة بريطانيــا والواليــات المتحــدة، وكــل 

 شبكة منها متداخلة بعمق مع األخريات.
ريكـــي وبـــذلك، فـــإن مـــذكرة التفـــاهم التـــي جـــرى توقيعهـــا بـــين حقـــل "تمـــار" وائـــتالف "نوبـــل إنرجـــي" األم

و"دولفينـوس"، تثيـر شــكوكًا جدّيـة بشـأن كيفيــة التصـدير. يضــاف إلـى ذلـك، تجــاوز الطاقـة اإلســرائيلية 
 ".442وتوقيع اتفاق مع "دولفينوس" لتصدير الغاز من حقل لفيتان غير المشمول ضمن "القرار 

المصــرية. ويتــرأس "دولفينــوس" رجــل األعمــال عــالء عرفــة، الممثــل لزبــائن الغــاز فــي منطقــة العــريش 
وقبــل أســبوعين، قــال عرفــة إن الســلطات المصــرية أوقفــت اســتيراد الغــاز اإلســرائيلي، حتــى إيجــاد حــل 
لقضــــية التحكــــيم بــــين شــــركة الكهربــــاء اإلســــرائيلية وشــــركات الغــــاز المصــــرية، فيمــــا رفضــــت الطاقــــة 

بشــــركة اإلســـرائيلية اإلجابـــة عـــن ســـؤال: هــــل يعـــرف القـــائمون علـــى حقــــل "تمـــار" الهيكليـــة الخاصـــة 
 "دولفينوس"؟ وفق "هلرتس".

وتقضي مذكرة التفاهم التـي وقعهـا عرفـه مـع ممثلـي حقـل "تمـار" باسـتيراد خمسـة مليـارات متـر مكعـب 
مــن الغــاز لغايــة ســبع ســنوات. أّمــا بالنســبة إلــى حقــل "لفيتــان"، فتقضــي مــذكرة مماثلــة باســتيراد أربعــة 

 عامًا. 15ــ  10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة تراوح بين
فـي شـبه جزيـرة سـيناء،  EMGومن المفترض أن يجري التصدير عبر أنابيب الغاز التابعـة لمجموعـة 

ولكن المجموعة قالت إنها "لم تجِر أي اتصاالت بهذا الخصوص، كما احتجت على ذكـر اسـمها فـي 
شـــؤون الـــنفط، يوســـي هـــذه االتفاقـــات". ووفـــق الصـــحيفة العبريـــة، ُعلـــم أن المفـــوض مـــن وزارة الطاقـــة ل

فيرســـــبورق، نـــــاقش مـــــع نتنيـــــاهو وشـــــتاينتز الموضـــــوع، بهـــــدف الموافقـــــة علـــــى الصـــــفقة بـــــين "تمـــــار" 
سرائيل.  و"دولفيونس"، ومن المتوقع أن تعزز إلى حد كبير العالقات االقتصادية بين مصر وا 

 25/12/2015، األخبار، بيروت
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 استقالته من الكنيست تحقق مع يينون ميغال بالرغم من اإلسرائيليةالشرطة  .17
خضع عضو الكنيست السابق يينون ميغال للتحقيـق فـي الشـرطة يـوم الخمـيس، بشـبهة : بالل ضاهر

التحرش الجنسي، وذلك في إشارة هامة من جانب الشرطة بأن التحقيق جرى رغم اسـتقالة ميغـال مـن 
 عضوية الكنيست.

ءت مـن أجـل إلبعـاد التحقيـق عنـه، وأن وترددت تقديرات بأن استقالة ميغال من عضوية الكنيست جـا
وزيــر الداخليــة المســتقيل ســيلفان شــالوم، المشــتبه بــالتحرش الجنســي هــو اآلخــر، اســتقال مــن الكنيســت 

وجرى التحقيق مع ميغال، بعد أن حذره المحققون من أن أقواله ستستخدم  إلبعاد تحقيق محتمل عنه.
 ضده في حال تقديم الئحة اتهام.

لــى أحــداث جــرت خــالل حفــل شــارك فيــه ميغــال، قبــل شــهر مــن انتخابــات الكنيســت وتطــرق التحقيــق إ
األخيرة، ويشتبه بأنه مارس التحرش بنساء عملن تحت إمرته أثناء توليـه منصـب رئـيس تحريـر موقـع 

 وفي نهاية التحقيق تم إخالء سبيل ميغال والسماح له بالعودة إلى بيته. .اإللكتروني"واال" 
 24/12/2015، 48عرب 

 
 تقبل التقرير النفسي لقاتل أبو خضير االحتاللمحكمة  .18

التي تنظر بجريمـة قتـل وحـرق الفتـى المقدسـي محمـد  االحتاللقبلت محكمة : الرأي –القدس المحتلة 
أبو خضير، تقديم المتهم الرئيس في تنفيذ الجريمة، لتقرير طبي يدعي فيه أنه يعاني من إضطرابات 

 نفسية وعقلية.
جبــارة محــامي عائلــة الشــهيد أبــو خضــير أن المحكمــة قبلــت طلــب محــامي الــدفاع عــن وأوضــح مهنــد 

، بتقديم هذا التقرير، وستنظر في مضـمونه وتسـتمع لشـهادة الطبيـب النفسـي فـي الجلسـة 1المتهم رقم 
ـــد  كـــانون الثـــاني/ ينـــاير المقبـــل. 20المقـــرر عقـــدها يـــوم  ـــة مصـــرة علـــى تفني وأكـــد المحـــامي أن العائل

مجرم، مستندة لوقائع منها تمثيله الجريمة بكامل تفاصيلها بعد القبض عليـه وكـذلك تغييـر ال ادعاءات
ســـقاط أقصـــى  االدعــاءاتيـــد نبتف حبعــد لقـــاء محاميـــه، مضــيفًا: "نعتقـــد أننــا ســـننج العترافاتـــهالمــتهم  وا 

 ي".العقوبة عليه المتمثلة بالحكم المؤبد مدى الحياة دون الحق في العفو من الرئيس اإلسرائيل
وفي ذات السياق، أكد المحامي جبارة أنه وبعد صدور الحكم النهائي من المحكمة المركزية بذلك يـتم 

 التقاضي أمام المحاكم المحلية وسيكون بإمكان العائلة التوجه للمحاكم الدولية.
 24/12/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 الف للقانون: هدم منازل الفلسطينيين مخإسرائيليونقضاة  .19
أقر قضاة إسرائيليون بأن سياسة هدم منازل منفذي العمليات من الفلسطينيين مخالف للقانون الدولي، 
وال يمثل عقوبة رادعة، وذلك في وقت أقرت فيه المحكمة العليا اإلسرائيلية هدم منازل، وسوغته بمنـع 

 تنفيذ عمليات في المستقبل.
ــا مينــي مــزوز، الــذي عــارض قــرار هــدم المنــازل ونقلــت صــحيفة معــاريف عــن قاضــي المحكمــ ة العلي

الفلسطينية، أن معارضته نابعـة مـن أسـباب مبدئيـة، ألن المعـايير األخالقيـة تمنـع ذلـك، وهـي مخالفـة 
 للقانون الدولي، وتمس حقوق قاطني تلك المنازل، ممن لم يتورطوا بتنفيذ العمليات ضد اإلسرائيليين.

بالبحث في مدى قانونية قراراتها بهدم المنازل، في ضوء النقاشـات التـي وطالب مزوز المحكمة العليا 
شهدتها المؤسسات القانونية الدولية واإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان، ألن هدم المنازل يتسبب في 
المــس باألبريــاء، واإلضــرار بحقــوقهم القانونيــة، رغــم مــا يقــال عــن كــون هــذه الوســيلة قــد تكــون رادعــة 

 الفلسطينيين، كي ال يقوموا بتنفيذ عمليات أخرى ضد اإلسرائيليين. للكثير من
أما القاضي يتسحاق عميت، الذي أيد قـرار الهـدم، فقـد أقـر بـأن هـدم المنـازل قـد ال يعـّد عقوبـة رادعـة 

بالبحــث عـن وســائل أكثــر جـدوى مــن هــدم المنـازل لوقــف سلســلة  "إســرائيل"لمنفـذي العمليــات، وطالـب 
وأعــــرب عــــن خشــــيته مــــن أن تــــؤدي مواصــــلة سياســــة هــــدم منــــازل المســــلحين  نية.العمليــــات الفلســــطي

الفلسطينيين لإلضرار ببيوت فلسطينية مجاورة، مما سـيعرض إسـرائيل لرفـع دعـاوى قضـائية لتعـويض 
 أصحابها.

 24/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 

 العمال العرب الكنيست يناقش العنصرية ضدّ "معاريف":  .11
ف أن نقاشـا أجـري فـي الكنيسـت اإلسـرائيلي حـول ظـاهرة العنصـرية ضـد العمـال ذكرت صحيفة معـاري
 العرب داخل إسرائيل.

مــن العمــال العــرب قبــل انــدالع موجــة العمليــات األخيــرة  %39وشـهد النقــاش تقــديم معطيــات تفيــد بــأن 
يشــــعرون بــــأن هــــويتهم العربيــــة تتســــبب فــــي حرمــــانهم مــــن االلتحــــاق بأعمــــال جديــــدة لــــدى المشــــغلين 

 إلسرائيليين.ا
وقالــت رئيســة لجنــة مكافحــة العنصــرية فــي الكنيســت عايــدة ســليمان إن الســنة األخيــرة شــهدت ارتفاعــا 

 متزايدا في شكاوى ممارسة العنصرية تجاه العمال العرب في أماكن عملهم داخل إسرائيل.
دعـــوات  وذكـــرت لجنـــة برلمانيـــة إســـرائيلية أنهـــا توصـــلت فـــي األشـــهر األخيـــرة بشـــهادات عديـــدة حـــول

وقــرارات مــن رؤســاء ســلطات محليــة إســرائيليين إلــى عــدم تمكــين العمــال العــرب مــن العمــل فــي بعــض 
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المؤسسات التعليمية، بينما أشار االتحـاد العـام لنقابـات العمـال اإلسـرائيلية إلـى أنـه فـي أعقـاب تـدهور 
ب الـذين تضـرروا فـي الوضع األمني في الشهور الثالثة األخيرة تلقى مئات الشكاوى مـن العمـال العـر 

 أماكن عملهم على خلفيات عنصرية.
 24/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 وتسعى إلى تغيير النظام بالقوة "إسرائيلـ"اليهودية المتطرفة معادية ل التنظيمات: "الشاباك" .11

ة التـي : قال جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشـاباك(، أمـس: إن التنظيمـات اليمينيـة المتطرفـوكاالتال
تمـــارس اإلرهـــاب اليهـــودي، ومنهـــا التنظـــيم الـــذي ارتكـــب جريمـــة حـــرق عائلـــة دوابشـــة، هـــي تنظيمـــات 

 معادية إلسرائيل وتحاول قلب نظام الحكم فيها، وتعيين ملك في البالد.
وقــــال )الشــــاباك( فــــي بيــــان لــــه، أمــــس: إن هــــذه التنظيمــــات تعمــــل وفــــق أجنــــدات متطرفــــة ومعاديــــة 

يــر نظــام الحكــم عــن طريــق اســتعمال أســاليب عنيفــة وأعمــال إرهابيــة تصــل حــد للصــهيونية، هــدفها تغي
 قتل الفلسطينيين، وزعزعة عالقات إسرائيل بالدول األخرى والمساس باألقليات وغير اليهود.

وقــال )الشــاباك(، فــي بيانــه: إن أعضــاء الخاليــا اإلرهابيــة اليمينيــة، الــذين يحقــق مــع بعضــهم بجريمــة 
ة، يحاولون بث األكاذيب ضد جهاز األمن العـام والعـاملين فيـه، وأكـد أن "أعضـاء إحراق عائلة دوابش

الخاليا اإلرهابية متورطون بارتكاب جرائم دموية عديدة، خاصة بعد جريمة دوما، التي اعتبروها مثااًل 
وذكر أن أحد أهداف اسـتعمال جميـع الوسـائل فـي التحقيـق مـع أعضـاء الخليـة اإلرهابيـة،  يحتذى به".

 "من أجل منع عمليات إرهابية أخرى يخططون للقيام بها".وهو معرفة أعضاء المجموعة وأهدافها، 
وقـال مقربـون مــن أعضـاء الخليــة اإلرهابيـة المعتقلــين: إن الشـاباك اســتعمل فـي التحقيــق وسـائل "غيــر 

وأوصـــلوا أخالقيــة" منهـــا التحـــرش بهـــم جنســـيًا، وكـــذلك كـــالوا لهـــم اللكمـــات والـــركالت وبصـــقوا علـــيهم، 
أجسـادهم بالتيـار الكهربـائي، ومـن شـدة التعـذيب حـاول أحـد المعتقلـين االنتحـار، فيمـا أنكـر )الشـاباك( 

 استعماله هذه األساليب.
 25/12/2015، األيام، رام هللا

 
 بين اإلرهابيين والضحايا لـ"مساواته"تلوم اإلعالم األمريكي  "إسرائيليديعوت احرونوت": " .11

نشرت صـحيفة يـديعوت أحرونـوت العبريـة علـى موقعهـا يـوم الخمـيس  :دويكات ملأ -الحياة الجديدة 
تقريـــرًا يصـــف كيـــف الحـــق مكتـــب اإلعـــالم الحكـــومي اإلســـرائيلي وســـائل اإلعـــالم األمريكيـــة برســـائل 

 23تضــمنت شــكاوى لمــا وصــفته عــدم العدالــة فــي تغطيــة أخبــار عمليــات الطعــن فــي القــدس األربعــاء 
 .األول/ ديسمبركانون 
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بدأت يديعوت تقريرها بـالمقدمة اآلتية "شبكة األخبار األمريكية جمعت بين اإلرهابيين والضـحايا فـي و 
تقريرها عندما قالت )أربعة أشخاص لقوا حتفهم( وأضافت نيويورك تايمز في تقريرها )قتل المهاجمون 

 الفلسطينيون ولقي اإلسرائيليون حتفهم(.
عـــالم األمريكيـــة بعـــد التقـــارير التـــي وصـــفتها بــــ"المتحيزة إزاء وطالبـــت إســـرائيل بتفســـير مـــن وســـائل اإل

 هجوم الطعن المميت في القدس األربعاء".
أرســـل مكتـــب اإلعـــالم الحكـــومي اإلســـرائيلي رســـالة إلـــى كـــل مـــن شـــبكة ســـي إن إن، وســـي بـــي إس، 

ــالتمييز بــين القتلــى )ضــحايا ومهــاجمين( فــي العمليــة األخيــرة با لقــدس، اشــتكى فيهــا فشــل الشــبكتين ب
 قتلى في الهجوم. 4وجاء في الرسالة أنه وبكل بساطة تم اإلعالن عن 

مــن أن تعلــن شــبكة ســي إن إن عــن ســقوط ضــحيتين، ومقتــل إرهــابيين، فــإن  وتتــابع الصــحيفة "بــدالً 
الشـــبكة ببســـاطة كتبـــت: فـــي القـــدس، أربعـــة أشـــخاص لقـــوا حـــتفهم، فـــي أعقـــاب هجـــوم طعـــن بمنطقـــة 

 سياحية شعبية جدًا، عند بوابة يافا قرب البلدة القديمة".
نيتسـان تشـين "بمـا أنهـا ليسـت وفي رسالته إلى شبكة سي إن إن، قال مدير مكتب اإلعالم الحكـومي 

المـــرة األولـــى، وال الثانيـــة مـــن نوعهـــا، فإنـــه ال خيـــار لـــي ســـوى االتصـــال بكـــم مـــن أجـــل هـــذا المثـــال 
قتلـــى(، هـــو  4وأضـــاف تشـــين فـــي رســـالته "نعتقـــد أن الجمـــع بـــين الضـــحايا والَقَتلـــة بعبـــارة ) األخيـــر".

ريض، ويمكـن للمشـاهد أن يفسـر صحافة ليست فقط غير أخالقيـة وغيـر أمينـة، بـل تصـل حـدود التحـ
قتلى فقط، يقودنـا إلـى نتيجـة أن الشـخص  4ووفق موقع الصحيفة، أكد تشين أن ِذْكر " ذلك بسهولة".

الــذي كتــب هــذا الخبــر لديــه أجنــدة سياســية واضــحة، وهــذا يجعلنــا نــدين مثــل هــذه الصــحافة". فيمــا لــم 
ئال إن شــبكة ســي بــي إس كتبــت هــي وتــابع الموقــع قــا تعلــق شــبكة ســي إن إن علــى هــذه األمــر بعــد.

 األخرى "مقتل فلسطينيين اثنين بعد هجوم طعن في القدس"
وفي رسالة منفصلة خاطب نيتسان تشين الشبكة "ال يمكننا التفكير في مثال عن التحيز ضد إسرائيل 

 أسوأ من العنوان المؤسف الذي ظهر على موقع شبكتكم أمس، حتى ولو كان لفترة قصيرة".
 عد تم تغيير العنوان إلى "مقتل إسرائيليين بعد هجوم طعن، ومقتل المهاجمين الفلسطينيين".وفيما ب

كتب تشين "إن العنوان األول حّول بشكل واضح القتلة إلى ضحايا في أكثر طريقة ُملهبـة.. ال يمكـن 
يــة أن يكـون هنـاك أي مبـرر لـذلك، بمــا يتضـمنه مـن خطـر علـى اإلســرائيليين فـي ظـل الهجمـات العرب

 االنتقامية المحتملة، ببساطة هذه صحافة غير أخالقية وغير شريفة".
وفــي الشــأن نفســه، نشــرت منظمــة تــدعى )طــالب مؤيــدون إلســرائيل( عنــوان صــحيفة نيويــورك تــايمز 
"مقتــل مهــاجمين فلســطينيين ومصــرع إســرائيليين فــي القــدس" علــى صــفحتها علــى الفيســبوك مضــيفة 

 ا، واإلسرائيليون األبرياء ماتوا؟!"."اإلرهابيون الفلسطينيون قتلو 



 
 
 
 

 

 22 ص                                              3793 العدد:        25/12/2015 الجمعة التاريخ: 
  

وكتبــت المنظمــة علـــى الصــفحة نفســها "يومـــا بعــد يــوم، نشـــعر بالصــدمة والحــزن مـــن اختيــار وســـائل 
اإلعــالم الغربيــة لتغطيــة أعمــال إرهابيــة ضــد اإلســرائيليين بطريقــة مختلفــة عــن تغطيتهــا أعمــاال شــبيهة 

عات فقط من نشر الخبر على الموقع تـم تغييـر ضد اآلخرين في جميع أنحاء العالم". وبعد ثماني سا
 العنوان إلى "فلسطينيان يقتالن إسرائيليا طعنا، والمهاجمان قتال بالرصاص".
 25/12/2015، ، رام هللاالحياة الجديدة

 
 والغرامة على أسيرين مقدسيين بالسجنأحكام  .23

يوم الخميس  أصدرت المحكمة المركزية الصهيونية في القدس المحتلة: القدس المحتلة
وذكرت مصادر حقوقية، أن محكمة  ( حكمين جائرين بحق أسيرين مقدسيين.24/12/2015)

عاما( من سكان حي رأس العامود،  21االحتالل أصدرت على األسير فهمي موسى راتب هيموني )
المحكمة  أن  وأضافت  شيكل. 3,000شهًرا، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة  20بالسجن مدة 

شهًرا،  16عاما( بالسجن مدة  17أيضًا على ابن عمه الطفل راتب راغب راتب هيموني )حكمت 
 شيكل. 5,000وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 

 24/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 في "عتصيون" يقررون خوض إضراب عن الطعام أسيراً  25 :نادي األسير .24

سطيني جاكلين فرارجة، إن أسرى سجن "عتصيون" قرروا قالت محامية نادي األسير الفل: رام هللا
ونقلت  الصعبة التي يعيشونها. االعتقال الشروع بإضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على ظروف

المحامية عن األسرى في بيان لها، يوم الخميس، وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، 
عام المقدم لهم، ووصفوه "بالسيئ والبارد وال أنهم قرروا الشروع باإلضراب، احتجاجا على الط

يستطيعون تناوله، واألغطية الموجودة لديهم رطبة ورائحتها عفنة، كما أن البرد قارس داخل 
 أسيرًا. 25هذا وأشارت المحامية إلى أن عدد أسرى "عتصيون"  الزنازين".

 24/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 قرار باإلفراج عنه من رغمبالاحتجاز المحرر "كرامة" " يواصل الوقائي": الخليل .25

يواصل جهاز األمن الوقائي في الخليل، جنوب الضفة المحتلة، احتجاز أسير محرر، رغم : الخليل
 صدور قرار باإلفراج عنه من النيابة العامة.
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 (: "رغم صدور12-24وقالت الكاتبة لمى خاطر، على صفحتها على "فيسبوك" مساء الخميس )
قرار من النيابة العامة باإلفراج عنه؛ وقائي الخليل ما يزال يحتجز األسير المحرر جمال كرامة"، 
مشيرة إلى أن المعتقل مضرب عن الطعام، وأنه سبق أن هدم االحتالل منزله ومنزل شقيقه عام 

2007. 
حسيب أو رقيب، وفي وعّدت ذلك "عربدة تليق باألجهزة األمنية التي تواصل عدوانها وانتهاكاتها دون 

 ظل اعتقاد بعض الناس بأن أخالق االنتفاضة قد ألزمتها بتغيير تعاملها مع الشرفاء والمناضلين!".
يشار إلى أن األجهزة األمنية في الضفة، تواصل عمليات االعتقال السياسي رغم أجواء االنتفاضة، 

ن، وذلك على و ن أو طلبة جامعيّ و كان آخرها يوم الخميس اعتقال خمسة مواطنين ُجّلهم أسرى محرر 
 خلفية انتماءاتهم السياسية.

 24/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 مواطنًا وتقتحم عشرات المنازل 16قوات االحتالل تعتقل  .26

مواطنًا بينهم قاض خالل عمليات  16"األيام"، "وفا": اعتقلت قوات االحتالل، أمس،  -محافظات 
 افظات الضفة بما فيها القدس، فيما اقتحمت عشرات المنازل.دهم وتفتيش نفذتها في مح

وقالت مصادر أمنية: إن قوات االحتالل نفذت عمليات دهم وتفتيش لمخيمات وبلدات محافظة 
وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس، أربعة  ثمانية مواطنين.الخليل واعتقلت 

 لهم. مواطنين من قرية بيتا، بعد دهم مناز 
وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات االحتالل مهندسًا من مخيم جنين، على جسر الكرامة الحدودي 

واعتقلت قوات االحتالل، مساء أمس، طالبًا في الثانوية العامة "التوجيهي" من بلدة يعبد،  مع األردن.
من قرية العرقة، كما اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية، الليلة قبل الماضية، فتى  جنوب غربي جنين.
 غرب مدينة جنين.

وقال االرتباط العسكري في جنين إنه تمكن من اإلفراج عن الفتى يحيى، مناشدًا األهالي التبليغ عن 
واعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس، النجل األخير والمتبقي لألسير  أي اعتقاالت، خاصة األطفال.

د اقتحام جنود االحتالل منزله في مدينة المحرر والمبعد إلى قطاع غزة مصطفى مسلماني بع
 طوباس.

 25/12/2015األيام، رام هللا، 
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 إصابات في مواجهات غرب جنين .22
أصيب عدد من المواطنين، مساء يوم الخميس، بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، خالل : جنين

من قرية رمانة  لقريبسالم امواجهات اندلعت مع قوات االحتالل "اإلسرائيلي" بالقرب من معسكر 
وذكر مدير إسعاف الهالل األحمر محمود السعدي لوكالة "وفا" أن مواجهات اندلعت  غرب جنين.

بين الشبان وقوات االحتالل التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت واألعيرة المعدنية، ما 
  أدى إلى إصابة العديد من المواطنين باالختناق من قرية رمانة.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات سببها استفزاز قوات االحتالل للمواطنين أثناء انتظارهم اإلفراج 
 عن أحد األسرى من سجون االحتالل.

 24/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ل عليها قطعياً عو  : ال أمل في المحاكم اإلسرائيلية وال يُ "األيام"لـ الطفل أبو خضير والد .22
رناؤوط: قبلت المحكمة المركزية اإلسرائيلية النظر في تقرير طبي نفسي قدمه المتهم أؤوف عبد الر 

حراق وقتل الفتى محمد أبو خضير على أن تعقد جلسة للنظر فيه يوم العشرين  الرئيس باختطاف وا 
تقرير  وقال المحامي مهند جبارة لـ"األيام": إن "المحكمة المركزية قبلت النظر في من الشهر المقبل.

، حيث سيصار 20/1/2016 في نفسي قدمه المتهم الرئيس في عملية القتل على أن تعقد جلستها
إلى االستماع إلى تقرير من الطبيب المعين من النيابة العامة الذي يؤكد أن المتهم ال يعاني من أي 

انة الذي اعتبر أن مشاكل نفسية، وتقرير الطبيب الذي تم تقديمه في اللحظة األخيرة قبل إصدار اإلد
من جهة ثانية، قال حسين أبو خضير، والد الفتى محمد أبو  المتهم يعاني من مشاكل نفسية".

خضير، لـ"األيام": حاول القاتل يوسف بن دافيد الحصول على شهادة طبيب نفسي للتنصل من 
عليها من إدانته بالقتل، ولكنه أخفق على مدى عام في الحصول على شهادة كهذه إلى أن حصل 

للنظر في هذه الشهادة  20/1/2016طبيب أميركي، وقد طلبت المحكمة حضوره إلى المحكمة في 
وأضاف أبو خضير: هذه كلها محاوالت للمماطلة والتسويف في  والتيقن من الوضع النفسي للقاتل.

قطعيًا، فلو  إصدار الحكم على قاتل ابني، وأرى أن ال أمل في المحاكم اإلسرائيلية وال يعول عليها
كان القاتل عربيًا لكانت المحكمة أصدرت حكمها منذ زمن بهدم بيته وحتى إعدامه ولكن ألن القتلة 

ولفت أبو خضير إلى أنه "حال إصدار الحكم فإنني سأطلب من وزارة  يهود فإن المحكمة تماطل.
 الداخلية اإلسرائيلية هدم منازلهم".

 25/12/2015األيام، رام هللا، 
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 على دعم مادي وفنيالحصول  بفرصة تتنافس على الفوز ريادياً  مشروعاً  40غزة:  .22
فريقا من أصحاب المشاريع الريادية الناشئة والصغيرة في قطاع  40يتنافس : أيمن الجرجاوي -غزة 

 غزة، على الفوز بفرصة لالحتضان والحصول على دعم مادي وفني حتى تصبح مدرة للدخل.
ي مشروع "بذرة" المنفذ بواسطة حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة وتتلقى الفرق المشاركة ف

 اإلسالمية بغزة، في هذه المرحلة تدريبا مكثفا في مجاالت المال واألعمال والدعم الفني والتسويق.
وتتلقى حاضنة األعمال والتكنولوجيا دعما من الجامعة اإلسالمية بغزة، ومن شركاء محليين 

قليميين ودوليي ن. وقال مديرها المهندس محمد سكيك للجزيرة نت إن الحاضنة تقوم على خدمة رواد وا 
األعمال لتحويل األفكار إلى شركات ناشئة من أجل توفير فرص عمل مستدامة، مشيرا إلى وجود 

 إقبال ليس له مثيل عليها.
مشروع ريادي  200بدعم من البنك الدولي، نحو  2007ورعت مبادرة الحاضنة منذ انطالقتها عام 

 منها أصبحت مدرة للدخل. %60)بما قيمته نحو مليوني دوالر(، 
 25/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 تؤجل إخالء أرض فلسطينية استولى عليها مستوطن "العليا اإلسرائيلية" .33

النيابة العامة  أن أمس اإلسرائيليةكشفت صحيفة "هلرتس"  إبراهيم: كامل -القدس المحتلة 
فلسطينية واستولى عليها بالقوة  أراضٍ والمحكمة العليا، استجابت لطلب مستوطن اقتحم  يليةاإلسرائ

 إخالءعملية،  أج لتفي قرية جالود شمال شرق رام هللا بعد تهديده المبطن باستخدام العنف، حيث 
 ما بعد عام. إلى األرض

ن التأجيل ضروري من أب سرائيليةاإلالعليا المحكمة  إلىم دِّ وقال المستوطن في رده على التماس قُ 
 على حد قوله." سبل سلمية"بـ  اإلخالءيتم  أنجل أ

الحقل الذي زرعه، رغم  إخالءووافقت المحكمة العليا الثالثاء الماضي على طلب ستروك بتأجيل 
األول/ في كانون  بإخالئهالعسكرية اإلسرائيلية له وتحت ضغط المحكمة العليا،  اإلدارةمطالبة 

 .2010كان قد اقتحمه عام  أن، بعد 2012عام  برديسم
 25/12/2015الرأي، عم ان، 
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 يقتل فلسطينيًا مختاًل عقليًا برفح المصريالجيش  .33
استشهد شاب فلسطيني "مختل عقليا" ظهر يوم الخميس، برصاص الجيش المصري على : رفح

 الحدود الجنوبية لقطاع غزة.
الجيش المصري أطلقوا النار تجاه الشاب المختل عقليا ما ، أن جنود فلسطيني وأفاد مصدر أمني

 أدى إلى استشهاده على الفور عندما حاول تجاوز الحدود البحرية بين القطاع ومصر.
 24/12/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 إصابات بـ"انفلونزا الخنازير" وجميعها مستقرة  أربع: الصحةوزارة  .32

الخنازير تعالج حاليًا في  بإنفلونزاحاالت مصابة  أربعة الصحة الفلسطينية أن أفادت وزار  :رام هللا
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، يوم الخميس، أنه  مستشفياتها بالضفة الغربية، وجميعها مستقرة.

منهم  40فحصًا لعينات من مرضى، ووجد أن  150فقد تم إجراء  / سبتمبرومنذ شهر أيلول
جرى عالجهم وغادروا المستشفيات باستثناء الحاالت األربعة للتأكد بشكل نهائي مصابون بالمرض، و 

 من شفائها.
من جهته، أكد وزير الصحة د. جواد عواد متابعته الشخصية لإلصابات، مضيفا أنه أصدر تعليماته 

 لجهات االختصاص بالعمل المتواصل وتقديم كل ما يلزم للمصابين بالمرض.
 ج المرض متوفر في جميع مراكز وزارة الصحة.وأشار د. عواد أن عال

شديدة، أو يشكون بإصابتهم  إنفلونزاوطالبت وزارة الصحة المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض 
 .بالمرض مراجعة أقرب مركز صحي ألخذ مسحة وفحصها للتأكد من اإلصابة، وتقدم العالج الالزم

العادية وتشمل الحمى والكحة والتهاب الحنجرة وآالما وأعراض إنفلونزا الخنازير مشابهة لإلنفلونزا 
بدنية ورعشة وا عياء، وبعض المرضى يصابون باإلسهال والقيء، وفي األطفال الصغار تشمل 
العالمات التحذيرية حالة من التنفس السريع أو المضطرب ومسحة من زرقة بالجسم وعدم التجاوب 

 مع اآلخرين وسرعة الغضب.
 24/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 حزب هللا من الرد على اغتيال القنطار ونحذر ي نيوإسرائيلضباط  .11

وجه ضباط في الجيش اإلسرائيلي تحذيرا إلى األمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا، : بالل ضاهر
 من قيام الحزب بالرد على اغتيال عميد األسرى اللبنانيين المحررين سمير القنطار، من خالل قصف

 المبنى الذي تواجد فيه في ريف دمشق، األسبوع الماضي.
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، رون بن يشاي، يوم الخميس، أن اإللكترونيورجح المحلل العسكري في موقع يديعوت أحرونوت 
التحذير اإلسرائيلي يدل على أن الجيش يأخذ تهديد نصر هللا بالرد، بخطاب ألقاه في أعقاب اغتيال 

بما يتالءم مع هذه التقديرات. ونقل بن يشاي عن ضباط كبار في القنطار، على محمل الجد ويستعد 
الجيش اإلسرائيلي استغرابهم من تعهد نصر هللا بشكل علني بالرد على اغتيال القنطار والثأر من 
إسرائيل. ولّوح الضباط اإلسرائيليون بأن حزب هللا سيكون مخطئا إذا اعتقد أن الرد على اغتيال 

وهدد الضباط بالرد على أي هجوم ينفذه حزب هللا، سواء من  د إسرائيلي.القنطار سيكون بدون ر 
 األراضي السورية أو اللبنانية أو في دولة في العالم أو داخل إسرائيل.

 24/12/2015، 48عرب 
 
 حملة عالمية لدعم المرابطين بالمسجد األقصىيطلق لعلماء المسلمين  العالمياالتحاد  .34

التحاد العالمي لعلماء المسلمين حملة عالمية لدعم المرابطين في المسجد أطلق ا: الجزيرة + وكاالت
األقصى في القدس المحتلة، ووجه األمين العام لالتحاد الدكتور علي القرة داغي رسالة عاجلة إلى 
 أعضاء االتحاد حول العالم دعاهم فيها لتخصيص اليوم الجمعة يوما تضامنيا مع المسجد األقصى.

ة إلى التعريف بما تقوم به سلطات االحتالل الصهيوني من هدم لكافة معالم األقصى وتهدف الحمل
 اإلسالمية تمهيدا إلقامة هيكل سليمان المزمع بناؤه على أنقاض المسجد.

وحث االتحاد خطباء المساجد على تخصيص خطب الجمعة والدروس عن دور المرابطين في 
 المسجد األقصى وأهمية دعمهم.

 12قرة داغي علماء المسلمين إلى التحرك عالميا والتفاعل مع الحملة، وحث على كفالة وقد دعا ال
ألف مرابط في األقصى بمبلغ ستمئة دوالر شهريا لكل شخص ليكون الرباط مهنتهم وشغلهم الشاغل 

  في إعاقة مشاريع االحتالل.
لدعم حق الفلسطينيين في  كما دعا االتحاد إلى التواصل مع الحكام والمنظمات الدولية واألهلية

وحث على التواصل مع وسائل اإلعالم في كل دولة لتسليط الضوء  الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم.
على القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين وفضح مخططات االحتالل الرامية لتقسيم األقصى 

 وتهويده واالستيالء عليه.
 24/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 دعو برلمانات وحكومات العالم إلى االعتراف رسميًا بفلسطينين الجروا .35
أشاد البرلمان العربي، باعتراف برلمان الجمهورية اليونانية رسميًا وباإلجماع بدولة فلسطين في : بترا

الجلسة التي حضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. مهنئًا الحكومة والشعب الفلسطيني على 
 ترافات المهمة.توالي مثل هذه االع

وأشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها 
 الحكومة الفلسطينية، وأدت إلى اعتراف دول أوروبية وأمريكية التينية عدة رسميًا بدولة فلسطين.

ومات العالم التي لم تعترف بعد كما دعا رئيس البرلمان العربي في بيان، أمس، بقية برلمانات وحك
رسميًا بدولة فلسطين إلى القيام بخطوات مماثلة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 
المستقلة على كامل أراضيه، وفقًا لقرارات القانون الدولي، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي كان قد 

بهدف حثهم جميعًا على دعم حقوق الشعب خاطب البرلمانات الدولية واإلقليمية بهذا الشأن 
الفلسطيني، وأهمها قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدًا أن الحل العادل والشامل 

 للقضية الفلسطينية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في استقرار الوضع في المنطقة والعالم.
 25/12/2015، الخليج، الشارقة

 
 الجيش السوريينسحب من جنوب دمشق بعد اتفاق مع  : "داعش""21"عربي  .36

كشفت مواقع وصفحات مؤيدة للنظام وأخرى معارضة له، عن توصل قوات النظام وتنظيم : دمشق
الدولة بجنوب دمشق إلى اتفاق يقضي بخروج المئات من مسلحي التنظيم وعوائلهم إلى خارج دمشق 

 على أن يعوضهم فصيل فلسطيني مقرب من النظام.
ونشرت صفحة "دمشق اآلن" المؤيدة لنظام األسد تدوينة على صفحتها على موقع التواصل 

 االجتماعي فيسبوك الخميس أكدت فيه انسحاب تنظيم الدولة من جنوب دمشق.
شخص سيتم ترحيلهم من جنوب العاصمة  5000ونقلت الصفحة عن مصادر مطلعة قولها إن "
وعوائلهم بوساطة الباصات الخضراء تحت إشراف دمشق إلى شمال وشرق سوريا من مسلحين 

 الهالل األحمر العربي السوري".
وكانت مواقع الثورة السورية قد نشرت الخميس، أن عشرات الحافالت "الخضراء" تجمعت منذ 
الصباح الباكر في محيط مخفر القدم في المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات األسد في حي القدم 

 الدمشقي.
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تجمع الحافالت مرتبط باستعداد أول دفعة من عناصر تنظيم الدولة ـ والتي يعتقد أنها وسجلت أن 
المتمركز في الحجر األسود معقله الرئيسي لالنسحاب من جنوب دمشق  ،من النساء وجرحى التنظيم

 باتجاه الرقة بعد االتفاق على تسوية مع نظام األسد وبرعاية من جهة وسيطة غير معلومة بالتحديد.
يشار إلى أن هناك رغبة لدى جزء من المدنيين في مناطق سيطرة التنظيم في الحجر األسود ومخيم 
اليرموك والتضامن والعسالي للخروج من جنوب دمشق المحاصر بسبب فترة الحصار الطويلة على 

 المنطقة.
 24/12/2015، "21موقع "عربي 

 
 ياسياسية عربية في المنتدى الفلسطيني في بريطان أمسية .32

أمسية فكرية وسياسية عربية،  األربعاءاستضاف المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، مساء أمس : لندن
 وحراك التغيير وتحدياته في عدد من الدول العربية.

وحضر اللقاء، الذي نظمته لجنة العالقات في المنتدى الفلسطيني في بريطانيا في مقر المنتدى، 
ثلون لثمانية جاليات عربية ببريطانيا، هي سورية ومصر ولبنان ناحية بارك رويال شمال لندن، م

 ، والمضيفة فلسطين.أرتيريا إلى باإلضافةوالعراق وتونس والجزائر وليبيا 
وقد ألقى رئيس المنتدى الدكتور حافظ الكرمي كلمة ركز فيها على تطوير سبل التعاون والتنسيق 

دى في بريطانيا واخر تطورات القضية الفلسطينية، الستعراض فعاليات المنت باإلضافةبين الجميع 
هذه  أبناءودار بعدها نقاش حول الخطوات والمشاريع العملية للتعاون بين الجاليات المختلفة لخدمة 

سنادالجاليات في بريطانيا ولدعم   أهاليهم في البالد العربية. وا 
ة لـ "قدس برس"، أن هذا وأوضح مسؤول اإلعالم في المنتدى زاهر بيراوي في تصريحات خاص

والتعاون وخاصة في هذه الظروف  األخوة أواصرالنشاط "يأتي ضمن مساعي المنتدى لتعميق 
 الصعبة التي تمر فيها الشعوب لعربية واإلسالمية".

 24/12/2015، قدس برس
 
 الريسوني: دعم حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة لديارهم واجب شرعي .32

أحمد الريسوني أن "الواجب الشرعي يحتم  .تحاد العالمي لعلماء المسلمين دأكد نائب اال: الدوحة
على جميع المسلمين، وعلى قادتهم وعلمائهم، وعلى قيادات الشعب الفلسطيني ومنظماته، أن يقفوا 

 مع حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وينصروهم بجميع الوسائل الممكنة".
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تصريحات له اليوم الخميس، وزعها القسم اإلعالمي لالتحاد العالمي لعلماء  ودعا الريسوني، في
يستسلموا لهذا الواقع، وأال يهملوا قضيتهم  أال-وجدوا  أينما-المسلمين، "الالجئين الفلسطينيين أنفسهم 

ن وأضاف: "إن مؤيديهم من المسلمين ومن شرفاء العالم، إنما يتحركو  هذه، وال يتهاونوا في حقهم".
وأشار الريسوني، إلى أن "جريمة تهجير الالجئين الفلسطينيين الذين  من ورائهم ومن حولهم".

يشكلون نحو ثلثي الشعب الفلسطيني، من أوطانهم وديارهم ليست مجرد مظلمة وعدوان يقع وينتهي، 
 بل هي تشكل مسلسال من الجرائم والمظالم، تظل قائمة ومتناسلة ما دام التهجير قائما".

 24/12/2015، دس برسق
 

 "إسرائيل"ليهود فرنسا إلى  "هجرة قياسية" :إسرائيليونمسؤولون  .19
، بحسب ما 2015بلغت هجرة اليهود الفرنسيين إلى إسرائيل مستوى قياسيا في العام : بالل ضاهر

أعلن مسؤولون إسرائيليون يوم الخميس، معتبرين أن الدافع الرئيسي لهذه الحركة هو انعدام األمن 
 والقلق حيال الخطة االقتصادية.

ووصل نحو ثمانية آالف يهودي من فرنسا إلى إسرائيل خالل العام الحالي، بحسب ما قال المتحدث 
باسم وزارة الهجرة اإلسرائيلية لوكالة فرانس برس، متحدثا عن "رقم قياسي تاريخي". ولم تكن األرقام 

ألف يهودي في فرنسا، ما يجعلهم أكبر جالية  600ألف و 500ويعيش ما بين  النهائية متوافرة بعد.
 يهودية في أوروبا، والثالثة في العالم بعد إسرائيل والواليات المتحدة.

يناير الماضي، دعا رئيس الحكومة  وبعد االعتداء على متجر يهودي في باريس في كانون الثاني/
 إسرائيل. اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو يهود فرنسا وأوروبا للهجرة إلى
، 2014، مقارنة مع العام %10بنسبة  2015وارتفعت هجرة اليهود من فرنسا إلى إسرائيل في العام 

وتوقع المتحدث  وفقا للوكالة اليهودية، وهي منظمة شبه رسمية ترصد حركة الهجرة إلى إسرائيل.
ر إلى أن "الشعور وأشا باسم الوكالة آفي ماير "أن يتواصل هذا االرتفاع في المستقبل القريب".

المتنامي بانعدام األمن والقلق حيال الخطة االقتصادية" في فرنسا هما الدافعان الرئيسيان لهذه 
وتابع أن لدى يهود فرنسا خصوصا "شعورا بأن إسرائيل ستقدم لهم الفرص )لبناء( مستقبل  الهجرة.
رقما قياسيا سجل  2015العام وتوقعت الوكالة اليهودية أن تحطم الهجرة إلى إسرائيل في  أفضل".

 ألف يهودي جديد. 30عاما مع هجرة  15قبل 
لى جانب فرنسا، تتوقع إسرائيل وصول  من روسيا، ونحو  7,100يهودي من أوكرانيا،  7,300وا 

 من أمريكا الشمالية. 3,500
 25/12/2015، 48عرب 



 
 
 
 

 

 31 ص                                              3793 العدد:        25/12/2015 الجمعة التاريخ: 
  

 اللوبي اإلسرائيلي بأوروبا لمناهضةأول مؤسسة  .11
العاصمة البلجيكية بروكسل مؤسسة هي األولى من نوعها تعمل في مجال انطلقت يوم الخميس ب

مكافحة اللوبي الصهيوني بكامل أركانه، سواء قاعدته في تل أبيب أو أذرعه القوية في أوروبا 
التي أطلق عليها اسم مركز دراسات السياسة والمنظمات -وجاء تدشين المؤسسة  والواليات المتحدة.

اء مغلق جمع عددا من الخبراء واألكاديميين األوروبيين في مجاالت اإلعالم لق في-الحكوميةغير 
 وجماعات الضغط.

وحسب بيان صحفي للمركز وصلت الجزيرة نت نسخة منه، يهدف المركز الذي يشكل نقلة نوعية 
في العمل الفلسطيني السياسي والبحثي إلى نزع الشرعية عن مؤسسات اللوبي الصهيوني بكافة 

من خالل تعرية أهدافها وكشف أنشطتها ومصادر تمويلها، فضال عن كيفية عملها وأبرز  أركانها
وأضاف البيان أن أهمية عمل المركز تكمن في نقل العمل السياسي والتعبوي  النشطاء فيها.

الفلسطيني من دائرة الدفاع إلى الهجوم على تلك المؤسسات ومراكز البحث الصهيونية التي تعمل 
 لمهاجمة المؤسسات والهيئات الفلسطينية باإلضافة إلى النشطاء واإلعالميين.بشكل قوي 

وأوضح المركز أنه سيقوم بمخاطبة عدد من السياسيين ودوائر صنع القرار في أوروبا بشكل دوري 
لتحذيرهم من قائمة سوداء من مؤسسات اللوبي الصهيوني ذات االرتباط الوثيق مع الحكومة 

وتوقع المركز أن يتم إطالق هذه القائمة السوداء خالل الفترة  وزارة الخارجية.اإلسرائيلية، خاصة 
 المقبلة بهدف نزع الشرعية عن أهم المؤسسات الصهيونية التي تعمل من أجل حماية إسرائيل.

 24/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
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 منير شفيق

اَدْين جاّدْين قبل أن ُيقَرأ ُمحتواه. بداية استخدام لقب الرئيس يعترض بالتأكيد سيثير هذا العنوان انتق
عليه الكثيرون من زاويتين األولى قانونية باعتباره أصبح فاقد الشرعية وفقا للنظام الداخلي للسلطة 

 )بمثابة الدستور(..
اته بالنسبة إلى ما والثانية باعتباره قد استنفد دوره رئيسا بعد أن باءت بالفشل كل سياساته ورهان

طرحه من هدف ووعود. ولم يعد مستعدا ليطرح سياسات ورهانات جديدة عدا تكرار ما جّربه وباء 
 بالفشل..

 أما االعتراض الثاني فيأتي من استخدام كلمة حوار..
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وذلك من زاويتين أيضا. فاألولى عدم استعداد عباس للحوار بعد أن أصبح رئيسا وأصّر أن ُيخاَطب 
"السيد الرئيس" ليكّرس أعلى درجات المهابة والتمجيد متشبها بالرؤساء الذين أصّروا على بلقب 

نجازات، وليس لها من مسّوق سوى الجزرة والعصا  األلقاب التي لم تأِت عبر تحقيق انتصارات وا 
 )شراء الضمائر والقمع(.

قوّيا ومقنعا. فالرجل ال يقبل الحوار أما الزاوية الثانية فباعتبار الحوار بال جدوى وال فائدة مهما كان 
وال يريده. بل أن دعوته إلى الحوار يخّفف مما يتوّجب من توجيه النقد له بسبب استمراره بالسعي 

 لوقف االنتفاضة، واالستمرار بالتنسيق األمني.
وذلك في وقت وجب فيه وقف هذا التنسيق بعد أن تحّولت السلطة إلى مجّرد حارس لالحتالل 

تيطان وفقد كل مسّوق، وبعد أن أغلق نتنياهو كل باب أمام إقامة دويلة فلسطينية ولو كانت واالس
 مسخا ومهزلة.

صحيح أن هذين االعتراضين وجيهان، وال يسهل الرّد عليهما. ولكن السبب الذي يدفع إلى تجاوز 
ة في هذين االعتراضين فيرجع إلى تصريحات أطلقها محمود عباس نقلتها الحياة اللندني

 . وقد وصف ما يجري في القدس والضفة الغربية بـ"الهّبة الجماهيرية".15/12/2015
وقال: "كما تعلمون بدأت هّبة جماهيرية مبّررة ال نملك أن نقول للشباب لماذا أنتم خارجون 
)للمواجهات مع إسرائيل(، وال أريد أحدًا أن يّدعي أنه أخرجهم". وتابع "إن الشباب خرجوا ألسباب 
عّدة أوّلها أنهم بدأوا يشعرون باليأس من حّل الدولتين، وال يرون أساسًا منطقيًا لدولتين". )الشباب 

 خرجوا ليهزموا االحتالل واالستيطان وليس يأسا(.
وتساءل محمود عباس، "أين دولتنا؟ استيطان في كل مكان، حواجز في كل مكان، حيطان في كل 

م وعقولهم. أنا أتحدث عن الجيل الجديد. فبدأ يتراكم )اإلحباط( ما مكان، بدأ اليأس يتسّرب إلى قلوبه
الحل؟ ال يجدون أمامهم حاًل". واعتبر عباس أن االعتداءات على المسجد األقصى كان سببًا في 

 هذه المواجهات.
بداية ال يريد عباس أن يّسميها انتفاضة. ألن ذلك يحرجه أشّد الحرج بسبب إعالنه بمنع قيام 

ة، كما تعهّده الذي لم يتراجع عنه حتى اآلن باستمرار التنسيق األمني مع االحتالل لضرب انتفاض
خاليا المقاومة المسلحة، وكل تحّرك باتجاه االنتفاضة. ويجب أن يسّجل عليه أنه ما زال يمارس من 

ت خالل أجهزته األمنية اعتقال شباب "الهّبة الجماهيرية". وعمل على إحباط عدد من التحركا
 الشبابية.

األمر الذي يتناقض تناقضًا صارخًا مع اعتباره ما يجري بـ"الهّبة الجماهيرية" ومع قوله للشباب "ال 
 نملك أن نقول للشباب لماذا أنتم خارجون؟".
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ذا كنت ال تملك أن تقول للشباب "لماذا أنتم خارجون؟" فكيف  حسنًا إذا كانت "هّبة جماهيرية" وا 
يفّسر عدم إيقاف التنسيق األمني بالرغم من أنه أصبح ُمحَرجًا وهو يمارس يمكن لمحمود عباس أن 

عمليات االعتقال، أو يمنع التظاهر أو يطارد المقاومين. وذلك عكس ما كان عليه من وقاحة 
فاضحة سابقًا. ولكن مع ذلك ما زال مستمرًا. بل لم يأخذ محمود عباس قرارًا بتنفيذ قرار المجلس 

 لتنسيق األمني الذي وقّعت عليه قيادة فتح كما كل قيادات م.ت.ف.المركزي بوقف ا
رباك عندما تقارن  أما من ناحية أخرى فإن محمود عباس في حالة تناقض شديد بل في حالة شلل وا 
مواقفه وممارساته الراهنة مع ما ورد في الكلمة المذّكرة التي تساءل فيها "أين دولتنا؟ استيطان في 

في كل مكان، حيطان حيطان في كل مكان" ثم تساءل "ما الحل؟" بقصد أمام كل مكان، حواجز 
 الشباب ويجيب "ال يجدون حاًل".

أواًل هذه الصورة التي ترسمها يا محمود عباس "أيها السيد الرئيس": "استيطان في كل مكان، وحواجز 
ذا ويتضخم ويتفاقم في كل مكان، وحيطان في كل مكان" )وغير ذلك كثير كثير(. ألم يتوّسع كل ه

ووصل إلى ما وصل إليه في ظل اتفاق أوسلو وتحت قّبة المفاوضات والتنسيق األمني والرعاية 
 األمريكية والرباعية العتيدة؟

وأن من يقارن بين هذه الصورة وما كان عليه الحال في ظل ما قبل أوسلو، وخطك السياسي، 
ن الثمن. وكذلك حال الحواجز والمستوطنين. ولم وقيادتك سيجد أن االستيطان كان أقل بما يقرب م

يكن حتى الحيطان والجدار. وسكت  وصَبرَت، وراهنت، على أن ُتعطى في النهاية دولة، وها أنت ذا 
 اآلن تسأل: أين دولتنا؟

ثم مع كل هذا ال تفكر بإلغاء اتفاق أوسلو، وال بالتخلي عن سياسة المفاوضات، وال بالتوقف عن 
مني. ولم تفكر بحّل السلطة التي شكلت مظلة مثالية الستفحال االستيطان وتمادي التنسيق األ

الحواجز، واستطالة الحيطان، واإلمعان في اضطهاد األسرى، وتعذيب أسرهم. ناهيك عن حصار 
 قطاع غزة وما لحق به من دمار.

لكارثة التي تسود صحيح أن من إيجابيات الوضع الراهن إعالنك عمليًا عن سقوط حلم الدولة وعن ا
األوضاع في الضفة الغربية، وعن تسليمك بما بادر إليه الشباب. وذلك بإزالة عقبة وقوفك علنًا اليوم 
ضّد االنتفاضة التي أسميتها الهبة الجماهيرية )ال بأس(. األمر الذي يترتب عليه ضرورة المضّي 

س وحصار قطاع غزة والتحّول إلى قدمًا بما يجري من مواجهة لالحتالل واالستيطان وتهويد القد
إغالق المدن والقرى والمخيمات بعشرات ومئات اآلالف )الماليين( من الجماهير، وبعصيان سلمي 

طالق كل األسرى.  شامل ال يتوقف إاّل بدحر االحتالل وتفكيك المستوطنات وفك حصار غزة وا 
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تي يمثلها قطاع غزة، والمقاومة الشبابية هذه االستراتيجية التي تجمع بين المقاومة المسلحة الجبارة ال
بالسكاكين والدهس والحجارة والمولوتوف، وا غالق المدن والقرى والمخيمات بنزول الجماهير السلمي 
إلى الشوارع. وهنا عليك أن تكون مع هذا النزول، في األقل وال تقف في وجهه. فالحل موجود. وهذا 

 هو الحل. وقد بدأه الشباب.
كما تقول "ال يجدون حال". ألنك أنت الذي ال يجد حال وال يريد حال. فهل تحدث فاألمر ليس 

 المعجزة أم على قلوب أقفالها؟ واعلم أن األمور ماضية بهذا االتجاه، وال حاجة ألحد أن يّدعيها.
 24/12/2015، "21موقع "عربي 

 
 "المستقبل اليهودي".. إذ يحاصر اإلسرائيلياليمين  .42

 مند. أسعد عبد الرح
تتزايد قوة اليمين المتطرف في المجتمع اإلسرائيلي، بشقيه الديني وبدرجة أقل القومي، وتتنامى 

هذا اليمين في تقديم نفسه أساسًا بصفته الطرف الوحيد « نجح»شعبيته بشكل لم يسبق له مثيل. فقد 
مفاهيم العرق اليهودي ، عامال على ربط مفاهيم الهوية اإلسرائيلية ب«الدولة اليهودية»الذي يدافع عن 

والتفوق العسكري، حتى بات المظهر العام اإلسرائيلي كله على شكل مروحة واحدة من اليمين 
المتطرف. وهذا اليمين يدعي أن كل شيء سيكون على ما يرام: فانتفاضات الفلسطينيين تفشل، 

الفها أسقطت، واالحتالل مستمر بأقل الخسائر، واتفاقات أوسلو دفنت، والمبادرات على اخت
دت، وما زالت إسرائيل دولة قوية مزدهرة!  والمستوطنات تكاثرت، والقدس المحتلة تقريبًا هوِّ

وبالمقابل، تحذر األدبيات اإلسرائيلية يوميًا من الخطر على مستقبل إسرائيل في ظل اليمين 
« آفا ايلوز»ل من ، شارك في كتابته ك«اليمين المتطرف يدمر إسرائيل»المتطرف. ففي مقال بعنوان 

اليمين اإلسرائيلي المتطرف يعمل ضد مصلحة األمة التي يتحدث »، يقول الكاتبان: «نتانئيل ب»و
 باسمها:

، وهما منظمتان غير صهيونيتين «يهدوت هتوراة»و« شاس»–يفضل بشكل واضح الحريديين  -1
 ويمنحهما حقوقًا إضافية. -في مواقفهما الدينية

رجية التي تتسبب في قطع العالقات بين إسرائيل والكثير من يهود العالم، يدعم السياسة الخا -2
 وبينها وبين حلفائها.

ال تهمهم  -الذين يمثل مصالحهم-يحول إسرائيل إلى دولة مع أغلبية عربية ألن المستوطنين  -3
لذي أصبح حقيقة أن إسرائيل ستكف عن كونها ديمقراطية، وتسيطر على أغلبية عربية بالقوة )األمر ا

 واقعًا قائمًا اآلن(.
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تنازل كليًا عن خلق مرحلة جديدة غير مسبوقة في التاريخ اليهودي، كما اقترحت الصهيونية  -4
 «.القديمة، وبدال من ذلك عاد إلى الهوية واإلرث اليهودي

اليمين يعتبر أن »يقول: « موشيه نغبي»كتب « ثقافة الفتك عند متطرفي اليمين»وفي مقال حول 
اية ردع اإلرهاب تبرر جميع الوسائل بما في ذلك العقاب القاسي بدون محاكمة، حتى ولو كان غ

الثمن إلحاق الضرر باألبرياء. إن حقيقة أن هذا الموقف لم يعد يقتصر على جماعة صغيرة بل يجد 
الشرعية عند أعضاء الكنيست وأشخاص في الحكومة والمؤسسة األمنية، هي دليل قاطع على 

ليس فقط الدم الفلسطيني هو المهدور بل أيضًا دم كل من »ويضيف الكاتب: «. ية إسرائيلحيوان
يحاول كبح تدهور دولة إسرائيل من دولة قانون إلى دولة فتك.. إن طلب متطرفي اليمين تحرير 
الصراع ضد اإلرهاب من القيود القانونية واألخالقية، وتحريضهم غير المحدود ضد من يريد اإلبقاء 

 «.لى هذه القيود، هو شهادة مزعزعة على استمرار ازدهار الثقافة السيئةع
العالقة بين اليمين »يقول: « آري شبيط»، كتب «اليمين ضد اليهود»من جهته، وفي مقال بعنوان 

اإلسرائيلي و)الشعب اليهودي( في السنوات األخيرة ازدادت خطورة. ودون معرفة أو قصد، تحول 
شباب يهود في شمال أميركا،  10قيقي على مستقبل يهود الشتات. فمن بين كل اليمين إلى تهديد ح

منهم يمثل االستيطان بالنسبة لهم عمال غريبًا، السيما وأن أغلبية اليهود في الشتات هم من  8هناك 
إلى « شبيط»ويخلص «. اإلصالحيين والمتجددين والعلمانيين الرافضين لمنح إسرائيل صبغة دينية

ليس فقط ال بي. دي. أس هي المشكلة، ليس فقط الالسامية الجديدة هي التهديد.. بل »القول: 
التحدي الحقيقي للدولة اليهودية والشعب اليهودي هو إدارة الظهر من شباب كثيرين، يعتبرون 

 «.إسرائيل قومية متطرفة حريدية
إلى األبد. ففي مقال إسرائيل تسير على طريق خطير، ومقارفاتها في فلسطين المحتلة لن تبقى 

استراتيجية اليمين تقوم على ادعاء كاذب بأن كل »بعنوان « آري شبيط»ساخر للمحلل السياسي 
نستطيع في النهاية تلخيص استراتيجية اليمين بهذه الكلمات: »، يقول: «شيء سيكون على ما يرام

د االحتالل اإلسرائيلي! كل شيء سيكون على ما يرام! الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ثائر ض
مليون إنسان تحول يأسهم إلى تهديد استراتيجي! بين البحر والنهر بدأ  1.8في قطاع غزة نسجن 

يبرز واقع دولة واحدة ال يمكن بأي شكل من األشكال أن تكون دولة يهودية وديمقراطية وصهيونية! 
خالقية لدولة إسرائيل! في الغرب المشروع االستيطاني يؤدي إلى نمو قوى ظالمية تشوه الصورة األ

 «.بدأوا ينظرون إلى إسرائيل كدولة آبارتايد مثيرة لالشمئزاز، كل شيء سيكون على ما يرام!
كون الدولة الصهيونية في فلسطين قد قامت على اإلرهاب واتخذته استراتيجية ثابتة لبقائها، جعل 

سة ليس ضد الفلسطينيين فحسب، بل حتى اليمين المتطرف يقوى عبر إثارة الكراهية واعتماده سيا
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ضد أي يهودي يخالف طموح ذلك اليمين وسياسته. ولطالما أكدت استطالعات الرأي العام 
اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة أن العقيدة اليهودية أضحت المحرك األول إلسرائيل تليها المصالح 

على منطق القوة والعنصرية واالستيطان، السياسية. وهذا كله لم يكن مستبعدًا، فإسرائيل القائمة 
فقدت قدرتها على التحول إلى دولة ديمقراطية ويهودية ومحتلة في آن معًا. وفعال، بات استمرار 

 الحال.. من المحال!
 25/12/2015، االتحاد، أبو ظبي
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  بالل ضاهر
ين اإلرهابيين، الذي كشفت عنه القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي، يبدو أن حفل زفاف المستوطن

أمس األربعاء، وضع الحكومة اإلسرائيلية في ورطة، جعلت رئيسها، بنيامين نتنياهو، ووزراءها 
يكررون وصف المشاركين في حفل الزفاف بأنهم إرهابيون. كذلك أصدر الشاباك بيانا قال فيه إن 

االعتداء اإلرهابي بإحراق عائلة الدوابشة في قرية دوما ينتمون لتنظيم إرهابي المشتبهين بارتكاب 
 يسعى إلى قلب نظام الحكم في إسرائيل.

ويستدل من تصريحات نتنياهو ووزرائه، وكذلك من بيان الشاباك، أن السلطات اإلسرائيلية تواصل 
 و أنها ال تنوي تشديد التعامل معهم.سياسة التعامل مع هذا التنظيم اإلرهابي بقفازات من حرير، ويبد

فعلى الرغم من تصريحات نتنياهو ووزراءه، إال أن الحكومة اإلسرائيلية لم تعرف هذا التنظيم 
اإلرهابي، وبالمناسبة اسمه 'تمرد'، على أنه تنظيم إرهابي، كما يوصي مسؤولون أمنيون سابقون، 

ل إن تعريف التنظيم بأنه إرهابي يعني أن أجهزة بينهم رئيس الشاباك األسبق عامي أيالون، الذي يقو 
األمن ستتعامل مع التنظيم وأعضائه على أنهم إرهابيون، وبطريقة مختلفة عن تلك التي يتعاملون 

 فيها معهم اليوم.
وفي الوقت الذي اعتقل فيه الشاباك والشرطة عددا من نشطاء التنظيم اإلرهابي، فإن األنظار، وعلى 

أيضا، تتركز على التحقيق مع المعتقلين وما إذا تعرضوا للتعذيب أم ال، ولقائهم مع ما يبدو الجهود 
محاميهم. وفي موازاة ذلك يواصل التنظيم اإلرهابي ارتكاب الجرائم، وأول من أمس ألقى إرهابيون 
يهود قنابل غاز مسيل للدموع إلى داخل بيت في قرية بيتيلو الفلسطينية قرب رام هللا. ويرى 

يرون، وبينهم إسرائيليون، أن تنظيم 'تمرد' أو 'شبيبة التالل' أو تنظيم 'تدفيع الثمن' ليست إال ذراع الكث
أو أذرع لالحتالل، ترتكب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين بهدف تيئيسهم ودفعهم إلى الرحيل. فرغم 

 بالحرية. آالف جرائم 'تدفيع الثمن' لم تُقدم الئحة اتهام ضد منفذيها الذين يتمتعون
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فإذًا أجهزة األمن ال تالحق أعضاء التنظيم. ويدل على ذلك حضور أعضاء فيه لحفل الزفاف 
الدموي لمستوطنين وطعنهم لصورة الطفل الرضيع الشهيد علي الدوابشة. وقد جرى الحفل قبل 

رة. أسبوع، لكن الشاباك والشرطة صادرا شريط التصوير ولم يكشف عنه سوى أمس في القناة العاش
 وال شك في أن إخفاء األمر ألسبوع يثير عالمات استفهام كثيرة وكبيرة.

إال أن األمر األهم هو أن أعضاء التنظيم اإلرهابي 'تمرد' والدائرة المحيطة بهم وتدعمهم، نمت في 
مستنقع سياسة حكومات إسرائيل اآلسن، مستنقع االحتالل واالستيطان ونفي وجود الفلسطيني 

يبالغ اإلسرائيليون الذين يتوقعون فيضان هذا المستنقع ليغرق إسرائيل نفسها بكل موبقاته وحقوقه. وال 
 وآفاته.

ليس بإمكان نتنياهو وحكومته االدعاء بأنه تجري محاربة اإلرهاب اليهودي، ألنه بكل بساطة ال 
نما العكس تماما. ما يجري اليوم، هو التحريض على تنفيذ المزيد  من الجرائم تدور حرب كهذه، وا 

بحق الفلسطينيين وتنفيذ اإلعدامات الميدانية بحقهم، بوتيرة متسارعة توحي بأن ما يحدث بات شبيها 
 بالتطهير العرقي.

 24/12/2015، 48عرب 
 
 نهاية حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين .44

  هنري سيغمان
ة، وال يمكن إال أن ، يتهم جون كيري بمعاداة السامي«نيويورك تايمز»إعالن مغرض في صحيفة 

 يكون مستوحى من مهارات جوزيف غوبلز في مجال العالقات العامة.
نيويورك »تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي، ظهر إعالن على صفحة كاملة من صحيفة  14في 
، اُتِهم فيه وزير الخارجية األميركي جون كيري بمعاداة السامية. أما َمصدر االتهام فهو «تايمز

حاخام »مولي بوتيتش، الذي أطلق على نفسه لقبًا بعيدًا كل البعد عن التواضع هو الحاخام ش
ومن المعروف عن هذا الحاخام أنه يلبي الحاجات الروحية لعمالق الكازينوات شيلدون «. أميركا

أديلسون، ممول المؤسسة التي يترأسها بوتيتش، والتي ُنشر اإلعالن باسمها. )وفي حين أن أمالك 
أقله  –إال أنه ال يملك الواليات المتحدة  -وتشمل كازينوات، والحزب الجمهوري  -كثيرة  أديلسون

 حتى اآلن. وبالتالي، قد تكون مزاعم بوتيتش بأنه حاخام أميركا سابقة ألوانها نسبيًا(.
إن مصدر الوحي المحتمل الوحيد لمضمون هذا اإلعالن هو مهارات جوزيف غوبلز، مسؤول 

هتلر، في مجال العالقات العامة، وكان اللقب الرسمي لهذا األخير هو وزير التنوير  الدعاية في عهد
العام. أما التنوير الذي أتى به بوتيتش )وعلى األرجح رئيسه أديلسون( في هذا اإلعالن، فجاء على 
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ويبرر على ما يبدو ذرف دماء »، «يحط من شأن حياة اليهود»شكل افتراء يفيد بأن الوزير كيري 
ينوي تقديم باليين الدوالرات إليران، كي تواصل السعي لتحقيق هدفها، أال وهو محو «، و«ليهودا

 «.إسرائيل عن الخريطة
يتناول هذا الكالم رجاًل معروفًا بدعمه المتواصل، والمستمر مدى الحياة، إلسرائيل والقضايا التقدمية 

يين. أما بوتيتش، فتتماشى ميوله أكثر واإلنسانية التي تكتسب أهمية بنظر معظم اليهود األميرك
بكثير مع ميول حكومات نتانياهو األربع، التي نجحت في إرساء معنويات جديدة في إسرائيل، تقبل 
في مجلس الوزراء مسؤولين أمثال ايليت شاكيد لتتبوأ منصب وزيرة العدل )نعم، العدل على أقل 

 «.ينجبن أفاٍع إرهابية صغيرة»ن اللواتي تقدير!(، مع أنها تدافع عن قتل أمهات الفلسطينيي
لقد أطلق بوتيتش اتهاماته المغرضة بحق الوزير كيري ألن هذا األخير قال إن العنف الفلسطيني 
ناتج، ولو جزئيًا، من اإلحباط الذي أصاب الفلسطينيين إزاء التوسيع العشوائي والمتزايد للمستوطنات 

لهدف األساسي من اتفاقية أوسلو، أال وهو التوصل إلى اإلسرائيلية، وهو توسيع يهدد بتقويض ا
اتفاقية سالم تستند إلى حل دولتين. بيد أن بوتيتش يعتبر األمر غير مقبول من الناحية األخالقية، 

واإلجراءات الدفاعية اإلسرائيلية. وقد أوردت صحيفة « اإلرهاب الفلسطيني»وهو يحاكي، بنظره، 
، أن هذه اإلجراءات باتت تشمل «بتسيليم»ة غير الحكومية الرائدة والمنظمة اإلسرائيلي« هلرتس»

 اآلن إعدامًا من دون أي محاكمة قضائية لفلسطينيين لم يشكلوا خطرًا على أي كان.
، عندما قال إن «أصداء معادية للسامية مغرضة وخبيثة»واتهم بوتيتش كيري أيضًا بعكس 

عنصري. مع أن بوتيتش لم يذكر أن ما سبق من المستوطنات قد تحول إسرائيل إلى دولة فصل 
كالم يتناول خطرًا سبق أن حذر منه معادون للسامية معروفون جدًا أمثال ديفيد بن غوريون، وأرييل 

يهود أولمرت، وشيمون بيريز، وجميعهم رؤساء وزراء إسرائيليون سابقون. يهود باراك، وا   شارون، وا 
ر إلى أن الطرفين مخطئان بالطريقة ذاتها خاطئة فعاًل، ولكن فقط ُتعتَبر المعادلة األخالقية التي تشي

ألنه يستحيل إجراء أي معادلة أخالفية بين العنف الصادر عن محتل نافذ، وذاك الصادر عن 
ضحية خائرة القوى. وفي هذا السياق، سبق أن لفتت الصحافية أميرة هاس، وهي كاتبة عمود في 

قاتلون دفاعًا عن حياتهم وعن تواصل تواجدهم في وطن، في حين ، إلى أن الفلسطينيين ي«هلرتس»
 أن إسرائيل تقاتل في سبيل مواصلة احتاللها.

في باريس « داعش»من غير المفاجئ أن يكون نتانياهو قد حاول استغالل عمليات اإلعدام برعاية 
رقية. لكن ال مجال لتبرير السلوك اإلسرائيلي إزاء الفلسطينيين في األراضي المحتلة والقدس الش

فهي دولة ال تبقي العرب محتجزين خلف جدران فاصلة، وحواجز  –للمقارنة بين الوضع في فرنسا 
 والوضع في إسرائيل. –على الطرقات، ونقاط تفتيش مذلة 
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ثمة نكتة قديمة عن أم يهودية ابنها مجند في جيش القيصر الروسي. ولحظة افتراقهما، أوصت ابنها 
أطلق النار على تركي، ثم خذ قسطًا من الراحة. وأطلق النار على »سه. وقالت له: بعدم إنهاك نف

لكن يا أمي، ماذا لو أطلق التركي النار »وسألها االبن: «. تركي آخر، وخذ قسطًا آخر من الراحة
 ؟«ولماذا يطلق النار عليك؟ ماذا فعلت له»؟ أجابت األم في حيرة من أمرها: «علي

لسطينيين، الذين داس اإلسرائيليون على رقابهم طوال نصف قرن، قرروا الهجوم ما يحصل هو أن الف
على محتليهم. ويقول اإلسرائيليون إن مطلبهم الوحيد هو أن ُيتَركوا على حالهم كي يواصلوا الدوس 
على رقاب الفلسطينيين. وكم من مرة أصر بنيامين نتانياهو أن أحدًا ال يريد السالم بقدر ما يريده 

 سرائيليون!اإل
واصلت الحكومات اإلسرائيلية المتتالية احتاللها للفلسطينيين طوال نصف قرن، عبر أعمال العنف 
المميتة التي شنها جيشها. وبالتالي، بأي حق تطالب إسرائيل الفلسطينيين بالتخلي عن كفاحهم 

لعنف في سبيل نيل العنيف لوضع حد للقمع الذي يتعرضون له؟ هل ُيعتبر لجوء الفلسطينيين إلى ا
أقل شرعية  –في القانون الدولي « القواعد اآلمرة»وهو من  –الحرية وامتالك الحق بتقرير مصيرهم 

 من لجوء إسرائيل إلى العنف لحرمانهم من حريتهم وحقهم في تقرير مصيرهم؟
ابية في الواقع، ما من طرف أصر على حق المقاومة العنيفة لالحتالل أكثر من المجموعات اإلره

، «إرغون»اليهودية في الحقبة السابقة لنشوء الدولة. وفي هذا اإلطار، ال بد من التذكير بمنظمة 
برئاسة مناحيم بيغن، التي مارست أعمااًل إرهابية بحق المحتلين البريطانيين في الحقبة السابقة لنشوء 

ًا للحكومة في إسرائيل، والذي الدولة. وهنا، يمكن الكالم أيضًا عن إسحاق شامير، الذي انُتِخب رئيس
ال »، قائاًل: «ليحي»وقد كتب في المجلة التابعة لمنظمته اإلرهابية، «. شتيرن»كان يترأس منظمة 

األخالقيات اليهودية وال التقاليد اليهودية قادرة على استبعاد اإلرهاب كوسيلة قتال... فاإلرهاب بنظرنا 
ظل الظروف الراهنة وال شك في أن الدور الذي يؤديه  هو جزء من المعركة السياسية المستمرة في

، أن اإلرهاب اليهودي «ضحايا الحق»وسبق لبني موريس أن وثق في كتابه، وعنوانه «. كبير
يبرر بوتيتش كالمه قائاًل إنه ال يمكن القيام بمقارنة أخالقية بين الضحايا  استهدف مدنيين عربًا.

من بأن الفلسطينيين الذين عاشوا طوال نصف قرن في ظل وطغاتهم، ولكنه، شأنه شأن سيده، يؤ 
االحتالل اإلسرائيلي هم الطغاة، وأن محتليهم اإلسرائيليين هم الضحايا. وبصفتي شخصًا ولد في 
ألمانيا وعاش لمدة سنتين في ظل االحتالل النازي، ونظام فيشي الذي حشد اليهود لترحيلهم إلى 

ومة نتانياهو أن وجهة نظرهما كانت ستنال إعجاب جوزف أوشفيتز، أؤكد لبوتيتش ولرئيس حك
 غوبلز، الذي آمن فعاًل بأن الشعب األلماني هو ضحية اليهود.

 25/12/2015، الحياة، لندن
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 بجواز سرقة الزيتون الفلسطيني! الحاخامعندما يفتي  .45
 الكسندر يعقوبسون

خام شموئيل الياهو، حاخام جواب الحا األخيرةنشر في اآلونة « عالم صغير»في مجلة الكنيس 
 أشجارهل من المسموح قطف »حول سؤال  األعلىمدينة صفد وعضو في مجلس الحاخامات 

الزيتون التي يقول العرب  أشجارمعظم »جواب الحاخام: « ؟ارض إسرائيلزيتون تعود للعرب في 
الجليل وفي  ، وهكذا يتصرفون فياألراضيإنها لهم ليست لهم، ومن عادة البدو في النقب سرقة 

 «. يهودا والسامرة
لم تقل، فال شك أن هذا ما يقوله الحاخام للسائل: من  –مسموح سرقة العرب  –رغم أن الكلمات 

التي زرعت عليها أشجار الزيتون ليست له بل  األرضالمسموح سرقة زيتون من فالح عربي. الن 
 قام بسرقتها. 
أبيه الحاخام  ألقوالأعلن عن تأييده  2002ي العام مشابهة. ف أشياءقال الحاخام  أيضافي السابق 

الفلسطينيين  أراضيمردخاي الياهو الذي قال بشكل واضح انه من المسموح قطف الزيتون من 
هي ارض تابعة لليهود، والعربي الذي يزرع شجرة في هذه « ارض في إسرائيل» أيبحجة أن  وأخذها

 االرض ال يستحقها وال يستحق ثمارها. 
 أرضهريقة مختلفة قليال في تبرير السرقة لكن النتيجة واحدة: ارض الفالح العربي ليست هذه ط
 ، ومن المسموح سرقة ما يزرعه. أشجارهليست  وأشجارهفعال، 

يوجد للقانون اإلسرائيلي ما يقوله بهذا  أالهذه أقوال حقيرة وال حاجة لمناقشة من يقولها. ولكن 
يسمح وبشكل علني بتنفيذ مخالفات جنائية ضد مجموعات عرقية الشأن؟ الحاخام شموئيل الياهو 

 بسبب المزايا السلبية التي ينسبها لهم بشكل جماعي. 
« المناطق»الن ظاهرة سرقة الزيتون من الفلسطينيين في  –السؤال بعيد عن أن يكون افتراضيا 

 معروفة والحاخام يشجع بشكل علني الخارجين عن القانون. 
 تحريضا على العنصرية فما هو التحريض، إذًا.   لم يكن هذا إن
معظم اليهود سارقون، هل يشك  أنرجل دين خارج البالد كان سينشر إذنا بسرقة اليهود بحجة  أي
العداء ضد  أوبأن هذا تحريض على الالسامية. يتحدث القانون عن التحريض على العداء  أحد

مثال أوضح من هذا المثال، حيث تتم المخالفات القومي أو العرقي. ال يوجد  أصلهمالناس بسبب 
مشاعر العداء تجاه  إثارة إلىالجنائية ضد مجموعات معينة بسبب أصلها. حين يسعى شخص 

مجموعة معينة دون تعبير عملي يمكن االدعاء أن محاكمته ستلحق الضرر بحرية التعبير، ولكن 
داء فعلي يجب أن يواجهه القانون الجنائي حين يشجع المخالفات الجنائية ضد تلك المجموعة فهذا ع
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تشكل مخالفة  أقوالهالحاخام الياهو موظف جمهور وال شك في أن  أندون تردد، خصوصا 
 انضباطية. 

توجهت عضو الكنيست ياعيل غيرمن في هذا الشأن للمستشار القضائي للحكومة وطلبت فتح 
نظرية »ائي عدم محاكمة أعضاء تحقيق بسبب التحريض على العنصرية، وقرر المستشار القض

 األيامالحرب وليس  أوقاتتحت حجة أن أقوالهم الخطيرة كانت نظرية فقط، وتحدثت عن « الملك
بشكل خاص. هنا يدور « عرب إسرائيل»بشكل عام وليس على  األغيارالعادية، وتسري على 

رب. هل توجد فرصة وليست مرتبطة بالح« عرب إسرائيل»الحديث عن مسألة فعلية المقصود منها 
 هذه المرة لتطبق العدالة؟

 «هآرتس»
 25/12/2015، األيام، رام هللا
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