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إسرائيل

إطالق سراح حاخام ّ
حرض على العنف
فراس خطيب
تظاهر امل�ئ��ات م��ن املستوطنني اليهود
املتطرفني ،أمس ،احتجاجًا على اعتقال
الحاخام يعكوف يوسيف ،على خلفية
قضية كتاب «توراة امللك» التحريضي،
رغم إطالق سراحه بعد أقل من ساعة.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م ال �ش��رط��ة ميكي
روزن�ف�ي�ل��د «أوق �ف �ن��ا ال �ح��اخ��ام يوسيف
الس� �ت� �ج ��واب ��ه ب� �ش ��أن ش �ب �ه ��ات ت�ت�ع�ل��ق
بتحريضه على العنف والعنصرية».
وع�م��د ال�ي�ه��ود امل�ت�ط��رف��ون ب�ع��د اعتقال
ي��وس�ي��ف ال ��ى ال�ت�ظ��اه��ر ق�ب��ال��ة املحكمة
العليا ،حيث استدعي ،وعلى مقربة من
منزله .وشارك في التظاهرة املئات ،من
بينهم أعضاء كنيست من اليمني .وعمد
املتطرفون خالل التظاهرة الى االنتقام
من العرب فهاجموا في القدس املحتلة
ّ
س �ي��ارة ت �ق��ل فلسطينيني ،م��ا أدى ال��ى
جرح أحدهم حيث نقل الى املستشفى.
ك ��ذل ��ك ح ��اول ��ت م �ج �م��وع��ة ص �غ �ي��رة م��ن
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ق �ط��ع ط��ري��ق رئ �ي �س��ي في
ال � �ق� ��دس امل� �ح� �ت� �ل ��ة ،وأح� � ��رق� � ��وا إط � � ��ارات
س � �ي� ��ارات وع ��رق� �ل ��وا ح ��رك ��ة س �ي��ر ت� ��رام،
وقالت الشرطة إن «ثالثة منهم اعتقلوا».
وقال عضو الكنيست اليميني ميخائيل
ب ��ن أري أم� � ��ام امل �ح �ت �ج�ي�ن «ه� � ��ذه ل�ي��س
سلطة قانون .إنها مالحقة التوراة .هذا
يذكرنا بأيام مظلمة في التاريخ .نحن
نقول لوزير العدل :هذه املالحقة تقوي
عالم ال�ت��وراة وتقوي شعب إسرائيل»،
أم ��ا رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال �ق��وم��ي ي�ع�ك��وف
ك��ات��س ف�ق��ال «إن املستوطنني ي�ه��ددون
النيابة ال�ع��ام��ة ألن�ن��ا أق��وي��اء ونتكاثر.

ّ
س�ي��أت��ي ي��وم ن��دي��ر ف�ي��ه ال��دول��ة ،ون�س��ن
ال � �ق ��وان �ي�ن ،ون �ح �ق��ق ون� � ��رى م� ��ن ح��اك��م
الحاخامات ونحاسبه بإذن الله».
وال �ح��اخ��ام ي��وس�ي��ف ه��و اب ��ن ع��وف��ادي��ا
ي ��وس � �ي ��ف ،ال ��زع � �ي ��م ال � ��روح � ��ي ل �ح��رك��ة
«شاس» املتدينة واملتمثلة في الكنيست
والحكومة اإلسرائيلية.
ُ
وق ��د أوق � ��ف االث �ن�ي�ن امل��اض��ي ال �ح��اخ��ام
دوف ليور م��ن مستوطنة ك��ري��ات أرب��ع
اليهودية في الخليل بالضفة الغربية
امل�ح�ت�ل��ة ل�ف�ت��رة ق�ص�ي��رة للسبب نفسه.
واح� �ت ��ج امل� �ئ ��ات م ��ن أن� �ص ��اره وق �ط �ع��وا
ش��وارع ع��دة ،وتحولت التظاهرات الى
أعمال عنف.
وال �ح��اخ��ام ل�ي��ور ي�ع� ّ�د امل��رش��د ال��روح��ي
للمستوطنني األك �ث��ر ت�ط��رف��ًا .وق��د لعن
الحقبة
في  1995رئيس الوزراء في تلك
ّ
إس �ح��ق راب�ي�ن واش�ت�ب��ه آن ��ذاك ب��أن��ه أث��ر
على قاتله يغال عمير.
ُ
ون� �ش ��ر ك �ت��اب «ت� � ��وراة امل� �ل ��ك» ق �ب��ل ع��ام

ُنشر كتاب «توراة الملك»
ويحرض
قبل عام ونصف ّ
على قتل «الغوييم»
(غير اليهود)

ّ
ويحرض
ونصف على شبكة اإلنترنت.
ب�ش�ك��ل ال ي�ق�ب��ل ال �ت��أوي��ل ع �ل��ى ال�ع�ن��ف،
ُ
بقتل
وي �ت �ن��اول ال �س ��ؤال «م �ت��ى ي�س�م��ح ّ
ال�غ��وي�ي��م (غ�ي��ر ال �ي �ه��ود)؟» .وأج ��اب أن��ه
ي�س�مّ��ح ب�ق�ت��ل ك��ل غ ��وي (غ �ي��ر ي �ه��ودي)
«ي �م��ث��ل خ �ط �رًا ع �ل��ى ش �ع��ب إس��رائ �ي��ل».
ّ
إال أن م��ؤل�ف��ي ال�ك�ت��اب امل�م�ت��د ع�ل��ى 230
ص�ف�ح��ة ح��رص��وا ع �ل��ى ع ��دم ذك ��ر كلمة
عرب أو فلسطينيني.
م��ؤل��ف ال �ك �ت��اب ه��و ال �ح��اخ��ام إيتسيك
ش��اب � ُي��را ،م ��ن م�س�ت��وط�ن��ة «ي �ت �س �ه��ور».
وق � ��د أرف � �ق� ��ت م ��ع ال �ك �ت ��اب م ��واف �ق ��ة م��ن
ثالثة حاخامات ،هم ّ :الحاخام يوسيف
غ �ي �ن��زب��ورغ ،وق ��د ح��ق��ق م�ع��ه ق�ب��ل ع��ام،
وال �ح��اخ��ام��ان دوف ل�ي�ئ��ور وي�ع��اك��وف
ي��وس �ي��ف ال� �ل ��ذان اس �ت��دع �ي��ا للتحقيق،
لكنهما ل��م يصال ال��ى مكاتب الشرطة.
وكان ليئور قد اعتقل األسبوع املاضي،
وأطلق سراحه من دون شروط ّ
مقيدة.
ّ
وع ��ل ��ق رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ب � �ن � �ي ��ام �ي�ن ن � �ت � �ن � �ي� ��اه� ��و ،امل � � ��دع � � ��وم م��ن
اليمينيني امل�ت��دي�ن�ين ،م�ت��أخ�رًا ع�ل��ى ما
ك� ��ان ي �ح��دث ط �ي �ل��ة األس� �ب ��وع امل��اض��ي،
ب �ع��دم��ا ات�ه�م�ت��ه امل �ع��ارض��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
ب� ��ال � �خ� ��وف م � ��ن ال� � �ح � ��اخ � ��ام � ��ات .وق � ��ال
«إس ��رائ � �ي ��ل ه ��ي دول� � ��ة ق� ��ان� ��ون ،وع �ل��ى
الجميع اح�ت��رام القانون .وال أح��د فوق
ال � �ق ��ان ��ون» .ل �ك��ن ف ��ي امل �ح �ص �ل��ة ،ي�ب�ق��ى
التعامل اإلسرائيلي مع ه��ذه القضايا
بكفوف م��ن ح��ري��ر ،وخصوصًا ف��ي ظل
ق �ض �ي��ة واض� �ح ��ة ت �ح��ري �ض �ي��ة ال ت�ق�ب��ل
التأويل .ويبقى تعاطي الشرطة معهم
ّ
«تعاط ضمن البيت الواحد» ،إذ لم
كأنه
ٍ
ّ
يتعد التوقيف الساعة الواحدة.

ّ
إضراب عام عن الطعام لألسرى الفلسطينيني
وتطرق الى فجوة أخرى في الحوار تتمثل
ف��ي «ع�ق�ل�ي��ة اإلق �ص��اء وال�ت�م�ي�ي��ز» ،ال ت��زال
ت�ن�ظ��ر إل ��ى أب �ن��اء ال��وط��ن ب�م�ن�ظ��ور ع��رق��ي
ً
وق�ب�ل��ي وط��ائ�ف��ي .وأع �ط��ى م �ث��اال «جمعية
أمل ال تستطيع أن تقرر إن كانت ستدخل
ال �ح��وار ألن ك �ب��ار ق��ادت �ه��ا ،وع �ل��ى رأس�ه��م
ال�ش�ي��خ محمد ع�ل��ي امل�ح�ف��وظ ،م�غ� ّ�ي��ب في
السجون».
م��ن جهته ،ق��ال النائب الوفاقي املستقيل
سيد عبد ال�ه��ادي م��وس��وي ،ال��ذي يشارك
ف��ي ال �ح ��وار «وج� ��دت ن�ف�س��ي ف��ي اج�ت�م��اع
أش� �ب ��ه ب��االس �ت �م��اع إل� ��ى م� �ح ��اض ��رة ،أن��ت
تسمع ف�ق��ط ،ووج ��دت م�ش��ارك�ين بعضهم
ي�م�ث�ل��ون أن �ف �س �ه��م ،وب�ع�ض�ه��م م��ؤس�س��ات
خ��دم �ي��ة أو اج �ت �م��اع �ي��ة ،وب �ع��ض األف � ��راد،
وبعض مؤسسات املجتمع املدني».
وأض ��اف إن��ه «ف��ي أج ��واء ه��ذا ال �ح��وار من
امل �ف �ت��رض أن ��ه ل�ي��س م�م�ن��وع��ًا ذك ��ر مملكة
دستورية أو املطالبة بحكومة منتخبة»،
ً
متسائال «مل ��اذا يقبع إذًا خلف القضبان
م ��ن ط ��ال ��ب ب ��ذل ��ك ،ومل� � ��اذا ال ي �ك��ون��ون م��ع
املشاركني في الحوار».
وت ��اب ��ع وص � ��ف أج � � ��واء ال � �ح� ��وار «وج ��دن ��ا
جلسات س��وال��ف ،وأعتقد ذل��ك ،ألن اللقاء
سيكون على جلسات ،كل يوم  4جلسات،
وك��ل جلسة  5س��اع��ات ،وف��ي كل ساعة 60
شخصًا ،وهي أقرب إلى ورشة عمل ،ولكل
ش �خ��ص  5دق��ائ��ق وت�ن�ت�ه��ي ال �ج �ل �س��ة ،أي
نوع من األفكار تستطيع مناقشتها في 5
دقائق ،وأنت تريد حل أزمة وطنية؟»
ُ
وفيما كانت تعقد أول��ى جلسات الحوار
ف ��ي م ��رك ��ز ع �ي �س��ى ال �ث �ق ��اف ��ي ،ك � ��ان ه �ن��اك
مئات األشخاص يتظاهرون باتجاه دوار
اللؤلؤة ،وج��رى تفريقهم بواسطة شرطة
م�ك��اف�ح��ة ال�ش�ع��ب ال �ت��ي اس�ت�خ��دم��ت ال�غ��از
املسيل للدموع.
ومن واشنطن ،أصدر البيت األبيض بيانًا
رح ��ب ف�ي��ه ب��امل �ح��ادث��ات ،وب�ت��أل�ي��ف لجنة
ت �ح �ق �ي��ق .وأض � ��اف إن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
ّ
«تحيي قرار جمعية الوفاق ،أكبر مجموعة
معارضة في البحرين ،باالنضمام الى هذا
الحوار».
(األخبار)

بدأ األس��رى الفلسطينيون في السجون
ً
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،أم ��س ،إض��راب��ًا ش��ام�لا عن
الطعام ،مل��دة ي��وم واح��د ،احتجاجًا على
االن �ت �ه ��اك ��ات ال �ت ��ي ت �م��ارس �ه��ا م�ص�ل�ح��ة
السجون بحقهم ،وذلك على وقع تنظيم
اع �ت �ص��ام��ات وت �ظ��اه��رات ت�ض��ام�ن�ي��ة في
غ� ��زة وال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة امل �ح �ت �ل��ة .وق ��ال
«ن ��ادي األس�ي��ر الفلسطيني» ،ف��ي بيان،
إن األس � � ��رى «ق� � � ��رروا خ � ��وض اإلض� � ��راب
ليوم واحد ،في خطوة تحذيرية ،في ظل
وض��ع ال�س�ج��ون ال ��ذي ب��ات ي�ن��ذر بخطر
ع �ل��ى ح �ي��ات �ه��م ،وخ��اص��ة ب �ع��د ال��دع��وات
املتطرفة التي نادت بها حكومة االحتالل
بالتضييق على األس��رى» .وفي السياق،
أك ��دت س�ل�ط��ة ال �س �ج��ون اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة أن
األسرى الفلسطينيني الذين ينتمون إلى
حركة «حماس» أع��ادوا وجبات الفطور
من دون أن يتناولوها صباح أم��س ،في
إط��ار اإلض��راب االحتجاجي على إس��اءة
ظ��روف اعتقالهم ونقل قسم من قادتهم
إل ��ى ال �ع ��زل االن � �ف � ��رادي .ون �ق �ل��ت اإلذاع � ��ة
العامة اإلسرائيلية عن مصادر في سلطة
السجون قولها إن أسرى فلسطينيني في

خمسة سجون إسرائيلية يشاركون في
اإلض��راب .وادع��ت أن «الحديث ليس عن
إض��راب عن الطعام؛ ألن بحوزة األس��رى
طعامًا في زنازينهم وبإمكانهم التزود
ب��ال�ط�ع��ام م��ن خ�ل�ال ش��رائ��ه م��ن ح��ان��وت
ً
ال �س �ج ��ن» ،م �ش �ي��رة إل� ��ى أن ع � ��ددًا ك�ب�ي�رًا
م��ن األس ��رى ال ي �ش��ارك��ون ف��ي اإلض ��راب.
وعقابًا على ذل��ك ،ألغت سلطة السجون
ال��زي��ارات لألسرى الذين أع��ادوا وجبات
تجولهم في ساحة
الفطور ،وقلصت مدة ً
السجن .تحرك جاء تتمة ملا بدأه األسرى
الفلسطينيون في سجون عسقالن يوم
الجمعة عندما بدأوا إضرابًا عن الطعام
يستمر ملدة ثالثة أيام .وقال وزير شؤون
األسرى واملحررين الفلسطينيني ،عيسى
قراقع ،في بيان ،إن أسرى سجن عسقالن
ب � � ��دأوا ب �ت �ن �ف �ي��ذ إض � � ��راب ت� �ح ��ذي ��ري ع��ن
الطعام مل��دة ثالثة أي��ام «احتجاجًا على
عملية الدهم والقمع التي جرت بحقهم
يوم الخميس» ،عندما اقتحمت الوحدات
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ال �خ��اص��ة امل �ع��روف��ة ب��اس��م
«النحشون» ،غرف املعتقلني وأقسامهم
وأج �ب��رت �ه��م ع�ل��ى ال �ت �ع� ّ�ري ،ف�ي�م��ا ُده�م��ت

ُ
ُ ِّ
ال �غ��رف واألق �س��ام وف��ت �ش��ت ون �ق��ل أرب�ع��ة
معتقلني إلى سجون مختلفة ،هم :كمال
ال�ت��راب��ي ،رائ��د ال �ح��روب ،أس�ع��د الشولي،
وم �ح �م��د أب � ��و رب� �ي� �ع ��ة .ورأى ق ��راق ��ع أن
«ه��ذه الهجمة تأتي في سياق السياسة
التعسفية التي أعلنها رئيس الحكومة
(ب � �ن � �ي� ��ام �ي�ن) ن� �ت� �ن� �ي ��اه ��و ال � �ه � ��ادف � ��ة إل ��ى
التضييق على حقوق األس��رى وسلبهم
ك� ��ل ح �ق��وق �ه��م اإلن� �س ��ان� �ي ��ة وامل �ع �ي �ش �ي��ة،
وذل � ��ك م ��ن خ�ل��ال ق � ��وات ال �ق �م��ع ال �ت��اب �ع��ة
إلدارة السجون وبفرض عقوبات فردية
وجماعية على األسرى ،أبرزها حرمانهم
ّ
التعلم والزيارات والكنتني وزج األسرى
في العزل االن�ف��رادي» .وتعترف سلطات
االح� � �ت �ل��ال ب� ��وج� ��ود ن� �ح ��و  6300أس �ي��ر
ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م � ��وزع �ي��ن ع� �ل ��ى ال� �س� �ج ��ون
اإلسرائيلية ،بينهم مئات من املعزولني
واملرضى واملحرومني ال��زي��ارة العائلية،
ب�ي�ن�م��ا ت��ؤك��د ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات الفلسطينية
ووزارة ش� � ��ؤون األس � � ��رى ف� ��ي ال �س �ل �ط��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ت�خ�ط��ي ع ��دد األس � ��رى في
سجون دولة االحتالل عتبة الـ 11ألف.
(يو بي آي)

تقرير
ّ

تكذب «وول ستريت جورنال»
إيران ّ

ّ
ت��وق��ع وك �ي��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال �ع��راق��ي،
عدنان األس��دي ،أمس ،ارتفاع مستويات
ال �ع �ن��ف ف ��ي ال � �ب �ل�اد م ��ع اق � �ت� ��راب م��وع��د
ان�س�ح��اب ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة م��ن ال�ع��راق
ف��ي نهاية ال�ع��ام ال �ج��اري .وق��ال األس��دي
ّ
إن «زيادة العنف مرتبطة بوجود القوات
األميركية أو انسحابها من العراق؛ فكلما
اقترب موعد انسحاب تلك القوات ،سخن
امللف األمني لوجود مجموعات تحاول
الضغط إلخ��راج القوات األميركية ،وفي

املقابل هناك مجموعات أخرى تستخدم
ال �ع �ن��ف ف ��ي م �ح��اول��ة ل �ت �ب��ري��ر ب �ق��ائ �ه��ا».
وب��رر األس��دي زي��ادة حصيلة القتلى في
ال� �ع ��راق ب �س �ب �ب�ين :األول ال �خ�ل�اف��ات بني
الكتل السياسية ،والثاني اقتراب موعد
انسحاب القوات األميركية من البالد.
في هذا الوقت ،نفى وزير الدفاع اإليراني
أح �م��د وح �ي��دي ات �ه��ام��ات أم �ي��رك �ي��ة ب��أن
بالده تهرب األسلحة إلى كل من العراق
وأف�غ��ان�س�ت��ان ،واص �ف��ًا ذل��ك ب �ـ«األك��اذي��ب

ال� �س� �خ� �ي� �ف ��ة» .ون� �ق� �ل ��ت وك� ��ال� ��ة «ف � � ��ارس»
ش �ب��ه ال�ح�ك��وم�ي��ة ع��ن ال �ج �ن��رال وح �ي��دي
ق��ول��ه إن «االك��اذي��ب السخيفة واملتكررة
لألميركيني تهدف إلى تبرير أخطائهم».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»
ق ��د ن�ق�ل��ت ي ��وم ال �ج �م �ع��ة ،ع ��ن م�س��ؤول�ين
أميركيني ،تأكيدهم أن ال�ح��رس الثوري
اإلي ��ران ��ي ي �م� ّ�د ح�ل�ف��اء إي� ��ران ف��ي ال �ع��راق
وأفغانستان بصواريخ بعيدة املدى.
(أ ف ب ،يو بي آي)

عربيات
دوليات
ّ
ّ
عباس« :حماس» ال تتفهم
الظرف ّ
الحساس
ّ
حث الرئيس الفلسطيني محمود
عباس حركة «حماس» على أن
تلني في خالف بشأن تأليف
ً
حكومة للفلسطينيني ،قائال
إن جهود القيادة الفلسطينية
إلعالن دولة عضو في األمم
املتحدة في أيلول املقبل «مرهونة»
بسلوك الحركة االسالمية .وقال
عباس إلذاعة «صوت فلسطني»:
«نريد الذهاب إلى األمم املتحدة
موحدين ،وعلينا أن نفهم ،وعلى
حماس وغيرها أن تفهم أن هذه
الحكومة ليست حكومة وحدة
وطنية ،بل حكومة تكنوقراطية».
وتابع «ال يفهمون أننا في ظرف
حساس مهم جدًا ،فنحن ندخل
معركة حامية جدًا في األمم
املتحدة ،وهم اآلن يفكرون هذا
الوزير لنا وهذا الوزير لكم».
(رويترز)

نصف رواتب
ّ
ملوظفي السلطة
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني
سالم فياض (الصورة) ،أمسّ ،أن
الحكومة ستصرف نصف رواتب
موظفي السلطة الفلسطينية يوم
األربعاء املقبل ،بسبب عدم ايفاء
املانحني بما تعهدوا به لدعم
موازنة الحكومة الفلسطينية،
على حد تعبيره في مؤتمر
صحافي ،عقب اجتماع الحكومة
الفلسطينية برئاسته في رام
الله .وأوضح فياض أن «املبلغ

الذي سيصرف لكل موظف ال
يقل عن  1400شيكل وال يزيد
على  4500شيكل يوم األربعاء
املقبل ،وستستكمل (املبالغ) حال
ورود التمويل الالزم» .وحذر من
أنه «إذا استمرت هذه األزمة ،فإن
اجراءات تقشفية أخرى ستتبعها
الحكومة».
(أ ف ب)

 30جريحًا في اشتباكات
الشرطة و«التحرير» في الخليل
ُ
أصيب نحو  30فلسطينيًا
بجروح ،أول من أمس ،في
صدامات حصلت بني متظاهرين
اسالميني والشرطة الفلسطينية
في مدينة الخليل في جنوب
الضفة الغربية املحتلة .واندلعت
املواجهات عندما ّفرقت الشرطة
الفلسطينية بالقوة أكثر من
ألفي متظاهر تجمعوا تلبية
لدعوة وجهها «حزب التحرير»
االسالمي إلى التظاهر في
الشطر الخاضغ لسيادة السلطة
الفلسطينية من املدينة ،وذلك
ً
إحياء لذكرى «هدم الخالفة».
ورشق املتظاهرون الشرطة
بالحجارة فردوا بالقنابل ّ
املسيلة
للدموع وبإطالق النار في الهواء.
(أ ف ب)

