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  السلطة:
 5 بمدينة بيت لحم قداس منتصف الليل في كنيسة المهد عباس يحضر  2.
 5 البرغوثي: قمع مسيرة البيرة مخالف لإلجماع الوطني بدعم االنتفاضة  3.
 6 غرب رفح الداخلية الفلسطينية تدعو مصر للتحقيق بجريمة قتل فلسطينيغزة:   4.
 7  بالضفة "داعشتنظيم "من  ناشطاً  22: اعتقلنا "يديعوت"مسؤول فلسطيني لـ  5.
 7 فلسطينيين هددوا بتخريب احتفاالت الميالد "متطرفين"السلطة تعتقل   6.
 7 وظيفي يؤدي دور المهم في الحفاظ على أمن االحتالل السلطة كيان باسم الزعارير:  7.

 
  المقاومة:

 8 كتائب القسام: سنبقى نعد لمرحلة التحرير القادمة  8.
 8 : قمع مسيرة رام هللا محاولة إلجهاض االنتفاضةحماس والجهاد  9.

 9 لصد مسيرة رام هللا السلطة أمنتدين العنف من قبل  منظمة التحريرفصائل   10.

 9 صاروخًا تجريبياً  12حماس أطلقت مصادر إسرائيلية:   11.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 10 دية إسرائيل"كتابًا يؤكد "يهو  1948فلسطينيي وزارة التعليم تفرض على   12.
 12  شهد مواجهات سياسية وأمنية أوسع مع الشعب الفلسطينيست 2016سنة جلعاد:   13.
 13 تهامن أن يلحق فيديو "حفل الدم" أضرارًا بسمعتتخوف الخارجية اإلسرائيلية   14.
 14 اعي "حفل الدم" اليهودي: الشاباك هو من قتل عائلة دوابشة!ر   15.
 14 حاخامات يهود: نشعر باشمئزاز من فيديو "حفل الدم"  16.
 15 استقالة ضباط كباربعد  دعوة إسرائيلية لبحث برلماني في "إخفاقات الحرب على غزة"  17.
 15 الذي اغتال القنطار حاول اصطياد عدة عصافير بضربة واحدة :ألكس فيشمان  18.
 16 2015" في سنة إسرائيل"ألف يهودي هاجروا إلى  ثالثون  19.
 16 ش اقتحام منطقة إقامتهلعباس بسبب محاولة الجي نتنياهو يقدم اعتذاراً   20.

 
  :األرض، الشعب

 17 ألف مصاب منذ تشرين أول 15شهيدًا وأكثر من  137الصحة: وزارة   21.

 17 على الحدود بالرغم من إعالمهم أنه يعاني اضطرابات عقلية جنود مصريون يقتلون فلسطينياً   22.

 18 خطيب األقصى: ال عزة وكرامة لألمة إال بتحرير القدس  23.

 18 الشيخ عزام الخطيب: لن نسمح برفع العلم الصهيوني فوق المسجد األقصى  24.

 19 خالل مواجهات في بيت فوريك إصابات خمس  25.

 19 بعد احتجاز جثامينهم ء أبنائهمأعضاي الشهداء يتهمون الكيان اإلسرائيلي بسرقة أهال  26.

 20 شعارات معادية للعرب في صفد  27.

 20  إصابة طفل بالرصاص الحي في كفر قدوم  28.
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 21  ما عن القدس ويعتصمان في مقر "الصليب األحمر"مقدسيان يرفضان تنفيذ أمر إبعاده  29.

 21 التعذيب.. سياسة صهيونية إلخضاع األسرى: تقرير  30.

 23 نقابة الصحفيين: قمع أمن الرئاسة لوسائل اإلعالم مساٌس بالحريات  31.

 23 حركة اإلسالمية".. ملتقى شعبي ضد السياسات اإلسرائيليةخيمة مناصرة "ال  32.
 

  : ثقافة
 24 .. ظالل األحداث"إسرائيل والربيع العربي"صدور كتاب   33.
 25 : الطاقة والسياسة"بترول شرق المتوسط"  34.

 
  عربي، إسالمي:

 25 ماليزيا تمنع رياضيين إسرائيليين من دخول أراضيها  35.
 

  دولي:
 26 كيةيتحتل أجندة المرشحين المحتملين للرئاسة األمر  "إسرائيل"  36.

 
  حوارات ومقاالت:

 28 بشارة عزميفلسطين...  عن رائجة عبارة تدقيق في  37.

 30 عامر أبو عدنانالفلسطينّية...  السلطة تفكيك إسرائيل تبحث حين  38.

 33 شراب صادق ناجى. داألولويات...  وسؤال فلسطين  39.

 35 جرايسي برهومأزماتها...  من أضعف إسرائيل  40.

 37 آري شبيط... تتحّول إسرائيل إلى دولة ظالميةحتى ال   41.
 

 38 :كاريكاتير
*** 

 
 

  وقطاع غزة الغربية شهيدان وعشرات اإلصابات إثر مواجهات بالضفة .1
قتلت قوات االحتالل شابا وسيدة إثر مواجهات وعملية إعدام بالضفة  :"القدس" دوت كوم -رام هللا 
 قطاع غزة، اليوم الجمعة.الغربية و 

عاما( من بلدة سلواد شرق رام هللا عند المدخل  40وأعدم جنود االحتالل السيدة مهدية إبراهيم حماد )
 الغربي لبلدتها، بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس هناك، فيما أكدت مصادر محلية أن الشهيدة وهي
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ولها لموقع تمركز الجنود فاستشهدت أم ألربعة أطفال تعرضت لوابل من الرصاص الحي قبل وص
 على الفور واختطف جيش االحتالل جثمانها.

عاما( إثر إصابته برصاصة في الرأس، خالل  22وفي قطاع غزة، استشهد الشاب هاني وهدان )
 مواجهات اندلعت قرب موقع ناحل عوز العسكري شرق حي الشجاعية إلى الشرق من غزة.

ي أكثر من منطقة حدودية بالقطاع، وفي رام هللا والخليل وبيت لحم مواجهات فالجمعة واندلعت يوم 
 ونابلس بالضفة الغربية.

ففي رام هللا، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي وعدد آخر باالختناق، إثر 
 مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون شماال وفي بلعين وقرب سجن "عوفر" العسكري غربا.

محلية، بأن مواجهات اندلعت في محيط مخيم الجلزون، أصيب على إثرها ثالثة  وأفادت مصادر
شبان بالرصاص المطاطي في األطراف السفلية، وأصيب رابع بقنبلة غاز في الوجه، مضيفة، أن 

 إصابات المواطنين األربعة استدعت نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العالج.
القدم خالل مواجهات اندلعت قرب سجن عوفر العسكري المقام كما أصيب مواطن بعيار ناري في 

على أراضي بيتونيا، وأصيب عدد آخر بالرصاص المعدني وباالختناق، وتم تقديم العالج لهم 
 ميدانيا.

وفي بلعين، أصيب العشرات بحاالت اختناق إثر اعتداء قوات االحتالل على مسيرة انطلقت باتجاه 
 البلدة.الجدار المقام على أراضي 

وأفاد شهود عيان، بأن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز بكثافة على 
 المتظاهرين عند وصولهم لمنطقة الظهر، والحقوهم في حقول الزيتون حتى مشارف القرية.

شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في مواجهات مع قوات االحتالل  عشرةهذا وأصيب 
 يت لحم، وبلدتي الخضر ومراح رباح جنوب المدينة.بمدينة ب

وأفادت مصادر طبية، أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني وقدم لهما العالج ميدانيا، خالل 
 المواجهات التي اندلعت قرب مسجد بالل بن رباح عند المدخل الشمالي لبيت لحم.

في منطقة أم ركبة جنوب بلدة وأضافت، أن ثالثة شبان آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني أيضا 
الخضر، كما أصيب خمسة آخرون في المواجهات ببلدة مراح رباح، أحدهم كانت إصابته في البطن 

 جاال لتلقي العالج، حيث وصفت حالته بأنها مستقرة.واستدعت حالته نقله إلى مستشفى بيت 
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ت اختناق، إثر وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بحاال
وأفادت مصادر طبية،  مواجهات اندلعت في منطقة راس الجورة بالمدينة وفي بلدة بيت امر شماال.

بأن اإلصابات بالرصاص كانت في األطراف السفلية وتم التعامل معها ميدانيا، ووصفت بأنها 
 طفيفة.

لدة بيت فوريك شرق وفي نابلس، أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي خالل مواجهات اندلعت في ب
 المدينة، كما أصيب شابان آخران بالرصاص المطاطي.

مواطنا بالرصاص الحي خالل مواجهات اندلعت مقابل موقع ناحل عوز العسكري  26هذا وأصيب 
 شرق الشجاعية، وشرق مخيم البريج وشرق الشجاعية، في قطاع غزة.

 25/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 بمدينة بيت لحم منتصف الليل في كنيسة المهد قداس عباس يحضر .2
شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قداس منتصف الليل بكنيسة المهد : بيت لحم )وام(

 بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة بمناسبة االحتفال بعيد الميالد حسب التقويم الغربي.
لفلسطيني رامي الحمد هللا وعدد من القيادات الفلسطينية حضره رئيس الوزراء ا الذيوقد أقام القداس 

البطريرك فؤاد طوال بطريرك القدس واألردن وسائر الديار المقدسة بمشاركة لفيف من المطارنة  -
واألساقفة وكبار رجال البطريركية وعدد من أبناء الرعية ووفود دبلوماسية وأخرى جاءت من خارج 

 بة.فلسطين لالحتفاء بهذه المناس
كما شارك الرئيس الفلسطيني في عشاء الفرنسيسكان الذي أقيم في بيت لحم بالمناسبة نفسها. وقدم 
عباس التهاني باسمه والشعب الفلسطيني وقيادته للمسيحيين بأعياد الميالد مؤكدا أن فلسطين ستبقى 

لتي يطلق عليها أرض السالم. وقال: "نحن لن نحيد عن طريقنا طريق السالم والمسيرات السلمية ا
االحتالل الرصاص الحي من مسافة مائة متر أو مائتي متر ويقتل الناس. وبالرغم من ذلك ستبقى هذه 
 المسيرات سلمية ونريد أن نصل إلى حل سلمي بمفاوضات سلمية حتى يحل السالم في أرض السالم".

 26/12/2015االتحاد، أبو ظبي، 

 
 جماع الوطني بدعم االنتفاضةمسيرة البيرة مخالف لإل قمعالبرغوثي:  .3

طالب رئيس المبادرة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي، المسؤولين : مصطفى البرغوثي –رام هللا 
عن قمع مسيرة البيرة، بمراجعة مواقفهم، مشددًا على أن ما جرى غير مقبول، ويخالف اإلجماع 
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لقناة األقصى الفضائية، عصر  وقال البرغوثي، في تصريحات الوطني على المضي في االنتفاضة.
: "ما جرى غريب ومناقض لإلجماع، فوجئنا بأن األجهزة األمنية منعت المسيرة 25/12الجمعة 

المتجهة إلى حاجز بيت إيل"، الفتًا إلى أنه كان ضمن هذه المسيرة التي دعت لها الفصائل الوطنية 
يت إيل"، على المدخل الشمالي وشدد على أن حاجز "ب من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

للبيرة، مثله مثل مخيم قلنديا في القدس المحتلة، ومحيط مستوطنة "بيسغوت" هي ساحات مواجهات 
 منذ بدء االنتفاضة، وكان كذلك في انتفاضة القدس في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ية التي تحظى بإجماع الجميع واستغرب أن يجري قمع المسيرة، رغم أنها تندرج ضمن المقاومة الشعب
 عليها، منتقدًا عملية القمع التي تمت على الهواء مباشرة.

كان هناك أي مالحظة يتوجب إرسالها قبل المسيرة، بداًل من  مواقفهم، ولووقال: "عليهم أن يراجعوا 
 أن نظهر غير موحدين أمام االحتالل بالشكل الذي جرى".

 25/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الفلسطينية تدعو مصر للتحقيق بجريمة قتل فلسطيني غرب رفح الداخليةغزة:  .4

قتل جنود مصريين لشاب فلسطيني ُيعاني الفلسطيني أدانت وزارة الداخلية واألمن الوطني  :غزة
اضطرابات نفسية وعقلية بعد تجاوزه الحدود البحرية الفلسطينية المصرية بأمتار قليلة غرب مدينة 

في تصريح  ،وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم جنوب قطاع غزة أول أمس الخميس.رفح 
نشره مساء الجمعة على صفحته بموقع "فيس بوك": " ندين بشدة هذا الفعل المستهجن والمنافي لكل 

والجنود "، داعيًا السلطات المصرية لفتح تحقيق عاجل ومحاكمة الضباط اإلنسانيةالقوانين واألعراف 
 المسؤولين عن هذه الجريمة.

اسحاق  وأضاف "المشاهد الصادمة التي بثتها وسائل اإلعالم إلعدام المواطن المضطرب نفسيا وعقلياً 
حسان ظهر الخميس الماضي على يد الجيش المصري على بعد أمتار من حدود رفح؛ تظهر مدى 

في وضح النهار، بالرغم من أن الشاب كان  وأشار إلى أن حالة اعدام الشاب بدم بارد بشاعة الفعل".
شارات  أعزال وعاريا تمامًا. ونوه البزم إلى أن الجنود المصريين رفضوا االستجابة لصرخات ونداءات وا 

 رجال األمن الفلسطيني بعدم قتل الشاب؛ إال أنهم أصروا على إعدامه دون مراعاة إلخوة الجوار.
 26/12/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 بالضفة  "داعشتنظيم "ناشطا من  22مسؤول فلسطيني لـ يديعوت: اعتقلنا  .5
ناشطا من "داعش" في الضفة  22قال مصدر أمني فلسطيني إن األجهزة األمنية اعتقلت  :القدس

وأضاف المصدر الذي لم  الغربية، وفقا لما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية، اليوم الجمعة.
الصحيفة هويته، أن األجهزة األمنية اعتقلت اثنين من عناصر التنظيم في قلقيلية الليلة تكشف 

 16وأشار المصدر إلى أن  الماضية، مشيرا إلى أن جميع المعتقلين تم تحويلهم لالعتقال اإلداري.
جيا شخصا اعتقلوا من مدينة بيت لحم لوحدها و"جميعهم من السلفيين المتطرفين المرتبطين أيديولو 
 مع داعش"، مبينا، أن اعتقالهم تم تحسبا من تخطيطهم لهجمات خالل أعياد الميالد في المدينة.

 25/12/2015القدس، القدس، صحيفة  عموق
 

 فلسطينيين هددوا بتخريب احتفاالت الميالد "متطرفين"السلطة تعتقل  .6
لشبان والفتية الذين هددوا السلطة الفلسطينية في األيام األخيرة مجموعة من ا هللا: اعتقلترام  

بتخريب احتفاالت عيد الميالد المجيد في بيت لحم في الضفة الغربية. وجاءت االعتقاالت بعد توزيع 
بيان في مدينة بيت لحم يطالب بعدم إقامة احتفاالت لمناسبة عيد الميالد العام الحالي بسبب الهبة 

سطينية شابْين شمال الضفة للتحقيق معهما في واعتقلت أجهزة األمن الفل الشعبية وسقوط الشهداء.
حرق شجرة الميالد في بلدة الزبابدة ذات الغالبية المسيحية قرب مدينة جنين شمال الضفة. وقال 

 إن المعتقلين يخضعون للتحقيق في الحادث. "الحياة"محافظ جنين إبراهيم رمضان لـ
ل اسم إحدى المجموعات المتطرفة وزع في أن بيانًا يحم "الحياة"وأكدت مصادر أمنية فلسطينية لـ

بيت لحم مطالبًا بعدم االحتفال بعيد الميالد المجيد العام الحالي. وأضافت أن األجهزة األمنية 
 15تعاملت بجدية كبيرة مع هذه التحذيرات، وشنت حملة اعتقاالت في صفوف المشبوهين طاولت 

للتحقيق. وقللت من شأن البيان الذي حمل شخصًا في منطقة بيت لحم، مشيرة إلى أنهم يخضعون 
اسم مجموعة متطرفة، مشيرة إلى عدم وجود منظم للحركات اإلسالمية المتطرفة في البالد، وأن هذه 

 المجموعات تحمل أفكارًا متطرفة.
 26/12/2015الحياة، لندن، 

 
 لالسلطة كيان وظيفي يؤدي دور المهم في الحفاظ على أمن االحتال  باسم الزعارير: .7

قال النائب في التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير واإلصالح باسم الزعارير، إن السلطة : رام هللا
الفلسطينية كيان وظيفي يؤدي دور المهم في الحفاظ على أمن االحتالل، ولذلك فإن االحتالل ال 
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يرية التي كانت في يفرط بها ما دامت كذلك، منوًها إلى أن اعتداء أمن السلطة على المسيرة الجماه
 طريقها لحاجز بيت إيل في رام هللا، سلوك معاكس تماما إلرادة الشعب الفلسطيني.

وأشار الزعارير في تصريح صحفي له، إلى أن االعتداء الذي يصفه المراقبون بالقاسي والمفرط في 
 بالالزم.اإليذاء، هو رسالة سلبية لشعبنا وانتفاضته، ورسالة طمأنة لالحتالل بأنها تقوم 

ا يزال يتوقع األفضل واألقرب موشدد النائب على أنه بالرغم من كل ذلك، فإن الشعب الفلسطيني 
إلرادته وحقوقه من السلطة وأجهزتها األمنية، وتابع "شعبنا يمهل ويصبر طمعا في التغيير والعودة 

رسالة شعبها، وليس إلى الرشد، لكنه ال يصبر إلى األبد، ونأمل من السلطة وأجهزتها أن تلتقط 
وطالب الزعارير مؤسسات حقوق اإلنسان التي وصفها بأنها "ال زالت متقوقعة تتعامى  رسالة أعدائه".

عن الكثير من االنتهاكات"، بأن تجسد رسالة مؤسساتها بموضوعية دون خوف من أحد أو طمعا في 
 رضى آخر، وأن تنحاز فقط لإلنسان وحقوقه.

 25/12/2015، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 نعد لمرحلة التحرير القادمة سنبقىكتائب القسام:  .8

تعهدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، بتخريج جيل نخبوي مقاوم أمثال مالك : غزة
وقال متحدث باسم الكتائب خالل حفل تأبين  أحمد الجعبري، الذي قضى بعد حادث سير قبل أيام.

د أحمد الجعبري في غزة مساء الجمعة، إن "كتائب القسام ستبقى تعد يالشه نجل القيادي في القسام
وأضاف: "إن عهد القسام أن تبقى شعلة  لمرحلة التحرير القادمة بهمم وسواعد أبطالها الميامين".
)الضفة الغربية( التي تشهد منذ ثالثة شهور  المقاومة ملتهبة في كل مكان، خاصة في ضفة العياش

 ركة أثخنت في االحتالل ومغتصبيه".انتفاضة مبا
 25/12/2015، قدس برس

 

 مسيرة رام هللا محاولة إلجهاض االنتفاضة قمع: حماس والجهاد .9
، لمسيرة الجمعة استنكرت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، قمع السلطة الفلسطينية، يوم: رام هللا

 الفصائل والقوى الوطنية بمدينة رام هللا.
حركة "الجهاد اإلسالمي" بالضفة الغربية، خضر عدنان، أن قمع أمن السلطة ورأى القيادي في 

واستنكر عضو لجنة الحريات، خضر  الفلسطينية للمسيرة "خلط لألوراق، وانتهاك صارخ للحريات".
اعتداء أمن السلطة بزي مدني على المشاركين في المسيرة، ومنع  عدنان، في حديث لـ"قدس برس"،

وكان جهاز "أمن الرئاسة" التابع لرئيس السلطة  من التصوير وانتهاك حريتها.الطواقم الصحفية 
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الفلسطينية، محمود عباس، قمع مسيرة للقوى والفصائل بمدينة رام هللا، ومنعها من الوصول لمحيط 
 مستوطنة "بيت إيل" لالشتباك مع االحتالل.

 25/12/2015فلسطين أون الين، 
 

 لصد مسيرة رام هللا السلطة أمنعنف من قبل تدين ال منظمة التحريرفصائل  .11
قمع بجهاز "أمن الرئاسة" التابع لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس،  قام يوسف الشايب:

مسيرة للقوى والفصائل بمدينة رام هللا، ومنعها من الوصول لمحيط مستوطنة "بيت إيل" لالشتباك مع 
ل منظمة التحرير "إقدام أجهزة أمن السلطة مجموعة من فصائ أكدتمن جهتها،  االحتالل.

على التعرض لمسيرة سلمية حاشدة نظمتها ودعت  25/12/2015الفلسطينية، بعد ظهر أمس الجمعة 
لها فصائل وقوى من منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت متوجهة نحو حاجز بيت ايل االحتاللي، 

 ية والنسائية."وشارك فيها صف عريض من القيادات الوطنية والمجتمع
وقالت الفصائل في بيان لها "قام المئات من عناصر األجهزة األمنية ومن بينهم عدد كبير ممن 
ارتدوا الزي المدني بوقف تقدم المسيرة، ثم االعتداء العنيف وغير المبرر بالضرب المبرح على 

واطنة ومواطنا م 33عشرات الشبان والشابات مستخدمين الهراوات والعصي ما أدى إلى إصابة 
في الهالل األحمر الفلسطيني، وعدد من  اإلسعافبكسور ورضوض متفاوتة، من بينهم أحد عناصر 

الصحافيين الذين جرى تحطيم ومصادرة معداتهم، كما جرى نقل خمسة من المصابين إلى مستشفى 
والفصائل المشاركة  البيان، الذي تلقت "األيام" نسخة عنه، أمس: "إن القوى وأضاف رام هللا للعالج."

في المسيرة وهي الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، 
ومنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية )الصاعقة( تعرب عن بالغ إدانتها واستغرابها لهذا السلوك 

 العنيف وغير المبرر والخارج عن تقاليد شعبنا الوطنية."
 26/12/2015رام هللا،  األيام،

 

 صاروخًا تجريبياً  12حماس أطلقت مصادر إسرائيلية:  .11
الجناح العسكري لحركة  ،قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مقاتلي كتائب القسام :القدس المحتلة

الجمعة وذلك في رشقة  أمسصاروخًا تجريبيًا باتجاه البحر صباح  12في قطاع غزة أطلقوا  ،حماس
" المقرب من الجيش اإلسرائيلي أن حماس أطلقت 0404وذكر موقع " نذ أشهر.هي األشد م

 الصواريخ في محاولة لتحسين أداء الصواريخ ودراسة ثغراتها.
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صواريخ تجريبية من منطقة وسط  10من جهته قال موقع "واال" العبري إن كتائب القسام أطلقت 
 منطقة رفح جنوبي القطاع.القطاع باتجاه البحر، فيما أطلقت صاروخين آخرين من 

 26/12/2015الرأي، عمان، 
 

 كتابًا يؤكد "يهودية إسرائيل" 1948فلسطينيي وزارة التعليم تفرض على  .12
ضـــربت وزارة  ،أســـعد تلحمـــي ،الناصـــرة، نقـــاًل عـــن مراســـلها فـــي 26/12/2015 ،الحيـــاة، لنـــدننشـــرت 

بعة قضايا التعليم فــي المجتمــع العربــي التربية والتعليم اإلسرائيلية عرض الحائط باحتجاجات لجنة متا
وأســـاتذة جـــامعيين احتجـــوا علـــى كتـــاب جديـــد لتـــدريس موضـــوع "المواطينـــة" لطـــالب المـــدارس الثانويـــة 
العربيــة، وأعلنــت رســميًا أنهــا ســتترجم الكتــاب مــن العبريــة للعربيــة وتفرضــه علــى المــدارس العربيــة مــع 

ووصــف المحتجــون تعنــت  النظــام الــديموقراطي.الكراس الخاص للمعلمين بتفسير مصطلحات تتعلق ب
الـــوزارة بأنـــه "محاولـــة لفـــرض الروايـــة اليهوديـــة القوميـــة علـــى الطـــالب العـــرب مـــن خـــالل تجاهـــل تـــام 

"هــي دولــة يهوديــة  "إســرائيل"لقضاياهم، وتفضيل يهودية الدولة على ديموقراطيتها"، إذ يكرر مــرارًا أن 
 هامش"، كما أكد أحد األساتذة الجامعيين.قومية"، وذلك بهدف "إقصاء العرب إلى ال

ـــيم العربـــي" بعثتـــا قبـــل  وكانـــت "لجنـــة المتابعـــة العليـــا للجمـــاهير العربيـــة" و"لجنـــة متابعـــة قضـــايا التعل
كمــا قــدم  أسبوعين برسائل احتجاج إلى الوزارة أكدتا فيها أن المدارس العربية ستقاطع الكتــاب الجديــد.

خيــرًا احتجاجــًا علــى "التجاهــل أوزارة التعلــيم عمــرو اغباريــة اســتقالته عضو اللجنة المهنية االستشارية ل
 المثير لالستفزاز للطالب والمعلم العربي".

أن الهــدف مــن الكتــاب الجديــد هــو "إثــارة ســجال معمــق وجــدي فــي  أيــاموادعــت الــوزارة فــي ردهــا قبــل 
خــالل اطالعهــم علــى  الصفوف ومنح الطــالب فرصــة مناقشــة الراء المختلفــة فــي قضــايا الســاعة مــن

ــم تشــرك ممثلــين عــن جهــاز  المســائل موضــع الخــالف فــي المجتمــع اإلســرائيلي"، لكنهــا أقــرت بأنهــا ل
 التعليم العربي قبل وضع الكتاب الجديد.

وقــدم عــدد مــن األســاتذة الجــامعيين اليهــود مالحظــات انتقــاد للكتــاب، ورأى البروفســور دان أفنــون مــن 
ل سابقًا وضع مضمون من دون بحث وفي شكل أحادي الجانــب يــرجح الجامعة العبرية أنه "لم يحص

منهج التعليم التجاه يهودي قومي". وأشار إلى شطب عدد من المصطلحات األساسية الواجب تلقينها 
فــي المقابــل  للطالب، مثل "التعددية الحزبيــة" و"التــوتر بــين الحريــة والمســاواة وســبل تســويته"، بينمــا تــم  

 ضامن بين المجموع اليهودي، وليس بين مواطني الدولة"."التأكيد على الت
الثقافــة "ومــن األمثلــة التــي يوردهــا المحتجــون علــى المضــمون أن الكتيــب الموجــه للمعلمــين يــرى أن 

السياسية الديموقراطية ليست بالضرورة شرطًا لتعريف الدولة كديموقراطية" إنما "الدولة القومية اإلثنيــة 
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لتضــامن القــوي بــين غالبيــة المــواطنين بســبب الصــلة القوميــة بيــنهم". ويــدعي الثقافيــة هــي األســاس ل
اإلسرائيلي هو "ادعاءات علــى قيــام الدولــة بمصــادرة  -أحد أسباب الصراع العربي  أنواضعو الكتاب 

أراض"، وأن المــواطنين العــرب بمعظمهــم يــرون أنفســهم جــزءًا مــن األمــة العربيــة الكبــرى. وجــزء كبيــر 
جماعــات ثانويــة مــن  إلــىنفســه فلســطينيًا. ويصــف الكتــاب الجمهــور العربــي بأنــه مقســم منهم يرى في 

ـــة، أمـــا  ـــر مـــنهم )المســـيحيون( يـــؤدي الخدمـــة العســـكرية أو القومي المســـلمين والمســـيحيين. و"جـــزء كبي
 الدروز فمنذ أيام االنتداب البريطاني أقاموا حلفًا مع اليهود في مؤسسات األمن والدولة".

تعليمهــا فــي الســابق عــن القــيم والمبــادي الديموقراطيــة، وتــرى أنهــا ليســت  سة مواضيع تــم  وتشطب الكرا
إلزامية، واختزلتها في موضوع إلزامي واحد عن "حب الشعب والبالد، وتعلــيم تــراث إســرائيل واألعــراف 

انين اليهودية". ويمنح الكتــاب اللغــة العربيــة "مكانــة خاصــة" ويتجاهــل كونهــا رســمية، ليضــيف أن "القــو 
 وقرارات الحكم منحت اللغة العبرية أفضلية على العربية كلغة رسمية بسبب الطابع اليهودي للدولة".

وكــــان "الفــــوروم األكــــاديمي للمواطينــــة" الــــذي يضــــم عشــــرات المحاضــــرين الجــــامعيين فــــي موضــــوعي 
وزيــر التعلــيم  المواطينة والديموقراطيــة مــن الجامعــات واألكاديميــات المختلفــة بعــث برســالة احتجــاج إلــى

نــه "لــيس مشــروعًا بنظرنــا اســتمرار المحاولــة للــدفع نحــو تغييــر جــوهري فــي أنفتــالي بينيــت أكــد فيهــا 
 مواضيع التعليم يقوم على إقصاء مجموعات كاملة من خالل انعدام الشفافية والمحاباة".

وزارة ، أن دةوديـــع عـــواو ، حيفـــا، نقـــاًل عـــن مراســـلها فـــي 25/12/2015 ،الجزيـــرة نـــت، الدوحـــةوأضـــافت 
علــى كتــاب المــدنيات المعــد  للمرحلــة الثانويــة )أن نكــون  23/12يــوم األربعــاء التعليم اإلسرائيلية صــادقت 

وبخــالف كتــب  مــواطنين فــي إســرائيل(، وهــو نــص مشــو ه متــرجم عــن العبــري المعــد للمــدارس اليهوديــة.
عــرف بـــ"وثيقة االســتقالل"، فــإن قراطية مقتبســة ممــا يو عن الديم مدنيات سابقة تضمنت مقدمتها نصوصاً 

الكتــــاب الجديــــد يــــورد صــــالة يهوديــــة فــــي مقدمتــــه، ممــــا يعكــــس التوجهــــات الدينيــــة المتشــــددة المســــيطرة 
كمــا يتبنــى المصــطلحات والتســميات اليهوديــة فقــط، فـــفلسطين تســتبدل دومــا بمصــطلح  اليــوم. "إسرائيلـ"بــ

 بلفور الذي استخدمت فيه كلمة فلسطين.إقحامه بنصوص تاريخية كوعد  "أرض إسرائيل" الذي يتم  
ويعتمد الكتاب الجديد مصطلح "حرب التحرير" وسط تغييب للنكبة الفلسطينية، كما شــطب مــن قائمــة 
الحريات والحقوق حق الجمهور فــي معرفــة مــا يــدور حولــه وحــق االحتجــاج وحــق التنظــيم، ويعتبــر أن 

 فع عن ذاتها".قراطية تداو الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة "ديم
مع الرواية التاريخية اإلسرائيلية، فإن الكتاب وبخالف المعــايير المهنيــة يعتبــر األردن الجــزء  وانسجاماً 

الشــرقي مــن "أرض إســرائيل"، وبــذلك يمعــن فــي االتســاق مــع أفكــار األوســاط اليمينيــة التــي ينتمــي لهــا 
 وزير التعليم نفتالي بينيت )البيت اليهودي(.
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( كأصــحاب وطــن وأقليــة وطــن %17، فــال يعتــرف بفلســطينيي الــداخل )د يشــو ه التــاريخ أيضــاً الكتاب الجديــو 
ويشـــرذم الكتـــاب فلســـطينيي الـــداخل لطوائـــف ومـــذاهب  أصـــلية، وتغيـــب منـــه الروايـــة التاريخيـــة الفلســـطينية.

الطوائــف،  مقابل ترسيخه للقومية والدولة اليهوديتين، بل يحاول إثارة نعرات طائفية. وفي سياق حديثــه عــن
 منهم يخدم بالجيش. كبيراً  يزعم الكتاب دون أساس موضوعي أن أغلبية المسيحيين أغنياء، وأن قسماً 

، ويتجاهــل الحقــوق الجماعيــة والقوميــة لفلســطينيي الــداخل ويحــوي الكتــاب تعــاليم إســرائيلية كثيــرة جــداً 
والصهيونية، وهو بذلك ينضــم لكتــب قراطية، ويبرز اليهودية و وقياداته ومؤسساته، كما يقزم القيم الديم
قراطيــة اإلثنيــة التــي تخــدم األغلبيــة و ويعكــس الكتــاب واقــع الديم أخــرى فــي التــاريخ والجغرافيــا واألدب.

 اليهودية على حساب األقلية العربية وحقها في الحياة والحفاظ على خصوصيتها الثقافية الوطنية.
ن القائمــة العربيــة المشـــتركة فــي الكنيســت تطالـــب إرئــيس لجنــة التربيـــة العربيــة محمــد حيـــادري  قــالو 

فــي تصــريح للجزيــرة -الوزارة بالعدول عن قرارها وعدم طباعــة كتــاب المــدنيات الجديــد، ولفــت حيــادري 
ويرى حيادري  إلى أن المدنيات هو أحد المواضيع الحساسة والمؤثرة على وعي وهوية الطالب. -نت

أكــاديميين ومهنيــين ومــربين يمثلــون فلســطينيي الــداخل، الحــل فــي تشــكيل طــاقم مهنــي مشــترك، يضــم 
 لصياغة منهاج بديل يكفل خصوصية الطالب والمعلم العربي القومية والثقافية والتربوية.

مــن جانبــه، يؤكــد عضــو اللجنــة التربويــة البرلمانيــة النائــب يوســف جبــارين للجزيــرة نــت أنــه شــرع فــي 
صـــدار كتـــاب مـــدنيات بـــديل.االتصـــال مـــع جهـــات أكاديميـــة ووطنيـــة لصـــياغة  وأشـــار جبـــارين إلـــى  وا 
قراطيــة، وتشــويه مفــاهيم وقــيم إنســانية مثــل الحريــة و خطــورة تضــييق الكتــاب مســاحة حريــة الــرأي والديم

أن القــانون الــدولي يكفــل  مــن رغمبــالوالتعدديــة، عــالوة علــى تشــويه هويــة وانتمــاء الطالــب الفلســطيني 
 قافية.لألقليات القومية حقها بالخصوصية الث

هاجمت صحيفة هآرتس الكتــاب فــي افتتاحيــة بعنــوان "هــذه ليســت مواطنــة"، وانتقــدت "مســاعيه الحثيثــة  كما
كمــا قالــت هــآرتس إنــه مــن غيــر  لتفتيت المجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل لطوائــف وأقليــات دينيــة هامشــية".

تعليمــي الوحيــد الــذي يحــاول جســر ســيما وأنــه الجانــب ال المقبول تعديل منهاج المدنيات بشكل راديكــالي، ال
 رغمبــالوخلصت إلى إن استمرار عناد الــوزارة وتمســكها بالكتــاب  ."إسرائيلـ"الفوارق بين مجموعات السكان ب

ضعافها. من  االحتجاجات الواسعة يعززان الشبهات بأن نيتها ليست تعزيز المواطنة بل زعزعتها وا 
 

 ية أوسع مع الشعب الفلسطينيشهد مواجهات سياسية وأمنست 2016سنة جلعاد:  .13
رئــيس الــدائرة ، أن برهــوم جرايســي ،القــدس، نقــاًل عــن مراســلها فــي 26/12/2015 ،الغــد، عّمــاننشــرت 

لعــاد توقــع، فــي مقابلــة صــحفية مــع صــحيفة جاإلســرائيلية الجنــرال عــاموس  دفاعالسياســية فــي وزارة الــ
أوســع مــع الشــعب الفلســطيني، وقــال، "إن ماكور ريشون اإلسرائيلية، أن يشهد العــام المقبــل مواجهــات 
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، فلربمــا يفكــر باالســتقالة مــن منصــبه، وهــذا مــن  مزاج الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو مزاج تحــد  
، إنـــه "إذا حللــــت كـــل تصــــريحات لعـــاد قــــائالً جشـــأنه أن يــــنعكس علـــى األوضــــاع األمنيـــة"، وأضــــاف 
ســينجرف إلــى مواجهــة مــع إســرائيل فــي  2016وتصــرفات أبــو مــازن، فإنــه يبــدو أنــه فــي العــام المقبــل 

 المجالين السياسي واألمني. ويوجد احتمال كهذا، ونحن نتعامل مع هذا االحتمال بجدية بالغة". 
يران ما زالــت إن إعاموس قال جلعاد  ، أنالوكاالت، نقاًل عن 26/12/2015 ،األيام، رام هللاوأضافت 

تحدي األول الماثــل أمامنــا هــو االســتمرار بمراقبــة التهديــد ن "الا  ، و "إسرائيل"تشكل التهديد األكبر على 
مكانية تحقيق تهديد نووي ما زال قائمــاً  وأشــار جلعــاد إلــى العالقــة بــين إيــران وحــزب هللا،  ."اإليراني. وا 

ألــف صــاروخ موجــه إلــى إســرائيل مثلمــا هــو  100أنــه كــان هنــاك أكثــر مــن  وقــال إنــه "لــم يحــدث أبــداً 
بســـبب الـــردع وبســـبب تورطـــه فـــي الحـــرب  "إســـرائيل"أن حـــزب هللا ال يهـــاجم  الوضـــع اليـــوم". واعتبـــر

 الدموية الدائرة في سورية.
إلــى أن ســورية لــم تنعــد دولــة  العــام األخيــر للحــرب فــي ســورية، مشــيراً  2016واســتبعد جلعــاد أن يكــون 

 ن وحزب هللا.متكاملة وأن نظام بشار األسد يسيطر على ربع الدولة فقط، وهو متعلق بالكامل بإيرا
"التهديد" الثاني على إسرائيل يأتي من جهة "داعــش"، "فهــو كيــان اقتصــادي وعســكري يتطلــع  إنوقال 

 بحوزة "داعش"، مثل النظام السوري، سالح كيميائي. إلى السيطرة على العالم كله". وقال:
ألمنيـــة بـــين الـــدولتين وقــال إن "العالقـــات االقتصـــادية بـــين إســـرائيل وتركيـــا معقولـــة"، بينمـــا العالقـــات ا

 "محوها". الحليفتين السابقتين تم  
مــن أن الــروس يــزودون  وروســيا، قــال جلعــاد إنــه "لســنا مرتــاحين طبعــاً  "إســرائيل"وحول العالقــات بــين 

بأســلحة متطــورة، وتصــل إلــى حــزب هللا، لكــن توجــد بيننــا محادثــات غيــر محــدودة وفــي  ةإيــران وســوري
 ". وس صادق جداً كافة المجاالت، والحوار مع الر 

 
 تهامن أن يلحق فيديو "حفل الدم" أضرارًا بسمعتتخوف  اإلسرائيليةالخارجية  .14

"حفــل أو يلحــق شــريط فيــديو "عــرس الكراهيــة"  أنتتخــوف الخارجيــة اإلســرائيلية مــن  :القــدس المحتلــة
ــدم" "يــديعوت وقالــت صــحيفة  العــالم. أرجــاءفــي جميــع  "إســرائيل"بســمعة  أضــراراً للمتطــرفين اليهــود  ال

ن توثيــق متطرفــي المســتوطنين يحتفلــون رافعــين البنــادق أبــ أوضــحتمصادر في الوزارة  إناحرونوت" 
ن المتطــرفين اإلســرائيليين هــم مثــل قتلــة أانطبــاع بــ إيجــاد إلــىوالزجاجات الحارقة والسكاكين قــد يــؤدي 

ـــة علـــى ســـفاراتها فـــي العـــالم تصـــريحات "داعـــش" و"القاعـــدة". االســـتنكار التـــي  ووزعـــت وزارة الخارجي
مصــدر فــي  وأوضــح "عــرس الكراهيــة". عرضها كبار السياسيين اإلســرائيليين مــن اليمــين واليســار ضــد  
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وزارة الخارجية اإلسرائيلية "هذه الصور تمس بمكانة إسرائيل ويتوجب علينا بــث رســالة واضــحة للعــالم 
 شعب إسرائيل".تؤكد بان هؤالء مجموعة هامشية متطرفة ال تمثل القيم السائدة لدى 

تناولهــا هــذا الموضــوع "مــن المؤســف نشــر هــذا  إطــاروقالــت ايليــت شــكيد وزيــرة العــدل اإلســرائيلية فــي 
 بدولة إسرائيل". أضراراً نه وفي نهاية المطاف يلحق إالشريط، 

 26/12/2015 ،الرأي، عّمان
 

 راعي "حفل الدم" اليهودي: الشاباك هو من قتل عائلة دوابشة! .15
تتواصــل ردود األفعــال اإلســرائيلية علــى بــث وســائل إعــالم عبريــة فيــديو مــا  :خاصــة ترجمــة -القــدس 

عــرف باســم "حفــل الــدم" الــذي ظهــر فيــه يمينيــون متطرفــون وهــم يحملــون بنــادق وســكاكين ويحرقــون 
 صورا لعائلة دوابشة ويطعنون دمية حملة صورة الشهيد الطفل علي.

نوت العبريــة، فيــديو يظهــر الحاخــام الــذي تــولى إتمــام لصحيفة يديعوت أحرو  اإللكترونيونشر الموقع 
حفل زواج العريسين اليمينيين اللذين أقيم في زفافهما هذا الحفل، وهو يتهم جهاز الشاباك بقتل عائلة 

 دوابشة بمساعدة من فلسطينيين.
و وظهر في الفيديو الحاخام دانئيل ستفسكي من مستعمرة بيت شيمش المقامة على أراضي القدس وه

من الشخصيات الدينية المؤثرة في أوساط اليمين، وهو يقول إن الشاباك نفذ جريمة عائلة دوابشة 
وأضاف، "جميع األنظمة الشريرة  "من أجل اعتقال الشبان )المستوطنين( اليهود والتحريض ضدهم".

ها األبرياء اليهود، حتى أن هناك أقبية مظلمة في قسم داخل الشاباك يتعرض في في العالم تعمل ضد  
وتابع ستفسكي  اإلنسانية". عن التحرش الجنسي وجرائم وحشية ضد   إلى التعذيب القاسي، فضالً 

 ، "يتعرض السكان اليهود منذ سنوات طويلة لحكم نظام عسكري ديكتاتوري". مزاعمه قائال  
 25/12/2015 ،موقع صحيفة القدس، القدس

 
 الدم" : نشعر باشمئزاز من فيديو "حفليهودحاخامات  .16

قــال حاخامــات يهــود، يــوم الجمعــة، فــي رســالة لهــم نشــرتها وســائل إعــالم  :ترجمــة خاصــة -  القــدس
عبريــة إنهــم يشــعرون باشــمئزاز شــديد مــن الفيــديو الــذي ُأطلــق عليــه "حفــل الــدم"، ويظهــر فيــه يمينيــون 

 ل علي.متطرفون بالبنادق والسكاكين ويحرقون صورا لعائلة دوابشة ويطعنون دمية بصورة الطف
، "نحـــن نــدين ونـــرفض باشــمئزاز جميـــع مظــاهر الكراهيـــة حاخامــاً  50التــي وقعهـــا  ،وجــاء فــي الرســـالة

والعنف مثل بطاقة الثمن، الموجهة ضد العرب، وهذه اإلجراءات هي تناقض صارخ مع توراة إسرائيل 
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اباك الــذي وأعــرب الحاخامــات فــي رســالتهم عــن تضــامنهم الكامــل مــع جهــاز الشــ واألخــالق اليهوديــة".
 يتعرض لحملة من المتطرفين اليمنيين. 

 25/12/2015 ،موقع صحيفة القدس، القدس
 

 استقالة ضباط كباربعد  دعوة إسرائيلية لبحث برلماني في "إخفاقات الحرب على غزة" .17
، النقــاب عــن اســتقالة عــدد مــن ضــباط االحتيــاط أمــسالوكــاالت: كشــفت مصــادر صــحافية إســرائيلية، 

ة الداخليــة اإلســرائيلية مــؤخرًا علــى خلفيــة الفشــل فــي إخفاقــات الحــرب علــى قطــاع غــزة الكبــار بالجبهــ
 .2014صيف العام 

وقدم عضو الكنيست عن حزب "هناك مســتقبل" ورئــيس تجمــع مســتعمرات "أشــكول" ســابقًا حــاييم يلــين 
رائيلية ووزيــر طلبــًا مســتعجاًل للجنــة المراقبــة البرلمانيــة بهــذا الخصــوص قــائاًل إن رئــيس الحكومــة اإلســ

فــي معــرض احتجاجــه علــى  ،وقال يلــين دفاعه يمنعان عقد جلسة لدراسة تقارير الحرب على القطاع.
قراطيــة هــو التخويــف، و "العــدو األكبــر للديم ،طريقــة تعــاطي الحكومــة اإلســرائيلية مــع إخفاقــات الحــرب

ين أن تقارير أداء الجيش وبين يل فنتنياهو الخائف يفضل هذا العدو حتى لو كان الثمن حياة البشر".
والجبهة الداخلية بالحرب عالقة بمكتــب رئاســة الحكومــة ووزارة الــدفاع وأنــه فــي حــال بقــاء الحــال علــى 

إلــى تحــول الجبهــة الداخليــة خــالل النظــر ولفــت  ما هو فلــن يعلــن عــن نتائجهــا قبــل المواجهــة القادمــة.
مكتب وزير الدفاع يعالون ومكتب وزير  الحرب األخيرة إلى ساحة معركة بسبب تقديس الذات ما بين

 حماية الجبهة الداخلية، مشيرًا إلى محالة البعض التغطية على اإلخفاقات. 
 26/12/2015 ،األيام، رام هللا

 
 الذي اغتال القنطار حاول اصطياد عدة عصافير بضربة واحدة :ألكس فيشمان .18

األيــام األخيــرة حــول عمليــة اغتيــال األســير الوكاالت: تزايدت التلميحــات فــي الصــحافة اإلســرائيلية فــي 
بقصف الطيران الحربي اإلسرائيلي لمبنى في ريف دمشق، األسبوع  قتلاللبناني سمير القنطار، الذي 

أن "أحد  ،21/12المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، يوم االثنين كتب  الماضي.
، أو كــان ينبغــي أن يتواجــد، فــي المبنــى مــن تواجــد أيضــاً  ، هواألسئلة الذي ال يوجد إجابة عليه حالياً 

 قصفه؟". الذي تم  
مــس، وكتــب أن أ وكان المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت ألكــس فيشــمان أكثــر وضــوحاً 

وأضاف فيشمان أنــه  "الذي اغتال القنطار حاول على ما يبدو اصطياد عدة عصافير بضربة واحدة".
نما مشغلْيه )أي ضابطين يوجهان نشاطه( اإليرانيين، ، ربما لم يكن "عملياً  القنطار الغاية المركزية، وا 
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وبحســـب فيشـــمان، فـــإن  ".اللـــذين كانـــا معـــه فـــي المبنـــى بضـــواحي دمشـــق، ومصـــيرهما لـــيس معروفـــاً 
نما كان يعمل مع اإليرانيين مباشرة.  القنطار لم يكن يعمل باسم حزب هللا في سورية وا 
 26/12/2015 ،األيام، رام هللا

 
 2015" في سنة إسرائيل"هاجروا إلى  يهوديألف  ثالثون .19

فــي  26,500مقابــل  لفــاً أ 30حــو ن "إســرائيل" إلــى 2015 فــي ســنةبلغ عدد اليهود الذين هــاجروا  :القدس
 القياسية. األرقامالذي وصفه رئيس الوكالة اليهودية نتان شيرانسكي بعابر  األمر ،2014سنة 

الجمعــة مــن فرنســا  أمــسن وفــق اإلحصــائيات الرســمية اإلســرائيلية المنشــورة ووصــل غالبيــة المهــاجري
مــن حيــث مصــدر  األولــىالدولــة  إلــى 2014 ســنةلإلحصــائيات خــالل  وتحولــت فرنســا وفقــاً  .وأوكرانيــا

 إلـــىحيـــث وصـــل عـــدد اليهـــود الفرنســـيين الـــذين ســـجلوا كمهـــاجرين  "إســـرائيل" إلـــىاليهـــود المهـــاجرين 
فيمــا  ،2013مــا يعــادل ضــعف العــدد الــذي ســجله عــام  أويهــودي  7,000حــو ن 2014 " ســنةإســرائيل"

 .7,900في عدد يهود فرنسا المهاجرين بواقع  %10بنسبة  ارتفاعاً  2015سجل عام 
مــن  األخيــرةوهــم الدفعــة  ،ثيــوبيأ 9,200تــدرس جلــب  أنها أعلنتهذا وكانت وزارة الداخلية اإلسرائيلية 

 ."إسرائيل" إلىشهر وبعضهم منذ سنوات الهجرة أؤالء ينتظرون منذ معظم ه إنتقول  ،أثيوبيايهود 
 26/12/2015 ،الرأي، عّمان

  
 لعباس بسبب محاولة الجيش اقتحام منطقة إقامته اعتذاراً نتنياهو يقدم  .21

 أنلصـــحيفة معــاريف العبريـــة، مســاء يـــوم الجمعـــة،  اإللكترونـــيذكـــر الموقــع  :ترجمــة القـــدس دوت كــوم
إلــى الــرئيس محمــود عبــاس بســبب محاولــة  رســمياً  ســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو قــدم اعتــذاراً رئــيس الــوزراء اإل

وحســب الموقــع،  الجيش اقتحــام محــيط المنطقــة التــي يقــع فيهــا منزلــه بحجــة اعتقــال "مطلــوب" فلســطيني.
تلــك المنطقــة فــي  إلــىفــإن هــذه الحادثــة وقعــت األســبوع الماضــي حــين وصــلت قــوة عســكرية إســرائيلية 

نه مطلوب، إال أن حراس منزل الرئيس عباس من قوات األمــن أة العتقال مواطن فلسطيني تزعم محاول
 الموقــع وأشــار، المنطقــة وانــدلع شــجار بــين الجنــود مــن الجــانبين إلــىمنعوا القــوة اإلســرائيلية مــن الــدخول 

 مة دبلوماسية".لوقوع أز  إلى أن القوة اإلسرائيلية "فضلت بعد ذلك البحث عن طريق أخرى بديلة منعاً 
 25/12/2015 ،موقع صحيفة القدس، القدس
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 ألف مصاب منذ تشرين أول 15شهيدًا وأكثر من  137الصحة: وزارة  .21
 / أكتوبرأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية شهر تشرين أول: رام هللا
افت الوزارة في بيان صحفي، يوم الجمعة، وأض سيدات. 7طفاًل وطفلة، و 26شهيدًا، بينهم  137إلى 

عاما(، برصاص قوات االحتالل، في بلدة سلواد شرق  38حماد ) إبراهيمأنه باستشهاد مهدية محمد 
عاما(، برصاصة في الرأس أطلقها جيش االحتالل شرق غزة، فإن  22رام هللا، وهاني رفيق وهدان )

ألف  15لوزارة إلى أن حصيلة المصابين تجاوزت الـوأشارت ا شهيدًا. 137 حصيلة الشهداء ارتفعت لـ
 مصاب بالرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط. 4,500مصاب، بينهم ما يزيد على 

 25/12/2015، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 على الحدود بالرغم من إعالمهم أنه يعاني اضطرابات عقلية جنود مصريون يقتلون فلسطينياً  .22
اهد حصلت عليها الجزيرة حصريًا قتل جنود مصريين شابا فلسطينيا يعاني اضطرابات أظهرت مش

نفسية وعقلية بعد تجاوزه الحدود البحرية الفلسطينية المصرية بأمتار قليلة غرب مدينة رفح يوم 
 الخميس.

ة قبل أن وتظهر المشاهد الشاب الفلسطيني وقد بدا عاريا تماما وهو يجتاز المنطقة الساحلية الحدودي
يطلق عليه الجنود المصريون المتمركزون في الثكنات العسكرية على الحدود النار بشكل مباشر دون 

 إنذار أو تحذير.
وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن رجال األمن الفلسطينيين صرخوا لتنبيه الجنود المصريين وحثهم 

اضطراباته النفسية، بيد أنهم لم  على وقف إطالق النار لكون الشاب كان يتصرف بطريقة تعكس
 يستجيبوا وأصروا على إطالق النار عليه وقتله.

وبعد التأكد من قتل الشاب نزل الجنود المصريون إلى الشاطئ وسحبوا جثته، بينما ال تزال السلطات 
 المصرية تحتفظ ب الجثة ولم تسلمها إلى الجانب الفلسطيني.

شاب القتيل هو إسحاق خليل حسان من حي الزيتون جنوب وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن ال
 عاما، في حين أكدت عائلته أنه يعاني اضطرابات عقلية. 28غزة ويبلغ من العمر 

D9%88%D8%AFhttp://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/12/26/%D8%AC%D9%86%-لمشاهدة الفيديو: 

-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86

-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7

%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7 

 25/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/12/26/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/12/26/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/12/26/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/12/26/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/12/26/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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 خطيب األقصى: ال عزة وكرامة لألمة إال بتحرير القدس .23

الف المصلين الذين آغصت ساحات ومصليات المسجد األقصى أمس الجمعة، بعشرات  :القدس
 توافدوا إليه منذ ساعات الصباح ألداء صالة ظهر الجمعة.

أن أعداد المصلين في تزايد مستمر ووصلت وذكر مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني، 
 .اإلسالميةألف مصل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والجاليات  55أمس إلى أكثر من 

وأوضح أن ساحات المسجد األقصى امتألت بالمصلين الذين دخلوا من كافة بوابات المسجد 
الشبان أثناء دخولهم في ساعات  بطاقات الهوية لبعض اإلسرائيليةاألقصى، فيما احتجزت الشرطة 

 الصباح.
وفي خطبته قال خطيب المسجد األقصى الدكتور الشيخ إسماعيل نواهضة إنه يتوجب على 
المسلمين وهم يحتفلون بذكرى مولد الرسول المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم، "أن يتذكروا 

عادتها إلى حكم والمعراج ومدينة القدس، ويعلموا أن ال عزة وكرام اإلسراءأرض  ة له إال بتحريرها وا 
 العرب والمسلمين".

وأشار إلى أنه بالرغم من الضباب الذي يلوح في األفق وهو معروف لدى القاصي والداني، إال أنه 
"ستنتصر هذه األمة ويعود المسجد األقصى إليها بمشيئة هللا تعالى، حين تترك المساومة على حقها 

 والرباط". الظاهر وتبقى مدينة الثبات
 26/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 الشيخ عزام الخطيب: لن نسمح برفع العلم الصهيوني فوق المسجد األقصى .24

قال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى الشيخ عزام الخطيب إن ما : القدس المحتلة
ى تصريحات وطلبات من حكومة يسمى بـ "منظمات الهيكل المزعوم" التي تصدر بين الفينة واألخر 

االحتالل وأجهزتها األمنية، والتي كان آخرها رفع العلم الصهيوني على األقصى، تهدف إلى أن 
 تبقى األمور مشتعلة والدماء تسيل في هذه المدينة المقدسة.

وأكد في حديث لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" أن التعرض للمسجد األقصى بأي أمر كان يستفز 
وشدد  ر المسلمين؛ ألنه جزء من عقيدتهم، والمسُّ به يسرع في حرب دينية في كل المنطقة.مشاع

الخطيب أن ال سيادة في المسجد األقصى إال للمسلمين، ولن يسمح برفع العلم الصهيوني في أي 
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 دونمًا، لذلك فإننا نطالب سلطات االحتالل لجم هؤالء 144جزء من المسجد األقصى البالغة مساحته 
المتطرفين وتلك المنظمات التي ال تعي خطورة المس  بمكانة المسجد األقصى عند أكثر من مليار 

 ونصف مليار مسلم.
 25/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 خالل مواجهات في بيت فوريك إصابات خمس .25

ي بلدة شبان برصاص قوات االحتالل، يوم الجمعة، خالل مواجهات اندلعت ف خمسةنابلس: أصيب 
بيت فوريك شرق نابلس. وقال رئيس بلدية بيت فوريك عارف حنني إن شابين أصيبا بالرصاص الحي 

ثالثة آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف  أن إلىخالل مواجهات مع االحتالل في البلدة، مشيرا 
 بالمطاط.

لتمهيد الطريق أمام  يذكر أن قوات االحتالل كانت أغلقت حاجز بيت فوريك في ساعات الظهيرة
 المستوطنين الذين تجمهروا عند الحاجز وقاموا بأداء طقوس دينية.

 25/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 بعد احتجاز جثامينهم ء أبنائهمأعضاأهالي الشهداء يتهمون الكيان اإلسرائيلي بسرقة  .26
يين، إسرائيل بإعدام أبنائهم اتهم حقوقيون وعدد من عائالت شهداء فلسطين :األناضول –نابلس  

وسرقة أعضائهم بعد احتجاز جثامينهم لديها ألسابيع، إذ تشترط األخيرة دفن الجثامين مباشرة دون 
 إخضاعها للتشريح، مقابل تسليمها لذويها.

الشروط اإلسرائيلية قوبلت بالرفض من بعض عائالت الشهداء، ومسؤولين فلسطينيين ومؤسسات 
فق البعض على استالم الجثامين وعدم التشريح، تحت ضغط نفسي وضرب حقوقية، في حين وا

الجيش اإلسرائيلي على وتر حساس لدى العائالت، برغبتها بدفن أبنائها، حتى لو كان ذلك على 
 حساب كشف حقيقة مقتلهم أو التحقق من سرقة أعضاء من أجسادهم، بحسب حقوقيين.

الذي استشهد برصاص الجيش اإلسرائيلي بدعوى عاما(،  38نسيم صالح، شقيق الشاب بسيم )
الماضي، أكد رفض  / نوفمبرتشرين الثاني 29طعنه شرطيا إسرائيليًا قرب باب العامود بالقدس في 
 العائلة استالم جثمان شقيقه وفقًا للشروط اإلسرائيلية.
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لية الستالم عائلة الشاب عز الدين رداد، من طولكرم، هي األخرى أبدت رفضها للشروط اإلسرائي
الجاري،  / ديسمبرجثمان ابنها الذي استشهد برصاص جيش االحتالل في الثالث من كانون األول

 بعد اتهامه بتنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود بمدينة القدس.
االتهام قائم "من ناحيته، أشار مدير مركز القدس للمساعدة القانونية في نابلس، ساهر صرصور، أن 

 ."ئيل بسرقة األعضاء وتصفية وا عدام بعض الفلسطينيين طالما لم يثبت العكسضد إسرا
هناك سوابق إلسرائيل في سرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين كانوا محتجزين لديها، "وقال صرصور

وبناء على ذلك يجب أن يكون هناك آلية معينة، حتى لو كان بإشراف جهة ثالثة محايدة، تقوم 
والكشف عليها، لنضمن أن الجثمان لم يتم سرقة أعضاء منه، أو أن الشخص أعدم بتشريح الجثامين 

ال فستبقى التهمة قائمة  . "بدم بارد ومن مسافة صفر، وا 
 26/12/2015الرأي، عمَّان، 

 
 شعارات معادية للعرب في صفد .27

ارات الجمعة، على شع أمسنها عثرت أالشرطة اإلسرائيلية  أعلنت :األناضول – القدس المحتلة
وقالت لوبا السمري المتحدثة  معادية للعرب، ُخطت على جدران، في مدينة صفد، شمالي إسرائيل.

بلسان الشرطة اإلسرائيلية، في تصريح مكتوب "تم اكتشاف خط كتابات مناوئة، ذات مغزى نازي، 
وأضافت السمري، أن "الشعارات خطت  ضد العرب، تضمنت ما معناه بالعربية )الموت للعرب(".

على جدار محطة حافالت عمومية، وكذلك على حاوية لجمع السلع للمحتاجين في مدينة صفد في 
 وأشارت إلى أن الشرطة شرعت بأعمال بحث وتحقيق في تفاصيل ومالبسات الواقعة. الشمال"

 26/12/2015الرأي، عمَّان، 
 

  إصابة طفل بالرصاص الحي في كفر قدوم .28
عاما( بعيار ناري في الفخذ خالل اعتداء جيش  15أصيب الطفل يزن عبد هللا شتيوي ) :نابلس

 االحتالل على مسيرة سلمية في بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيلية.
 13وشارك في هذه المسيرة المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 

لجدار واالستيطان وليد عساف، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عاما، رئيس هيئة مقاومة ا
 البلدة، وعدد من المتضامنين األجانب ونشطاء السالم اإلسرائيليين. أهاليحسن شتيوي، وحشد من 
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واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة بين الشبان وجنود االحتالل الذين تعمدوا أطالق الرصاص الحي 
 ومكثف. والمعدني بشكل عشوائي

 25/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

  مقدسيان يرفضان تنفيذ أمر إبعادهما عن القدس ويعتصمان في مقر "الصليب األحمر" .29
قرر الشاب المقدسي حجازي أبو صبيح والصحافي سامر حسام أبو عيشة، اليوم الجمعة،  :القدس

ي مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في عدم المثول ألمر إبعادهما عن مدينة القدس، واالعتصام ف
ال يهدف  اإلبعادوأفاد حجازي وأبو عيشة أن رفضهما االمتثال ألمر  حي الشيخ جراح بالقدس.

لتسجيل بطولة شخصية بل من اجل خلق نموذج مقاوم لممارسات وسياسات االحتالل العنصرية 
أوامر إبعاد لشبان  ستةمن  بحق المقدسيين وعائالتهم، حيث أصدرت سلطات االحتالل أكثر

 عن مدينتهم خالل الهبة الشعبية األخيرة. باإلبعاد األخرينمقدسيين، فيما هددت عشرات المقدسيين 
 25/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 التعذيب.. سياسة صهيونية إلخضاع األسرى: تقرير .31

تسيلم" الحقوقية "اإلسرائيلية"، كشف تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة "بي منتصر حمدان: - رام هللا
عن الظروف القاسية التي يتم إخضاع األسرى الفلسطينيين لها في زنازين ومراكز التحقيق التابعة 

 121( فلسطينيًا من مجموع المعتقلين ال 13ألجهزة االحتالل، حيث يعمد المحققون وفقًا لشهادات )
التحقيق معهم لعدة أيام من دون توقف، باستثناء الذين اعتمد عليهم تقرير "بيتسيلم"، إلى مواصلة 

بعض الوقفات القصيرة، واحتجازهم داخل زنازين التحقيق وفي غرفة التحقيق بطريقة تمنعهم من 
ن لم يقم المحققون بمنعهم بشكل مباشر، "يعني احتجازهم في أوضاع ال يمكن أن  النوم حتى وا 

 تسمح لهم بالنوم".
يتم احتجاز المعتقلين داخل زنازين ضيقة جدًا بحيث "تحتل" الفرشة تقريبًا ووفقًا لتقرير "بيتسيلم" 

كامل مساحة الزنزانة التي ال يوجد فيها أي شبابيك، وال يوجد أي وسيلة لمعرفة الليل من النهار 
فيها، حيث يتم ضخ أوكسجين صناعي فيها، فيما قال ربع المعتقلين الفلسطينيين إن الهواء بارد جدًا 

ساعة في  24اخن جدًا تم ضخه لهذه الزنازين التي يبقى ضوء الكهرباء فيها مضاء على مدى أو س
 اليوم، ما سبب للمعتقلين األلم في العيون وصعوبات في الرؤيا.
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وأشار التقرير إلى أساليب تعذيب أخرى تقع ضمن إجراء "القنبلة الموقوتة"، تتضمن تعريضهم 
إضافة لسياسة العزل ومنع االجتماع بالمحامين لفترة غير  لموسيقى شديدة الصخب تصم آذانهم،

محددة، وتعريضهم لمصادر "برد" أو "حر" متطرفة جدًا، وكذلك التعذيب بطريقة "الهز" الشديد التي 
 سبق أن أودت بحياة معتقلين فلسطينيين قضوا نتيجة تعرضهم للتعذيب "بالهز" الشديد.

، لكن وفي حاالت وجود معتقلين 1999سرائيل" التعذيب عام وألغت ما تسمى المحكمة العليا في "إ
يصنفهم "الشاباك" على أنهم "قنبلة موقوتة"، والمقصود هنا أن هؤالء المعتقلين يحتفظون بمعلومات 
عن عملية في طريقها للتنفيذ، تقرر السماح لمحققي "الشاباك" باستخدام أسلوب "الهز" أثناء التحقيق 

 ارسة ضغوط جسدية "معتدلة".واستخدام وسائل للمم
وفي هذه الحالة يجري محقق "الشاباك" مشاورات مع رئيس القسم أو الدائرة التي يتبع لها وبعدها 
يسمح له باستخدام أساليب تعذيب جسدي خاصة، بما في ذلك "الهز"، على أن يتم رفع تقرير في 

"الهز" حصانة ويعفيه من إمكانية ذلك للمستشار القضائي للحكومة حتى يمنح للمحقق الذي يستخدم 
المحاكمة أو المحاسبة. ووفقًا لشهادات المعتقلين الفلسطينيين يشمل هذا التحقيق مجموعة من 
أساليب التعذيب منها: "سجدة الضفدع"، حيث يقوم المحققون بتقييد يدي ورجلي المعتقل إلى الخلف 

مجددًا تحت وابل من الضربات، ويجلسونه على رؤوس أصابه حتى ينهار ويسقط ويتم رفعه 
أعوام" كانت هذه الطريقة تتم أثناء  10ويعيدونه إلى الوضعية ذاتها، مرات ومرات، وفيما سبق "قبل 

 وضع رأس المعتقل داخل كيس لكن المحكمة العليا منعت استخدام الكيس.
قييد يديه ورجليه "انحناءة الموز"، ويجلس المعتقل على كرسي ال يوجد له مسند للظهر فيما يتم ت

درجة وتستمر هذه  45للخلف ويجلس خلفه محقق "شاباك" يسحب ظهر المعتقل للخلف بزاوية 
الحاالت لفترات طويلة تصل إلى نصف ساعة، فيما يجلس أمام المعتقل أيضًا محقق آخر يسحب 

 قدمي المعتقل ويحشرها بين قدميه ويقوم بتوجيه الضربات إلى بطنه بين مدة وأخرى.
لتجديد هنا الذي هدف إلى االلتفاف على المحكمة سابقًا كان محقق واحد يقوم بخفض ظهر وا

درجة"، لكن الن أضيف المحقق "األمامي" ويفضل محققو  45المعتقل ودفعه باتجاه األرض "
 "الشاباك" إطالق اسم "انحناءة القفا" على "موزتهم" الجديدة والمحدثة.

قرب جدار معصوب العينين ومقيد القدمين واليدين إلى الخلف بما "وضعية الفرس"، ويقف المعتقل 
يبقى رأسه فقط مستندًا للجدار فيما تكون ركبتيه منحنية ويبقى على هذا الحال حتى يسقط أرضًا 
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ليعاد رفعه إلى الوضع ذاته مصحوبًا بالضربات والرفسات واللكمات ليتكرر هذا المشهد المخيف 
 حقق.مرات ومرات حسب رغبة الم

 26/12/2015الخليج، الشارقة، 
 

 : قمع أمن الرئاسة لوسائل اإلعالم مساٌس بالحرياتالصحفييننقابة  .31
قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، إن اعتداء أمن الرئاسة في رام هللا على : رام هللا

 بحق الصحفيين في ممارسة عملهم".الطواقم الصحفية ومنعها من التغطية ومصادرة أدواتها "مساس 
وكانت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، قمعت مسيرة شعبية نظمتها القوى والفصائل اإلسالمية 
والوطنية باتجاه المدخل الشمالي لمدينة البيرة، واعتدى أمن الرئاسة على طاقم فضائية "فلسطين 

 اعتين.اليوم"، واحتجز مراسل الفضائية والمصور الصحفي قرابة س
وأعربت النقابة في بيان، عن رفضها انتهاك حقوق الصحفي وأي محاوالت للتعامل معه على أساس 
أنه جزء من األحداث، مؤكدة أن دور ومسؤولية الصحفي هي تغطية األحداث بطريقة مهنية 

وطالبت النقابة الجهات المختلفة باحترام "الدور المهني  وموضوعية دون التدخل في األحداث.
ودعت رئيس السلطة محمود عباس، لحماية الحريات، "وخاصة  للصحفيين، وعدم انتهاك حقوقهم".

 الحريات اإلعالمية"، ومعاقبة أفراد ومسؤولي األجهزة الذين اعتدوا على الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن قمع الصحفيين "يمس بالدرجة األولى بحقوق الصحفيين، ويسيء لسمعة 

من الفلسطينية أمام الرأي العام". مشددة على ضرورة إدانة االعتداء من رئيس وصورة قوى األ
 حكومة التوافق الفلسطينية.

 وشددت النقابة على أنها "لن تتهاون مع أي أحد يمس حريات الصحفيين المهنية وكرامتهم".

 25/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شعبي ضد السياسات اإلسرائيلية خيمة مناصرة "الحركة اإلسالمية".. ملتقى .32

سليم تايه: منذ إقامتها قبل نحو أكثر من شهر، ال تكاد الوفود التي تأتي من مختلف المدن  -أم الفحم 
والقرى العربية في الداخل الفلسطيني، قاصدًة خيمة مناهضة حظر "الحركة اإلسالمية" التي أقيمت في 

، تتوقف ولو للحظة واحدة، بغية المشاركة في 1948عام  مركز مدينة ام الفحم شمال فلسطين المحتلة
األنشطة والفعاليات التي تنظم في المكان على مدار اليوم، رفضًا لقرار السلطات اإلسرائيلية حظر 

 الحركة.
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وكانت الخيمة أقيمت بقرار من "لجنة الحريات" التابعة لـ "لجنة المتابعة العليا" للجماهير العربية في 
فلسطيني، في إطار تصعيد الحراك االحتجاجي ضد قرار حظر "الحركة اإلسالمية"، الداخل ال

نما يستهدف كافة الحركات الفلسطينية في الداخل المحتل،  باعتبار أنه "ال يستهدف تنظيمًا بعينه وا 
 ".48وصوال إلى تجريم العمل السياسي لكافة فلسطينيي الـ 

تشرين ثاني/  19يق محمد، "إنه منذ إقامة الخيمة بتاريخ ويقول مدير مركز األنشطة في الخيمة، توف
نوفمبر ونحن نشهد التفافا جماهيريا واسعا رفضا لقرار االحتالل حظر الحركة اإلسالمية، للمشاركة 
في األنشطة والفعاليات اليومية التي تنظم على مدار اليوم سواء كانت سياسية أو اجتماعية او ثقافية 

 ن المجاالت، والتي تهدف إلى مناهضة حظر الحركة اإلسالمية".أو حقوقية وغيرها م
وأضاف محمد لـ "قدس برس"، أن الخيمة تحولت إلى ملتقى ثقافي وسياسي لجميع فلسطينيي الداخل، 
حيث تؤمها حشود كبيرة من مختلف المدن والقرى الفلسطينية في الداخل، واالستماع إلى محاضرات 

المية، كما يتم عرض مسرحيات هادفة ونشاطات مختلفة إضافة إلى تنظيم وندوات سياسية وحقوقية وا ع
المظاهرات والوقفات االحتجاجية في مختلف المدن والقرى الفلسطينية في الداخل، رفضا لهذا "القرار 

 الجائر". 
 ونو ه إلى أن الخيمة االحتجاجية "ستبقى قائمة وال يوجد تاريخ محدد لنهايتها".

 25/12/2015، قدس برس
 

 .. ظالل األحداث"إسرائيل والربيع العربي"صدور كتاب  .33
صدر حديثًا عن مركز دراسات الشرق األوسط، كتاب "إسرائيل والربيع العربي"، ضمن  :انعم   

نظام بركات، أستاذ العلوم  (، وهو دراسة من تأليف د.33سلسلة شهرية الشرق األوسط رقم )
 جلس العلمي في مركز دراسات الشرق األوسط.السياسية في جامعة اليرموك ورئيس الم

التفاعالت والتأثيرات  ( صفحة من الحجم المتوسط،180ويتناول الكتاب الذي يقع الكتاب في )
سرائيل في كافة المجاالت االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  المتبادلة بين الربيع العربي وا 

الربيع العربي وموقفه من القضية الفلسطينية واالجتماعية؛ حيث يناقش في فصله األول مفهوم 
سرائيل، ثم يلقي الضوء على الموقف اإلسرائيلي من ذلك الربيع، لينتقل بعدها لمناقشة تأثيره على  وا 
الحياة السياسية في إسرائيل ومنه إلى موقف المؤسسة العسكرية، وفي الفصل الخامس يتناول الكتاب 
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االجتماعية واالقتصادية في إسرائيل، ويختم بقراءة واستشراف  تأثيرات تلك الثورات على األوضاع
 أثر الربيع العربي على عملية التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

 26/12/2015الرأي، عمَّان، 
 

 : الطاقة والسياسة"بترول شرق المتوسط" .34
ن "بترول شرق المتوسط: بيروت: صــدر عن مؤسســـة الدراســـات الفلسطينية في بيروت كتاب في عنوا 

األبعاد الجيوسياسية". ويتضمن الكتاب مجموعة من الـــدراســـات عن النفط والغاز في شرق البحر 
المتوسط قدمتها مجموعة من الباحثين في قضايا الطاقة في البالد العربية خالل ندوة مختصة عقدتها 

 المؤسسة.
، في مياه شرق المتوسط، وما تثير من أسئلة في ويتناول الكتاب اكتشافات الطاقة، خصوصًا الغاز

األوساط العربية، وتطوير الصناعة النفطية والغازية الذي يتطلب زمنًا طوياًل على صعيد االكتشاف، 
وتطوير الحقول، وبدء اإلنتاج، وتلبية الطلب الداخلي من الطاقة، وتشييد مرافق باهظة الكلفة 

 اإلسرائيلي. -عكاسها على الصراع العربي للتصدير إلى األسواق العالمية، وان
شارك في هذه الندوة مستشار لجنة الطاقة في البرلمان اللبناني ربيع ياغي، والخبير في مجال تقويم 
ــرها إبراهيم زهران، ونائب رئيس الحكـــومة الفلسطينية سابقًا محمد مصطفى،  حقول البترول وتطوي

ــاع البـــترول اللبنانية وسام الذهبي، والمحرر الصحافي المختص بشؤون النفط  وعضو هيئة إدارة قطـ
ديفيد فريدمان، والمدير التنفيذي لمنظمة الشرق األوسط وأفريقيا في شركة "جي بي بي نفتغاز" سامر 
خلف، والمستشار والباحث االقتصادي مروان إسكندر، وعضو مجلس أمناء المؤسسة الكاتب 

وليد خدوري الذي نظم الندوة وأشرف على الكتاب وحرره. وعالجت المخصص بشؤون الطاقة الزميل 
الدراسات قضايا الطاقة وخالفات الحدود في لبنان وفلسطين وسورية ومصر وتركيا وقبرص 

سرائيل.  وا 
 26/12/2015الحياة، لندن، 

 
 رياضيين إسرائيليين من دخول أراضيها تمنعماليزيا  .35

إنها وافقت على انسحاب متزلجين إسرائيليين اثنين من بطولة  قالت الحكومة الماليزية: احمد دراوشة
ونقلت صحيفة ماليو ميل في  ايساف، التي تبدأ فعاليتها يوم غد، األحد. –العالم للشباب في الشراع 
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نسختها اإللكترونية عن وزير الشباب والرياضة الماليزي، خيري جمال الدين، قوله إن ماليزيا، ال تقيم 
نها قبلت انسحاب المتزلجين اإلسرائيليين.عالقات دبلوم  اسية مع إسرائيل، وا 

نحن نقبل بقرار انسحاب فريق الشباب اإلسرائيلي من المشاركة في "وقال جمال الدين للصحيفة 
. حيث أن هذه قضية دبلوماسية، ونحن نتبع السياسة الحالية 2015بطولة العالم للشراع للشباب لعام 

 ."للحكومة الماليزية
في تل أبيب، قال اتحاد الشراع اإلسرائيلي إن المتزلجين يوآف عمر ونوي دريهان والمدرب مئير و 

 يانيف لن يشاركوا في هذا الحدث في النكاوي بماليزيا ألنهم لم يحصلوا على تأشيرات.
واتهم رئيس االتحاد اإلسرائيلي، أمير جيل، في تصريحات لصحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية، 

على إسرائيل وذلك بمنع رياضييها من حمل علم بالدهم أو  "غير مقبولة"يزيا بوضع مطالب مال
 ارتداء أي رمز على مالبسهم أو على ألواح التزلج الشراعية يدل على دولتهم.

 26/12/2015، 48عرب 
 

 كيةيتحتل أجندة المرشحين المحتملين للرئاسة األمر  "إسرائيل" .36

عالقة مع إسرائيل مكانة خاصة في مواقف المرشحين المحتملين تحتل ال: األناضول –واشنطن 
للرئاسة األمريكية، نظرًا ألن الشرق األوسط يحظى بمكانة هامة على أجندة السياسة الخارجية 

 .2016تشرين الثاني عام  8للمرشحين المحتملين لالنتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 
يل، والراء حول العالقات األمريكية اإلسرائيلية، للمرشحين وتصدرت الخطابات المتعلقة بإسرائ

 المحتملين، أجندة بعض وسائل اإلعالم من وقت ألخر.
قراطي هيالري كلنتون، إلى و وتبرز "الخبرة الدبلوماسية"، للمرشحة المحتملة عن الحزب الديم
حين أن النهج  ، فياألمريكيينالواجهة، حيث تمتلك خبرة سياسية تؤهلها لنيل أصوات اليهود 

 ، للمرشح المحتمل الخر عن الحزب برني ساندرس، قد ال يتماشى مع اإلدارة اإلسرائيلية."اليساري"
وقال آرون ديفيد ميلر، نائب رئيس برنامج الشرق األوسط في مركز، وودرو ويلسن للدراسات، في 

المرشحة عن الحزب  كلينتون التي تعد أبرز الشخصيات"مقال له بمجلة فورن بوليسي، إن 
 ."الديمقراطي، أكدت في جميع المناسبات أنها ستواصل العالقات مع إسرائيل كما ينبغي أن تكون

ووصف كلينتون بأنها سياسية محنكة، تتقن اللغة السياسية والدبلوماسية، بشكل يمكنها من عدم 
ها مطلع تشرين الثاني وفي مقالة ل اتخاذ أي خطوات من شأنها خسارة أصوات اليهود في أمريكا.

الماضي، بمجلة فورورد، إحدى أهم صحف اليهود األمريكيين، أشارت كلينتون أن العالقات بين 
وقالت: "خالل زيارتي األولى إلى إسرائيل عام  الشعبين األمريكي واإلسرائيلي أبعد من السياسة.
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قراطية القوية التي أسسها ، ظهر رابط عاطفي داخلي حيال هذا البلد وشعبه، وا عجاب بالديم1981
وجددت كلينتون في مقالتها استمرارها الدفاع عن "حل  اإلسرائيليون في منطقة مليئة بالعداوات".

 إدارةالدولتين"، فيما لم تتطرق إلى مسألة المستوطنين اليهود، التي شكلت إحدى مواضيع الجدل بين 
أكثر "، إن 2014، عام "سي إن إن"قناة، أوباما ونتنياهو، إال أنها كانت قد قالت في حوار مع 
 ."موضوع يزعجني من اإلدارة اإلسرائيلية هو المستوطنون

وتطرقت كلينتون عدة مرات إلى موضوع أمن دولة إسرائيل في مقالتها، في حين أن موقعها الرسمي 
 مرات.الخاص بالحملة االنتخابية، تطرق إلى العالقات مع إسرائيل وأمنها ثالث  اإلنترنتعلى 

قراطي برني ساندرز، المولود في نيويورك ألب يهودي مهاجر من بولندا، فمعروف و أم ا المرشح الديم
، طوال سيرته السياسية، حيث أشار الصحفي اإلسرائيلي "االشتراكية"و "المعارضة"بنظرته السياسية 

استخدمت القوة  "سرائيلإ"آكيفا آلدار إلى أنه من غير المقبول بالنسبة لليهود، اعتبار ساندرز أن 
كما يعتبر ساندرز، أول سيناتور يعلن  .2014المفرطة، وذلك خالل عدوانها على قطاع غزة عام 

رس جأمام الكون أثناء كلمتهعدم ذهابه لالستماع إلى كلمة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
 المرشح المفضل ليهود إسرائيل. ، وعليه رأى آلدار، أن ساندور يمكن أن ال يكون3/3/2015في 

وينتقد المرشحون الجمهوريون السياسات الخارجية لإلدارة األمريكية، التي يقودها الديمقراطيون حاليًا، 
 أمرًا طبيعيًا. "ميلر"وهو ما يعتبره 

ويعد دونالد ترامب أحد أبرز المرشحين الجمهوريين حاليًا، حيث أصدر إعالنا في شهر آب  
، تضمن فكرة نقل دولة فلسطين إلى بورتوريكو، وهو ما "حل ترمب لفلسطين"عنوان الماضي تحت 

كما قال ترامب في كلمة له، خالل  أثار سخرية الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على حد سواء.
 ."أحب إسرائيل كثيرًا، وسأقاتل من أجل إسرائيل"حملته االنتخابية بنفس الشهر: 

لجاري، أشار ترامب إلى ضرورة إبداء إسرائيل القليل من التضحيات، إذا وفي مطلع كانون األول ا
كان ذلك سيتحقق سالم، وهو ما القى انتقادًا حاًد من منافسه الجمهوري، ماركو روبيو، الذي وصف 

 ذلك بأنه خطأ قاتل، وعدم فهم للعالقات األمريكية اإلسرائيلية.
الجمهوري المحتمل، تيد كروز، بأنه صديق مقرب ووفقًا لخر استطالعات للرأي، يوصف المرشح 

اإلسرائيلية اليومية، اليمينية  "جورساليم بوست"، إذ كتبت صحيفة "محافظ"، وسياسي "إسرائيلـ"ل
 ."أكثر المدافعين عن إسرائيل في مجلس الشيوخ"المعروفة، في شهر تشرين االول، واصفة، أنه 
ه، إن "العائق الحقيقي أمام السالم هم الفلسطينيون ونقلت الصحيفة عن كروز في لقائها معه قول

 الذين يرفضون وجود إسرائيل كدولة يهودية".
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اإلسالم "من جانبه، رأى المرشح الجمهوري المحتمل، ماركو بوبيو، المعروف بنهجه اليميني، أن 
اليهودي هو مصدر المشاكل في الشرق األوسط، كما قال في كلمة له بمنتدى التحالف  "الراديكالي

سأبذل قصارى جهدي، من أجل بقاء "الجمهوري مطلع الشهر الحالي، في حال أصبحت رئيسًا، 
، حيث اعتبر الصحفي آلدار، أن روبيو يمكن أن يكون األكثر ترجيحًا من "القدس عاصمة إلسرائيل

 قبل تل أبيب مقارنة بترامب.
 26/12/2015الرأي، عمان، 

 
 نفلسطي عن رائجة عبارة تدقيق في .37

 بشارة عزمي
 ؟"األولى العرب قضية فلسطين" عبارة معنى ما

 مواجهة في العسكرية قواها العربية الدول تحشد أن محددة، تاريخية مرحلة في منها، المقصود كان
 العربية الدول أن أو/و األهداف، بقية له تخضع واحد هدف إلى وتوجهها الصهيوني، االحتالل

 لم الكالم هذا. األجندات بقية لها تنصاع بحيث الدولية، عالقاتها من المركز في القضية هذه تضع
 واللقاءات العربية القمم بيانات يتصدر ظل فلسطين موضوع ولكن. فقط وجزئياً  نادرًا، إال ُيطب ق

 لم فالدهر باستمرار، تعديلها ُيالحظ وقلما كلماتها، في القاري يدقق ال الزمة أصبح حتى الثنائية،
 في ومقارنتها رصدها يمكنه متوسط باحث وأي. تغييرات عليها أجرى بل فقط، عليها ويشرب يأكل
 دولتان وقعتها التي السالم اتفاقيات سيما وال والدولية، والفلسطينية العربية السياسات تغير سياق

 .إسرائيل مع الفلسطينية، التحرير ومنظمة عربيتان،
 الشعوب قضية" أنها على بتفسيرها العبارة، إنقاذ إلى معارضة وعربية فلسطينية تيارات لجأت ولذلك،
 يريح ألنه وغيرها، التحرير منظمة قادة التفسير هذا أزعج. األنظمة عن بتمييزها" األولى العربية
 عربية، دولة كل داخل صراع مسألة فلسطين من ويجعل فلسطين، تجاه التزاماتها من العربية الدولة
 داخل وغيرها وطائفية وطبقية سياسية وحروب نزاعات في الفلسطينيين ورطت أواًل،: أمرين يعني وهذا
 مريراً  صراعاً  المنظمة خاضت ولذلك،. وتعقيدها فلسطين إلى الطريق تطويل وثانيًا،. العربية الدولة
 كهذه، مقارعة جولة كل بعد ولكن،. رسمياً " األولى قضيتها" فلسطين قضية إلبقاء العربية، الدول مع
 الدالالت تضيع جدًا، واسعة فضفاضة العبارة وتصبح اللفظ، داخل يتضاءل الكالم عنىم كان

 ضمن" حل" عن يبحث فلسطيني، نظام تشكيل المنظمة هدف وأصبح. جنباتها في الصغر المتناهية
 ويريح فلسطين، قضية من األنظمة يريح بحيث العربية، األنظمة مثل إسرائيل، مع سالم اتفاقيات
 كثيراً  تتجاوز ال وهذه". خاصة مكانة" يسمى بات بما لها االحتفاظ مع األنظمة، من ينفلسط قضية
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 حتى للتخفف أكثر تنازالت وتقديم السالم، طريق اتباع إلى وهدايتهم بالنصائح، الفلسطينيين خص  
. األميركية المتحدة بالواليات األنظمة هذه عالقة في سيما وال المكانة، هذه خصوصية عبء من
. األنظمة لهذه إزعاج أي عن بالتنازل إسرائيل، تجاه" إيجابية" خطوة أي لمقايضة مستعدة األخيرةف

. إسرائيل مع للسالم جاهزاً  كان أنه باالدعاء يجري حالياً  أميركا في األسد صفحة تبييض وحتى
 السالح ماستخدا جعل إسرائيل ضد موجهاً  كان أنه المفترض من الذي الكيماوي السالح عن وتنازله
 قضية فلسطين: المقلوب المعنى يصح بهذا،. معه التسامح يمكن أمراً  السوري الشعب ضد نفسه
 .المنطقة في" األولى أميركا قضية إسرائيل" ألن بها، المقايضة يمكنهم التي األولى العرب
ذا  لناحية وجاهة ذلك وفي األولى، العربية الشعوب قضية أنها على العبارة تفسير إلى ذهبنا وا 

 يتيح هذا. سيطرة كأداة األنظمة بعض من اسُتِغل فقد وضمائرهم، الناس وجدان في الحقيقية مكانتها
 اللفظي، المستوى على بالمزاودة واالكتفاء الممارسة، مستوى على لفلسطين شيئاً  يفعل ال أن للنظام
 ضد النضال نىبمع ليس وذلك،. األولى قضيته فلسطين قضية يعتبر أن الشعب من يطلب وأن

 المسلحة، الفلسطينية للفصائل وينضم األنظمة، شعارات يصد ق كان ومن عليه، ممنوع فهذا إسرائيل
 االجتماعية، فالعدالة. أخرى قضية أي طرح عن االمتناع بمعنى بل ومالحقًا، بوالئه مشكوكاً  يصبح
 من كلها الكالم، لمنع ألنفاسا وكتم يتحرك، ما لكل األمنية األجهزة وقمع الحكم، نظام في والفساد

 .لفلسطين خيانة طرحها يصبح ثانوية، قضايا المنظور هذا
 أمره؛ على مغلوب وأنه النظام، من أكثر فلسطين مع أنه مؤكداً  هللا، المواطن يستغفر البداية، وفي
 ال نهأ مع معاناته، لتغييب عموماً  فلسطين لموضوع إثارة كل من ينفر ذلك يجعله قد النهاية، وفي
 االحتالل بعد بها حلت التي الثانية النكبة اعتباره يمكن الذي هذا، استغاللها في لفلسطين ذنب

 .عادلة غير قضية منها يجعل ال لها الظالم االستخدام وهذا. الصهيوني
 هي الدولة في الحكم نظام وممارسات اليومية الحياتية عربي شعب كل قضايا تكون أن الطبيعي من

 أما وغيرها، الخليج ودول ولبنان والمغرب وتونس واألردن وسورية مصر في هذا صحي األولى،
 كشعوب هذه بصفتها ولكن صحيح هذا كلها، العربية الشعوب قضية فهي الفلسطيني الشعب قضية
 هويتهم من جزءاً  أصبحت وبهذا كعرب، فلسطين قضية على يجتمعون العرب ألن وذلك. عربية
. مقدراتها سيدة كأمة وتصرفهم اتحادهم تعادي بمعنى كعرب، العرب تعادي لإسرائي وألن. العربية

 تجسد ألنها خاصة، مكانة فلسطين قضية تحتل كما ،(فيها ديمقراطية حكم أنظمة نشوء تعادي وهي)
 تضامن قضية فلسطين قضية تصبح التفسير، وبهذا. عربي شعب بحق السافر االستعماري الظلم
 من بذلك وتتحول. بلدانها في نضالها في الشعوب تستلهمها عدالة وقضية الفلسطيني، الشعب مع
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 ولفضح العربية، الدول في الظلم ضد للنضال محفز إلى الشعوب الضطهاد األنظمة تستخدمها أداة  
 .تستخدمها التي األنظمة

 أمة بالعر  يعتبرون كانوا إذا عربية دولة 12 من المستجيبون ُسئل العربي، المؤشر استطالع في
. واحدة أمة العرب يعتبرون أنهم %80 فأجاب ضعيفة، روابط تجمعها مختلفة وشعوباً  أمماً  أم واحدة،
 ُيستخدم لم) وحدهم الفلسطينيين قضية أم العرب جميع قضية فلسطين قضية ترى هل سؤال وعلى
. %77 النسبة كانت الماضي، العام وفي. أجمعين العرب قضية أنها %75 أجاب ،(األولى وصف
 كعرب، العرب قضية شك دون من هي الفلسطينية القضية أن أي برأيي، متالزمان الرقمان هذان
 ليست. قضاياهم مكان في األولى المصريين أو العراقيين أو السوريين قضية منها يجعل ال وهذا

 .الظلم لتكريس أداة العادلة القضية
 ومن. األولى قضيته هي واالستبداد لظلما من يعاني عربي شعب أي معاناة تكون أن الطبيعي من

 عربية أرض واحتالل الصهيونية طبيعة وأن قضيته، فلسطين قضية أن كعربي يرى أن الطبيعي
 .فحسب للفلسطينيين عدواً  ليس
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 عامر أبو عدنان

 والفلسطينية اإلسرائيلية السياسية األوساط وتنشغل الثالث، شهرها طينيةالفلس االنتفاضة تدخل
 تداولها يتم التي الفرضية ذلك في بما آخر، إشعار حتى تستمر أن لها قد ر ما إذا المتوقعة، بمآالتها

 .الفلسطينية الوطنية السلطة انهيار عن أبيب وتل هللا رام في
 السلطة انهيار بين المقبلة، للفرضية المرجحة التسمية حول عدب واإلسرائيليون الفلسطينيون يتفق لم

 جديد، وأمني سياسي وضع أمام أننا النهاية، في النتيجة، لكن سقوطها، أو تفككها، أو الفلسطينية،
 من أجزاء على أقدامها فلسطينية وطنية سلطة أول بسطت حين ،1994 العام قبل ما إلى يعيدنا

 .أوسلو اتفاق بموجب 1967 عام تلةالمح الفلسطينية األراضي
 بعض أو الفلسطينية، السلطة بغياب المتمثلة المستبعدة، غير الفرضية هذه عن للحديث دوافع هناك
 الغربي ة الضف ة في اإلسرائيلي ة السلطات مواصلة أهمها لعل الفلسطيني، المشهد عن السياسية أدوارها

 الفلسطيني ين، اعتقاالت في المتمث لة والعسكري ة األمني ة هاإجراءات األول تشرين/ أكتوبر من األول منذ
 وتمث لت اإلسرائيلي ين، ضد   الفلسطيني ة العملي ات وقف لمحاولة منازلهم، وهدم مدنهم، أوصال وتقطيع
طالق والدهس بالطعن  .النار وا 
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 أواخر سرائيليةاإل الصحافة تسر ب أن مفاجئاً  جاء اإلسرائيلي ،-الفلسطيني   الحال هذا ذروة وفي
 للشؤون المصغ ر اإلسرائيلي   الوزاري   المجلس أن   األول، كانون/ديسمبر وأوائل الثاني تشرين/نوفمبر
 هذا مع اإلسرائيلي   التعامل وسبل الفلسطيني ة، السلطة انهيار سيناريو ناقش والسياسي ة األمني ة

 انهيار أن اعتبارهم ظل في ذلك، نمؤيدي إسرائيلي ين وزراء وجود مع حصوله، حال في االحتمال
 الوزراء رئيس لكن   انهيارها، منع بعدم حكومتهم وطالبوا إسرائيل، مصالح تخدم فرصة السلطة

،  األمن على السي ئة البدائل من خوفاً  السلطة، انهيار يتمن ى ال أن ه أعلن نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي 
 .اإلسرائيلي  

 الخارجي ة وزير عاود اإلسرائيلي ة، الحكومة نقاشات شأن في حافي ةالص المداوالت توق فت وفيما
،  التابع األوسط الشرق لسياسات سابان منتدى في له، خطاب في التحذير كيري، جون األميركي 

 إلسرائيل، تهديداً  سيشك ل ألن ه الفلسطيني ة، السلطة انهيار عواقب من واشنطن، في بروكينغز لمركز
 بتأز م ارتبط رب ما بل عفوي ًا، يكون ال قد اإلسرائيلي ة الحكومة نقاشات مع كيري تتحذيرا تزامن لكن

 الفلسطيني ة، الهجمات موجة وقف على اإلسرائيلي ة القدرة عدم بسبب والسلطة، إسرائيل بين العالقة
 بعدم هاوات هام السلطة، ضد   إسرائيل تحريض وتزايد واألمني ة، العسكري ة إجراءاتها من الرغم على
 .يعلون موشيه اإلسرائيلي، الدفاع وزير بلسان العملي ات، وقف
 للسلطة المتوق ع االنهيار طبيعة حول تفصيلي   سيناريو اللحظة، حت ى الفلسطيني ين، لدى يتوافر ال وقد

 :التالية المعطيات بين تتراوح التقديرات لكن الفلسطيني ة،
 السور" إب ان حصل كما شاملة، بصورة الغربي ة الضف ة جتاحت كبيرة عسكري ة عملي ة إسرائيل تنفذ أن

 مع حصل كما عب اس، محمود الفلسطيني   الرئيس حركة تقييد عن وتسفر ،2002 العام في" الواقي
 لألجهزة تدريجي   استهداف إلى إسرائيل تذهب أن. 2002 عام في عرفات ياسر الراحل الرئيس
 ضد   هجمات في النخراطهم عناصرها، بعض واعتقال ربي ة،الغ الضف ة في الفلسطيني ة األمني ة

 في إسرائيليين جنوداً  األول، كانون/ديسمبر أوائل فلسطيني، مخابرات ضابط دهس آخرها إسرائيل،
 أموال تحويل إيقاف يؤدي ورب ما. وقتلوه النار، اإلسرائيليون الجنود عليه أطلق حيث القدس، شمال

 السلطة، ألن مفاجئًا، انهياراً  وليس لها، تدريجي   تفك ك حصول إلى ني ةالفلسطي السلطة إلى الضرائب
 بمهامهم القيام عن عجزهم وبالتالي، موظفيها، مرتبات توفير عن عاجزة ستكون الحالة، هذه في

 الضبط غياب إلى يؤدي قد ما األمنية، األجهزة عناصر خصوصاً  الفلسطينيين، تجاه الوظيفية
 وحدة لكل   عد ة، جغرافي ة وحدات إلى الضف ة تقسيم إلى إسرائيل تذهب وقد. ربيةالغ الضفة في األمني

 بوسائل الفلسطيني ة العملي ات لوقف األمني   الوضع معالجة في الحري ة له إسرائيلي   عسكري   قائد
، العسكري   الضغط قامة واالقتصادي   مرور اإلسرائيلي   الجيش ومنع القرى، حول إسمنتي ة حواجز وا 
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 وال الغربي ة، الضف ة على السلطة سيطرة تقل ص قد إجراءات وهذه. الفلسطيني ة المدن بين لسي اراتا
، نفوذ لها يعود  .تدريجي اً  إلسقاطها تمهيداً  فعلي 

 اليمينية المواقف ظل في للتحقق، قابالً  سيناريو بات الفلسطينية السلطة انهيار خيار أن يبدو ولذلك،
 الضفة في الفلسطينيين شؤون إدارة في جدية صعوبات تواجه قد إسرائيل أن يعني ما اإلسرائيلية،

 تحملها من ذلك يعني بما ،1994 عام الفلسطينية السلطة قيام قبل ما مرحلة إلى ويعيدها الغربية،
 .وأمنية واقتصادية إدارية أعباء

، التسريب على رسمي اً  السلطة تعق ب لم  مصيرها، يمس   أن ه مع المتوق ع، عكس على اإلسرائيلي 
 القرار صن اع خاضه بل جامعية، محاضرة في أكاديميون به يقم لم مصيرها حول اإلسرائيلي والنقاش

 رسمية، غير بصفة ناطقيها بعض به تحدث بما مكتفية واألمني ة، والعسكري ة السياسي ة القيادات من
 .الفلسطيني ة القيادة على للضغط ئيلي ةاإلسرا التهديدات من نوعاً  فقط تأتي إنما النقاشات هذه أن

 في الفلسطيني ة، السلطة انهيار فرضي ة على داخلي   إسرائيلي   توافق عدم هناك أن اللحظة، حتى يبدو،
، والجيش األمني ة األجهزة ومعارضة يميني ين، وزراء تشج ع ضوء  خيار أي   أن   تعتبر التي اإلسرائيلي 
 األمنية األجهزة تحب ذه ال ما وهو األمني ة، الفوضى من مزيداً  نييع الفلسطيني ة السلطة غير آخر

 خطوة، بعد خطوة الفلسطينية، السلطة انهيار بأن لديها قناعات لتوفر نظراً  اإلسرائيليان، والجيش
 .الغربية الضفة في الفوضى من حالة إلى الذهاب إمكانية يعني

 السلطة مستقبل بشأن اإلسرائيلية النقاشات يربتفس يبدو، ما على الفلسطينية، األوساط تسلم ال
 تعويالً  هناك ألن   فيها، مبالغاً  وليس جد ي ة، يراها من هناك بل فقط، إعالمية تهديدات الوطنية
، بالحل   يعرف بات ما على إسرائيلي اً  ن عن إسرائيل تقوله ما ضوء في اإلقليمي   مع عالقاتها تحس 
مكان العربية، الدول بمشاركة إقليمي مؤتمر لعقد الدعوة عبر العربي ة، الدول بعض  السلطة تجاوز وا 

 إلى الغربي ة الضف ة في المناطق كل   ضم   يريد الذي اإلسرائيلي   اليمين يطرحه ما وهو الفلسطيني ة،
 .إسرائيل
 نسيكو  الفلسطيني ة، السلطة انهيار حال في المتوق ع الخليفة أن إلى مجتمعةً  السيناريوهات هذه تشير
ق  أن مع مردخاي، يوآف الجنرال المحتل ة، الفلسطيني ة األراضي في اإلسرائيلي ة الحكومة عملي ات منس 

 المصير الفلسطيني ة، السلطة انهيار سيناريو تحق ق حال في إسرائيل، ستواجه التي األكبر المشكلة
 من الالف عشرات يحملون ينوالذ الغربي ة، الضف ة في الفلسطيني ة األمني ة األجهزة ألفراد المجهول
 .اإلسرائيلي ين ضد   المسل حة العملي ات منف ذي أيدي في تقع ورب ما واألسلحة، البنادق

 في السيما الفلسطيني ة، السلطة إسقاط على اإلقدام قبل عد ة، مر ات تفك ر إسرائيل كله ذلك يجعل قد
مكانية االنتفاضة، استمرار ضوء  في المستمرة، واالضطرابات واجهاتالم من حالة إلى توسعها وا 
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 االنهيار بحصول المتمثل التطور، هذا مثل على الفلسطينيين فعل رد سيكون كيف يعرف ال حين
 .الفلسطينية للسلطة التدريجي
 الفعل ردود خشية كلي ًا، لها داعمة هي فال مترد دًا، زال ما االنتفاضة من السلطة موقف أن   صحيح

 القرار صن اع يكفي ال الموقف هذا لكن   الفلسطيني ين، غضب من خوفاً  ضد ها فتق وال اإلسرائيلي ة،
 على للضغط الهاوية، حاف ة نحو تدريجي ة بسياسة يقومون يجعلهم قد ما يبدو، ما على اإلسرائيلي  

شعارها الفلسطيني ة، السلطة  تفاضة،لالن رافضاً  موقفاً  تت خذ لم إنْ  االنهيار، إلى آيلة تكون قد بأن ها وا 
 .قريباً  النحو هذا على موقفاً  تعلن أن صدد في السلطة أن   يبدو وال

 من الرغم على الفلسطينية، السلطة مستقبل بشأن منقسمون اإلسرائيليون كثيرة، قضايا في وكعادتهم
 إلى السياسية العملية جمود ظل وفي الوقت، مرور مع تحولت، السلطة هذه بأن معظمهم قناعات
 أرخص يجعلها بما له، ثمناً  تدفع أن دون من أمنًا، إسرائيل يمنح وبقاؤها إلسرائيل، منيأ وكيل مجرد

 اإلسرائيلية للحكومة اليميني االنزياح لكن". ديلوكس سوبر" االحتالل غرار على العالم في احتالل
 كليًا، "أوسلو" صفحة طي حد إلى وتذهب السياسية، الواقعية عن بعيدة بصورة تفكر يجعلها الحالية

 .الفلسطينية السلطة إسقاط من ذلك يعنيه بما
 26/12/2015العربي الجديد، لندن، 

 
 األولويات وسؤال فلسطين .39

 شراب صادق ناجى. د
 لكافة األساس والقضية دولية؟ شرعية وقضية عربية؟ أولوية قضية الفلسطينية القضية زالت ما هل

 والدولية؟ اإلقليمية القضايا لحل المفتاح القضية يقال كما أو المنطقة؟ منها تعاني التي القضايا
 الفلسطينية فالقضية. الفلسطينية القضية ماهية على بداية التعرف تتطلب التساؤالت هذه عن اإلجابة
 مكوناتها مركبة، ممتدة قضية هي بل حدود، نزاع مجرد أو طرفين، بين صراع أو نزاع مجرد ليست

 ولذلك الدولية، الحدود لتشمل اإلقليمية، الحدود تتجاوز بل اع،الصر  طرفي حدود تتجاوز وعناصرها
 .والدولية اإلقليمية بالتحوالت نشأتها منذ الفلسطينية القضية ارتبطت
 في وبالتحوالت ذاته، الدولي والنظام العربي اإلقليمي النظام من كل بنشأة ترتبط أن مستغرباً  وليس
 وصوالً  النظامين كال صاحبت التي الالحقة السياسية راتوبالتطو  النظامين، كال في القوة هيكلية
 . العربية التحوالت لثورة كمخاض جاءت التي الحالية للمرحلة

 في المتحكمة األطراف قدرة وعدم للقضية، المصاحبة التعقيدات لنا يفسر الذي هو االرتباط هذا
 التحليل في بعيداً  يذهب قد ما وهو للقضية، ونهائية عادلة تسوية فرض على والدولي اإلقليمي القرار
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 الدولية والقوة اإلقليمية القوة بين ومتكافئة متوازنة غير القوة عالقات أن طالما قائماً  الصراع باستمرار
 .اإلقليمي القرار على األخيرة وطغيان
 بالقوى ترتبط الصراع هذا في الرئيسي الطرف وهي "إسرائيل" أن القضية هذه به تتفرد ما ولعل

 بقائها، وضمان وحمايتها دعمها في العالمية قوتها تسخر التي المتحدة الواليات خصوصاً  الدولية
 اإليديولوجي بالبعد يرتبط الصراع هذا أن كما. واإلسالمي العربي ببعديه يرتبط الفلسطيني والطرف

 أرض تجاوزي بما أي الكبرى، "إسرائيل" فكرة على يقوم والذي "إسرائيل" تمثله الذي الصهيوني
 العرب توحد فكرة على تقوم التي العربية القومية فكرة فإن كذلك والعراق، مصر إلى وصوالً  فلسطين

 تقوم فكرة بالمطلق، متعارضتين فكرتين بين التالقي استحالة يجعل ما فلسطين، منها القلب وفي
 . التوحد على تقوم وفكرة والعنصرية واالحتالل التوسع على
 القوى بين بالتوافق مرهون وحلها. وبيئتها ومحدداتها مكوناتها في فريدة قضية أمام نحن إذن

 السياسية الخريطة ورسم صياغة وا عادة التحول، مرحلة في مستبعد أمر وهو والدولية، ٌاإلقليمية
 من شكل أي تحت الفلسطينية القضية تصفية ستكون الخريطة هذه مخرجات ألن للمنطقة؛ الجديدة
 القضية أولوية ولذلك عنصرية عدوانية "إسرائيل" استمرار لصالح تعمل التي يةالتسو  أشكال

. والدولي اإلقليمي المستويين على السياسية والتطورات التحوالت بهذه تاريخياً  ارتبطت الفلسطينية
 العربي، للنظام الرسمي السياسي الخطاب في محورية مكانة الفلسطينية القضية احتلت فتاريخياً 
 الخطر أن اعتبار وعلى األولى، العرب قضية باعتبارها العربية للشعوب الجمعي المستوى وعلى
 أنظمة من العديد مستقبل ألن العربية، الدول جميع على خطراً  يشكل الصهيونية الحركة تمثله الذي
 . أخرى أولوية أي على غطت التي الفلسطينية بالقضية بالتمسك مرهوناً  كان العربية الحكم
 األولى دعامته تشكل الفلسطينية القضية أن أساس على يقوم العربي القومي المشروع كان لقد

 تبرز بدأت حيث الفلسطينية، القضية أولوية معه وتراجعت تراجع المشروع هذا لكن واألساسية،
 ناظم إقليمي كإطار العربية الجامعة العجز طال كما والعشائرية، والجهوية القطرية التوجهات

 ما "إسرائيل" وهل المشترك، العدو مفهوم حول الجدل وبدأ األمة، تهم التي والقضايا العربية قاتللعال
 .العدو هذا تشكل زالت
 من الفلسطينية القضية تفريغ على العمل في "اإلسرائيلي" الدور تجاهل يمكن ال نفسه السياق وفي

 الحركات دور وتنامى "العربي الربيع" سمىي ما تداعيات من مستفيدة ودولياً  إقليمياً  المتقدم موقعها
 . المتطرفة اإلرهابية
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 التصفية محاوالت من إليه آلت وما الفلسطينية القضية مسار على السلبية تداعياته له التراجع هذا
 موقعها إلى فلسطين قضية يعيدوا أن للفلسطينيين يمكن كيف السؤال ويبقى. واالختزال والتقزيم
 األول؟

 26/12/2015ارقة، الخليج، الش
 

 أزماتها من أضعف إسرائيل .41
 جرايسي برهوم

 مشروعها تهدد التي المركزية، الداخلية إسرائيل أزمات أوجه من وجهين المنتهي، األسبوع شهد
 أن كما. الحقا نشأ ما ومنها الكيان، عن اإلعالن منذ وترافقها قائمة أزمات فمنها ككل، الصهيوني

 العلماني، الديني والصراع اليهودي،-اليهودي الطائفي الصراع مثل يخبو،و  يعلو ما األزمات هذه من
 وسيطرتها االستيطانية اإلرهابية العصابات قوة تنامي مثل مستمر، تصاعد حالة في هو ما ومنها
 .الحكم أروقة على
 باإلرها عناصر ألحد لعرس فيديو مقطع اإلسرائيلي للتلفزيون العاشرة القناة كشفت أيام، فقبل

 وزجاجات الرشاشة أسلحتهم ُيشهرون وهم يرقصون اإلرهابيين من مجموعة فيه تظهر االستيطاني،
 استشهد الذي دوابشة، أحمد علي الشهيد الرضيع للطفل بصورة يلوحون كانوا أنهم واألخطر حارقة،

 ناإلرهابيي يد على عائلته بيت حرق بجريمة الماضي، يوليو تموز/ شهر من األخير اليوم في
 .بالسكاكين الصورة يطعنون كانوا الرقص وخالل. المستوطنين

 الحكم في أقطاب من مدعومة العصابات، هذه تشنها ضغط حملة أوج في المشهد، هذا وانتشر
 حرق بجريمة المشبوهين سراح إلطالق" الشاباك" العامة المخابرات جهاز على للضغط اإلسرائيلي،

 وهناك ،"المنزلي الحبس" إلى وتحويلهم اإلرهابيين، من اثنين رتحري جرى الن وحتى. دوابشة عائلة
 القضائية األجهزة تواطؤ بسبب المحكمة، تبرئهم أو سراحهم، سيطلق جميعا أنهم على يراهن من

 .االستيطاني اإلرهاب مع والنيابة
 على إسرائيل ساسة ترى حقيقتها، على ويكشفها الصهيونية جوهر يعكس كهذا، مفضوح مشهد وأمام

 الصهيونية عقليتهم بالضبط يعكس حصل ما أن رغم ،"ويستنكرون يشجبون" تلوناتهم، مختلف
 القلق قراءة باإلمكان أخرى، ناحية من ولكن. السنين عشرات مر على والتهجير المجازر مرتكبة
 العرب عند يتوقف لن اإلرهابية العصابات هذه إجرام أن حقيقة تعي يهودية أوساط عند الحقيقي

. والنهج الرأي يخالفها من كل ضد اإلسرائيلي، الشارع داخل إلى محالة ال سيمتد بل والفلسطينيين،



 
 
 
 

 

 36 ص                                              3794 العدد:        26/12/2015السبت  التاريخ: 
  

 اإلرهابية العصابات هذه فإن ولهذا مستقبال، ستستفحل وحتما الشارع، يلمسها بات لهذا كثيرة ومالمح
 .الداخلي اإلسرائيلي المستوى على حادة أزمة المنظور، المدى على ستشكل

 الحكومة تبني خالل من كان أيضا، المنتهي األسبوع في ظهر الذي إسرائيل ألزمات الثاني هالوج
 في السبت، أيام أبوابها تفتح التي التجارية المحال ضد تشددا أكثر قيودا يفرض قانون لمشروع
 رهبتحري السنين مر على يطالب الذي العلمانيين جمهور على أكثر خناق شد يعني ما. اليهود مناطق

 واألعياد، األسبوع نهاية في راحته، وبأيام ومواصالته بمأكله تتحكم التي اليهودية الشريعة قيود من
 .إسرائيل من أوسع قضية وهذه يهودي، هو بمن تتحكم هذا كل وفوق
 سدة على الصهيوني، الديني التيار وخاصة المتشدد، الديني التيار سطوة يعكس القانون، هذا وتبني
 الشرائع تطبيق عن يكونون ما أبعد علمانيين، سياسيين من أهدافه تحقيق في سندا قيويال الحكم،
 الصهيوني، الديني التيار هذا فيه يتحكم الذي المتشدد اليميني المعسكر من أنهم إال المتزمتة، الدينية

 أحزاب في الحال بطبيعة يبرز وهذا. بالمتدينين كبير بقدر مرتبط السياسية الحياة في وتقدمهم
 ،"الليكود" حزب األخيرة، السنوات في الحاكم الحزب على طاغية ظاهرة بات ولكنه المستوطنين،

 .نتنياهو بنيامين بزعامة
 الحاكم، االئتالف أن اإلسرائيلي، الشارع داخل حادة أزمة تفجير على الملف هذا قدرة عالمات ومن
 سيبقى ولكنه الكنيست، في عليه التصويت لتأجي إلى اضطر القانون، هذا تبني من أيام ثالثة وبعد

 مسألة في أكثر ستشدد التي القوانين وهي به، اللحاق تنتظر أخرى قوانين إن إذ للتصويت، مطروحا
 اليهود غالبية الذي الشارع، أمام ورطة في أنه الهشة األغلبية ذو االئتالف فهم فقد. اليهودي الحالل

 الهجرة تخفيض في ستساهم القيود هذه فإن كذلك. الدينية القيود من المتحررين العلمانيين من هم فيه
 .األخيرة السنوات في أصال المتراجعة إسرائيل، إلى اليهودية

 الكاتب مسغاف، حاييم الدكتور كان الداخلية أزماتها ظل في إسرائيل مستقبل يقرأون من بين ومن
 شعبنا، تاريخ قرأوا العرب كان إذا يأدر  لست: "له مقال ختام في قال إذ ،"معاريف" صحيفة في

 يسقط حتى أخرى أجيال بضعة بصبر ينتظروا أن إال عليهم ما بأن الن منذ يعرفون بالتأكيد ولكنهم
 .مثله ولكثيرين لمسغاف، والكالم ؛..."ناضجة كثمرة حضنهم في شيء كل
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 حتى ال تتحّول إسرائيل إلى دولة ظالمية .41
 ي شبيطآر 

كان في يهودا والسامرة بضعة آالف من  1975تحدث في التالل. في العام  األولىالعملية 
ألف  400 إلىألف مستوطن. واليوم وصل عددهم  120أصبحوا  1995وفي العام  المستوطنين.

ي . فاإلسرائيليةحققت غوش ايمونيم انتصارا ساحقا على الدولة  األخيرة األربعةمستوطن. في العقود 
، وبعد ذلك حصلت على االعتراف الرسمي بهذه الحقائق، األرضالبداية فرضت الحقائق على 

 وبعدها ضاعفتها من خالل مصادر الدولة.
ة ديمغرافية سياسية مسممة، حيث كان من الصعب  وصل  إذابيض.  إلى أعادتهاالنتيجة كانت عج 

ألف مستوطن فلن  800أو  700أو  600 إلى 2025عدد المستوطنين في يهودا والسامرة في العام 
 دولة ثنائية القومية. إسرائيللتقسيم البالد، وستصبح  إمكانيةتكون ثمة 

ما أن تكون غير ديمقراطية وبهذا سينتهي المشروع الصهيوني.  إما أن تكون غير يهودية وا 
 قانونيا للحكومة.تم تعيين اهارون براك مستشارا  1975العملية الثانية تحدث في القلوب. في العام  

 إسرائيلوقد كان تعيين هذا البروفيسور الشاب والالمع والمستقل لهذا المنصب خالفا لحقيقة أن 
 كانت ديمقراطية ليبرالية بشكل حقيقي.

نشاء، اإلنسان، حقوق اإلنسانفبعد سنوات بن غوريون جاءت سنوات احترام  المؤسسات  وا 
العصر الذهبي نسبيا لسلطة  إسرائيلى ثالثة عقود عاشت الديمقراطية المستقلة والقوية. وعلى مد

نشاءالقانون، حرية التعبير،   مجتمع حر وحقيقي. وا 
إن التعيين المتوقع لسكرتير الحكومة، افيحاي مندلبليت، مستشارا قانونيا للحكومة يعكس التوجه 

مريضة جدًا، والمحكمة ديمقراطية  األخيرةأصبحت في السنوات  اإلسرائيليةالمعاكس. فالديمقراطية 
ضعيفة، وأجهزة التوازن والرقابة مخصية. وتهب رياح سيئة  اإلعالمالعليا تتعرض للهجوم، ووسائل 

 االنتقاد وتكميم األفواه. إسكاتتريد 
ذا حتى  فإنناوقيمها،  اإلسرائيليةاستمر الهجوم القومي المتطرف وبقوة على مؤسسات الديمقراطية  وا 

 فسنا في معركة سياسية ظالمية، ال تلتزم بالحرية والمساواة والعدل والتقدم.سنجد أن 2025العام 
والسياسي من زعماء  األخالقيتحظى بالدعم  إسرائيلالعملية الثالثة تحدث وراء البحار. ما زالت 

أيضا. إال أنهم في  أوباماميركل وديفيد كامرون وهيالري كلينتون وبراك  أنجيالغربيين بارزين مثل 
 أي حد هم يدافعون عنها. إلىال يدركون  ائيلإسر 

من اجل منع السقوط السياسي. لكن مزاج  األوروبيةهناك تأثير كبير للقدس في واشنطن والعواصم 
يتغير. فبسبب مشروع االستيطان والهجوم على  واألخالقيالجيل الشاب مختلف، والسياق الفكري 
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وما  إلسرائيلغرب أكثر فأكثر حول ماذا حدث النزيهون في ال األشخاصمبادي التحضر يتساءل 
. فبدل أن تكون دولة اخوة هي دولة غريبة فيها هاي تيك ورفاه إنسانيتهاالذي يحدث لها وهل فقدت 

ذالم يتم تغيير التوجه  إذا واحتالل. وأصولية لم نستطع وضع أنفسنا من جديد كدولة ديمقراطية  وا 
 حة، والعالم سيدير لنا ظهره.دولة فاسدة وقبي 2025سنصبح في  فإننا

 أغلبيةالصامتة هي  اإلسرائيلية األغلبيةما زال لدينا عقد من الزمن والوقت ليس متأخرا بعد. 
 عقالنية، وما زالت هناك قوة لدى الجمهور المتنور.

الهوية والقيم  أزمةإن سيطرة اليمين المتطرف على الدولة والبالد ليست أمرا محتوما وال مصيريا. 
اليسار في إحداث انطالقة فكرية جديدة –لدولة اليهودية الديمقراطية هي نتيجة مباشرة لفشل الوسط ل

يجاد ذاقيادة مناسبة ورسم حلم.  وا   إذاوهو ليس بعيدا. لكن  األسوأاستمر هذا التباكي فسيحدث  وا 
أمامنا ليس  الذي األخيراستيقظ هذا المعسكر وتجند فيمكن إحداث التحول. يمكن أن يكون العقد 

 األخير.
 هآرتس
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