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حططق يحيططون ةكططر  النكبططة بمسططيرات بالضططفة ووططزة والشططتات ت كططد علططى التمسططا بالفلسططينيون  .0

   رالعودة: شهيدان أمام سجن عوف
 ،فتحي صباح ،محمد يونسعن  ،الناصرة ،غزة ،رام هللا من 61/5/4162 ،الحياة، لندن ذكرت

. 6341لنكبة عام  11 في الوطن والشتات أمس الذكرى الـ واأحييين الفلسطين، أن سعد تلحميأ
سكانية المختلفة، وُأطلقت صافرات الحداد من المساجد وأقيمت مسيرات ومهرجانات في التجمعات ال

، في وقت سقط شهيدان في منطقة 11 ثانية عند منتصف النهار لتمثل سنوات النكبة الـ 11لمدة 
 رام هللا في مواجهات أثناء إحياء هذه الذكرى.

 61نوارة )عامًا( ونديم  65وقال أطباء في مستشفى رام هللا إن الشهيدين هما محمد أبو ظاهر )
عامًا(، وكالهما تلميذان في الثانوية، علمًا بأن األول أصيب بعيار ناري في القلب، والثاني بعيار 

، وهو محمد أحدهمناري في الصدر، فيما أصيب ثالثة فتية آخرون بأعيرة نارية، ووصفت إصابة 
 650أطلقوا النار على نحو  إن الجنود اإلسرائيليين "الحياة"وقال شهود لـ عزة، بأنها بالغة الخطورة.

غربي مدينة رام هللا،  "عوفر"فتى وشابًا كانوا يتظاهرون إحياء ليوم النكبة أمام معسكر للجيش يسمى 
وأصابوا الفتية الخمسة برصاص حي. وأضافوا أن الجنود تعمدوا إطالق النار الحي على 

 المتظاهرين بهدف إيقاع إصابات مباشرة بينهم.
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رام هللا مسيرة شاحنات قديمة تعود إلى أربعينات القرن الماضي للتعبير عن عملية  وأقيمت في مدينة
 فيمخيمًا لالجئين  13التهجير التي تعرض لها مئات آالف الفلسطينيين في النكبة والذين أقاموا في 

ات باقي األراضي الفلسطينية والدول المجاورة، مثل األردن ولبنان وسورية. ورفعت على تلك الشاحن
 والسيارات األعالم السود واألعالم الفلسطينية وشعارات تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة.

يومًا صور أبنائهم في  19ورفع أهالي األسرى المضربين عن الطعام في السجون اإلسرائيلية منذ 
 المسيرات، مطالبين المجتمع الدولي بسرعة التدخل إلنقاذ حياتهم.

جئنا لنقول للقاصي "ا واألغوار ماجد الفتياني في كلمة في مهرجان في المدينة: وقال محافظ أريح
ن المارقين والغزاة ال بد يأتي يوم ويرحلوا عن أرضنا وأرض  والداني إن األرض الفلسطينية أرضنا، وا 
ن حق العودة مقدس ال تنازل عنه وال يمكن أحدًا أن يتنازل عنه فهو حق شخصي،  أجدادنا، وا 

لالحتالل اإلسرائيلي أن رهانه على الزمن فاشل، فها نحن بعد أكثر من ستة عقود أوالدنا  ولنؤكد
وكأنهم كانوا هناك  6341وأحفادنا يحفظون ويعرفون أزقة وحواري قرانا وبلداتنا في أراضي عام 

 ."ولعبوا بين أزقتها
فتح في فعاليات وشاركت حركة حماس في فعاليات إحياء النكبة في الضفة، كما شاركت حركة 

 إحيائها في قطاع غزة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة بين الحركتين.
وفي قطاع غزة، أحيا آالف الفلسطينيين ذكرى النكبة، ونظمت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية 

مدمرة، مسيرات موحدة في هذه الذكرى رفعوا خاللها أعالم فلسطين وأسماء مدنهم وقراهم وبلداتهم ال
وصورًا من األرشيف ُتظهر الالجئين أثناء طردهم إلى الضفة وقطاع غزة ولبنان واألردن وسورية 
وغيرها من الدول. وجاءت المسيرة األكبر قرب معبر بيت حانون )إيرز( اإلسرائيلي شمال القطاع، 

 ائيلي.فيما كانت الثانية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة قرب معبر )ناحال عوز( اإلسر 
وعلى رغم أن فعاليات إحياء ذكرى النكبة جاءت في ظل أجواء وحدوية عقب توقيع اتفاق 
المصالحة، إال أن ذلك لم يشفع للمواطنين المنكوبين الذين شاركوا في المسيرة شرق غزة. وقال 

بالضرب  عددًا من أفراد قوات األمن الوطني )التابعة لحكومة حماس( اعتدوا"إن  "الحياة"صحافيون لـ
، ومن بين الصحافيين "بالهراوات على عشرات المواطنين لمنعهم من الوصول إلى الشريط الحدودي

لألنباء  الذين تعرضوا للضرب مصور وكالة الصحافة الفرنسية محمد البابا ومصور وكالة رويترز
لى عدد آخر من إن أفراد قوات األمن الوطني اعتدوا عليه وع "الحياة"محمد جاد هللا، الذي قال لـ

 ."بالهراوات من دون أي سبب أو مبرر"الصحافيين 



 
 
 

 

 
           1ص                                     3462 العدد:     61/5/4162الجمعة  التاريخ:

 

وختمت اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة المسيرة الجماهيرية بمهرجان خطابي قرب مدخل 
بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بمشاركة قادة من الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية، بما فيها 

 فتح وحماس.
اخل الفلسطيني، شارك المئات من الفلسطينيين مساء أمس في مسيرة إلحياء النكبة في مدينة وفي الد

عكا التي يتعرض أهلها الفلسطينيون إلى مشاريع اقتالع جديدة، تالها مهرجان فّني فلسطيني أكد 
دينة. عامًا أمام ممارسات السلطات اإلسرائيلية ومشاريعها لتهويد الم 11صمود أهالي المدينة منذ 

من عكا "و "،العودة حق مقدس"، و"عكا ليست للبيع"ورفع المتظاهرون األعالم الفلسطينية وشعارات 
 ."مش طالعين، ولعكا وكل مدننا وقرانا في فلسطين الالجئون راجعون

نشاطات، أقيمت أبرزها مسيرتا عودة رمزيتان، برية  أن، 61/5/4162 ،المستقبل، بيروت وأضافت
 الحدود مع فلسطين المحتلة. وبحرية، باتجاه

في الناقورة )المستقبل(، نفذ ممثلون عن اللجان الشعبية وعشرات الالجئين في مخيمات صيدا 
، وهم يحملون االعالم الفلسطينية. وسلم مندوبون عنهم «اليونيفيل»وصور اعتصاما أمام مقر قيادة 

العالمي حسن سقالوي، مذكرة تطالب نائب قائد فريق الهدنة الكولونيل ميرفي، وبحضور المسؤول ا
 االمم المتحدة والمجتمع الدولي بحق عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم وعاصمتهم القدس.

وكان هؤالء انطلقوا بموكب سيار من منطقة البص شرق صور وهم يرددون الشعارات المؤكدة حق 
 طين المحتلة.بالعيش بأمان في وطن مستقل على ارضهم في فلس الفلسطينيين

وفي صيدا ومخيماتها)المستقبل(، اقيمت نشاطات توجت بمسيرتي عودة رمزيتين، برية وبحرية، 
 باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة.

انية، عرضت لجنة مهرجان حق العودة في المخيم فيلما وثائقيا عن األسرى وأوضاعهم من جهة ث
 .إليهمفي السجون اإلسرائيلية. ورسم أطفال رسوما تتناول معاناة األسرى، تقرر إرسالها 

بالتعاون مع جمعية الغوث « شاهد»وفي بيروت، أقامت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
طفال، أمام بيت األمم المتحدة في الوسط، تضمن أغاني ورقصات تراثية والتوقيع اإلنساني نشاطا لأل

على خارطة لفلسطين. وقرأ محمود الحنفي مذكرة مقدمة الى األمين العام لألمم المتحدة بان كي 
مون، دعت األمم المتحدة الى القيام بواجباتها القانونية والسياسية واألخالقية تجاه القضية 

 ية، وال سيما قضية الالجئين.الفلسطين
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عشرات الفلسطينيين المقيمين في ، أن ووكاالتوعن ، 65/5/4162 ،28عرب موقع ونشر 
، في وقفة احتجاجية وسلسلة بشرية بالعاصمة عمان، رافعين ]أمس[ يوم الخميسوا الاألردن، شارك

 والفتات تؤكد رفضهم التنازل عن حق العودة.أعالم فلسطين، 
فلسطيني في سلسلة بشرية أمام مقر األمم المتحدة بعمان، دعت إليها نقابات  100وشارك قرابة 

نهاء أي مظهر  مهنية وحركات شبابية فلسطينية، رافعين الفتات تنادي بوحدة الصف الفلسطيني وا 
 نية اإلسرائيلية.من مظاهر االنقسام، وتهاجم المفاوضات الفلسطي

 
 ال وطن للفلسطينيين إال فلسطين ... و عباس: أعدنا فلسطين إلى خريطة الجغرافيا .2

عاما على النكبة  11غزة: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة متلفزة أنه بعد مرور 
صمتها أثبتنا وسنثبت، إعادة فلسطين إلى خريطة الجغرافيا، دولة مستقلة سيدة على أرضها بعا‘

 ’.القدس الشرقية
رأس جدول اهتمام العالم وقادته، ليس كقضية الجئين ولكن كقضية ‘على  توأكد أن فلسطين أصبح

 ’.تحرر وطني واستقالل لشعب عظيم وعريق
، ’عام النهاية لمعاناتنا الطويلة، وبداية لمستقبل جديد لشعبنا‘للنكبة  11وتمنى أن يكون العام الـ

 ’.أطول احتالل في التاريخ‘اء وشدد على ضرورة إنه
، في إشارة إلى ’آن األوان لقادة إسرائيل أن يفهموا أنه ال وطن للفلسطينيين إال فلسطين‘وأضاف 

 اعتراضه على مخططات الوطن البديل.
وحول عملية السالم، أشار إلى أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية ال تزال تعيش عقلية الماضي، وتغلق 

ة الوصول إلى حل الدولتين الذي أجمع عليه العالم، لتفتح الطريق أمام أحد احتمالين بسياستها فرص
 هما دولة ثنائية القومية أو نظام أبرتهايد عنصري.

ال حل وال سالم في هذه ‘وأكد الرئيس أنه من دون القدس ومن دون كونها عاصمة فلسطين 
عدم االنجرار إلى ‘ين في لبنان، ودعاهم لـ وبعث عباس بالتحية إلى الالجئين الفلسطيني ’.المنطقة

 ’.مخططات تريد إدخال مخيماتنا في أتون صراعات مذهبية وتكفيرية
 61/5/4162القدس العربي، لندن، 
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لجنططة عربيططة ستشططرف علططى إعططادة بنططاء األجهططزة و  ..لغططزة المصططالحة ال تعنططي عططودة الفلتططان هنيططة: .3
 األمنية

س الحكومة الفلسطينية بغزة، إّن لجنة عربية برئاسة مصر قال إسماعيل هنية، رئي: األناضول
ستتولى اإلشراف على إعادة األجهزة األمنية في قطاع غزة والضفة الغربية بعد تشكيل حكومة 

 التوافق الوطني.
وقال هنية خالل حفل تخريج دفعة ضباط في كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، مساء اليوم 

 المصالحة الفلسطينية يؤسس لمرحلة جديدة. الخميس، إّن اتفاق
وأضاف أنه بموجب تفاهمات المصالحة المتفق عليها بين حركتي "فتح" و"حماس" فإن لجنة عربية 
برئاسة مصر ستتولى اإلشراف على إعادة بناء األجهزة األمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع 

تفاصيل المتعلقة بالملف األمني، بالتواريخ بما وتابع: "تم االتفاق على كل ال غزة على حد سواء.
عادة هيكلية األجهزة األمنية، وتجريم التعاون األمني مع )إسرائيل(،  يشمل العقيدة الوطنية األمنية، وا 

  وأن المقاومة مشروعة وسالحها مصان".
دة وأكد هنية على أنه وبعد المضي في تحقيق المصالحة فإن حركة حماس "لن تسمح أبدا بعو 

ولفت إلى أن حكومته "نجحت بأولوية إعادة األمن في غزة من  الفلتان األمني تحت أي ظرف كان".
عادة هيكليتها والدفع بالمخلصين  خالل إنهاء ظواهر الفلتان األمني عبر إعادة بناء المؤسسة وا 

 للساحة الداخلية".
 19مع حركة "حماس" في غزة، في  وكان وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، قد وّقع اتفاقاً 

أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء االنقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 
 خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن

 65/5/4162فلسطين أون الين، 
 
 فحم"هنية يهاتف "أردووان" معزيا بضحايا "منجم ال .4

جرى رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، اتصاال هاتفيا برئيس وزراء تركيا رجب طيب 
 أردوغان، لتعزيته بضحايا الحريق الذي وقع في أحد مناجم الفحم في تركيا مساء الثالثاء الماضي.

 ذويهم. وقدم هنية "تعازيه الحارة لتركيا رئاسة وشعبا في ضحايا الحريق"، معربا عن تضامنه مع
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء بغزة، أن هنية أكد مشاركة الشعب الفلسطيني آالم تركيا في 

 هذا المصاب الجلل.
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وقال: "ما نملكه هو قلوب تحب الشعب التركي، الذي وقف إلى غزة وفلسطين وألسنة تلهج بالدعاء 
هنية أن تركيا القوية والمؤمنة قادرة وأكد  بأن يصبر هللا عز وجل أهالي الضحايا ويشفي الجرحى".

شكر أردوغان هنية على تقديمه التعازي، مؤكًدا وقوفه إلى و  على تجاوز هذه المحنة والمصاب.
 جانب الشعب الفلسطيني، كما ذكر البيان.

 65/5/4162فلسطين أون الين، 
 
 "اسرائيل"التنسيق األمني مع  : السلطة تدرس بجدية وقفعدنان الضميري .5

أعلن الناطق باسم األجهزة األمنية عدنان الضميري أمس ان القيادة تدرس بجدية  :أ.ف.ب -هللارام 
وقال عدنان الضميري لوكالة  وقف التنسيق األمني مع الجانب االسرائيلي، عقب استشهاد شابين.

ن آخرها قتل فرانس"ان القيادة ال تستطيع الوقوف مكتوفة األيدي أمام االنتهاكات االسرائيلية والتي كا
 أكدواضاف "تصعيد جرائم القتل هذه مع سبق االصرار، حيث  شابين اليوم )أمس( في رام هللا".

 األطباء ان مقتل الشابين كان نتيجة اصابة بالرصاص الحي القاتل".
 61/5/4162الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
تجميططد  "اسطرائيل"موافقططة  ن العططودة الطى المفاوضطات ممكنططة فطي حطالأبلطغ كيطري أعبططاس عبطد ربطه:  .6

 االستيطان
ي جون كيري وبحث معه مريكفي لندن وزير الخارجية األ أمسالتقى الرئيس محمود عباس : رام هللا

رئيسة  أمسفي فرص استئناف العملية السياسية والمصالحة الوطنية. وكان مقررا ان يلتقي كيري 
 ن.الوفد االسرائيلي وزيرة القضاء تسيبي ليفني في لند

وقال مسؤولون فلسطينيون ان الرئيس عباس ابلغ كيري ان العودة الى المفاوضات ممكنة في حال 
 موافقة اسرائيل على الشروع فورًا في بحث الحدود وتجميد االستيطان خالل المفاوضات.

أراد  إذاموقفنا لم يتغير، »وأوضح امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه: 
يون احياء العملية السياسية التي قتلها رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو فالطريق مريكاأل

ان العودة »واضاف: «. واضح، نريد عملية سياسية ال عملية الهاء وتغطية على التوسع االستيطاني
متحدة وليس محاولة الى المفاوضات تتطلب االستناد الى المرجعيات الدولية المتمثلة بقرارات االمم ال

 إطار، مشيرًا في ذلك الى محاولة كيري التوصل الى اتفاق «خلق مرجعيات سياسية جديدة
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عندها يجب الشروع فورًا في بحث الحدود وفق خط الرابع من حزيران )يونيو( »للمفاوضات. وتابع: 
 «.، والوقف الفوري لالستيطان6311عام 

لع كيري على شكل الحكومة المقبلة ومواصفاتها، وابلغه عباس اط»وقال مسؤول فلسطيني رفيع ان 
ان برنامج الحكومة هو برنامج الرئيس، وان مهمتها اعادة توحيد النظام السياسي واجراء االنتخابات 

 «.تتألف من مستقلين وخبراء وال مكان فيها للفصائل وأنهاالعامة، 
61/5/4162الحياة، لندن،   

 
اس مقترحططات إلعططادة المفاوضططات وطلططب عططدم االنضططمام لمنظمططات القططدس العربططي: كيططري قططدم لعبطط .7

 دولية جديدة
أشرف الهور: أكد مصدر سياسي فلسطيني لـ القدس العربي أن كيري قدم لعباس مقترحات  -غزة 

جديدة إلعادة المفاوضات من جديد، وأبلغه بنية واشنطن بأن ال تطول مدة انقطاع الطرف 
 عن طاولة التفاوض. الفلسطيني والطرف اإلسرائيلي

وأشار إلى أن كيري جدد الطلب األمريكي من الرئيس عباس بتجنب خطوة االنضمام لمنظمات 
 65أممية أو مواثيق دولية جديدة، على غرار الخطوة السابقة التي نجمت عن التحاق فلسطين بـ 

 القدامى. وثيقة ومعاهدة دولية بعد رفض إسرائيل إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى
وأشار إلى أن الرئيس عباس أكد لكيري أن اتفاق المصالحة وحكومة التوافق ال يتعارضان مع نهج 
السالم، وأن الحكومة الفلسطينية القادمة المنوي تشكيلها ال تعارض السالم، وتعترف بالشروط 

 الدولية.
طاقم المفاوضات، وأن سيبحثها مع  إن الرئيسولم يشر المصدر إلى المقترحات الجديدة، وقال 

عادة  مسؤولون أمريكيون سيصلون للمنطقة قريبا، للتواصل مع الطرفين لتقريب وجهات النظر، وا 
 إطالق المفاوضات من جديد.

 61/5/4162القدس العربي، لندن، 
 
 حكم باإلعدام واألشغال الشاقة على قاتلي الصراف األسطلتصدر المحكمة العسكرية الدائمة بغزة  .8

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، الخميس، حكمًا على قاتلي الصراف فضل أحمد  :غزة
يونس جنوب قطاع غزة باإلعدام رميًا بالرصاص، واألعمال الشاقة لمدة  عاًما ( بخان 59األسطل )

وأفاد القضاء العسكري بأن المحكمة حكمت على المتهمين "أحمد حلمي عبد القادر  عاًما. 65
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اإلعدام رميًا بالرصاص، و"محمد رمضان سالمة شراب" باألشغال الشاقة والسجن لمدة شراب" ب
 عامًا بعد إدانتهم في مقتل الصراف فضل األسطل.65

وأوضح أن الحكم جاء بعد عدة جلسات متواصلة ومكثفة، مشيرًا إلى أن رئيس النيابة العسكرية وائل 
حضار جميع الشهود  وتقديم مضبوطات القضية. كلش قد قدم جميع البيانات وا 

 فيما تكفلت المحكمة ذاتها حقوق الدفاع للترافع عن موكليهم وا عطائهم الفرصة الكاملة لتقديم بيناتهم.
 65/5/4162، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تدين قتل االحتالل للشابين نوارة وأبو ظاهر وتعلن الحداد العام في رام هللا الحكومة .9

عاما( من قرية  61الحكومة قتل قوات االحتالل، أمس، الشهيدين نديم نوارة ) فا: أدانتو  –رام هللا 
عاما( من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام هللا، عبر  10المزرعة الغربية، ومحمد أبو ظاهر )

إطالق الرصاص الحي المباشر تجاههما، وأعلنت أن اليوم الجمعة يوم حداد عام، وتنكيس لألعالم 
 على روح الشهيدين.حدادا 

واعتبر مدير مركز اإلعالم الحكومي والمتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو، أن تصاعد انتهاكات 
جيش االحتالل ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ال سيما في ذكرى النكبة، واستهدافهم بالرصاص 

 .الحي، هو انتهاك للمواثيق واألعراف الدولية
 61/5/4162، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 جاء من موقع اقتدار قرار مغادرة الحكومةالزهار:  .01

أكد القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار إن قرار مغادرة الحكومة جاء من موقع : خانيونس
اقتــدار، ســعًيا نحــو إنهــاء االنقســام ألجــل فلســطين، مؤكــدًا بقــاءهم أوفيــاء لفلســطين وللقــدس واألراضــي 

 ة الغربية والالجئين واألسرى وكافة الثوابت.المحتلة والضف
وكمــا أكــد أن حركتــه ملتزمــة بمــا جــرى االتفــاق عليــه فــي لقــاءات المصــالحة فــي غــزة مــع وفــد منظمــة 

 التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك خالل كلمـة لـه فـي "المـؤتمر الشـعبي إلحيـاء ذكـرى النكبـة" الـذي أقامتـه حركـة حمـاس أمـس 

للنكبة في خانيونس جنوب قطـاع غـزةح حيـث حضـره لفيـف مـن  11الـ ى ( في الذكر 5-65الخميس )
الشخصــيات الوطنيــة واالعتباريــة والوجهــاء والمخــاتير وقــادة الفصــائل واللجــان الشــعبية لالجئــين ووفــد 

 أجنبي تضامني من سويسرا، وحشد جماهيري كبير من أنصار حركة حماس.
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كــة حمــاس، ولــن تســمح بعــودة "الفلتــان األمنــي" وشــدد الزهــار علــى أن المصــالحة لــن تغيــر مبــاد  حر 
للقطاع تحت أي ظرف كـان، مشـيًرا إلـى أن الحكومـة بغـزة نجحـت فـي إعـادة األمـن للـوطن والمـواطن 
عـــادة هيكليتهـــا بشـــكل ســـليم  مـــن خـــالل إنهـــاء ظـــواهر الفلتـــان، عبـــر إعـــادة بنـــاء المؤسســـة الشـــرطية وا 

 وصحيح.
ى أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية وحق العودة كونه حقًّا وحول ذكرى النكبة جدد الزهار تأكيده عل

شــرعيًّا راســًخا ال يمكــن ألحــد التنــازل عنــه، مشــدًدا "ال وجــود لالحــتالل بــأي زمــان ومكــان، واالعتمــاد 
 على العطاء هو روح الجهاد واالستشهاد من أجل الثوابت الوطنية".

لمــة التوحيــد، مؤكــًدا أن حركتــه ســتبقى متمســكة وأشــار إلــى أن عقيــدة المقاومــة وحركــة حمــاس تبــدأ بك
ــــــار األنجــــــع لكــــــنس االحــــــتالل عــــــن األرض  ــــــر األرض، ألن المقاومــــــة الخي ــــــار المقاومــــــة لتحري بخي

 الفلسطينية، وبالتالي ال يمكن التنازل أو ترك المقاومة.
نهــا وطالــب الزهــار الســلطة الفلســطينية بوقــف المراهنــة علــى المفاوضــات مــع الجانــب الصــهيونيح "أل

باءت بالفشل على مدار السنوات الماضية، ولم ُتجِد نفًعا أو تحقق إنجاًزا"، داعًيا إياها لوقف التنسيق 
 األمني مع الكيان الصهيوني.

 61/5/4162، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 إنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق شراكة سياسية بين كافة الفصائلحماس في ةكر  النكبة:  .00
، 6341أحّيــا الفلســطينيون أمــس الــذكرى السادســة والســتين "لنكبــة" العــام  :اديــة ســعد الــدينن - عمــان

عبـــر مســـيرات جماهيريـــة حاشـــدة جابـــت أرجـــاء الـــوطن المحتـــل وبمشـــاركة القـــوى والفصـــائل الوطنيـــة، 
 تمسكًا "بحق العودة".

المصـــالحة  فيمـــا أكـــدت حركـــة حمـــاس علـــى "حـــق العـــودة" وعـــدم المســـاس بـــه، الفتـــة إلـــى أن "إنجـــاز
الوطنيــة وتحقيــق شــراكة سياســية بــين كافــة الفصــائل يعــد خيــارًا اســتراتيجيًا، ســيتم العمــل علــى إنجاحــه 

 واستمراره وحمايته من كل التحّديات".
وأكــدت، فــي بيــان أمــس، ضــرورة "إحيــاء المشــروع الــوطني المتمثــل فــي مشــروع التحريــر والعــودة مــن 

ن منظومة وطنية موّحدة قادرة على حماية الحقـوق والثوابـت خالل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ضم
 والدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته ومجابهة جرائم العدو وعدم الّرضوخ للضغوط والتهديدات".

وشددت على المضي في "مشروع المقاومة بكافة أشكالها وعلـى رأسـها المقاومـة المسـّلحة التـي أثبتـت 
نجاز التحرير والعودة".أنَّها قادرة على ردع اال  حتالل وكسر غطرسته، إلى حين نيل الحقوق كاملة وا 
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وجــددت رفضـــها "التنـــازل عــن أّي شـــبري مـــن أرض فلســطين أو جـــزءي مـــن المقدســات الدينيـــة، وســـتظل 
القدس عاصمة لدولة فلسطين المحّررة، والمسجد األقصى المبارك إسالميًا خالصًا ال يقبل القسمة وال 

 التجزئة".
 61/5/4162غد، عم ان، ال

 
 فتح: النكبة جريمة ارتكبها العالم أجمع ضد الفلسطينيين   .02

عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح، ، أن الخليـل )فلسـطين(، مـن 65/5/4162قطدس بطرس، ذكرت 
محمـــود العـــالول، رأى أن ذكـــرى النكبـــة الســـادس والســـتين تشـــّكل ضـــاغطًا علـــى مشـــاعر المـــواطنين 

ذاكــرتهم إلــى الجريمــة الكبــرى التــي ارتكبــت بحقهــم مــن قبــل العــالم أجمــع، حســب الفلســطينيين وتعيــد 
 تعبيره.

(، "إن األمـل لـدى 5|65وقال العالول في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أدلـى بهـا اليـوم الخمـيس )
ن محاولـــة االحـــتالل إغفـــال جريمتـــه وتـــوطين  الشـــعب الفلســـطيني باســـتعادة أرضـــه ال يـــزال قائمـــًا، وا 

 ن الفلسطينيين في الشتات ستفشل بكل تأكيد"، كما قال.الالجئي
واعتبــــر أن ذكــــرى النكبــــة الفلســــطينية لهــــذا العــــام تتمّيــــز بتعّمــــق االشــــتباك والتعــــارض مــــع الحكومــــة 
اإلسرائيلية وحليفتها اإلدارة األمريكية بسبب تمسك القيادة الفلسـطينية بالثوابـت ومطالبتهـا بحـق العـودة 

يقاف االستيطان، وف  ق رأيه.وا 
وأضــاف العــالول "أولويتنــا اليــوم وقــف االســتيطان فــي الضــفة الغربيــة والقــدس وتعميــق التعــارض مــع 

على اإلنجازات التي حققناها واالصطفاف الدولي مع قضية شـعبنا وتحويلـه إلـى  االحتالل والمحافظة
 شعب يرزح تحت االحتالل وأرضه محتلة وليس متنازع عليها"، وفق تصريحاته.

علــى أنــه بــالرغم مــن الخلــل الكبيــر فــي ميــزان القــوى والمعــادالت الدوليــة التــي ظلمــت الشــعب  وشــّدد
الفلسطيني، إال أن األخيـر بامتالكـه للهويـة والمسـيرة النضـالية سـينجح فـي تحصـيل حقوقـه، علـى حـد 

 تقديره.
ن مـن رام هللا، وفتحــي صـباح مـن غــزة، أ محمــد يـونس، عـن 61/5/4162، الحيطاة، لنططدنوأضـافت 
ــابلس: "إن شــعبنا فــي أمــاكن وجــوده يحيــي هــذا اليــوم قــال العــالول  فــي كلمــة فــي مهرجــان أقــيم فــي ن
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" سلطان  من النكبة بالنضال من أجل العودة". 11الـ الذكرى 

 أبو العينين في كلمة له: "لن يكون لنا وطن دون تعزيز الوحدة الوطنية".
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للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزيـة لحركـة "فـتح" الـدكتور وجدد عضو ا
زكريــا األغــا تمســك منظمــة التحريــر بحــق عــودة الالجئــين الفلســطينيين، وعــدم التفــريط بــه، كمــا جــدد 
زه التمســك بعــدم االعتــراف بإســرائيل "دولــة يهوديــة". وقــال فــي كلمتــه إن "الشــعب الفلســطيني بعــد إنجــا

المصالحة أصبح أكثـر قـوة، وأكثـر تمسـكًا بحـق العـودة ورحيـل االحـتالل عـن أرض فلسـطين"، مشـددًا 
 على أن "النضال سيستمر لألجيال المقبلة حتى عودة كل الالجئين الفلسطينيين".

 
 وزيرًا فقط  65حكومة التوافق المنتظرة ستضم عضو وفد فتح للمصالحة أبو شهال:  .03

ــدكتو  حســن جبــر: ر فيصــل أبــو شــهال عضــو وفــد حركــة فــتح فــي لقــاءات تشــكيل الحكومــة أن أكــد ال
حركتي فتح وحماس تداولوا األسماء المرشحة لعضوية الحكومة القادمـة والتـي تتشـكل مـن شخصـيات 

 وطنية ومهنية من الضفة الغربية وقطاع غزة.
لــرئيس عبــاس مــن اجــل وأشــار أبــو شــهال فــي حــديث لـــ"األيام" الــى ان المجتمعــين نقلــوا األســماء إلــى ا

التقريــر بشــأنها، الفتــا إلــى ان األســماء المرشــحة للمشــاركة فــي الحكومــة خضــعت لمعــايير موحــدة وتــم 
 االتفاق بشأنها.

ـــم ترشـــيحها  65وقـــال، إن الحكومـــة تتكـــون مـــن  ـــي ت ـــاب عـــن األســـماء الت ـــة، رافضـــا كشـــف النق حقيب
 للمشاركة في الحكومة والتي سيعلنها الرئيس عباس.

لى ان وفدي "فتح" و"حماس" اقسما على عدم كشف أسماء الوزراء الجدد قبل أن يتم اإلعالن وأشار إ
 عنها من الرئيس.

وعــن رئاســة الحكومــة القادمــة نــوه أبــو شــهال إلــى أن الــرئيس عبــاس مــا زال حتــى اللحظــة هــو رئــيس 
 الحكومة القادمة إن لم يقرر خالف ذلك، مؤكدا أن األمر متروك له.

 ، في حينوزكريا األغاتح" من عزام األحمد، وفيصل أبو شهال، وتكون وفد "ف
 شارك من "حماس" موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعماد العلمي. حكومة التوافق

وكانت لقاءات تشكيل الحكومة بدأت أول من أمس، بعد وصول عزام األحمد عضـو اللجنـة المركزيـة 
 لحركة فتح ورئيس وفدها إلى قطاع غزة.

، فــي فنــدق الكومــودور بمدينــة غــزة تــاله اجتمــاع آخــر فــي منــزل أمــستكمال اللقــاءات صــباح وتــم اســ
وقال أبو شهال، إن اللقاءات كانت ممتـازة وسـادتها أجـواء عاليـة  إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال.

 من الجدية والتفهم أفضت إلى االتفاق على األسماء المرشحة لحكومة التوافق الوطني.
 65/5/4162، رام هللا األيام،
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 د قراره بشأن رئاسة حكومة التوافق الوطنيفتح: عباس سي   .04

أكدت حركة فتح أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيد قراره فيمـا يتعلـق : رام هللا )فلسطين(
 برئاسة حكومة التوافق الوطني المرتقبة.

( عن تفاؤله 5|65له اليوم الخميس ) وأعرب المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة في تصريحات
بمســتقبل المصــالحة، وقــال: "إن حركتــي فــتح وحمــاس متفقتــان علــى أن رئاســة حكومــة التوافــق مناطــة 
بــالرئيس محمــود عبــاس، ولــه أن يتخــذ القــرار الــذي يــراه مناســبا إمــا أن يكــون رئيســا لهــذه الحكومــة أو 

ت بــين وفــدي "فــتح" و"حمــاس" حــول تشــكيل يختــار شخصــا آخــر لرئاســتها". وأشــار إلــى أن المشــاورا
 حكومة التوافق جرت في أجواء إيجابية وتمت بشكل موضوعي".

ولفـت االنتبـاه إلـى أن الشخصـيات المقترحــة لتـولي مناصـب وزاريـة فــي حكومـة التوافـق مسـتقلة بنســبة 
اللجنــة  مائــة فــي المائــة وليســت لهــا والءات حزبيــة، موضــحا أن نتــائج المشــاورات التــي أجراهــا عضــو

المركزية ومسئول ملف المصالحة في حركة فتح عزام األحمد مع حركـة حمـاس حـول تشـكيل حكومـة 
التوافق سيتم عرضها على الرئيس الفلسطيني عقب عودته من جولته الخارجية ليتخذ القرار المناسـب 

 بشأنها.
لخارجيـة األمريكــي ومـن المقـرر أن يلتقـي الـرئيس الفلسـطيني محمـود عبــاس فـي لنـدن غـدا مـع وزيـر ا

 جون كيري لبحث عملية السالم مع تل أبيب.
 65/1/4162قدس برس، 

 
 المطلوب إنهاء االنقسام على أساس برنامج وطني مقاوم"الشعبية" في ةكر  النكبة:  .05

مــن رام هللا، وفتحــي صــباح مــن غــزة، أن  محمــد يــونس، عــن 61/5/41662، الحيططاة، لنططدنذكــرت 
بمشــاركة شــعبية واســعة ، ذكــرى النكبــة، فــي فعاليــة مركزيــةأقامــت فلســطين" "الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

تحــت عنــوان "حملــة تســليم األمانــة مــن جيــل إلــى جيــل جســرًا نحــو العــودة والتحريــر". وجــاءت الفعاليــة 
للمســاهمة فــي بقــاء الــوطن حيــًا فــي الــذاكرة عصــيًا علــى النســيان لــدى األجيــال المقبلــة. كمــا نصــبت 

فظة خيمة تحمل اسم مدينة مـن مـدن فلسـطين المـدمرة التـي تـم تهجيـر أهلهـا منهـا الجبهة في كل محا
"تأكيــدًا علــى أن حقنــا فــي أرضــنا ال يســقط بالتقــادم، وأنــه مهمــا طــال الــزمن فــإن الحــق  6341عــام 

ســيعاد إلــى أصــحابه األصــليين". وبــدأت الفعاليــات مــن خيمــة فــي مخــيم رفــح أقصــى جنــوب القطــاع 
 القطاع األربع األخرى. وامتدت إلى محافظات
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وأعلــن عضــو اللجنــة المركزيــة العامــة لـــ "الشــعبية" محمــد مكــاوي، انطــالق الحملــة الرمزيــة مــن مدينــة 
 رفح.

مســــؤول "الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر ، مــــن دمشــــق، أن 65/5/4162قططططدس بططططرس، وأضــــافت وكالــــة 
ة فلســـطين أثبتـــت عامـــا مـــن نكبـــ 11فلســـطين" فـــي الخـــار  الـــدكتور مـــاهر الطـــاهر أكـــد أن حصـــيلة 

 استحالة التعايش مع دولة االحتالل واستحالة التوصل معه إلى حل سياسي.
ودعـــا الطـــاهر فـــي تصـــريحات لــــ "قـــدس بـــرس" القيـــادات الفلســـطينية فـــي مختلـــف المواقـــع إلـــى إعـــادة 

 االعتبار لشعار تحرير فلسطين وللمقاومة نهجا لطرد االحتالل.
وأضـاف: "نحـن فـي الجبهـة الشـعبية بالتأكيـد نرحـب  لعـودة.وحذر الطاهر مـن محـاوالت تصـفية حـق ا

بجهود إنهاء االنقسام، لكننا لن نشارك في الحكومة فموقفنا من اتفاقات أوسـلو قـديم ومعـروف"، علـى 
 حد تعبيره.  

 
 حماس: نرفض التنازل عن شبٍر من فلسطين وسنمضي في مشروع المقاومة المسلحة .06

تنـــازل عـــن أي شـــبر مـــن أرفـــض فلســـطين، مؤكـــدة تمســـكها جـــددت حركـــة حمـــاس رفضـــها ال: بيـــروت
 بمشروع المقاومة لتحرير فلسطين، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، كما قالت.

جاء ذلك في بيان صـادر عـن الحركـة، تلقـت "قـدس بـرس" نسـخة عنـه، فـي الـذكرى السادسـة والسـتين 
ـــوم الخمـــيس ) ـــة الفلســـطينية التـــي تحـــل ذكراهـــا الي تـــي وصـــفتها "أكبـــر جريمـــة بشـــعة (، وال5|65للنكب

وتطهير عرقي في التاريخ المعاصرح حيث اقتلع االحتالل الصهيوني وبتواطؤ من قـوى غربيـة مئـات 
آالف الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم عبر مخّطط ممنهج قائم على الترويع والتهديد والقتل وارتكاب 

مخططاتـــه التهويديـــة الســـاعية لطمـــس المجـــازر، ووقـــع البـــاقون تحـــت وطـــأة االحـــتالل االســـتيطاني، و 
 هويتهم العربية واإلسالمية ومعالم مقدساتهم".

وقالــت "حمــاس": "نــرفض أّي تنــازل عــن أّي شــبري مــن أرض فلســطين أو جــزءي مــن مقدســاتنا، وســتظل 
القدس عاصمة لدولة فلسطين المحّررة بإذن هللا، وسيبقى المسجد األقصى المبارك إسالميًا خالصًا ال 

 القسمة وال التجزئة".يقبل 
وأضــافت "سنمضــي فــي مشــروع المقاومــة بكافــة أشــكالها وعلــى رأســها المقاومــة المســّلحة، التــي أثبتــت 
أنَّهــا قــادرة علــى ردع االحــتالل وكســر غطرســته، ولــن نحيــد عــن هــذا الــنهج حّتــى نيــل حقوقنــا كاملــة 

نجــاز التحريــر والعــودة"، مشــيرة إلــى أن "الجــرائم المرّوعــة التــي  ارتكبــت ضــد شــعبنا الفلســطيني منــذ وا 
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النكبة إلى يومنا هذا لن ينسـاها شـعبنا الفلسـطينيح وهـي جـرائم حـرب لـن تسـقط بالتقـادم، وسـتطال يـُد 
 العدالة مرتكبيها طال الزمان أم قصر".

وأكــــدت الحركــــة علــــى أن "إنجــــاز المصــــالحة الوطنيــــة وتحقيــــق شــــراكة سياســــية بــــين كافــــة الفصــــائل 
ر إسـتراتيجي، سـنعمل علـى إنجاحـه واسـتمراره وحمايتـه مـن كـل التحـّديات"، داعيـة الفلسطينية هـو خيـا

حياء المشروع الـوطني األصـيل المتمثـل فـي مشـروع التحريـر والعـودة مـن خـالل إعـادة  إلى "استعادة وا 
ترتيب البيت الفلسطيني ضمن منظومة وطنية موّحدة قادرة على حماية الحقوق والثوابت والـدفاع عـن 

 ومقدساته ومجابهة جرائم العدو وعدم الّرضوخ للضغوط والتهديدات".شعبنا 
وقالت "لن تفلـح جـرائم االحـتالل الصـهيوني المتواصـلة ومخططاتـه االسـتيطانية والتهويديـة المتسـارعة 
بعــاده، وســرقة أرضــه وطمــس  ومحاوالتــه المحمومــة لفــرض أمــر واقــع فــي تهجيــر شــعبنا الفلســطيني وا 

 دسات اإلسالمية والمسيحية".معالمها، وتدنيس المق
وشددت على أن حقُّ عودة الالجئين إلى مـدنهم وقـراهم التـي انتزعـوا منهـا، "حـقُّ غيـر قابـل للتصـرف 
وال يسـقط بالتقــادم، فهــو حــق جمـاعي وفــردي، وحــق طبيعــي وشـرعي ال يــزول بــاالحتالل وال بالتقــادم، 

 دات تتناقض مع هذا الحق".وال تجوز فيه اإلنابة، وال تلغيه أية اتفاقيات أو معاه
وتعهـــدت حركـــة "حمـــاس" بتحريـــر األســـرى مـــن ســـجون االحـــتالل، وقالـــت: "ســـنظل األوفيـــاء ألســـرانا 
األحرار الذين يخوضون اليوم معركتهم ضد السّجان الصهيوني واالعتقال اإلداري، وسنعمل جاهـدين 

 على تحرير كافة األسرى من سجون االحتالل".
ودعـــت الـــدول العربيـــة واإلســـالمية والمؤسســـات الخيريـــة  لشـــعب الفلســـطينيووجهـــت الحركـــة التحيـــة ل

والمنظمــات الحقوقيــة واإلنســانية "إلــى حمايــة الالجئــين الفلســطينيين فــي مخيمــاتهم وفــي البلــدان التــي 
هّجروا إليها قسرًا وهربًا من القتل، وتوفير الحياة الحـّرة الكريمـة لهـم"، كمـا دعـت إلـى تحييـد مخيمـاتهم 

 ّية صراعات، وعدم الّز  بهم في أية أزمات داخلية".عن أ

 65/1/4162قدس برس، 

 
 م مسيرة في نابلس تضامًنا مع األسر  المضربينحماس تنظ   .07

نظم المئات من أنصـار حركـة حمـاس بحضـور عـدد مـن قادتهـا فـي مدينـة نـابلس، : نابلس )فلسطين(
ـــة، الخمـــيس ) ـــين المضـــربين عـــن (، مســـيرة تضـــامنية مـــع 5|65شـــمال الضـــفة الغربي األســـرى اإلداري

 على التوالي. 11الطعام لليوم الـ 
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وأفاد شهود عيان لمراسـل "قـدس بـرس" أن عناصـر فـي األجهـزة األمنيـة الفلسـطينية صـادروا العشـرات 
ـــين، وتعرضـــوا لعـــدد مـــن المشـــاركين فـــي المســـيرة  مـــن رايـــات حركـــة حمـــاس وصـــور لألســـرى اإلداري

اد مــــن جهــــازي "األمــــن الوقــــائي والمخــــابرات العامــــة" بلبــــاس مــــدني باإلضــــافة النتشــــار عشــــرات األفــــر 
 وتصوير المشاركين.

وطالب المشاركون في المسيرة الذراع العسكري لحركة حماس بإعادة خطف جنود من جيش االحتالل 
 اإلسرائيلي ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

كــل "األحــرار" يقفــون اليــوم بــدوره، شــدد القيــادي فــي حركــة "حمــاس"، الشــيخ حســن يوســف، علــى أن 
خلف األسرى المضربين ومعهم حتـى "يـتم تـأمين اإلفـرا  عـن جميـع األسـرى، وكسـر قـانون االعتقـال 

 اإلداري الذي أقرته بريطانيا والتي تسببت بنكبة الفلسطينيين".
لـس ولفت يوسف، وهو نائب عن كتلة "التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعة لحركـة "حمـاس" فـي المج

حيـاًء لـذكرى النكبـة الــ  التشريعي، النظر إلى أن مسيرات وفعاليات اليوم التي خرجت نصرة لألسرى وا 
رسالة لالحتالل أن الكبار إذا ماتوا أورثوا الرسالة وحّملوها للصغار الذي نعلمهم "فلسطين الذاكرة  11

 والتاريخ والتي ال يمكن أن ننساها تحت أي ظرف من الظروف".
، حيا النائب عن حركة "حماس"، حسني بوريني، األسرى اإلداريين "الذين يخوضون معركة من جانبه

الكرامة دفاعًا عن كل الشعب الفلسطيني قيادات وأفراد، ويسعون لكسـر قـانون عـانى منـه امالف مـن 
 الفلسطينيين في سجون االحتالل".

مؤكـــدًا علــــى ضـــرورة أن تأخــــذ ودعـــا البـــوريني لنصــــرة األســـرى علــــى المســـتويين الشـــعبي والرســــمي، 
المؤسســة الرســمية دورهــا وتقــوم بنقــل قضــية األســرى كافــة للمجتمــع الــدولي وللجمعيــات والمؤسســات 
الحقوقيــة واإلنســانية الدوليــة. وأشــار البــوريني لضــرورة أن يــتم ترجمــة األقــوال والخطابــات أفعــااًل علــى 

 أرض الواقع.
 65/1/4162قدس برس، 

 
 لتنفية المصالحة ضمن اإلطار القيادي الم قت لمنظمة التحريرالجبهة الشعبية تدعو  .08

دعـــت الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين إلـــى تحديـــد موعـــد لعقـــد : األناضـــول -عـــال عطـــاهللا  -غـــزة 
اجتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل اإلشراف على تنفيذ بنـود اتفـاق 

 نهاية إبريل/نيسان الماضي بين حركتي فتح وحماس.المصالحة الذي تم توقيعه 
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وقــال جميــل مزهــر، عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية فــي تصــريح صــحفي نشــر مســاء اليــوم 
الخمــيس، وتلقــت وكالــة األناضــول نســخًة عنــه إّن اإلطــار القيــادي المؤقــت لمنظمــة التحريــر يجــب أن 

 يتكفل باإلشراف على تطبيق بنود المصالحة.
مزهــر إبقـــاء األمــور محصــورة بشـــكل ثنــائي بــين حركتـــي فــتح وحمــاس حـــول تشــكيل حكومـــة  ورفــض

التوافق الوطني" أو في أي ملف من ملفات المصـالحة، مؤكـدًا أن البحـث فـي إطـار الطـرفين سـيجعل 
 باقي القوى والمؤسسات كأنها "شاهد زور"، وفق قوله.

يــذ اتفــاق المصــالحة بعيــدًا عــن المحاصصــة وأكــد أن المشــاركة الوطنيــة تشــّكل ضــمانة وحصــانة لتنف
 والثنائية.

وتــابع: "هنــاك خشــية إذا اســتمر البحــث بشــكل ثنــائي بعيــدًا عــن الكــل الــوطني والشــراكة الوطنيــة، أن 
 نكون أمام حكومة تعمل على إدارة االنقسام فقط".

 65/5/4162، رأي اليوم، لندن
 
 ين وهي مرفوضةال تشك ل خارطة فلسط 11الط حدود : قيادي في حماس .09

شــــّدد القيــــادي فــــي حركــــة حمــــاس، حســــام بــــدران، علــــى ضــــرورة التمّســــك بــــأرض : رام هللا )فلســــطين(
فلسطين التاريخية وحدودها من النهر إلى البحر، وليس فقط األراضي المحتلة ضمن حدود الرابع من 

 مستقبلية.التي يطالب المفاوض الفلسطيني بها كحدود للدولة ال 6311حزيران )يونيو( عام 
(، "إن خارطـــة 5|65وقـــال بـــدران فـــي تصـــريحات خاصـــة لــــ "قـــدس بـــرس" أدلـــى بهـــا اليـــوم الخمـــيس )

فلسطين التي يعرفها الشعب واألمة العربية واإلسالمية هي الخارطة المعلومة التي تمثل كـل فلسـطين 
عليـه بعـض  من النهر إلى البحر"، مضيفًا "وكـل شـكل آخـر ال ُيسـمى عنـدنا فلسـطين، حتـى لـو وافـق

 "، كما قال.الفلسطينيةدعاة التسوية على الساحة 
وشـــّدد القيـــادي فـــي حمـــاس علـــى رفـــض حركتـــه لخارطـــة فلســـطين "الجديـــدة" التـــي تـــم نشـــرها وتـــداولها 
 مؤخرًا، وتظهر فيها األراضي الفلسطينية مقتصرة على مساحات في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.

يــدتنا، ومغروســة كلهــا فــي وجــداننا وعقولنــا، وممزوجــة بحليــب وأضــاف بــدران "فلســطين جــزء مــن عق
أطفالنــــا ومتكــــررة فــــي أحالمنــــا، ومــــا مــــن ســــبيل النتزاعهــــا مــــن نفوســــنا أو تشــــويه صــــورتها أو تقــــزيم 
خارطتهــا"، معتبــرًا أن "االحــتالل اإلســرائيلي المهــيمن علــى فلســطين مؤقــت مهمــا طــال، وهــو زائــل ال 

 بله"، وفق تعبيره.محالة كما زال المستعمرون من ق
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إن حركتــه كانــت ومــا زالــت تــؤمن بتحريــر فلســطين كلهــا، مضــيفًا "هــذا واجبنــا وحقنــا ولــن بــدران وقــال 
نتخلــى عنــه مهمــا كانــت مــوازين القــوى الحاليــة، وتجربــة الشــعوب تؤكــد علــى أن االحــتالل إلــى زوال 

رد إذا أعددنا له العـدة الكافيـة مهما طال الزمن، والتحرير الشامل ليس حلمًا مستحيل التطبيق، وهو وا
 ووقفت معنا أمتنا بصدق وجدية"، كما قال.

وفيمــا يتعلــق بالمفاوضــات، اعتبــر بــدران أن كــل حــل مرحلــي يــتم الوصــول إليــه بــأي طريقــة كانــت ال 
يلغــي حــق الفلســطينيين فــي أراضــيهم، الفتــًا إلــى أن التنــافس بــين مشــروعي المقاومــة والمســاومة "لــن 

 البد من أن يحسم الشعب قراره في هذا الصدد بحيث يتراجع أحد المشروعين، وفق رأيه.يبقى لألبد" و 
 65/1/4162قدس برس، 

 
 على حدة ال يخدم العالقات الثنائية الفلسطيني : بحث ملف السالحفي لبنان ممثل حماس .21

ية شدد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة على وجوب التعاطي مـع قضـ: بوال أسطيح - بيروت
الالجئـــين الفلســـطينيين علـــى أنهـــا سياســـية بامتيـــاز وناتجـــة عـــن االحـــتالل الصـــهيوني للقـــرى والمـــدن 

، الفتا إلـى أن معالجـة كـل الملفـات المتعلقـة بـاللجوء الفلسـطيني فـي لبنـان 6341الفلسطينية في عام 
 فلسطيني مباشر. -بحاجة لحوار لبناني 

"أي بحـث بملـف السـالح الفلسـطيني علـى حـدة ال يخـدم ويؤكد بركة في تصريح لـ"الشرق األوسط" أن 
 –اجتماعيـــــة  –أمنيـــــة  –سياســـــية  -الفلســـــطينية"، ويقـــــول: "القضـــــية إنســـــانية  –العالقـــــات اللبنانيـــــة 

 ي رزمة واحدة على طاولة الحوار".اقتصادية، والبحث بها يجر 
ن طرفـا بـأي نـزاع داخلـي، ويجزم بركة بأن الشعب الفلسطيني في لبنـان "عامـل اسـتقرار، وهـو لـن يكـو 

 وسيقف دوما إلى جانب الدولة ومؤسساتها".
 61/5/4162، الشرق األوسط، لندن

 
 4166أيار  2تشكيل حكومة الوفاق الوطني تطبيقًا التفاق القاهرة  "الديموقراطية": ضرورة .20

ــ ي أكــد صــالح زيــدان عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، عقــب اجتمــاع ف
مدينــة غــزة، مــع وفــد حركــة فــتح برئاســة األحمــد، علــى ضــرورة المشــاركة الوطنيــة لجميــع القــوى فــي 

مــن أجــل اإلســراع فــي تشــكيل  1066أيــار  4تشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني تطبيقــًا التفــاق القــاهرة 
يجــاد مهامهــا المحــددة فــي اتفــ اق حكومــة توافــق وطنــي قويــة وقــادرة علــى معالجــة تــداعيات االنقســام وا 

 المصالحة.
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وشدد زيدان فـي تصـريحات صـحافية علـى ضـرورة أخـذ قضـايا ضـحايا االنقسـام بعـين االعتبـار وحـل 
وتوظيف منتسبي األجهزة األمنية تفريغات  1003 - 1001مشكلتهم من تثبيت رواتب شهداء حرب 

عـــادة المفصـــولين بوشـــايات كيديـــة وتثبيـــت مـــوظفي شـــركة البحـــر والعقـــود  1005-1001-1001 وا 
وأكـــد زيـــدان أن ضـــمان تقـــدم تحقيـــق المصـــالحة يتطلـــب  ومســـاواة مـــوظفي غـــزة بنظـــرائهم فـــي الضـــفة.

 شراكة وطنية من الجميع.
 65/5/4162، األيام، رام هللا

 

 مركزية فتح: نتنياهو مستمر في تحريضه على الفلسطينيين فيعضو  .22
يس لجنــــة التواصــــل مــــع اعتبــــر عضــــو اللجنــــة المركزيــــة لحركــــة فــــتح رئــــ: القــــدس دوت كــــوم -رام هللا

"بنيـامين نتنيـاهو" التـي أدلـى بهـا  اإلسـرائيليةمحمد المـدني، أقـوال رئـيس الحكومـة  اإلسرائيليالمجتمع 
 اليوم الخميس، ليست سوى تحريض لإلسرائيليين وتضليلهم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

علـى  األطفـاللسـطينية تحـرض وكان نتنياهو قال أثناء تفقده مرفقا رياضـيا فـي القـدس "إن السـلطة الف
خاصــة فــي  إســرائيل، وان الــرد علــى ذلــك يجــب ان يكــون بالبنــاء فــي كــل إســرائيلوجــوب زوال دولــة 

 القدس العاصمة الموحدة إلسرائيل".
وقال المدني في بيان صحفي، "إن نتنياهو يعاني من هذيان سياسي ويبدو أنه يعاني من عمى ألوان 

 ى من!".ولم يعد يميز بين من يحرض عل

 65/5/4162، القدس، القدس

 

 الفصائل الفلسطينية في لبنان تنظ م نشاطات في مناسبة ةكر  نكبة فلسطين .23
الفصائل الفلسطينية نظمت سلسلة نشاطات، في بيروت ، أن 61/5/4162، السفير، بيروتذكرت 

 لنكبة فلسطين. 11الـ والمناطق أمس، لمناسبة الذكرى 
للمناســبة فــي قاعــة الــرئيس الشــهيد رشــيد كرامــي فــي طــرابلس، بحضــور ففــي الشــمال، أقــيم مهرجــان 

شخصــيات سياســية وحزبيــة لبنانيــة وفلســطينية. وتحــدث فــي المهرجــان مســؤول "الجبهــة الديموقراطيــة" 
 في الشمال أركان بدر.

وأقامت "حركة فتح" في الشمال معرضًا تراثيـًا فـي مخـيم البـداوي، بحضـور أمـين سـر منظمـة التحريـر 
فلســطينية فــي الشــمال أبــو جهــاد فيــاض وحشــد مــن أبنــاء المخــيم. وتضــمن المعــرض أشــغاال يدويــة ال

تراثيــة ومقتنيــات كــان الجئــون احتفظــوا بهــا بعــد خــروجهم مــن فلســطين، وتخللتــه رقصــات فولكلوريــة 
 وأغان وطنية.
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تح إضـرابا فـي وفي بعلبك، نفذت الفصائل الفلسطينية والتحالف الفلسـطيني واللجـان الشـعبية وحركـة فـ
 مخيم الجليل، فأقفلت المدارس والمحال التجارية استنكارا. وجابت مسيرات شوارع المخيم.

ـــاءًا تضـــامنياً 61/5/4162المسطططتقبل، بيطططروت، وأضـــافت  فـــي منطقـــة صـــيدا بمناســـبة  أقـــيم ، أن لق
تراجـع عـن  سر حركة فتح العميد ماهر شبايطة كلمة منظمة التحريـر، فأكـد ان ال أمين النكبة، وألقى

فـي لبنـان شـكيب العينـا:  اإلسـالميحق الالجئين فـي العـودة. وقـال المسـؤول السياسـي لحركـة الجهـاد 
 ينبغي ان نوحد الطاقات لحماية المخيمات وحفظ األمن واالستقرار داخلها ومع الجوار.

ذكـرى النكبـة  هبإحيائـالشـعب الفلسـطيني  أنالنمـر " إبـراهيموقال عضو القيادة في الجبهة الديمقراطيـة 
ــدا مــائير رئيســة وزراء العــدو  11بعــد مــرور  "ان الكبــار يموتــون  آنــذاكعامــا يؤكــد ســقوط مقولــة غول

 والصغار ينسون".
سر فصائل منظمة التحرير وحركة فتح في الشمال ابو جهـاد فيـاض،  أمينوفي مخيم البداوي، افتتح 

اسـتذكار النكبـة ال نهـدف مـن خاللـه  نأفيـاض  وأكـد. األغـانيمعرضا تخللتـه لوحـات فنيـة علـى وقـع 
 التي سلبت منا. أرضناوانما التأكيد على حقنا في  األطاللالبكاء على 

حركة حماس لقاء، تحدث فيه عضو القيادة جهاد طه وعضو رابطة علماء  أقامتوفي مخيم البص، 
عب الفلسـطيني ال للشـ أصـيالفأكدا التمسك بحق العـودة باعتبـاره حقـا  إسماعيلفلسطين، الشيخ أحمد 

 يسقط بالتقادم.
وفـــي مخـــيم الجليـــل فـــي بعلبـــك، نفـــذت الفصـــائل والتحـــالف الفلســـطيني واللجـــان الشـــعبية وحركـــة فـــتح 

 مسيرات شوارع المخيم. بت، فأقفلت المدارس والمحال التجارية استنكارا. وجاإضرابا
 
 شهيدي رام هللا وتدعو لفعاليات ضاوطة على االحتالل يحماس تنع .24

ـــذين استشـــهدا خـــالل : هللا )فلســـطين(رام  نعـــت حركـــة حمـــاس فـــي الضـــفة الغربيـــة شـــهيدي رام هللا، ال
 المواجهات التي دارت اليوم الخميس في محيط سجن "عوفر" اإلسرائيلي.

وأكدت الحركـة، فـي بيـان صـادر عنهـا تلقـت "قـدس بـرس" نسـخة عنـه علـى أّن دمـاء الشـهيدين محمـد 
يدم، ونــديم صــيام نــوارة مــن المزرعــة الغربيــة، "لــن تــذهب هــدرًا، عــودة أبــو ظــاهر مــن قريــة أبــو شــخ

صــراره علــى بـــذل الغــالي والنفــيس فــي ســـبيل  وســتبقى دلــياًل علــى عمــق تـــرابط الشــعب الفلســطيني، وا 
 تحقيق مطالبه وتحرير أسراه من سجون االحتالل".
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ضــامن مــع األســرى ونوهــت حمــاس إلــى تــزامن استشــهاد الشــابين مــع اســتمرار الحــراك الفلســطيني المت
المضــربين عــن الطعــام والـــذكرى الســنوية السادســة والســـتين للنكبــة "يؤكــد علـــى الصــالبة التــي أبـــداها 

 عامًا في رفض االنكسار". 11شعبنا طيلة 
 65/1/4162قدس برس، 

 

 "القيادة العامة": التفريط بشبر من أرض فلسطين خيانة لتضحيات شعبنا .25
لقيــــادة العامـــة"، أن مســــألة زوال إســـرائيل تمثــــل حتميـــة وضــــرورة ــــ ا أكــــدت "الجبهـــة الشــــعبية: دمشـــق

رادة المقاومـــة، وشـــنت هجومـــا عنيفـــا علـــى "الربيـــع ياســـتراتيجية وتاريخيـــة لحريـــة األمـــة ســـ حققها قـــوة وا 
( فـي الـذكرى 5|65وشـنت القيـادة العامـة" فـي بيـان لهـا اليـوم الخمـيس ) العربي" ووصفته بأنه "نكبـة".

 يفا على الربيع العربي، ووصفته بأنه امتداد للنكبة.للنكبة، هجوما عن 11
 65/1/4162قدس برس، 

 
 ردنا على إحياء النكبةالدولة" يهودية ": المستوطنات وقانون نتنياهو .26

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ان : وكاالت -الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
واضاف نتنياهو خالل جولة قام بها  دنا على إحياء يوم النكبة."المستوطنات وقانون اليهودية" هما ر 

أمس بالقدس المحتلة "ليس بعيدا من هنا تحيي السلطة الفلسطينية ما يطلقون عليه يوم النكبة 
ويقفون دقيقة حداد إلحياء الكارثة المتمثلة بإقامة دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي وهم يثقفون 

وتابع:  حدود لها تقوم على فكرة وجوب العمل على إزالة إسرائيل" حسب قوله. أطفالهم عبر دعاية ال
"ردنا هو اننا سنواصل بناء دولتنا وعاصمتنا الموحدة القدس وسنواصل إقرار قانون الوطنية الذي 

 يثبت بصورة قاطعة حقيقة كون إسرائيل دولة الشعب اليهودي".
ة مع السلطة الوطنية من خالل المفاوضات في الضفة وزعم نتنياهو أنه وافق على الدخول في تسوي

 ي جون كيري.مريكدون قطاع غزة، وأن هذا الطرح قدم من وزير الخارجية األ
ونقلت صحيفة "معاريف" عن صحف يابانية أجرت لقاءات مع نتنياهو قوله: "لقد سألني كيري وقالي 

نا أريد ذلك أنا مستعد إلقامة السالم لي ان السلطة ال تسيطر على كل الشعب الفلسطيني فقلت له أ
مع الشعب الفلسطيني الذي يريد أن يعيش بسالم إلى جانب إسرائيل". وأضاف نتنياهو "ان الوحدة 
الوطنية بين الفلسطينيين من أجل السالم شيء جيد، لكن تحالف السلطة مع حماس التي تدعو 

 يين شيء سيئ" حسب تعبيره.إلبادة إسرائيل وتشجع األنشطة اإلرهابية ضد اإلسرائيل
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وقال نتنياهو: "في لحظة قرار السلطة بالتوحد مع حماس قلنا انه على أبو مازن أن يختار بين 
السالم مع إسرائيل أو حماس، وآمل أن يختار إسرائيل" حسب قوله. وأضاف: "أنا على بينة 

االئتالف الحكومي  بالمشاكل القائمة بسبب الوضع الراهن، وأواصل مباحثاتي مع شركائي في
ونتشاور من أجل إيجاد بدائل للوضع القائم مع الفلسطينيين، الوضع الراهن ليس جيد ولكنني لست 

 مهتما بدولة ثنائية القومية".
من جانبها ذكرت صحيفة "هآرتس" ان نتنياهو يعتزم دراسة خطوات سياسية بديلة بعد فشل 

أمس األول لصحيفة يابانية "بأنه قلق من الوضع  الى انه قال الفلسطينيين مشيرةالمفاوضات مع 
 القائم، وال يريد الوصول لوضع يطرح فيه خيار الدولة ثنائية القومية".

61/5/4162، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 آالف وحدة استيطانية 2خطة لبناء تقدم اإلسرائيلية  الحكومة .27

( وحدة سكنية استيطانية 4000س خطة لبناء )قدمت الحكومة اإلسرائيلية أم: االتحاد( –)رام هللا  
على أراضي قواعد للجيش اإلسرائيلي، حيث سيتم إخالء تلك األراضي من إسرائيل. وكتب موقع 

وحدة  1100اإلخباري العبري أنه في إطار الخطة المقدمة من الحكومة سيتم بناء « غلوبوس»
سالح الشؤون اإلدارية في مدينة مكان معسكر  6100، و«تل هشوميد»استيطانية مكان قاعدة 

وأضاف الموقع العبري: هناك مخطط آخر إلقامة حدائق ومنتزهات، حيث تم «. رمات غان»
 وحدة استيطانية جديدة  6100دونم من أجل ذلك، وستتم إقامة  46111تخصيص أرض مساحتها 

 «.موقع الحدائق»على أرض قاعدة الشؤون اإلدارية، والتي أطلق على اسمها 
61/5/4162، التحاد، أبو ظبيا  

 
  مقرب ة جًدا من نتنياهو: االتفاق مع تركي ا بات جاهزًا وال يشمل كسر الحصار عن وز ة مصادر .28

( اليوم الخميس، The Times of Israelكشف موقع ) من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“ -الناصرة
بنيامين نتنياهو، كشف النقاب عن أّن نقاًل عن مصادر مقرّبة جًدا من رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، 

الصفقة إلنهاء الخالف المستّمر منذ أربع سنوات بين تركّيا والدولة العبرّية بات وشيًكا جًدا، وشّدّدت 
المصادر على أّنه من الممكن جًدا أْن يقوم نتنياهو بالتوقيع عليه لدى عودته من زيارة لليابان نهاية 

 األسبوع الجاري.
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ادر عينها، فإّن تل أبيب وأنقرة تتفقان على جميع المسائل المعلقة التي اعترضت حتى ووفًقا للمص
الـ امن اتفاًقا إلعادة العالقات الثنائية بشكلي كاملي إلى مكانتها قبل عملية القرصنة اإلسرائيلّية في 

نة )مافي عندما اعترض سالح البحرّية اإلسرائيلّي سفي 1060من شهر أيار )مايو( من العام  96
مرمرة(، التي كانت متجهة إلى غّزة لكسر الحصار، وأكّدت المصادر على أّن االتفاق بين الدولتين 
بات جاهًزا وينتظر توقيع االتفاق النهائّي من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلّي إلخراجه إلى حّيز التنفيذ، 

 على حّد قول المصادر عينها. 
لى نفس المصادر، إّن الخطوة األولى في إجراء المصالحة التدريجية وساق الموقع قائاًل، اعتماًدا ع

سيكون تبادل السفراء بشكلي فورّي، علًما أّن السفير اإلسرائيلّي ُطرد من تركّيا قبل أربع سنوات، فيما 
 قامت تل أبيب بإعادة سفيرها من أنقرة، كرد فعلي على الخطوة التركّية.

ي تل أبيب، كما أفاد الموقع، أّن االتفاق يتضمن أيًضا حزمة عالوة على ذلك، كشفت المصادر ف
مليون دوالر ألسر األتراك التسعة الذين لقوا حتفهم على متن سفينة )مافي  10تعويضات مبلغها 

 إسرائيلية إليقاف السفينة. كوماندوسأثناء غارة  1060مرمرة( المتوجهة إلى غزة في مايو 
ّن االتفاق الجاهز بين الدولتين، ال يتطّرق ال من بعيد وال من مع ذلك، شّدّدت المصادر، على أ

قريب ألّي تغيير بشأن الحصار اإلسرائيلّي لقطاع غزة، وفًقا للمصدر السياسّي في تل أبيب، الذي 
 .طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب الطابع الحّساس للقضية

األتراك يسعون للتوقيع على االتفاق  وفي هذا السياق، قال المصدر اإلسرائيلّي للموقع العبرّي إنّ 
بسرعة أكبر من اإلسرائيليين، مضيًفا أّن حكومة رئيس الوزراء رجب طّيب أردوغان ستكون مستعدة 

وأكّد  إلرسال سفيرها إلى تل أبيب بعد يوم واحد من توقيع االتفاق مع الدولة العبرّية، على حّد تعبيره.
يا مهتمة في استعادة العالقات مع إسرائيل، ويريدون ذلك بسرعة، أيًضا على أّنه بشكلي عامي فإّن ترك

 قال المصدر. 
عالوة على ما ُذكر أنًفا، كشفت مصادر إسرائيلّية أن الطاقم االجتماعّي االقتصادّي اإلسرائيلّي اتخذ 

 100ل من مؤخًرا قرارا أبقاه طّي الكتمان الشديد يّتم بموجبه رفع عدد عمال البناء األتراك في إسرائي
عامل. فيما وافقت تركيا على السماح لشركات الطيران اإلسرائيلية بالهبوط في المطارات  6100إلى 

 التركية وعلى متنها رجال أمن إسرائيليين بسالحهم.
وحسب صحيفة )يديعوت أحرونوت( فإّن تشغيل العمال األتراك في إسرائيل يندر  في إطار تسوية 

ناعات العسكرّية اإلسرائيلّية والحكومة التركّية، ويرتبط بصفقة سبق أن لتبادل المشتريات بين الص
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أبرمتها الحكومة التركّية مع الصناعات العسكرّية اإلسرائيلّية، تقوم بموجبها األخيرة بأعمال صيانة 
 دبابة تركية.  610لـ وتحسين 

65/5/4162، رأي اليوم، لندن  
 
 
 مشروع قانون منع العفو عن أسر  فلسطينيين بالقراءة التمهيدية على  يصادق الكنيست .29

صادق الكنيست أول من أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يفرض شروطًا : علي حيدر
تعجيزية على منح العفو ألسرى فلسطينيين. وينص القانون الذي قدمه العضو يعكوف ليتسمان عن 

وافع قومية ال يمكنه الحصول على عفو أن أي سجين ارتكب مخالفة بد»كتلة يهدوت هتوراة على 
عضو  49ونال القانون تأييد  «.من الرئيس اإلسرائيلي إال بعد أن يدفع التعويضات للمتضررين

آخرين، وفي حال المصادقة على القانون في ثالث قراءات يصبح نافذًا، لكنه  61كنيست ومعارضة 
لى اتفاقات تضمن تحرير أسرى ممن ينطبق قد يضع عراقيل أمام الحكومة اإلسرائيلية في التوصل إ

 عليهم القانون، أكان ذلك ضمن صفقات تبادل أم ألسباب سياسية.
61/5/4162ت، األخبار، بيرو   

 
 ليس إرهابا! "تدفيع الثمن": الكنيست .31

اسقطت الكنيست مشروع قانون ضريبة األمالك والتعويضات )تعويض  :معا -القدس المحتلة
العنصرية العدوانية( بعد أن ردت في القراءة التمهيدية مشروع قانون للمتضررين من األعمال 

باعتبار جريمة "تدفيع الثمن" عمال إرهابيا، كان بادر إليه عضو الكنيست عيساوي فريج من حركة 
عضو كنيست  91)ميرتس( مع مجموعة من أعضاء الكنيست. وصوت إلى جانب االقتراح 

 .41وعارضه 
ا لتعديالت في أنظمته وبنوده وصالحيات وزير المالية االسرائيلي ووجوب ويتضمن القانون اقتراح

النظر في قضايا التعويضات للمتضررين من أي عنف وعدوان. ويمنح القانون صالحيات عديدة 
 للوزير كأن يقوم باستصدار قرارات بهذا الصدد للجم هذه الظواهر السلبية.

ليفي: "التعديل المقترح في القانون الراهن غير ضروري وقال نائب وزير المالية االسرائيلي ميكي 
حسب رأيي وال حاجة له، ونعرف أن القانون جاء ليقوم بوضع حد للظواهر التي تتفشى في المجتمع 
اإلسرائيلي من خالل حمالت تدفيع الثمن وموجات العنصرية والكراهية التي تجتاح البالد. وبناء على 
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ا الموضوع تم قطع الشك باليقين وتم اقرار وجوب دفع تعويضات الجلسة التي بحثت في مثل هذ
للمتضررين وأنه ال يوجد أي مبرر للتمييز بين المتضررين العرب واليهود سيان وفي نهاية المطاف 

 هذا حق ويجب أن تعمل الدولة على توفيره"، على حد تعبيره.
61/5/4162، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 النكبةبوقف الدعم المالي عن الجامعات التي سمحت بإحياء  تطالبة وزير الداخلي نائبة .30

فاينة كرشمباوم « إسرائيل بيتنا»طالبت نائبة وزير الداخلية اإلسرائيلي عضو الكنيست عن حزب : وام
وزير المالية يائير لبيد بوقف الدعم المالي عن الجامعات اإلسرائيلية التي سمحت بإحياء ذكرى يوم 

عت كرشمباوم لبيد إلى معاقبة جامعات بن غوريون وتل أبيب إضافة إلى الجامعة العبرية النكبة. ود
خالفت مشروع القانون الذي ينص على منع مؤسسات تتلقى التمويل الرسمي من إحياء ذكرى »ألنها 

عم وذكرت القناة العبرية العاشرة أنه ال يتوقع استجابة لبيد لمطلب سحب الد«. النكبة داخل أروقتها
 الحكومي عن تلك الجامعات.

61/5/4162البيان، دبي،   
 
 لمنع النووي اإليراني "كل الوسائل"وواشنطن استخدام  "إسرائيل": على يعلون .32

أكد وزير الحرب "اإلسرائيلي" موشيه يعالون، أمس، أن على "إسرائيل" وواشنطن : )وكاالت(
م "كافة الوسائل" المتاحة، بينما بدأ مفاوضو االستعداد لمنع إيران من حيازة السالح النووي باستخدا

 فيينا.إيران والقوى الكبرى، الخميس، يومًا ثانيًا من المحادثات في 
وقال يعلون للصحفيين بعد لقائه بنظيره األمريكي تشاك هاغل في "تل أبيب": "أعتقد أن كاًل منا 

كافة الوسائل في كل المجاالت". يجب أن يضع في صدر أولوياته التعامل مع هذا التهديد باستخدام 
وأضاف "أعتقد أن الواليات المتحدة و"إسرائيل" لديهما الهدف نفسه، وهو عدم السماح إليران 
بالحصول على السالح النووي". وتابع "قد يكون لدينا خالفات وحتى مشاحنات حول كيفية تحقيق 

ريكي(". وبحسب يعلون، فإن ذلك يعني ذلك، ولكن لدينا قنوات مفتوحة بيني وبين وزير الدفاع )األم
 أن "لب المسألة أن "إسرائيل" يجب أن تكون مستعدة لتدافع عن نفسها بنفسها".

61/5/4162الخليج، الشارقة،   
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 شهرا لمديرة مكتب أولمرت  66 السجن .33
)د ب أ(: أصدر قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب ديفيد روزن حكما الخميس،  -تل أبيب
شهرا بحق شوال زاكين مديرة مكتب رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت، وذلك بعد أن  66بالسجن 

وذكرت االذاعة االسرائيلية أنه رغم قبول  قبل االتفاق المبرم بين زاكين والنيابة لتصبح شاهدا ملكا.
فرض عقوبة  القاضي لالتفاق بين زاكين والنيابة، إال أنه انتقد هذه الصفقة وقال انه كان من االجدر

واشار القاضي إلى أن التسجيالت التي قدمتها زاكين للشرطة تعزز االدلة  اشد غلظة على زاكين.
وكانت زاكين قالت أمام المحكمة صباح الخميس إن أولمرت كان على علم  المتوفرة ضد اولمرت.

ء السابق بتهمة تلقي التي نقلت الى شقيقه يوسي وهو البند الذي أدى إلى ادانة رئيس الوزرا باألموال
واعتذرت زاكين للمحكمة عن ادالئها في السابق بشهادة زور امامها واعربت عن ندمها على  الرشوة.
 ذلك.

61/5/4162القدس العربي، لندن،   
 
 ي ثر على حياتهم 28إسرائيلية: التمييز ضد فلسطينيي  اقتصاديةخبيرة  .34

ة اإلسرائيلية ميراف أرلوزوروف في مقال مطول أكدت الخبيرة االقتصادي :برهوم جرايسي -الناصرة 
لها، نشرته في صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية اإلسرائيلية، أن التمييز المستفحل ضد فلسطينيي 

ينعكس في نهاية األمر على حياتهم، وحتى على معدل أعمارهم، وبددت سلسلة من المزاعم  41
ما هو إال  41وأكدت أن ما يعاني منه فلسطينيو  اإلسرائيلية الرسمية لتبرير التمييز ضد العرب،

 .6341انعكاسا لسياسة التمييز المستمرة منذ اإلعالن عن إسرائيل في العام 
وعرضت أرلوزوروف مقارنات عديدة بين الميزانيات المقدمة للعرب وبين تلك المقدمة لليهود، لتظهر 

لة من العوامل االقتصادية االجتماعية، التي الفجوة العامة رهيبة جدا، وتشير أرلوزوروف إلى أن سلس
التمييز، تؤدي في نهاية المطاف إلى أن معدل أعمار العرب في إسرائيل أقل من هي فرز لسياسة 

 معدل أعمار اليهود.
61/5/4162الغد، عمان،   
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 لست يهودًيا يالسجن ألن يف تركتمونيترابين لطنتنياهو:  اإلسرائيلي عودة الجاسوس .35
عاًما بتهمة التجسس، عودة ترابين، رسالة  64مصر منذ  في، المسجون اإلسرائيلياسوس بعث الج

ألنه « تخلت عنه»إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عبر محاميه، قال فيها إن حكومة إسرائيل 
 تحتفظ معها بمصالح متبادلة. التيليس يهودًيا، وأنها لم تحرك ساكًنا ضد الحكومة المصرية 

أنا »أمس قائاًل: « يديعوت أحرونوت»نشرتها صحيفة  التي، «نتنياهو»رسالته لـ« ترابين» وبدأ
 64نسيته أنت وحكومتك داخل السجون المصرية منذ  الذي، عودة ترابين، اإلسرائيليالمواطن 

 «.عاًما
تعلم الحكومة المصرية : »1000اعتقلته قوات األمن المصرية فى سيناء، عام  الذيوأضاف ترابين، 

ظلمت ظلًما بيًنا، وكل هذا وسيادتك وحكومتك لم تقم  إسرائيليمواطن  ألنيلكن  بر  يننأ
وهذا ثابت بوضوح لو كنت يهوديا أو درزيا لكنت  عربيبكل بساطة  ألنيلألسف الشديد  بمساعدتي

طالق  بكل الطرق وما كنت قبعت فى  ومساعدتي سراحيسيادتك وحكومتك قاتلتم من أجلى وا 
 «.عاًما 64ن المصرية السجو 

عودة رأى »عودة ترابين قوله:  محاميعن إسحاق ميلتسر، « يديعوت أحرونوت»ونقلت صحيفة 
 فيالسجن، ورأى كيف فعلت إسرائيل كل ما  فيهو  بقيم عزام، بينما اكيف تم اإلفرا  عن عز 

يالن جرابيل، بينما ظل هو باقًيا   «.سجنال فيوسعها من أجل تحرير، جلعاد شاليط، وا 
61/5/4162، المصري اليوم، القاهرة  

 
 "إسرائيل"تر  فيها تهديد مستمر لنزع الشرعية عن و ُتنكر نكبة فلسطين  العبري ةالصحف  .36

لنكبة الشعب الفلسطيني، يصدر عن مركز  11بالتزامن مع الذكرى الـ  زهير أندراوس:–الناصرة 
فلسطين في أوساط الجمهور اإلسرائيلي: أنماط نكبة “خالل األيام القريبة بحث جديد بعنوان ” إعالم“

للبروفيسور أمل جّمال وسماح بصول يعتمد البحث على رصد وتحليل المقاالت ” اإلنكار والمسؤولية
ووصل  1061حتى  1001واألخبار التي تطرقت للنكبة ونشرت في اإلعالم العبري خالل السنوات 

هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف، يسرائيل مقااًل وخبًرا نشرت في الصحف:  961عددها إلى 
هيوم وهموديع. تكمن أهمية البحث في توفيره قراءة لمساحة المعرفة والوعي اإلسرائيلي في كل ما 

 يتعلق بالنكبة وطرق التعامل معها على الصعيدين الشعبي والرسمي.
حين  1066نشرت في العام  وأظهرت النتائج أن الكم األكبر من المقاالت واألخبار المتعلقة بالنكبة

اجتاز الفلسطينيون من مخيمات الالجئين في سورّية الحدود مع إسرائيل خالل إحيائهم لذكرى النكبة، 
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حياء ذكرى النكبة بطرق مبتكرة وغير مألوفة له أثر كبير  األمر الذي يؤكد أن الحراك الفلسطيني وا 
اك والتمسك بالرواية الفلسطينية، يزداد االهتمام على الجمهور واإلعالم اإلسرائيلي، وكلما ازداد الحر 

بالرواية الفلسطينية عالمًيا، وكذلك إسرائيلًيا سواء على الصعيد الرسمي أو اإلعالمي، لكنه يقابل في 
 معظم الحاالت بإنكار النكبة.

ة أّما على الصعيد التحليلي لمضامين األخبار والمقاالت المنشورة، ُيظهر البحث أّن هناك خمس
أشكال لكيفية تعامل الجمهور اإلسرائيلي مع موضوع النكبة وهي: إنكار النكبة والتعامل معها 

 كاختراع لدعم الدعاية الفلسطينية وتزوير التاريخ.
إنكار المسؤولية لحدوث النكبة وليس إنكار حدوثها. النكبة هي حدث تراجيدي مستمر حتى يومنا 

زع الشرعية عن إسرائيل. النكبة هي ذاكرة جمعية يجب هذا. النكبة هي تهديد مستمر يهدف لن
نكار المسؤولية لحدوثها،  احترامها. هذا وبرز من خالل النتائج أن هناك تبايًنا ما بين إنكار النكبة وا 
لكن الكم األكبر من األخبار يرى في النكبة تهديد مستمر يهدف لنزع الشرعية عن إسرائيل، وهذا 

ظل تعاظم التعامل السلبي من قبل المؤسسة اإلسرائيلية مع موضوع النكبة ليس باألمر المفاجئ في 
الذي ينص بمعاقبة المؤسسات ” الميزانيات –قانون أساس “والمتمثل بسلسلة من القوانين وعلى رأسها 

 والجمعيات التي تعتبر يوم )االستقالل( كيوم حداد أو حزن.
ة لحدوثها فتتمثل بمحاوالت محاربة الذاكرة الجماعية أّما إسقاطات إنكار النكبة أو إنكار المسؤولي

والرواية الفلسطينية وما يترتب على ذلك من حمالت إعالمية تبرزها كأكذوبة، إلى جانب محاوالت 
طمس ما تبقى من معالم القرى الفلسطينية المهدّمة. ويتضح من خالل البحث أن هناك ستة دوافع 

 يلي: أساسية إلنكار النكبة تتلخص في ما
تعكس التخوف من زعزعة الفكر الصهيوني أخالقية، تتعلق بإنكار إسرائيل المسؤولية  أيديولوجية،

 األخالقية لحدوث النكبة.
 نفسية، تتعلق بالحفاظ على كون اليهود ضحية.

تتعلق بتملص إسرائيل من المسؤولية في قضية الالجئين الفلسطينيين وكونهم مركب  إستراتيجية،
النزاع. قانونية، تكمن في الخوف من محاسبة ومقاضاة اإلسرائيليين المسؤولين عن أساسي لحل 

حدوث النكبة وفتح النقاش في الحق على األرض وأمالك الالجئين دبلوماسية تتعلق بوضع إسرائيل 
 في موقف دفاعي يعزز الموقف الفلسطيني.

لى جانب تعاظم إنكار النكبة البارز جلًيا في اإلعالم اإلس رائيلي، نجد أن هناك كم ال بأس به من وا 
المقاالت واألخبار التي تتطرق للنكبة كحدث تراجيدي ومأساة شعب، لكن هذه التعددية في امراء ما 
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هي إال محاولة لتصوير الخطاب اإلعالمي والجماهيري اإلسرائيلي على أنه موضوعي، لكنها في 
 .والمؤسسج حقيقة األمر محاولة لتبييض صفحة اإلنكار الممنه

65/5/4162رأي اليوم، لندن،   
 
 تحةيرات إسرائيلية من المصالحة الفلسطينية .37

حذرت نخب إسرائيلية من التداعيات "الخطيرة" لتطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي : صالح النعامي
على ية للعمل مريكالتحرر الوطني الفلسطيني )فتح( والمقاومة اإلسالمية )حماس(، داعية اإلدارة األ

 إحباط تنفيذه.
وقال الباحث في "مركز يروشليم لدراسات المجتمع والدولة"، الجنرال المتقاعد يونتان دحوح هليفي، 
إن اتفاق المصالحة سيمكن حركة حماس من السيطرة على منظمة التحرير والحركة الوطنية 

  الفلسطينية.
شارين السياسيين لرئيس الوزراء الذي يديره دوري غولد كبير المست-وفي ورقة نشرها المركز 
على موقعه أمس األربعاء، توقع هليفي أن تسفر أية انتخابات الختيار  -اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

مجلس وطني فلسطيني جديد عن فوز حركة حماس بسبب رفض الالجئين الفلسطينيين في الشتات 
ذر هليفي من التداعيات "الخطيرة" وح المفاوضات مع إسرائيل، وتأييدهم بشكل عام لحركة حماس.

الحتكار حماس تمثيل الشعب الفلسطيني، دون أن تكون مطالبة بتغيير ميثاقها الذي يدعو لممارسة 
"اإلرهاب" ضد إسرائيل. وشدد على أن حركة حماس تؤيد تحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

ي للجانب اإلسرائيلي، بل تهدف في المؤسسات الدولية ألنها ال تنطوي على أي تنازل فلسطين
 لـ"انتزاع" الحقوف الفلسطينية من قبضة إسرائيل.

ية مريكوفي مقال نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أمس األربعاء، حذر الكاتب دان دركير اإلدارة األ
من أن سماحها بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حماس سيهدد المصالح القومية الحيوية 

لمتحدة في المنطقة. زاعما أن حركة حماس تشترك مع تنظيم "القاعدة" في تبنيها نهج للواليات ا
 يين قتلوا في عمليات نفذتها حركة حماس.أمريكالعمليات اإلرهابية، وأن مواطنين 

آشتون باتفاق  األوروبي كاثرينواستهجن دركير ترحيب مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد 
ن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي إلى عدم قبول حجة عباس أن حكومة م ودعا كالالمصالحة، 

الوحدة الوطنية التي ستشكل ستعترف بإسرائيل وستنبذ "اإلرهاب"، ألن حركة حماس ال زالت تصر 
 على مواقفها األيديولوجية المعادية إلسرائيل والغرب.



 
 
 

 

 
           33ص                                     3462 العدد:     61/5/4162الجمعة  التاريخ:

 

ليبرمان الواليات المتحدة إلى وقف  وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور
المساعدات المالية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية في حال تمَّ وضع اتفاق المصالحة بين حركتي 

 فتح وحماس موضع التنفيذ.
وقال في كلمته أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست أول أمس الثالثاء، إن السلطة الفلسطينية 

ية لعائالت معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل أدينوا بعمليات قتل مريكاعدات األتمنح أمول المس
يين، واعتبر ليبرمان أن حرص عباس على تحقيق المصالحة أمريكنفذت ضد مواطنين إسرائيليين و 

 مع حماس ال يدل على أنه معني بتحقيق تسوية سياسية للصراع.
65/5/4162الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 األسر  الفلسطينيين ينضمون لإلضرابمن  مزيد .38

أعلن مزيد من األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية انضمامهم : عوض الرجوب -رام هللا 
يوما، احتجاجا على سياسة  11أسيرا منذ  640لإلضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه 

 تدهور حالتهم الصحية. االعتقال اإلداري، وسط تقارير عن أوضاع حرجة لعدد منهم نتيجة
إن سلطات السجون  -وهو جمعية أهلية مختصة بقضايا األسرى-وقال نادي األسير الفلسطيني 

 اإلسرائيلية تواصل إجراءاتها العقابية والقمعية بحق األسرى المضربين.
من األسرى  65من سجن عوفر، غرب رام هللا، الذي يقبع فيه  أسيرا جديداً  15وأكد النادي أن 

لمضربين، وعشرة أسرى من سجن مجدو، سينضمون لإلضراب عن الطعام اليوم الخميس بشكل ا
 مفتوح.

من جهته أفاد مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان بأن رئيس الهيئة القيادية العليا ألسرى 
حركة حماس في سجون االحتالل عباس السيد والمحكوم بالسجن المؤبد عدة مرات سيدخل في 

راب مفتوح عن الطعام، في خطوة عدها المركز مساندة لتعجيل استجابة مصلحة السجون وجهاز إض
 األمن الداخلي اإلسرائيلي )شاباك( لمطالب المضربين عن الطعام رفضا لالعتقال اإلداري. 

 65/5/4162 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 العودة تجمع الفلسطينيين في ةكر  النكبة مسيرات .39
في كل عام يلتقي عشرات امالف من الفلسطينيين في مسيرة العودة : د محسن وتدمحم -أم الفحم 

للقرى المهجرة بذكرى النكبة، وتتنافس األحزاب الفلسطينية في تنظيم الفعاليات الوطنية بتلك 
 المناسبة، لتكريس الوعي لدى األجيال بتاريخ األرض والهوية.

فلسطين" سليمان فحماوي المسيرات للقرى المهجرة  ويعتبر رئيس "ائتالف لجان حق العودة إقليم
"تجسيدا لحق العودة على أرض الواقع، حيث تلتقي الفعاليات والمهرجانات والمعسكرات لمختلف 
 الفعاليات األهلية والمدنية والحزبية والسياسية بالداخل الفلسطيني لدعم الالجئين وحقهم في العودة".

جيال الناشئة والشابة تشكل األغلبية الساحقة في فعاليات إحياء ويقول فحماوي للجزيرة نت إن األ
ذكرى النكبة "وترجمت اإلصرار على حق العودة قوال وفعال بمسيرة نضال الالجئين والتمسك بالثوابت 

 الوطنية ورفض مشاريع التوطين والتعويض".
ا الطالبية والنسوية، والتي وتنظم الحركة اإلسالمية منذ سنوات مسيرات العودة بالتعاون مع حركاته

عاما على النكبة تحت عنوان "لقرانا نعود"، وتواصلت فعالياتها على  11جاءت آخرها بمناسبة مرور 
 مدار شهر كامل، شملت جوالت ميدانية للقرى المهجرة، ومحاضرات وطنية.

ت أن مسيرة للجزيرة نفي حديث ويرى عضو المكتب السياسي للحركة اإلسالمية عبد الحكيم مفيد 
عاما "جزء من عمل ونشاط تراكمي لمسيرات وفعاليات ضمن  61العودة التقليدية المتواصلة منذ 

سلسلة من النشاطات والبرامج لمختلف األحزاب والتيارات تؤكد أن الصغار لم ينسوا والكبار لم 
  يموتوا".

من الفعاليات بالداخل  وينظم حزب التجمع الوطني، مسيرات حاشدة للقرى المهجرة، يتبعها عدد
الفلسطيني والجامعات، وذلك ضمن مشروع "العودة إلى الجذور" الذي أسسته جمعية الثقافة العربية 

ويرى سكرتير عام حزب التجمع، وأحد المبادرين لتأسيس جمعية  بمنتصف تسعينيات القرن الماضي.
ن مسيرة العودة التقليدية للجزيرة نت أفي حديث الدفاع عن حقوق المهجرين عوض عبد الفتاح 

، وتعكس تصاعدا للوعي الوطني العام وصقل الهوية 41"أضحت مظلة جامعة لفلسطينيي 
الفلسطينية لمواجهة التشويهات الخطيرة التي كان سببها األساسي اتفاقية أوسلو والدخول إلى ما 

 يسمى العملية السلمية".
 65/5/4162 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 ع الشيخ صالح من دخول الضفةتمن "إسرائيل" .41
أصدر جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم الخميس أمرًا بمنع رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل 

 الفلسطيني الشيخ رائد صالح من دخول الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر.
ساهم في وجاء في حيثيات المنع أن دخول الشيخ إلى الضفة الغربية يشكل خطرًا على أمن الدولة وي

 إلهاب المشاعر ضد إسرائيل، بحسب مراسل الجزيرة نت في رام هللا عوض الرجوب.
وحسب بيان صادر عن الشيخ صالح فإن أمر المنع صادر عن قائد القوات العسكرية اإلسرائيلية 

 64مايو الجاري وتنتهي يوم  /أيار 64في الضفة الغربية نيتسان ألون، ولمدة أربعة أشهر تبدأ يوم 
 سبتمبر المقبل. /يلولأ

وكان مقررا أن يلقي الشيخ صالح خطبة الجمعة في ساحة عامة بمدينة الخليل التي سبق أن شارك 
م دعمًا لألسرى اإلداريين المضربين عن الطعام، وطالب فيه بوقفة غضب تضامنًا  فيها بمهرجان ُنظِّ

 معهم.
وباطل"، مؤكدًا أن هذا األمر يصدر وفي تعقيبه، وصف الشيخ صالح القرار بأنه "قبيح ومرفوض 

وأضاف أن األمر جاء تحديدًا على خلفية  ضده ألول مرة بعد أن توقف منذ سنوات الثمانينيات.
النشاطات التي قامت بها لجنة الحريات والشهداء واألسرى والجرحى التي يرأسها، مع بعض 

 المؤسسات األهلية في الضفة الغربية لنصرة األسرى.
 65/5/4162 ،ت، الدوحةالجزيرة ن

 
 احتاللية تقضي بتجميد الحسابات البنكية والعقارات الخاصة بط "كهرباء القدس" محكمة .40

أصدرت المحكمة اإلسرائيلية قرارا يقضي بتجميد الحسبات البنكية والعقارات الخاصة بالشركة  :القدس
يلية، حيث كانت كهرباء مليون شيكل لصالح الشركة القطرية اإلسرائ 910لضمان سداد ما قيمته 

 مليون شيكل. 590إسرائيل رفعت قضية على الشركة للحجز على ما قيمته 
وأكد هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس أن الشركة تسلمت بشكل رسمي اليوم 

التزامها يومًا لتقديم دفاعاتها واإليفاء ب 90قرار المحكمة اإلسرائيلية الذي أمهل كهرباء القدس مدة 
 .1064من تاريخ تقديم الدعوة وهو السابع من أيار 

بالبدء بقطع الكهرباء عن  "إسرائيل"وفي أعقاب ما تناقله اإلعالم اإلسرائيلي عن قرار شركة كهرباء 
القدس لمدة ساعتين يوميًا، أوضح العمري أن الشركة لم تتسلم قرارا بهذا الشأن، مؤكدًا أّن مثل هذه 
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تنفيذها تأتي ضمن اإلجراءات العقابية التي باشرت إسرائيل بتنفيذها على األرض  الخطوات إن تم
 جراء الوضع السياسي المتأزم وتوقف المفاوضات.

وناشد العمري الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية والدول العربية والمؤسسات الدولية 
الدولية العاملة في فلسطين بسرعة التحرك  كاالتحاد األوروبي واللجنة الرباعية وغيرها من المؤسسات

والتدخل من أجل الضغط على الحكومة االسرائيلية لوقف هذه اإلجراءات التي من شأنها تقويض 
قدرة الشركة على االستمرارية، بعد مائة عام من الصمود كمؤسسة مقدسية وكصرح اقتصادي وطني 

 القدس.ساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وفي صمود 
 65/5/4162 ،القدس، القدس

 
 البطالة بين الشباب الفلسطيني من أعلى النسب في المنطقة :جهاز االحصاء المركزي .42

أعلن جهاز االحصاء المركزي أن نسبة البطالة بين الشباب هي من  :ابراهيم أبو كامش -رام هللا 
لشابات، ويتأثر بالبطالة طويلة األجل أكثر من بين أعلى النسب في المنطقة، ال سيما بالنسبة ل

، وهي أعلى %91نصف الشباب العاطلين عن العمل، اذ تبلغ نسبة البطالة بين الشباب الفلسطيني 
، وان أكثر من نصف الشابات في % 96،1وتونس  % 14،6من النسبة في كل من األردن 

وهي تقارب  %5461بطالة بين اإلناث األراضي الفلسطينية المحتلة عاطالت عن العمل، ونسبة ال
 . %9164ضعفي ما هي عليه للشباب الذكور 

جاء ذلك خالل ورشة نظمها "االحصاء" أمس بالتعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية تحت 
رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمدهللا، لالعالن عن نتائج مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق 

 . 1069العمل، 
  61/5/4162 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 للنكبة الفلسطينية 11"#آباء_يموتون_وأبناء_ال_ينسون" في الةكر  الط إطالق .43

أطلق نشطاء فلسطينيون على مواقعي التواصل االجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وسمًا  :عّمان
 للنكبة الفلسطينية. 11"هاشتاغ" تحت اسم #آباء_يموتون_وأبناء_ال_ينسون في الذكرى الـ

ويستذكر قائمون على الحملة، في منشورات لهم على "الفيسبوك"، أو "تويتر"،فلسطين، سواء بتذكر 
النكبة وتداعياتها المستمرة على الشعب الفلسطيني، أو بتجديد العهد على العودة والتأكيد بأن طريقها 

 لفلسطينية.الذي عنوانه المقاومة، أو حتى بنقاش كل جوانب القضية ا
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وأضافوا أن "الوحدة الفاعلة للشعب الفلسطيني تحيي القضية، كما تفعل وحدة الصوت في العالم 
 األزرق"، يقصدون بذلك وسائل التواصل االجتماعي.

وفي تغريدات على "الفيسبوك"، و"تويتر" عبر "الهاشتاغ"، قالت الناشطة المصرية فاطمة نصر "نحن 
سنكمل، ولن نحيد عن الطريق ولو بعد حين، بمرور السنين، و مقدسيون، ولن تسقط القضية

 وعائدون، مهما كان الثمن يا فلسطين، ومصلون، في رحاب أقصانا فهلموا يا مسلمون".
وأضافت الناشطة األردنية، نور عبده، مؤكدة أن قضية فلسطين تهم العرب جميعا قائلة: "قضية 

 هي قضية أمة بأسرها".فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل 
أما الناشطة األردنية، ليلى سعد الدين فقالت: "كنا أبناًء، وأصبحنا آباء فما نسينا ولن ينسى أبناؤنا، 

 فهي ليست ذكرى، هي تاريخ وحق محفور بالقلوب".
  65/5/4162 ،"46موقع "عربي 

 
 وفاة سجين داخل مركز إصالح في مخيم جباليا .44

عامًا( من قرية أم النصر، شمال قطاع غزة، داخل  94و حشيش )غزة: توفي السجين صالح أب
 مركز اإلصالح والتأهيل في جباليا، فجر أمس.

 وأعلنت وزارة الداخلية المقالة أن السجين أبو حشيش توفي بالسكتة القلبية.
 61/5/4162 ،األيام، رام هللا

 
 ع فلسطينيين سوريةالعمل من أجل فلسطيني سورية تصدر تقرير حالة حول أوضا مجموعة .45

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقرير انجاز حالة حول أوضاع فلسطينيي  :لندن
سورية، وذلك بهدف تقديم تشخيص دقيق حول وضع فلسطينيي سورية الحالي في ظل غياب أي 

، نتج جهة رسمية لمتابعة وتوثيق وضعهم، خاصة بعدما تعرض له فلسطينيو سورية من انتهاكات
عنها موجات تهجير وصلت إلى ثالثة أرباع مجموع الالجئين الفلسطينيين في سورية، هذا إضافة 

 إلى أن تطورات الوضع السوري أثرت بشكل مباشر على واقع فلسطينيي سورية.
  65/5/4162 ،مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
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 ةكر  النكبةمئات الطالب العرب يتظاهرون في الجامعة العبرية في  .46
"األيام": تظاهر، أمس، الطالب العرب في الجامعة العبرّية في القدس، في ذكرى النكبة،  -القدس 

ضد مخّططات تجنيد الشباب العرب في الجيش اإلسرائيلي، وضّد قمع الجامعات لحرّية التعبير، 
بلة نشطاء الحركات وهتفوا دعما لألسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وتظاهر بالجهة المقا

 الصهيونية المتطرفة، رافعين الشعارات المعادية للعرب.
من الطالب العرب إلى موقع التظاهرة رافعين األعالم الفلسطينية والشعارات  100وتوافد نحو 

 .المناهضة للتجنيد
 61/5/4162 ،األيام، رام هللا

 
 تقال المصلينفي "األقصى" على خلفية مصادرة الهويات واع احتجاجيةوقفة  .47

: اعتصم المئات من طالب وطالبات مصاطب العلم في المسجد األقصى المبارك، أمس، القدس
أمام باب المجلس، احد أبواب المسجد، في خطوة احتجاجية على السياسات التعسفية التي تقوم بها 

 م من دون أي مبرر.قوات االحتالل من احتجاز البطاقات الشخصية ومالحقة المصلين واعتقاله
هذا واحتشد طلبة العلم عند باب المجلس وشاركهم مسؤولون وموظفون من دائرة األوقاف في القدس 

 والعديد من الشخصيات.
وشدد طلبة العلم على ضرورة إيقاف الممارسات التي يقوم بها االحتالل في األقصى، مؤكدين حقهم 

 معوقات.في الدخول والخرو  من المسجد األقصى من دون 
 61/5/4162 ،األيام، رام هللا

 
 "اإلداريين المضربين"سجون تضامنًا مع  خمسةإضراب عن الطعام في  .48

قال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس امس إن سجون : سما –رام هللا 
يوم واحد مع شهدت امس إضرابًا تضامنيًا ل« النقب»و « شطة»و « ريمون»و « نفحة»و « عوفر»

يومًا. وأعلن بولس في بيان عقب زيارة قام بها  11األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام منذ 
« مجدو»من سجن « 60»و « عوفر»أسيرًا إداريًا جديدًا من سجن  15ن أ« عوفر»لسجن 

يومًا. وأشار إلى أن عدد  11أسيرًا إداريًا المضربين منذ  640سينضمون األحد المقبل إلى الـ 
أسيرا، وأن األسرى المضربين في  43من المضربين وصل الى « أيلون الرملة»األسرى في عزل 

 منهم ما زالوا في الخيام. 61لسجون المدنية اإلسرائيلية، وأن نقل معظمهم ل« النقب»سجن 
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في السياق نفسه، أفاد نادي األسير أن محامي المرافعات في النادي وفي وزارة األسرى العاملين في 
المحاكم العسكرية اإلسرائيلية أعلنوا تعليق عملهم امس تعبيرًا عن تضامنهم مع األسرى اإلداريين 

عام، وتأكيدًا منهم على ضرورة وقف العمل بقانون االعتقال اإلداري الظالم. المضربين عن الط
وأوضح البيان أن المحامين يعّبرون بهذه الخطوة عن رفضهم للسياسات واإلجراءات الجديدة التي 

 تقّيد وتحّد من قدرة المحامي على تمثيل موكله وفق ما نّص عليه القانون. 
 61/5/4162 ،الحياة، لندن 

 
 و ما صارت النكبة" صفحة "فيسبوكية" تثير شجون فلسطينيين عن بالدهم المحتلة"ل .49

"لو ما صارت النكبة كان مش غرفة صاحبتي كل حيطانها صور خالها : غادة الشيخ -عمان 
عاما"، عبارة من مئات العبارات انتشرت على صفحة "لو ما صارت النكبة" على موقع  15المحكوم 

 يس بوك".التواصل االجتماعي "ف
"لو ما صارت النكبة"، مدونة أطلقتها شبكة القدس اإلخبارية، تزامنا مع ذكرى نكبة فلسطين التي 

عاما، فالتقطها فيسبوكيون فلسطينيون وأردنيون والجئون فلسطينيون،  11ناهزت أمس عمرها الـ
 عبروا من خاللها عن آرائهم الشخصية في حال لو لم يكن هناك نكبة.

 61/5/4162 ،الغد، عم ان
 
 مهاجر فلسطيني قد يكون العمدة المقبل لمدينة برلين .51

لندن: يتأهب مهاجر فلسطيني لخوض االنتخابات المحلية في ألمانيا والتي قد تنتهي به ألن يصبح 
أول عمدة للعاصمة األلمانية تنحدر أصوله من فلسطين، كما أنه في حال فوزه سيكون أول عمدة 

ويطمح الشاب الفلسطيني المولود في الضفة الغربية رائد صالح  غير ألمانية.أيضًا لبرلين من أصول 
سنة( الى تحقيق التغيير في مدينة برلين، فضاًل عن حل الكثير من المشاكل االجتماعية  91)

 لسكانها، بما في ذلك المشاكل التي يعاني منها المهاجرون.
 61/5/4162 ،القدس العربي، لندن

 
 وزة بةكر  النكبة معرض لرسوم أطفال .50

، معرض لوحات لألطفال  1064مايو/أيار  65افتتح في مدينة غزة يوم : أحمد عبد العال -غزة
حمل عنوان )غزة من خالل أعيننا(، الذي يأتي في الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقية حقوق 
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المركز الفرنسي في  الطفل، حضره نائبة الممثل الخاص باليونسيف في فلسطيني أندروفي، ومدير
غزة أنتوني بلوتو، وممثلون عن تجمعي التقاء وشبابيك للفن المعاصر من االتحاد العام للمراكز 

وتحدث )أنتوني بلوتو( عن المعرض الذي جمع بين فتيات وفتية من أنحاء قطاع غزة  الثقافية.
 .وفنانين محترفين من القطاع، مشيرا أن هذه التجربة كانت جيدة لألطفال

وهنأت )أندروفي( األطفال بافتتاح المعرض، معربة عن سعادتها بإنجازه رغم الظروف الصعبة التي 
 يعيشها أطفال قطاع غزة، وأضافت أن لوحات األطفال عبرت عن حب األطفال للحياة والمستقبل.

 65/5/4162، الجزيرة نت، الدوحة
 
 في لبنان إدارة جديدة لرابطة اإلعالميين الفلسطينيين .52

أنهت رابطة اإلعالميين الفلسطينيين في لبنان انتخاباتها الداخلية الثانية النتخاب مدير جديد لها بعد 
 عام من تولي اإلعالمي عبد المجيد العوض رئاسة الرابطة.

وترشح النتخابات رئاسة الرابطة ثالثة مرشحين من أعضاء الرابطة، من بينهم اإلعالمي وسام محمد 
 من أصوات الناخبين. %10بات بعد أن حصل على نسبة الذي فاز باالنتخا

وأكد محمد في اجتماع إلدارة الرابطة في بيروت على العمل الجاد والفعال لالرتقاء بالرابطة وعملها 
 على كافة الصعد النقابية والمهنية واإلخبارية.

دير، في حين ترأست وجرى خالل االجتماع اإلداري توزيع المهمات، حيث ُعين محمد منور نائًبا للم
العالقات الخارجية للرابطة حنين العبد، وجرى توزيع باقي المهمات وفًقا لتخصصات أعضاء الرابطة 

 وخبرتهم اإلعالمية.
يذكر أن رابطة اإلعالميين الفلسطينيين هي إطاٌر إعالمي شبابي مستقل يجمع اإلعالميين 

 لتغطية أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان. الفلسطينيين والناشطين بالشأن اإلعالمي الفلسطيني 
  61/5/4162 ،المستقبل، بيروت

 
 شيخ الم رخين د. عادل ونيم يتوقع انتفاضة فلسطينية جديدةمصر:  .53

 11مناسبة مرور مع شيخ المؤرخين د. عادل غنيم ب“األهرام “حوار أجرته في  :كارم يحيى –القاهرة 
األول  أساسيين، جديدة لسببينوكان مما جاء فيه توقعه حدوث انتفاضة فلسطينية  النكبة،عاما على 

وتحاول فرض شروطها واختالق األسباب إلضاعة  المفاوضات،أن اسرائيل تأخذ موقفا متشددا في 
 تقدم.الوقت والحصول على تنازالت دائمة من الفلسطينيين دون تحقيق أي 
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أن محاوالت اسرائيل مستمرة لتطويق المسجد األقصى  –برأي شيخ المؤرخين  –السبب الثاني و 
قامة الصلوات  بكنس) معابد يهودية ( والسماح لمتطرفيهم وحاخاماتهم وجنودهم بتدنيس المسجد وا 

صى اليهودية فيه بهدف تقسيمه والسيطرة على جزء منه، مما يثير المسلمين ويدفعهم إلى حماية األق
 والتصدي للصهاينة.

61/5/4162، األهرام، القاهرة  

 
 لط"رويترز": نحتاج لر ية دولة فلسطينية ومستعدون للعب أي دور يحقق السالم  السيسي .54

)رويترز(: فيما يلي نص المقابلة التي أجرت رويترز مقابلة مع عبد الفتاح السيسي  -رة القاه
سرائيل امن وكيف  رى تطورها يالمرشح في انتخابات الرئاسة المصرية، حول العالقات بين مصر وا 

ن احنا عالقتنا مع إسرائيل ومعاهدة السالم دي معاهدة مستقرة بقالها أكثر م :قال :في ظل رئاسته
سنه. وقابلت كثير من التحديات وهي مستقرة وثابته واحنا بنحترمها وسنحترمها. وبالمناسبة  90

االسرائيليين عارفين كده كويس. لكن الجديد اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا شايفين ان فيه فرصه 
الدول. ده حقيقية لسالم يفتح ويجهز المنطقة ويدخل المنطقة في عهد جديد. في سالم وتعاون بين 

اللي أنا شايفه. لكن أنا عايز أقول إن السؤال على التزامنا بمعاهدة السالم تجاوزته االحداث 
خالص. ده موضوع مستقر لدى كل القيادات ولدى الرأي العام في مصر. محتاجين نبني عليه. ما 

جمد بقاله نكتفيش بما تحقق. محتاجين نشوف دولة فلسطينية محتاجين نتحرك في السالم اللي ت
سنين طويلة. هيبقي في فرصه حقيقية للسالم في المنطقة دي انا اتصور. احنا مستعدين للعب اي 

 دور يحقق السالم واالستقرار والتقدم في منطقة الشرق األوسط.
وحول التعامل مع التطرف في سيناء وحدود مصر؟ والخطوات العملية التي سيتخذها حال أصبح 

مش هيكون غير مزيد من اإلجراءات احنا كنا حريصين على إن سيناء ال  رئيسا قال: عايز أقول
تتحول إلى قاعدة لالنطالق بهجمات تهدد جيران مصر ألن هذا ضد سيادة مصر على أراضيها 
وضد اتفاقية السالم اللى احنا موقعينها. ونحن تفهمنا رد الفعل من جانبهم عندما حدثت بعض 

اإلسرائيلية. لكن احنا على الجانب االخر داخل سيناء قمنا ونقوم  ياألراضالعمليات المحدودة ضد 
والتعامل مع العناصر اإلرهابية الموجودة سواء بالقبض  األمنيبعمليات موسعه جدا لضبط الموقف 

عليها او التعامل معها. لكن هناك نقطتين كنا حريصين عليهم. اول نقطة ان احنا ماكناش عايزين 
ف غير مبررة ومش عايزين يبقى فيه انتهاك لحقوق اإلنسان. مش عايزين يبقى إلى أعمال عن نلجأ
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بيخلى االمر يطول.  الليفيه قتل لألبرياء عشان ميبقاش ده ذريعة لتوسع هذه العمليات. هو ده 
 واعتقد ان االمر تدي هالناوبرضه احنا فيه معدات محتاجين ان الواليات المتحدة األمريكية 

 65/5/4162نباء، وكالة رويترز لأل 
 
 : يجب تعديل "كامب ديفيد" كي تتمكن مصر من التحرا بحرية في سيناءصباحي .55

الخليج: قال المرشح الرئاسي حمدين صباحي خالل لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية" أنه  -القاهرة 
، وأكد يجب تعديل معاهدة "كامب ديفيد" مع "إسرائيل"، كي تتمكن مصر من التحرك بحرية في سيناء

التزامه حال فوزه باالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وقال ان العدالة االجتماعية 
 والديمقراطية كانتا ومازالتا حلمًا للمصريين. 

 61/5/4162الخليج، الشارقة، 
 
 أبو الفتوح: تحرير فلسطين يبدأ عندما تتحرر شعوبنا .56

رئيس حزب مصر القوية، إننا في  بالفتوح عبد المنعمور عبد الناصر عبد المنعم: قال الدكت –القاهرة 
حزب مصر القوية إذ نؤكد على مركزية قضية فلسطين كانحياز مطلق في قضية االستقالل الوطني 
والعمق االستراتيجي المصري، فإننا نؤكد في ذات الوقت على أن حرية الشعوب هي مصدر القوة 

طين. وقال في بيان مساء اليوم الخميس، إن تحرير الحقيقية لتحرير األرض المغتصبة في فلس
فلسطين لن يبدأ إال عندما تحرر شعوبنا من عسف الظلم والقهر الذي يمارس ضدها ويمنعها من 
الحصول على أبسط حقوقها داخل بالدها، إن تحرير فلسطين لن يتحقق بالشعارات وبالعنتريات 

 قرار واألخذ بمصادر القوة بكافة أنواعها.ولكنه يتأتى من خالل حرية الشعوب واستقالل ال
وأضاف، أن الخامس عشر من مايو ليس مجرد ذكرى لنكبة فلسطين، ولكنه رمز لمرحلة في تاريخ 

عاما اغتصبت خاللها  11األمة عنوانها الهوان والذل واالنكسار، نكبة فلسطين التي يمر عليها اليوم 
خاصة والعرب عامة، وشرد فيها الماليين  لسطينيينالفأرض فلسطين، وقتل فيها مئات امالف من 

من الالجئين في بقاع األرض المختلفةح ما زالت مستمرة بال توقف. وتابع: تحرير فلسطين وعودة 
الالجئين ألراضيهم مهما طال الزمن ومهما زادت العقبات ليس طلبا متجاوزا للواقع، ولكنه هدف ال 

ح ألن التنازل عنه يعني التنازل عن الكرامة، والرضا باستمرار تنازل عنه في الحال أو في المستقبل
 حالة التخلف والتبعية التي تعيشها بالدنا المنكوبة.

 61/5/4162الشرق، الدوحة، 
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 مصر: "تحالف الشرعية" يحيي المقاومة الفلسطينية في ةكر  النكبة .57
في الخار ، دعا "التحالف  قدس برس: بالتزامن مع بدء انتخابات الرئاسة المصرية -القاهرة  

الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب" المصريين إلى "أسبوع ثوري تصعيدي في الموجة الثورية 
الثالثة" تحت عنوان "قاطع رئاسة الدم"، داعًيا إلى "تصعيد ميداني ثوري مهيب في أطار ضوابط 

 السلمية المبدعة".
( إلى أنه "يتوقع من الشعب 5|65يوم الخميس ) وأشار "تحالف دعم الشرعية" في بيان صدر عنه

الثائر مطالب التصعيد الحاسم وعدم تمرير جرائم االنقالب" متعهًدا "بالتجاوب معها طالما كانت هذه 
 السلمية". استراتيجيتهالمطالب في إطار 

نصب وقال "التحالف" في بيانه "ها هي الصورة واضحة أمامكم: مسرحية هزلية جديدة لتمرير م 
رئاسة الدم لقاتل خائن سطحي مرعوب مختبئ خلف الشاشات وجدران غرف الظالم واإلرهاب يعمل 
لصالح األعداء، يريد أن يأكل الدنيا ويفتي في أمور الدين بالتدخل في شأن األزهر وخطابه 

 اإلسالمي".
ون سوداء على وأكد البيان على أن "الغضب المنتشر في أرجاء مصر يؤكد أن الفترة المقبلة ستك 

الباطل وعصابة الفساد المسلحة، فلتكن ثقة الشعب الثائر قوية في هللا، ثم في حراكه، فكتاب 
 االنقالب مفتوح وال جديد فيه" على حد تعبير البيان.

للنكبة الفلسطينية، وقال إن "التحية واجبة لن ننساها في ذكري النكبة  11واستذكر التحالف الذكرى 
نهاء االحتالل للمقاومة الفلسط ينية األبية والشعب الفلسطيني الحر القابض على حق العودة وا 

الصهيوني الغادر مهما ساوم العمالء، هذا االحتالل الذي يعمل بكل جهوده لدعم )مرشح الرئاسة 
( السيسي والذين خانوا معه في مشروعه التخريبي الذي يخضع مصر لالحتالل عبد الفتاح

 حية واجبة ففلسطين في قلوبنا وعقولنا مهما تزايدت همومنا".الصهيوني األمريكي، ت
 65/5/4162قدس برس، 

 
 تزعم: متهم يعترف بتهريب الوقود إلى حماس وأنصار بيت المقدس في وزة "اليوم المصري" .58

اعترف المتهم هاني موسى، أمام المستشارين أيمن بدوى وعبدالعليم فاروق، رئيسى نيابة أمن الدولة 
فى تحقيقات القضية، بأنه كان عامال بمزرعة المتهم فيصل سليمان، وأن ذلك المتهم كان العليا، 

، وأن سيارات النقل المحملة بالسوالر كانت تأتى من القاهرة وتفرغ حمولتها فى «فناطيس»لديه عدة 
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لتهريبها إلى حركة حماس وجماعة أنصار بيت المقدس، كما اعترف بأن سيارات تلك « التنكات»
حركات اإلرهابية كانت تتسلل عبر األنفاق غير المشروعة إلى مصر، كى تنقل المواد البترولية ال

وتعود بها إلى قطاع غزة، وهو ما أثر سلبيا على االقتصاد القومى لمصر، وأحدث الكثير من 
يق األزمات فى المواد البترولية. كما اعترف المتهم بأنه كان المسؤول عن التواصل مع المتهم توف

 فريك، إلمداده بالمواد الغذائية وتأمين الطريق له خالل انتقاله بين محافظات الجمهورية.
 61/5/4162المصري اليوم، القاهرة، 

 
 ضرورة دعم المجتمع الدولي لمسار عملية السالمي كد على  األردن ملا .59

الملــك عبــدهللا الثــاني علــى مركزيــة القضــية الفلســطينية،  أكــد : بتــرا -فــايق حجــازين -لــوس أنجلــوس 
يــــد للشــــعب الفلســــطيني حقوقــــه وضــــرورة دعــــم ومســــاندة كــــل الجهــــود لحلهــــا بشــــكل عــــادل ودائــــم، يع

 المشروعة ويلبي تطلعاته في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق حل الدولتين.
وأشار جاللته في هذا اإلطار إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي لمسار عملية السالم بين الفلسطينيين 

رة السـالم العربيـة، لتعـالج جميـع قضـايا يـة، اسـتنادا إلـى حـل الـدولتين ومبـادأمريكواإلسرائيليين برعايـة 
الوضع النهائي، بمـا يفضـي إلـى إقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة والقابلـة للحيـاة علـى خطـوط الرابـع 

 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل. 6311من حزيران عام 
 61/5/4162، الغد، عم ان

 

حياء المقاومة بةكر  النكبة "إسرائيل"عو إلحكام مقاطعة يد "اإلسالمي العمل" .61  وا 
فــي الــذكرى السادســة والســتين الغتصــاب  أصــدرهقــال حــزب جبهــة العمــل اإلســالمي فــي بيــان : عمــان

ــم  أنفلســطين،  تضــافر التخطــيط الصــهيوني، والتــآمر الــدولي، والعجــز العربــي، مكــن مــن تحقيــق حل
ربي، في استنبات كيان غريب، يفصل بين جنـاحي األمـة فـي طالما راود بني صهيون واالستعمار الغ
فريقيا، ويحول دون وحدة األمة.  آسيا وا 

 6131تحقـق حلـم هيرتســل، القائـل العــام  41الحـزب انــه فـي الخـامس عشــر مـن أيـار العــام  وأضـاف
تهم، ، وهو حلم حشدت له جهود يهود العالم وأموالهم ومخططا"إسرائيل"بعد خمسين عامًا ستقوم دولة 

سناد منقطع النظير من اوروبا.  وتوفر له دعم وا 
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واضــاف البيــان ان الصــراع مــع دولــة االغتصــاب الصــهيوني صــراع حضــاري بــين حضــارة "عنصــرية 
سادية"، مستندة الـى أوهـام وأسـاطير، وأحقـاد علـى النـوع اإلنسـاني، وحضـارة عربيـة إسـالمية إنسـانية، 

 تستند الى قاعدة العدل والمساواة.
إن المقاومة وفي طليعتها المقاومة المسلحة، التي تستهدف تحرير األوطان، واستعادة الحقـوق،  وتابع

هـي أصـدق تعبيــر عـن قــيم األمـة وحيويتهــا وأهليتهـا للبقـاء، موضــحا أن التخلـي عــن مسـاندة فلســطين 
 بكل ما تحتا  اليه، خذالن للقضية ولألمة.

عـــدو الصـــهيوني، الفتـــا الـــى أنهـــا تتعـــرض اليـــوم وأكـــد الحـــزب أن القـــدس تشـــكل عنـــوان الصـــراع مـــع ال
لمخطط إجرامي يستهدف تهويدها، وخنق أهلها، وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، وتحويـل مسـجدها 

 األقصى المبارك، الى هيكل مزعوم، لم يقم دليل واحد على وجوده.
ائع الســـماوية والقـــوانين وأشـــار الحـــزب الـــى أن حـــق العـــودة لالجئـــين والنـــازحين حـــق ثابـــت تكفلـــه الشـــر 

والمواثيق والقرارات الدولية، الفتا الى أن أي تفريط فيه أو تنازل عنه جريمة يستحق فاعلها سـخط هللا 
 ولعنة األجيال.

واعتبر الحزب إحكام المقاطعة للعدو على جميع الصـعد يشـكل الحـد األدنـى الـذي ينبغـي االلتـزام بـه  
لبــا بإشـــاعة ثقافــة الصــمود والمقاومــة كمقدمــة لمنازلــة العـــدو علــى الصــعيدين الرســمي والشــعبي، مطا

 وهزيمته.

 61/5/4162، الدستور، عم ان

 

 "ال توطين وال سفارة" ...اعتصام ةكر  النكبة في الرابيةاألردن:  .60
نظمت القوى اليسارية والقومية والفعاليات الشعبية مساء الخميس، اعتصـاما فـي سـاحة مسـجد : عمان

ــــالقرب ــــذكرى  الكــــالوتي ب ــــاء لل ــــة  11مــــن الســــفارة اإلســــرائيلية بمنطقــــة الرابيــــة غــــرب عمــــان احي للنكب
 الفلسطينية.

وأقيمـــت الفعاليـــة تحـــت عنـــوان "المقاومـــة طريقنـــا للتحريـــر والعـــودة"، حيـــث أكـــد المشـــاركون فيهـــا علـــى 
 "الثوابت الوطنية والقومية والتمسك بخيار المقاومة".

ـــنهج المفاوضـــات و  المســـاومة والتطبيـــع مـــع إســـرائيل، باإلضـــافة إلـــى مطـــالبتهم كمـــا أعلنـــوا رفضـــهم "ل
لغاء معاهدة السالم المعروفة باسم وادي عربة".  "بإغالق السفارة اإلسرائيلية في عمان وا 

 ورفع المشاركون شعارات كثيرة ورددوا هتافات عدة من بينها:
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لالجئـــين، مـــين قـــال لنكبـــة شـــعب فلســـطين ... نهتـــف ال للتـــوطين .. وحـــق العـــودة  11"فـــي الـــذكرى 
الشـــعب مـــات .. هـــات يـــا هالشـــعب هـــات .. هيـــو بيهتـــف بالشـــتات، شـــعب األردن متحـــدين لتحريـــرك 
فلسطين، ال سفارة صهيونية على أرض أردنيـة، وبـالدي شـجرة حنـة .. الزم يرحـل عنهـا البـوم، الحـل 

 السلمي ما له أساس .. العين بالعين والراس بالراس".
ت بجنــازة رمزيــة لشــهداء فلســطين حيــث حمــل المشــاركون نعوشــًا لشــهداء مــن وكانــت الفعاليــة قــد ابتــدأ

القرى والمدن الفلسطينية إضافة إلى مفتاح العودة وزنزانة ترمز لنضـال األسـرى المعتقلـين فـي سـجون 
واختتمــت الفعاليـــة بنشـــيد مــوطني وبيـــان للفعاليـــات  االحــتالل ويخوضـــون حاليـــًا إضــرابًا عـــن الطعـــام.

 المشاركة.
  61/5/4162، د، عم انالغ

 

 األردن وفلسطين يبحثان التعاون السياحي .62

 أمــسبحــث وزيــر العمــل ووزيــر الســياحة وامثــار الــدكتور نضــال القطــامين خــالل لقائــه  :بتــرا –عمــان 
الفلســــطينية روال معايعــــة مجــــاالت التعــــاون الســــياحي بــــين البلــــدين  وامثــــارالخمــــيس وزيــــرة الســــياحة 
 لق بالسياحة الدينية.الشقيقين وبخاصة ما يتع

التعاون بينهما لتوقيعها خالل  أوجهالجانبان على التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتأطير  واتفق
 زيارة رسمية الشهر المقبل تضم وكالء سياحة وسفر وفنادق وطيران من الجانب الفلسطيني.

ن وتــذليل العقبــات التــي تقــف علــى تعزيــز التعــاون المتبــادل مــع فلســطي األردنالقطــامين حــرص  وأكــد
 بوجه التعاون المشترك بين مؤسسات الدولتين.

فـي تنشـيط وتفعيـل السـياحة الفلسـطينية مـن  األردنوزيرة السياحة الفلسطينية بدور  أشادتمن جانبها 
 خالل المبادرات والطروحات ودعمه المتواصل وحرصه على التعاون.

  61/5/4162، الرأي، عم ان

 

 السالح الفلسطيني في لبنان على طاولة البحث قريبا وفق معادلة جديدةط": "الشرق األوس .63
يجمـع المعنيـون بملـف الالجئـين الفلسـطينيين فـي لبنـان علـى أن التعـاطي مـع : بوال أسـطيح - بيروت

الســالح الفلســطيني المنتشــر خــار  وداخــل المخيمــات اختلــف بعــد األزمــة الســورية وبــات يتطلــب رؤيــة 
رة الداخليـــة لبلورتهـــا بعـــد انتهائهـــا مـــن تطبيـــق الخطـــة األمنيـــة علـــى كامـــل األراضـــي جديـــدة تســـعى وزا

 اللبنانية.
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أنه يتوجب انطالق البحث في ملف السالح الفلسطيني من اللبنانية وتعد مصادر في وزارة الداخلية 
عد خالل محاولة اإلجابة عن سؤال: "بماذا أسهم السالح الفلسطيني المتفلت في لبنان خصوصا ب

 ؟"، الفتة إلى أن مقاربة موضوع السالح الفلسطيني اختلفت بعد األزمة السورية.6311عام 
وتشير المصادر لـ"الشرق األوسط" إلى أنه "سيجري اعتماد مقاربة جديدة لبحث الموضوع، آخذين 

ي مقاربة بعين االعتبار مرحلة األزمة السورية والمعطيات األمنية اللبنانية السيادية"، موضحة أن "أ
 ستنطلق ودون شك من وجوب احترام كامل حقوق الالجئين الفلسطينيين".

وتتوقع المصادر أن ينطلق البحث في الملف قريبا على أن يجري البحث به دفعة واحدة، أي السالح 
خار  وداخل المخيمات من دون فصلهما، وتقول: "حاليا الوزارة منكبة على تنفيذ الخطة األمنية على 

األراضي اللبنانية، فبعد الشمال انتقلت الخطة إلى بيروت، على أن تصل قريبا إلى مدينة كامل 
 صيدا والجنوب".

ويشــير خلــدون الشــريف، الــرئيس الســابق لهــذه اللجنــة الــذي ســلم قبــل شــهرين المهمــة للــوزير الســابق 
صــير ســالح حســن منيمنــة، إلــى أن مصــير الســالح الفلســطيني فــي لبنــان كــان مرتبطــا إلــى حــد مــا بم

تغيـرت المعادلــة وبــات  1066حـزب هللا، ولكــن قبـل انــدالع األزمـة الســورية، الفتــا إلـى أنــه وبعـد عــام 
باإلمكــان الحــديث عــن نــزع الســالح الفلســطيني داخــل وخــار  المخيمــات شــرط تقــديم كــل الضــمانات 

ينيين فــي منــاطق الالزمــة لالجئــين كــي ال يعيــد التــاريخ نفســه، مــذكرا بالمجــازر التــي اســتهدفت الفلســط
 صبرا وشاتيال، وتل الزعتر، والكارنتينا والنبطية.

ـــة الحاليـــة  ـــى وجـــوب أن تتحمـــل الحكومـــة اللبناني ــــ"الشرق األوســـط" عل ويشـــدد الشـــريف فـــي تصـــريح ل
مسؤوليتها في هذا الملف باعتبار أن الطابة اليوم بملعبها، وأن كل شيء يحصل فـي لبنـان بـالتوافق. 

تأمين الحماية لالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات تماما كما تؤمن حماية  ويضيف: "على الحكومة
 اللبنانيين من خالل قوى أمنية يتم فرزها لهذه الغاية".

 61/5/4162، الشرق األوسط، لندن

 

 : لو كان انتما نا إسرائيليا لما بقينا هنا لحظةاليهودية في لبنانرئيس الطائفة  .64
د يهـود لبنـان بضـعة أسـابيع فـتح كنـيس "مـاغن أبراهـام" القـائم فـي وسـط يعيـ : شـيرين قبـاني - بيروت

 بيروت، بعد عمليات ترميم أعادت إصالح ما دمرته سنوات الحرب األهلية.
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ومن المخطـط لـه أن يفـتح الكنـيس )وهـو الكنـيس الـرئيس فـي العاصـمة اللبنانيـة والوحيـد حاليـا( أبوابـه 
نـاني، وبحضـور مـن بقـي مـن أبنـاء الطائفـة وانتظـروا هـذه على وقع صلوات يترأسها حاخـام يهـودي لب

 سنة. 40اللحظة منذ أكثر من 
ووفــق مــا كشــفت عنــه مصــادر يهوديــة لبنانيــة لـــ"الشرق األوســط"، ســتبدأ "عمليــة تجهيــز قاعــة الكنــيس 
بالمقاعد والثريات والسجاد، على أن تكتب أسـماء جميـع المتبـرعين إلعـادة إعمـار الكنـيس علـى لوحـة 

 لق على الباب الخارجي".ستع
الجــدير بالــذكر أن يهــود لبنــان عاشــوا قبــل ســنوات عديــدة حيــاة طبيعيــة، شــأنهم شــأن بقيــة الطوائــف 
اللبنانيـــــة، إال أن حيـــــاتهم انقلبـــــت رأســـــا علـــــى عقـــــب، بعـــــد قيـــــام إســـــرائيل وانـــــدالع الحـــــروب العربيـــــة 

صديقهم، يتلفتون يمينـا ويسـارا تحسـبا اإلسرائيلية، فباتوا خالل العقود األربعة األخيرة يمشون والخوف 
 ألي اعتداء يعتقدون أنهم قد يتعرضون إليه.

ورغم اعتـراف الدولـة اللبنانيـة رسـميا بوجـودهم كطائفـة يتمتـع أفرادهـا بحقـوقهم المدنيـة والسياسـية، فهـم 
د واقعيــا "محرومــون مــن الحقــوق االجتماعيــة فــور معرفــة هــويتهم الحقيقيــة". هكــذا، يصــف أغلــب اليهــو 

في لبنان واقعهم كونهم أقلية يسميها الدستور اللبناني بـ"الطائفة اإلسرائيلية" ويعترف بها بين الطوائف 
 المنصوص عليها في الدستور. 61الـ

ـــام العثمـــانيين ) ـــى أي ـــان إل ـــداب 6361 - 6561يعـــود وجـــود اليهـــود فـــي لبن م(. وخـــالل ســـنوات االنت
مــارس  69ســمي بوجــودهم كطائفــة "إســرائيلية" بتــاريخ الفرنســي، اضــطر الفرنســيون إلــى االعتــراف الر 

، بسبب تكاثرهم، إذ وصل عـددهم فـي ذلـك الوقـت إلـى خمسـة آالف شـخص، فترجمـوا 6391)آذار( 
اســم النبــي يعقــوب بــن إســحق مــن الفرنســية إلــى العربيــة حرفيــا "إزرائيــل" أي "إســرائيل" وأطلقوهــا علــى 

 الطائفة.
فـي لبنـان إسـحق أرازي لــ"الشرق األوسـط" فـي لقـاء معـه: "إننـا نعـاني ويقول رئـيس الطائفـة اإلسـرائيلية 

مشــكلة فــي التســمية نظــرا لمــا تمثلــه مــن حساســية عنــد عــدد كبيــر مــن اللبنــانيين، ونحــن نــتفهم ذلــك"، 
وأردف: "حاولنا التعاون مع الوزير السابق زياد بارود عند توليه منصب وزارة الداخلية لتغيير التسمية 

 ة، لكننا لم نستطع، وال نزال نحاول حتى اليوم".إلى اليهودي
ويوضح أرازي أن جهودا تبذل إلعادة إنهـاض الطائفـة مـن جديـد "عبـر تـرميم كنـيس )مـاغن أبراهـام(، 
الكنــــيس الوحيــــد المتبقــــي لنــــا الــــذي تعــــرض للتــــدمير خــــالل الحــــرب األهليــــة التــــي انــــدلعت فــــي عقــــد 

الحي الذي احتضـن العـدد األكبـر مـن اليهـود". ثـم  السبعينات بحي وادي أبو جميل في وسط بيروت،
أوضح: "لقد نجحنا بجمـع التبرعـات مـن الجاليـة اليهوديـة فـي الخـار ، وجمـيعهم يهـود لبنـانيون )يشـدد 
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علــى كلمــة لبنــانيين(، بــل إن مســيحيين ومســلمين ســاهموا معنــا فــي إعــادة إعمــار كنيســنا.. وســاهمت 
وســط بيــروت، بنســبة خمســة فــي المائــة، وفقــا للقــانون الــذي حتــى شــركة )ســوليدير( التــي تتــولى إدارة 

 ينص على مساهمة الدولة اللبنانية في ترميم المعابد والكنائس ودور العبادة".
وفي حين تثير عالقة اليهودي بدولته وانتماؤه إلى وطنه إشـكالية كبـرى لـدى عـدد مـن اللبنـانيين، فـإن 

لــو أنــه يعــاني مشــكلة كبيــرة مــع نــوع مماثــل مــن األســئلة: أرازي يتنــاول بنبــرة غاضــبة هــذه النقطــة كمــا 
"ليتأكــد الجميــع أنــه لــو كــان انتماؤنــا صــهيونيا إســرائيليا لمــا بقينــا لحظــة واحــدة فــي لبنــان"، نافيــا "أي 
عالقـة لنـا بمـن أرادوا العـيش علـى أرض فلسـطين وقتــل األبريـاء". وأنهـى كالمـه سـاخرا: "مـاذا بإمكــان 

فعل؟ ليس كل اليهود صهاينة، فهويتنا لبنانيـة وانتماؤنـا لبنـاني مائـة فـي شخص أن ت 100طائفة من 
 المائة".

 61/5/4162، الشرق األوسط، لندن
 
 تنظ م فعاليات في ةكر  نكبة فلسطيناللبناني  اليسارقو   .65

لنكبـة  11نظمت قوى اليسار اللبناني سلسلة نشاطات، في بيروت والمناطق أمس، لمناسبة الذكرى الـ
 ن.فلسطي

ففــي الشــمال، أقــيم مهرجــان للمناســبة فــي قاعــة الــرئيس الشــهيد رشــيد كرامــي فــي طــرابلس، بحضــور 
شخصيات سياسية وحزبية لبنانية وفلسطينية. وتحدث في المهرجان عادل الحلو ممثال الوزير السابق 
فيصــــــل كرامــــــي، ورشــــــيد جمــــــالي ممــــــثاًل فعاليــــــات طــــــرابلس والمجتمــــــع المــــــدني، ومســــــؤول "الجبهــــــة 

 يموقراطية" في الشمال أركان بدر.الد
كمــا نّظمـــت أحـــزاب "اللقـــاء اليســاري العربـــي" فـــي لبنـــان اعتصــاما أمـــام "االســـكوا" للمناســـبة، بمشـــاركة 
ـــديموقراطي الشـــعبي"، و"حركـــة الشـــعب"، و"التنظـــيم الشـــعبي  "الحـــزب الشـــيوعي اللبنـــاني" و"الحـــزب ال

هــــة الشــــعبية لتحريـــــر فلســــطين"، و"الجبهـــــة الناصــــري"، و"التيــــار الـــــوطني الحــــر"، اضــــافة إلـــــى "الجب
 الديموقراطية"، و"حزب الشعب الفلسطيني"، و"جبهة التحرير الفلسطينية".

 61/5/4162، السفير، بيروت
 
  عربية رضأفلسطين  مفتي صيدا في ةكر  النكبة: .66

 اراألبصـأكد مفتي صيدا وأقضيتها الشـيخ سـليم سوسـان، ان "فلسـطين ارض عربيـة"، داعيـا الـى "شـد 
الفلسطينيين في عين الحلوة وفي كل  لإلخوةساحاتها وهضابها وجبالها وزيتونها. ونقول  إلى واألنظار
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ياكمالمخيمات، نحن  مع كـل القـوى التـي تقـف فـي وجـه هـذا  اإلسرائيليفي موقع واحد نواجه العدو  وا 
 أيو مـن هنـاك وتحـت في صيدا وفي مخيم عين الحلوة بالذات اي فتنة من هنـا ا أبداالعدو. ال نريد 

 ".األشكالشكل من  أوعنوان 
 أضافارتكبت جريمة إخرا  شعب بكامله من أرضه".  6341أيار  65واعتبر تيار الفجر، انه "في 

ـــةأمتنـــا الحيـــة واليقظـــة ال تـــزال قويـــة  إرادة" ـــادرة علـــى تحقيـــق آمـــال شـــعب فلســـطين  وثابت وراســـخة وق
 بالتحرير والعودة".

 61/5/4162، المستقبل، بيروت
 

 وحمايته معبر رفحعلى إدارة  ونسيشرف العربية: ثالثة آالف عنصر أمنٍ  الجامعة .67
أكّد الدكتور محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن معبر رفح الحدودي 

 سيعمل على مدار الساعة وفق ما تم االتفاق عليه في لقاء المصالحة، ورحبت به الدول العربية.
آالف عنصرا أمنيا، سيتولون اإلشراف  9ار صبيح في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إلى أن وأش

 المباشر على إدارة المعبر وحمايته.
وأكّد صبيح "أن الحصار القاسي والظالم الذي تعرض له قطاع غزة، يستوجب فتح جميع المعابر 

ل على فتح المعابر، "كونها دولة المحيطة به"، لكنه قال إنه ال يوجد ضامن عربي إلجبار االحتال
 احتالل فوق القانون".

وفي سياق متصل، دعا صبيح، القاهرة وحركة حماس إلى البدء بترميم العالقات الثنائية بينهما، 
 قائاًل "أعتقد أن المصالحة الفلسطينية ستشكل دافًعا مهًما لتعزيز هذه العملية".

 إلثمار جهود التقارب بين الطرفين، طبًقا لتعبيره. ونوه إلى أن الجامعة العربية ستشكل رافًدا
 62/5/4162الرسالة.نت، 

 
 التونسي: فلسطين ستظل مدخل االستقرار في العالم الرئيس مستشار .68

قدس برس: أكد مستشار الرئيس التونسي للشؤون الدولية أنور الغربي أن القضية  -تونس 
نسانية، وأنه ال استقرار وال سالم دائمين في العالم دون الفلسطينية هي أم القضايا العربية والدولية واإل

 أن يتم حل القضية الفلسطينية وا عادة الحقوق إلى أصحابها.
ونفى الغربي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن يكون االهتمام العربي واإلسالمي بالقضية 

اسدة والمستبدة"، وقال: "ليس الفلسطينية قد تراجع بسبب انشغال العرب بثوراتهم على |األنظمة الف
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صحيحا أن االهتمام بالقضية الفلسطينية قد تراجع، بل بالعكس فالشعوب العربية التي ثارت على 
الظلم واالستبداد إنما فعلت ذلك انتصارا لقضاياها المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي 

للنكبة تبدو أكثر قوة من  11ليوم في الذكرى ازدادت حضورا في الساحات العربية واإلسالمية، وهي ا
ذي قبل، باعتبار أن إرادة الشعوب وقدرتها على المتابعة واالهتمام أصبحت أكثر من ذي قبل بعد 

 أن أزاحت من أمامها عقبات الدكتاتورية والتضليل".
نما وأكد الغربي أن القضية الفلسطينية اليوم لم تعد شأنا فلسطينيا خالصا وال عربيا وال  إسالميا وا 

تحولت إلى قضية إنسانية، وقال: "يخطئ من يتصور أن القضية الفلسطينية قد تالشت أو تراجعت 
بفعل التحديات الواقعية وانشغال الفلسطينيين والعرب والمسلمين بمشاكلهم اليومية المباشرة، ذلك أن 

نسانية ال يمكن أن يتم أمر القضية الفلسطينية أصبح عابرا للحدود، وهو قضية دولية وحقوق ية وا 
 االستقرار والسالم في العالم دون أن يتم حلها بشكل يعيد الحقوق إلى أصحابها".

ورأى الغربي أن الممسكين بالثوابت هم اليوم أقوى من ذي قبل، وقال: "الجميع يدرك أن الثورات 
، والتي 1001في العام  العربية تجد جذورها في فلسطين التي خاضت أولى انتخاباتها الديمقراطية

دفع الفلسطينيون ثمنها غاليا وال يزالون، والثورات العربية هي ثمرة من ثمار صمود الشعب 
 الفلسطيني وتمسكه بخيار تقرير مصيره وحكم نفسه بنفسه"، على حد تعبيره.

 65/5/4162قدس برس، 
 
 التعاون اإلسالمي ُتشكل فريقًا وزارًيا لحماية القدس منظمة .69

األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد أمين وزير الخارجية الفلسطيني في رام هللا رياض أبلغ 
المالكي بتشكيل فريق وزاري من الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي، خاص بحماية مدينة 

أفاد القدس من حمالت التهويد المنظمة التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في المدينة. و 
مهند العكلوك، القائم بأعمال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون اإلسالمي، أن 

لمجلس وزراء الخارجية، التي ُعقدت في كوناكري  40تشكيل هذا الفريق يأتي تنفيذًا لقرار الدورة 
سب نص الفقرة بجمهورية غينيا في ديسمبر الماضي. وقال العكلوك إن مهمة هذا الفريق الوزاري ح

األولى من القرار المذكور هي: "التحرك بشكل عاجل على الساحة الدولية، وزيارة العواصم المهمة 
في العالم، والمنظمات الدولية المعنية، لنقل رسالة المنظمة بأن استمرار االحتالل بتهويد مدينة 

لى تجدد إشعال القدس الشريف، سيؤدي في النهاية إلى القضاء على أي فرصة لتحقيق ال سالم، وا 
الصراع في المنطقة، وأن المساس بالمسجد األٌقصى المبارك هو خط أحمر، لن تسمح األمة 



 
 
 

 

 
           54ص                                     3462 العدد:     61/5/4162الجمعة  التاريخ:

 

اإلسالمية بتجاوزه ولن تتهاون في ذلك مهما كانت النتائج". ويتشكل الفريق الوزاري من الدول 
زيا، تركيا، أذربيجان، األعضاء التالية: فلسطين، السعودية، المغرب، األردن، مصر، غينيا، مالي

 باإلضافة إلى األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي.
 65/5/4162فلسطين أون الين، 

 
 األسر  الفلسطينيين تهيمن على اجتماع وزراء اإلعالم العرب قضية .71

وام: دعا مجلس وزراء اإلعالم العرب، الدول كافة والمنظمات الدولية، إلى دعم الجهود  -القاهرة 
مالت الدولية لإلفرا  عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، كما دعا وسائل والح

اإلعالم العربي إلى إيالء هذه القضية االهتمام المطلوب. وشاركت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ت أمس بمقر في أعمال الدورة العادية الخامسة واألربعين لمجلس وزراء اإلعالم العرب التي عقد

األمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير اإلعالم األردني محمد المومني، ومشاركة الدكتور 
نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية. ومثل الدولة في االجتماع، سعادة خليفة الطنيجي 

 رتير ثالث بسفارة الدولة بالقاهرة.نائب سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وعلي الشميلي، سك
، إنه توقف في 45الـ وقال مجلس وزراء اإلعالم العرب في بيان صحفي عقب اختتام دورته العادية 

أمام ما تحمله من معاناة للشعب الفلسطيني، تستوجب دعوات المنظمات الدولية إلى  11الذكرى الـ
ي ومؤسساته، والعمل علي إنهاء هذه المعاناة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحماية الشعب الفلسطين

بدعوة دولة االحتالل من االنسحاب الكامل من دولة فلسطين المعترف بها على حدود الرابع من 
 .6311يونيو 

 61/5/4162االتحاد، أبو ظبي، 
 
 فتتح مركزًا في تركيا إليواء الالجئين الفلسطينيين من سورياياالئتالف السوري المعارض  .70

محمـــد اقبـــال بلـــو: افتـــتح االئـــتالف الســـوري المعـــارض امـــس الخمـــيس مركـــزًا إليـــواء  -عنتـــاب غــازي 
الالجئين الفلسطينيين الفارين من سـوريا نتيجـة الحـرب المندلعـة فـي مختلـف المـدن والبلـدات السـورية، 

حــدث ويقــع المركــز فــي واليــة كيلــيس التركيــة القريبــة مــن الحــدود الســورية عنــد معبــر بــاب الســالمة. وت
رئيس الهيئة العام لشؤون الالجئين الفلسطينيين في االئتالف الوطني السوري أيمن أبو هاشم عن أن 
النكبة التي تعرض لها الفلسطينيون والتي قارب عمرها السـتة وسـتين عامـًا، تبـدو متشـابهة مـع النكبـة 

 التي يتعرض لها الشعبين السوري والفلسطيني معًا هذه األيام.
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هاشم االئتالف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة التي أنشأت هيئة الالجئين  كما شكر أبو
 الفلسطينيين في سورية، وأكد على دور الطعمة رئيس الحكومة في استصدار هذا القرار.

الالجئون الفلسطينيون في سورية للعديد  يتعرض’قال ’ القدس العربي’وفي تصريح سابق أدلى به لـ
ات التي يمارسها النظام ضدهم منها قصف المخيمات الفلسطينية، وحصارها إلى حد من االنتهاك

 إن’وأضاف ’. التجويع واإلذالل لدى وصول بعض المساعدات إليهم واعتقالهم على طوابير اإلغاثة
هذه الممارسات تؤدي بشكل مستمر إلى تهجير الفلسطينيين من سوريا، وحتى بعد ان يغادروا يستمر 

ي قصف المخيمات كما حدث في مخيمات حلب، فما يرغب فيه النظام هو تهجيرهم دون النظام ف
عودة، ويتوافد الكثير من المواطنين الفلسطينيين إلى العديد من الدول، ما أوجد ضرورة تقديم 

 ’.المساعدة لهم والتخفيف من معاناتهم
 61/5/4162القدس العربي، لندن، 

 
 ب الفلسطيني ال يمكن إقصا هالشعمن حمد بن جاسم: حماس جزء  .72

أعرب رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن أمله في أن تعمل 
حركتا فتح وحماس معا لحل المشاكل العالقة وخدمة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حماس جزء من 

 هذا الشعب ال يمكن إقصاؤه.
اتها وبقرارات األمم المتحدة، مشيدا بالجهود التي يبذلها وزير وذكر أن إسرائيل ملزمة بالوفاء بتعهد

 ي جون كيري لحل المشاكل التي تعرقل بدء مفاوضات جادة بين طرفي النزاع.مريكالخارجية األ
وعن موضوع التطرف، شدد الشيخ حمد بن جاسم على أن غياب الديمقراطية والتعليم الجيد واستمرار 

يلي دون حل، كل ذلك من األسباب الرئيسية وراء تنامي التطرف في المشكل الفلسطيني اإلسرائ
المنطقة، مؤكدا أن ال عالقة لإلسالم بكل ذلك، وزاد موضحا أن هناك من يحارب اإلسالم المعتدل 

 دون سبب، مما يزيد المشكلة تعقيدا.
 65/5/4162الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 عامًا على النكبة 11ا بعد العلوي: القضية الفلسطينية تزداد وهجً  بنسعيد .73

قدس برس: أكد أستاذ الفلسفة والفكر اإلسالمي في جامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور  -الرباط 
سعيد بنسعيد العلوي، أن القضية الفلسطينية هي التربة التي أنجبت الحراك الثوري العربي، وأن 

 ال يمتلك أي حظوظ بالنجاح. وهجها يزداد اتقادا مع األيام، وأن الرهان على تصفيتها
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ورأى العلوي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن األزمة التي تعرفها القضية الفلسطينية تحمل 
في طياتها معاني الحراك اإليجابي، وقال: "مما ال شك فيه أن القضية الفلسطينية في الصفة 

طبي للكلمة، وهو معنى يجعل الكلمة والصورة تجتاز اليوم أزمة، لكنني أنظر لهذه األزمة بالمعنى ال
تحمل معنى إيجابيا يدل على وجود حركية وحيوية. أما أن الربيع العربي، وأنا أتحفظ على هذه 
الكلمة، قد أحاط القضية الفلسطينية بحجاب، فما أظن الصورة بهذه الصفة. وأنا أفضل كلمة 

حادثة البوعزيزي في تونس أواخر عام "االنتفاض العربي" في وصف ما يجري في العالم العربي منذ 
إلى اليوم، حيث بعث الشارع العربي حركة انتفاض، وهذه ال يمكن بأي حال من األحوال أن  1060

 نفصلها عن االنتفاضة الفلسطينية، ولذلك فهذا المعنى ولد في فلسطين قبل أن يأخذ وهجا عربيا".
 65/5/4162قدس برس، 

 
 ماس وفتح ستعيد االهتمام للقضية الفلسطينية  خالد الدخيل: المصالحة بين ح .74

قدس برس: أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة السعودية الدكتور خالد الدخيل أن  -الرياض 
القضية الفلسطينية ال تزال تمثل واحدة من أهم القضايا العربية واإلسالمية والدولية على الرغم من 

سالمية والدولية من قضايا جديدة منذ الغزو العراقي للكويت كل ما طرأ على الساحات العربية واإل
 مطلع تسعينات القرن الماضي.

ورأى الدخيل في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" أن المصالحة الفلسطينية ستكون إضافة نوعية 
للقضية الفلسطينية إذا كانت مصالحة حقيقية، وقال: "المصالحة الفلسطينية إذا كانت حقيقية 

ت أن تصمد بالتأكيد ستعيد االهتمام بالقضية الفلسطينية وترجعها لمكانتها الطبيعية التي واستطاع
كانت عليها قبل االنقسام، لكن المشكلة أن التجربة الفلسطينية مع المصالحة ال تبعث على االرتياح، 
ويبدو أن الجميع خضع لضغوط المرحلة، خصوصا حركة "حماس"، وهم يحاولون التعاطي مع 

مر الواقع، ال سيما بعد الذي حصل لإلخوان في المنطقة وما جرى لقطر، فاتجهوا للمصالحة األ
للتخفيف من هذا الضغط واالقتراب من "فتح"، لكن السؤال: هل بالفعل حصلت مصالحة حقيقية؟ أنا 

 أعتقد أنه من المبكر الجواب على هذا السؤال امن".
 65/5/4162قدس برس، 

 
 
 



 
 
 

 

 
           55ص                                     3462 العدد:     61/5/4162الجمعة  التاريخ:

 

 ي هاول: ليس لدي علم بتجسس "إسرائيل" على الواليات المتحدةمريكاأل الدفاعوزير  .75
رويترز: قال وزير الدفاع األمريكي تشاك هاغل الخميس إنه ليس لديه علم عن حقيقة  -تل أبيب 

 تقرير إعالمي أفاد بأن إسرائيل تجسست على الواليات المتحدة.
لة نيوزويك نسبت فيه لمسؤولين ولدى سؤاله في مؤتمر صحفي في تل ابيب عن تقرير نشرته مج

أمريكيين لم تنشر اسماءهم قولهم إن إسرائيل تقوم بعمليات تجسس كبيرة ضد الواليات المتحدة قال 
ونفى مسؤولون إسرائيليون هذه ”. سمعت بهذا التقرير. ليس لدي علم بأي حقائق تؤيد التقرير“هاجل 

 ليبرمان بأنها محض افتراء. المزاعم ووصفها وزير الخارجية اإلسرائيلي افيجدور
 61/5/4162القدس العربي، لندن، 

 
 ية ترفض التعليق على قضية التجسس االسرائيلي على الواليات المتحدة مريكاأل الخارجيةوزارة  .76

رائد صالحة: رفضت وزارة الخارجية االمريكية التعليق على تقرير مثير للجدل نشرته  -واشنطن 
التجسس االسرائيلي على الواليات المتحدة كان وافرا على مدى عقود كشف بأن ‘ نيوزويك ‘ مجلة 

 بشكل ال مثيل له وبطريقة غير الئقة تتجاوز الخطوط الحمراء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي ان الوزارة ال تعلق على الشؤون االستخبارية بما في 

دت بان لواشنطن شراكة وثيقة مع المخابرات االسرائيلية ذلك الرد على تقارير اخبارية معينة ولكنها اك
يخدم المصالح المتبادلة بدليل الزيارة االخيرة لوزير  ألنه اإلسرائيليينوهي تقدر التعاون مع 

 المخابرات االسرائيلي الى واشنطن قبل ايام.
 التيتقارير او نفى ال تأكيد من جهة اخرى، رفضت المتحدثة باسم الخارجية االمريكية، ايضا،

ظهرت في الصحافة الفلسطينية حول وجود مفاوضات سرية في العاصمة االردنية عمان والقدس 
كان هناك اتفاق على تمديد  إذاالمحتلة اضافة الى وجود اتفاق سري لتمديد المفاوضات. وقالت بانه 

ر، وكما هو مألوف، سنعلم عنه علنا ولكن ليس لديها أي تفاصيل بشأن هذه التقاري فإنناالمحادثات 
 فقد رفضت ايضا انكار وجود أي نوع من المفاوضات وراء الكواليس في عمان.

 61/5/4162القدس العربي، لندن، 
 
  "إسرائيل"مع  صفقة سفن حربية تلغيألمانيا  .77

أشرف الهور: ألغت ألمانيا اتفاقية مع إسرائيل، كانت بموجبها ستورد سفن صواريخ حربية لتل  -غزة 
أسعار مخفضة، وعزت مصادر إسرائيلية السبب في القرار األلماني إلى ضغط أمريكي أبيب ب
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بسبب توقف المفاوضات، في الوقت الذي أعادت فيه واشنطن تحركاتها بغية ’ معاقبة إسرائيل’لـ
إطالق مفاوضات جديدة، وعرض وزير الخارجية جون كيري، على الرئيس محمود عباس مقترحات 

 معهما في العاصمة البريطانية لندن.جديدة خالل لقاء ج
اإلسرائيلية إن المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أبلغت نتنياهو بقرارها ’ معاريف‘وذكرت صحيفة 

 التراجع عما وعدت به من بيع إسرائيل ثالث سفن صواريخ جديدة، بأسعار منخفضة. 
مل ثمن هذه السفن، من خالل رسالة ووفق ما كشف فإن المستشارة األلمانية طالبت إسرائيل بدفع كا

رسمية بعثت بها ميركل إلى ديوان رئيس الوزراء. وجاء التراجع بعد تعاقد حكومة تل أبيب مع ألمانيا 
 ’. بغية الدفاع عن حقول الغاز البحرية اإلسرائيلية في البحر المتوسط‘على شراء هذه السفن 

ضغط ‘وانه قد ينجم عن ’ غير نهائي‘إنه ل وعقبت مصادر سياسية إسرائيلية علة القرار بالقو 
وفي أعقاب الرسالة األلمانية ’. أمريكي لمعاقبة إسرائيل في أعقاب توقف المفاوضات مع الفلسطينيين

أبلغت وزارة الدفاع الحكومة في برلين بتراجعها عن الصفقة وباحتمال طرحها صفقة السفن في عطاء 
 دولي.

 61/5/4162القدس العربي، لندن، 
 
 عوفرمعتقل فلسطينيين أمام  تطالب بتحقيق فوري في مقتل شابين "الدولية العفو" .78

طالبت منظمة العفو الدولية "امنستي" بالتحقيق الفوري والمستقل في قتل جيش : الرأي –لندن 
االحتالل الصهيوني، شابين فلسطينيين، أمس الخميس، أمام معسكر عوفر االحتاللي، خالل قمعه 

وقالت المنظمة إن قوات االحتالل تسجل تهورًا مستمرًا في  إحياء لذكرى النكبة. مسيرة سلمية
استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، خالل مظاهرات إلحياء ذكرى النكبة 

 الفلسطينية في مظاهرة أمام معسكر عوفر.
ود استخدمت القوة المفرطة، وأضافت المنظمة، في بيانها، بأن الجيش الصهيوني وقوات حرس الحد

بما فيها الرصاص المعدني، ردًا على قذف الحجارة الذي ال يشكل تهديدًا لحياة الجنود في معسكرهم 
وأكدت أن االستخدام غير الضروري والمفرط للقوة ضد المحتجين أمر غير مقبول، ويجب  المحصن.

 اإلنسان. أن يتوقف فورًا، داعية سلطات االحتالل لضمان احترام حقوق
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وذكر البيان بأن "امنستي" وثقت مرارًا وتكرارًا استخدام القوة المفرطة والقتل غير الشرعي في الضفة 
الغربية خالل السنوات الثالث الماضية، وتهور جيش االحتالل باستخدام القوة المفرطة في الضفة 

 الغربية.
61/5/4162، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  

 
 اليات المتحدة تضيق على دخول مس ولين إسرائيليين ألراضيها: الو يديعوت .79

ترجمة خاصة: ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"  -القدس دوت كوم  -غزة 
ية تمتنع عن إصدار تأشيرات سفر لمسئولين إسرائيليين كمريالعبرية، مساء الخميس، أن اإلدارة األ

 ئيليين بسهولة تامة.كبار، فيما تصدرها لعامة اإلسرا
ووفقا لتقرير الصحيفة الذي أعده المحلل العسكري "رون بن يشاي"، فإنه خالل العامين الماضيين 
واجه مسئولون كبار في إسرائيل تعقيدات أكثر من أي وقت مضى في الحصول على تأشيرة لدخول 

 نا لنصف عام أو أكثر.الواليات المتحدة وأن هذه الصعوبات والتعقيدات تمتد ألشهر وتصل أحيا
وحسب الصحيفة فإن من بين الشخصيات وزير الجيش األسبق "شاؤول موفاز" الذي رفضت السفارة 

ية في إسرائيل منحه تأشيرة السفر ولكن بعد أشهر طويلة سمح له بذلك، فيما رفضت منح مريكاأل
باإلضافة لمسئولين  رئيس جهاز الشاباك "يوفال ديسكين"، ومستشار األمن القومي "عوزي أراد"

عسكريين وأمنيين آخرين من بينهم مسئولون في الصناعات الدفاعية العسكرية اإلسرائيلية. وقال 
مصدر مسئول في وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن الوزارة تعلم بالقضية وتعمل على حلها من خالل 

 جهود تبذلها مع الواليات المتحدة.
 65/5/4162القدس، القدس، 

 
 يصطحب حاخامًا يهوديًا وزعيمًا مسلمًا في زيارته لفلسطين الفاتيكان بابا .81

القدس دوت كوم: قال الفاتيكان اليوم الخميس، إن زعيم الكنيسة الكاثوليكية سيكون برفقة  -الفاتيكان 
حاخام يهودي وزعيم مسلم في رحلته إلى الشرق األوسط هذا الشهر، ووصف هذه االشارة الرمزية 

ائلة". ويصطحب البابا خالل جولته الشرق اوسطية إبراهام سكوركا وعمر عبود، وكالهما بأنها "ه
يقيمان في بوينس آيرس، وهما أصدقاء منذ فترة طويلة للبابا المولود في األرجنتين. ويرأس سكوركا 

 المدرسة اليهودية في أمريكا الالتينية بينما يترأس عبود معهد الحوار بين األديان.
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هائلة" السيما وأن " الحوار الجيد بين  يرسل "رسالةلبابا فرنسيس من اصطحابهما معه أن ويريد ا
األديان هو جزء طبيعي من طريقة األب المقدس في الحياة وتقديم نفسه" حسبما قال الناطق باسم 

خرى الفاتيكان امب فيديريكو لومباردي. ولم تضم الوفود الرسمية البابوية أعضاء من الديانات األ
سرائيل في الفترة بين يومي  من  11-14قبل ذلك. ويزور فرنسيس األردن واألراضي الفلسطينية وا 

 الشهر الجاري.
 65/5/4162القدس، القدس، 

 
 : تكليف "إسرائيل" بضرب القواعد الجوية السوريةلط "السياسة" الكويتية نائب أوروبي .80

ف شمال االطلسي في بروكسل، أمس، ان حميد غريافي: لم تستبعد أوساط سياسية في حل -لندن 
طائرة مقاتلة وقاذفة  500يقوم سالح الجو االسرائيلي بضرب المطارات السورية وتدمير أكثر من 

كحل نهائي حاسم لوقف قصف المدن والقرى ” سوخوي”و "13 –ميغ “بينها انواع متطورة جدًا مثل 
واريخ والقذائف والبراميل المتفجرة، وبديل عن السورية امهلة بالسكان والمقاتلين بمختلف انواع الص

 –وبعض الفصائل العاملة تحت مظلته بصواريخ أرض ” الجيش السوري الحر“تسليح المقاتلين من 
، خشية وقوع بعضها في أيدي ”ستنغر”و "1سام “جو دفاعية محمولة على الكتف، من نوعي 

 المقاتلين المتطرفين.
عن أن إسرائيل يمكن أن تكون ” السياسة”¯ي في ستراسبورغ لوكشف نائب في البرلمان االوروب

وافقت على خوض حرب جوية ضد القواعد الجوية السورية التي يمنع سالحها الثوار السوريين “أخيرًا 
أوسطي بمبلغ عشرة مليارات  –من حسم األمور لصالح إسقاط النظام، مقابل دعمين غربي وشرق 

ارض بعيدة ومتوسطة المدى  –د يلجأ الى إطالق صواريخ ارض دوالر متى انهار النظام الذي ق
على المدن العبرية، بحيث يتلقى بعد ذلك ضربات صاروخية وجوية شاملة تشمل العاصمة دمشق 
ذاتها وتدمر فيها مفاصل حزب البعث السياسية والعسكرية واالمنية واالقتصادية، ما قد يضطر بشار 

ضاء الحزب الى الفرار الى الساحل الشمالي في الالذقية وطرطوس االسد وشقيقه ومعاونوه وكبار أع
 ”.وسواهما من مناطق علوية، ما تلبث ان تسقط بيد الثوار في غياب سالحي الجو والصواريخ

 61/5/4162السياسة، الكويت، 
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 خالل زيارته األولى لسورية المفوض العام لألونروا: فلسطينيو سوريا يواجهون صعوبات شديدة  .82
مشق: قال بيير كرينبول المفوض العام لألونروا بأن الجئي فلسطين في سورية يواجهون صعوبات د

شديدة نتيجة النزاع المسلح الدائر في البالد. ونوه إلى أن "العديد من الالجئين، في السنوات األخيرة، 
التجارية وغالبا بين عشية وضحاها، خسروا كل شيء بدءا من بيوتهم وسبل معيشتهم وأعمالهم 

وحتى آمالهم. وفي أوساط عائالتهم، فهم قد واجهوا الموت واإلصابة واالختفاء. وفي الوقت الذي 
من الناحية اإلنسانية  –يعيش فيه حيل آخر من الفلسطينيين صدمة النزوح، فإن وضعهم قد أصبح 

ل هذه خالل الزيارة ال يقل عن الوضع الكارثي وغالبا ما يتم التغاضي عنه". وتأتي عبارات كرينبو  –
بنفسه على  االطالعاألولى التي يقوم بها لسورية في أعقاب تسلمه مهام منصبه وذلك من أجل 

 معاناة الجئي فلسطين ومن أجل كسب التأييد لتوسيع سبل وصول المساعدات اإلنسانية.
دات التي وأكد كرينبول على أن "الضرورة الملحة تكمن في تحسين الظروف من أجل تسليم المساع

تشتد الحاجة إليها لمجتمعات الالجئين المتضررة. إن على كافة األطراف أن تفهم بأن العملية اممنة 
وغير المتقطعة والكبيرة لتوزيع األغذية يجب أن تصبح هي القاعدةح وينبغي أن يتم السماح لألونروا 

نسانية الضرورية األخرى للمدنيين في بتقديم المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والمياه والمواد اإل
 اليرموك عالوة على العديد من المخيمات والمواقع األخرى المحاصرة في البالد".

وفي لقاءاته التي أجراها مع المسؤولين في الحكومة السورية، أقر كرينبول بالدور الذي تقوم به 
انية لالجئي فلسطين المتضررين من السلطات السورية في تمكين األونروا من تقديم المساعدات اإلنس

 األزمة في سائر أرجاء سورية. إال أنه شدد على أن هناك ضرورة لعمل المزيد.
وفي حمص بوسط سورية، زار المفوض العام منشآت األونروا والتقى بالجئي فلسطين الذين تعرضوا 

"نحن نستنكر المعاناة  لعدد وافر من الصدمات على مدار السنوات الثالث الماضية. وقال كرينبول:
اإلنسانية الهائلة التي ال داعي لها والتي ال تزال تؤثر على المجتمعات الفلسطينية والسورية" مشددا 
على الحاجة "لالستمرار في خدمات األونروا العادية مثل توفير الصحة والتعليم والتكيف مع الوضع 

 ".الحالي للنزاع وذلك من أجل تعزيز صمود الجئي فلسطين
وخالل تواصله االجتماعي في اثنتين من مدارس األونروا اللواتي تأوي الالجئين المشردين في مخيم 
جرمانا، تعهد بأن تستمر األونروا ببذل كافة الجهود لدعم ومساعدة الجئي فلسطين في هذا الوقت 

 الذي يتسم بدرجة حادة من الضعف.
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ستعدادهم التعرض لمخاطر شخصية عظيمة في وأعرب عن امتنانه لموظفي األونروا لتفانيهم وال
سبيل تقديم المساعدات لالجئين، ولقيامهم في غالب األحيان بوضع تجاربهم ومآسيهم الشخصية 

 على الهامش".
 65/5/4162وكالة األونروا، 

 
حياء لةكر  النكبة مظاهرة .83  بلندن ضد  زيارة ليفني وا 

مات حقوقية ونقابية مناهضة إلسرائيل مساء مدين ديرية: تظاهر ناشطون سياسيون ومنظ -لندن 
الخميس بلندن احتجاجا على زيارة وزيرة العدل اإلسرائيلية تسيبي ليفني وتضامنا مع الشعب 
الفلسطيني في ذكرى النكبة. وتجمع المتظاهرون أمام الفندق التي وصلت إليه ليفني للمشاركة في 

شاء خيري لصالح الصندوق القومي اليهودي. االحتفال بتأسيس إسرائيل على أرض فلسطين وفي ع
وردد المتظاهرون هتافات تؤكد التمسك بالحقوق الفلسطينية وتطالب باعتقال ليفني، حاملين الفتات 

 منددة باالحتالل اإلسرائيلي ومطالبة بحرية فلسطين وحق العودة لالجئين.
يعني تبرئتها من الجريمة، فالجريمة وقال المنتدى الفلسطيني في بريطانيا إن منح ليفني الحصانة ال 

ستظل تالحقها حتى تنال العقاب. وقال المدير العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا 
محمد جميل إن منح حصانة خاصة لمسؤولين إسرائيليين يعزز االعتقاد بأن حكومة المملكة المتحدة 

 .ئم ضد اإلنسانيةتوفر غطاء قانونيا لمرتكبي جرائم الحرب والجرا
أما األمينة العامة لحملة التضامن البريطانية مع فلسطين سارة كوربين فذكرت للجزيرة نت أن ليفني 

مما أدى إلى استشهاد  1001كانت واحدة من مهندسي الهجوم اإلسرائيلي على غزة في العام 
صابة عدد كبير من الفلسطينيين.  وا 

 65/5/4162، الدوحة، الجزيرة. نت
 
 تطبيق الشريعة في بروناي ينتها القانون الدولي تعد   شنطنوا .84

ية الخميس ان بروناي ستخرق القواعد الدولية التي أمريكأ ف ب: أعلنت دبلوماسية  -واشنطن 
تحمي حقوق االنسان في حال لم تتخل السلطنة على تطبيق تدريجي للشريعة االسالمية على 

استماع في مجلس الشيوخ لتثبيت تعيينها سفيرة للواليات  أراضيها وقالت نينا هاشيجيان خالل جلسة
مجال  من المهم ان تتطابق قوانين اية دولة مع التزاماتها الدولية في“المتحدة في منظمة اسيان 
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بعض العقوبات الجسدية التي ينص عليها القانون وفي حال طبقت “واضافت ان ” حقوق االنسان
 ي بروناي. ف” ستتعارض مع االلتزامات الدولية

واعلنت بروناي، السلطنة الصغيرة الثرية الواقعة في جزيرة بورنيو، ان الشريعة االسالمية ستطبق 
تدريجيا في البالد اعتبارا من الخميس االول من ايار/مايو. وقال السلطان حسن البلقية ان الخميس 

السلطان البالغ من العمر ايار/مايو سيشهد اول مرحلة من تطبيق الشريعة في البالد. وقرارات  6
 .ألف 400ال عاما ال يعارضها اي من رعاياه  11

 61/5/4162رأي اليوم، لندن، 
 
 حرب "السايبر" واألمن القومي اإلسرائيليعرض كتاب:  .85

يقدم الكتاب استعراضا للجبهة القتالية الجديدة بين اإلسرائيليين : عرض/عدنان أبو عامر
ت، وجهود األجهزة األمنية اإلسرائيلية لمكافحة "ظاهرة القراصنة"، والفلسطينيين عبر شبكة اإلنترن

واستعدادها لمواجهة التهديدات الفلسطينية والعربية في مجال الحرب اإللكترونية على اإلنترنت، 
حباطها بشكل منظم، خشية أن  واستكمال إقامة غرفة عمليات جديدة لرصد الهجمات اإللكترونية، وا 

 في مواجهة مفروضة عليها. -وبدون مقدمات-فجأة  تجد إسرائيل نفسها
 

 جبهة فتاكة
يحاول المؤلف إيجاد حلول عملية لمواجهة نجاحات "القراصنة" العرب والفلسطينيين ضد إسرائيل، 
في حرب لم تستخدم فيها رصاصة واحدة، ولم تطلق قذيفة أو صاروخ مضاد، لكن خسائرها فادحة، 

تتمكن أجهزتها االستخبارية من تقديرها حتى إصدار هذا الكتاب، تطلق وأدواتها فتاكة، ونتائجها لم 
عليها أوصاف حرب "اإلنترنت، هاكرز الحاسوب، حرب الظالل، الهجمات اإللكترونية، حرب 

 السايبر".
ويرى الكتاب أنه مع تزايد الحديث اإلسرائيلي حول تعاظم الحرب اإللكترونية التي تدور رحاها 

 اضحا أّن جبهتها الداخلية أصبحت عرضة للتضرر عبر شبكات الحواسيب.بأقصى قوة، بات و 
ومما يزيد الخوف اإلسرائيلي أّن هذه الحرب التي يشنها قراصنة فلسطينيون وعرب، هي المجال 
القتالي الوحيد الذي ال تؤثر فيه العمليات الهجومية على قدرات العدو للقيام بهجوم من جانبه، 

رز توجد دائما لدى الطرف المهاجم، وهو ما ال يمثل بشرى سعيدة إلسرائيل خاصة أن الميزة األب
 التي تخشى التعرض في السنوات القادمة لهجمات بال توقف من هذا القبيل.



 
 
 

 

 
           14ص                                     3462 العدد:     61/5/4162الجمعة  التاريخ:

 

وأشار الكتاب إلى أن هذا المجال اإللكتروني أصبح بمثابة مجال قتال جديد يضاف إلى المجاالت 
ا الجيش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، لتصبح شبكة اإلنترنت البحرية والجوية والبرية التي يخوضه

 ساحة معركة حقيقية، وليست مجرد ذراع إضافية، بل اتجاها ذا أبعاد يتفوق على جميع أذرع الجيش.
وتكمن مهمته في التأكد من أن جميع أسلحته مستعدة لهذا العصر، حيث يقوم بصياغة تصورات، 

مل على رصد حوادث "السايبر" على شبكة اإلنترنت، في إطار وبناء نظريات، وتأسيس وحدات تع
 عملية االستعداد وبناء القوة لهذه الجبهة الجديدة في مواجهة الفلسطينيين.

بهدف إبراز استعداد  -الذي شارك فيه عدد من جنراالت الجيش اإلسرائيلي-ويأتي إصدار الكتاب 
في أنظمتها الحساسة "فيروسات" تشل عملها في تل أبيب لهذه الحرب اإللكترونية، خشية أن تدخل 

أحر  األوقات، خاصة أن أعداءها الفلسطينيين نجحوا في السيطرة على عدة أنظمة في السنوات 
األخيرة، وقفزوا لمراتب تقنية متقدمة ذات صلة بها، وباتت جبهة دينامية يستعملون فيها سالحا 

 ثقيال، تتحارب فيها أفضل العقول.
لجيش اإلسرائيلي إلى العب رئيسي في هذا الميدان، وسينفق في خطته الخمسية مئات كما تحول ا

ماليين الشيكالت على هجوم ودفاع عن نظم المعلومات، ورغم أنها حرب ال يوجد للصاروخ والطائرة 
 الحربية المتطورة أي تميز فيها، فإنها تعتبر بامتياز "حرب العقل للعقل".

ب يؤكد أن حرب اإلنترنت التي تواجه إسرائيل من قبل الفلسطينيين األخطر من ذلك، أن الكتا
والعرب تدور فيها كل يوم معارك دفاع وهجوم، وتقع أضرار واضحة ومخفية، مما يعني أن "الجميع 
يستعملون هذا السالح ضد الجميع"، فهناك جيوش حديثة، ومنظمات مسلحة، وقراصنة حواسيب من 

 مات الفلسطينيين عبر الشبكة العنكبوتية.األفراد، بعد أن تواصلت هج
ويكشف المؤلف النقاب عن تحقيقات إسرائيلية في عمليات اختراق "الهاكرز" لمعلومات شخصية 
بحجم ثالثين ميغابايتا، تحتوي على التفاصيل الخاصة ألربعمائة ألف إسرائيلي، تضمنت أسماءهم، 

 االئتمان واالعتماد الخاصة بهم.وأرقام هواتفهم، وعناوين سكناهم، وأرقام بطاقات 
وهو ما اعتبره أكبر تسرب معلوماتي في إسرائيل، دفع بـ"الهيئة الوطنية للحرب اإللكترونية" لمباشرة 
عملها لتنسيق العمليات الدفاعية من الهجمات اإللكترونية على الحواسيب، وتطوير أنظمة الحماية، 

 وجمع معلومات إلكترونية عن الدولة.
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 الحاسوبشبكات 
وأورد الكتاب معلومات جديدة تنشر ألول مرة عن عمل الجيش اإلسرائيلي سنويا لتأهيل مئات الجنود 
والضباط للعمل في مجال الحرب اإللكترونية في إطار الدوائر االستخبارية والتنصت، بعد قيام 

الحاسوب قراصنة فلسطينيين وعرب في السنوات األخيرة عدة مرات بمحاوالت اقتحام شبكات 
الحكومية واألمنية، في ظل مخاوف من حصول "ضربة قاتلة" للبنى التحتية، وكل ذلك يعني أن ما 
يعرف بـ"المخزون البيومتري" إلسرائيل بات ثغرة تدعو القراصنة الفلسطينيين والعرب لشّن مزيد من 

 الهجمات.
في التطوير المتعلق بمجال حرب القوة العظمى العالمية -الكتاب ال تفوته اإلشارة إلى أن إسرائيل 

وقعت في مشكلتين تقنيتين أمنيتين لدى شروعها في الحرب اإللكترونية الدفاعية  -المعلومات
والهجومية: أولهما أن كل شيء في إسرائيل يدار بواسطة الشبكات المحوسبة، ومن الصعب تحديد 

والطيران. وثانيهما أن المس بإحداها  سلم األولويات كشبكة الكهرباء، والمنظومة البنكية، والبورصة،
سيلحق ضررا هائال، وكلها تعتمد على االتصال المتواصل مع الخار ، مما يجعل من الصعب 

 توفير الحماية لها.
إلى الكشف عن  -استنادا إلى معلومات نافذة في هيئة األركان للجيش-وهو ما دفع الكاتب لإلشارة 

يرة من إمكانية مطاردة حركة حماس لعناصر الجيش عبر تخوفات شديدة تسود في امونة األخ
شبكات التواصل االجتماعي، وسقوط أحد أجهزة الحاسوب العسكري في أيديها، أو قدرتها على 

 دخول تلك األجهزة والحصول على المعلومات السرية.
جيا ولذلك، يأخذ الجيش المسألة على محمل الجد، ويسعى لمحاربتها، من خالل "شعبة تكنولو 

المعلومات" المسؤولة مباشرة عن توفير سبل الحماية من االختراق، كما مرت شبكة الحواسيب 
العسكرية بإجراءات تعديلية في السنوات األخيرة، للسماح بإخرا  وثائق ومستندات عسكرية بطريقة 

 آمنة.
على استهداف الكتاب يطرح مقارنة فريدة من نوعها حين يتحدث عن قدرة الفلسطينيين "الضعفاء" 

إسرائيل "القوية" من خالل شبكة اإلنترنت، مما دفع بها لتشكيل هيئة خاصة للحرب المعلوماتية، 
وتخصيص االعتمادات المطلوبة لعمل سلطة المعلومات المحوسبة، تخوفا من اختراق المواقع 

وية للدولة، اإللكترونية، وتسريب معطياتها ضمن حرب محوسبة تهدف إلى شّل البنى التحتية الحي
 في مجاالت الكهرباء والمياه واالتصاالت.



 
 
 

 

 
           12ص                                     3462 العدد:     61/5/4162الجمعة  التاريخ:

 

كما قرر الجيش اإلسرائيلي تجميع فرق النخبة من "هاكرز" الكمبيوتر لمواجهة الحرب اإللكترونية 
وعمليات القرصنة المحوسبة، وسط مخاوف من التهديدات المتنامية على الشبكات المدنية 

حاسوب، لتعزيز قدراته في مجال الحرب الجديدة، في سياق والعسكرية، وقام بتجنيد ثالثمائة خبير 
خطة متعددة السنوات، بعد أن باتت تشعر إسرائيل بالقلق نتيجة الهجمات التي تعرضت لها الشهور 

 الماضية.
 

 خبرة طويلة
تكشف فصول الكتاب عن إنشاء الحكومة اإلسرائيلية وحدة خاصة مسؤولة عن تحسين الدفاعات 

ق وتطوير البرمجيات، وتعزيز العالقات بين الدفاعات المحلية في الجيش والشركات التقنية، وتنسي
التكنولوجية، بعد الكشف عن إعداد خطة معادية الستثمار ماليين الدوالرات لتطوير التكنولوجيا، 

 وتوظيف خبراء كمبيوتر بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية في مجال الحرب اإللكترونية.
كب الجيش في امونة األخيرة على العمل على تطوير قدراته الدفاعية والهجومية "السايبرية"، كما ان

وسط المخاوف من تنامي تهديد الشبكات المدنية والعسكرية في الدولة، مع اإلقرار بأنها ليست في 
راتها في المكان الذي يجب أن تكون فيه في ما يتعلق بعالم اإلنترنت، مما يتطلب العمل لتحسين قد

 مواجهة ما انكشف لدى أعدائها من قدرات في هذا المجال.
كما إن تزايد هذه الهجمات اإللكترونية الفلسطينية والعربية، واتساع رقعة مهاجمة إسرائيل عبر شبكة 
اإلنترنت، يجعلها تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل، ألنها تتسبب في شلل منظومات المياه، 

، وانهيار المنظومات البنكية، والمنظومات المحوسبة الوطنية والخاصة عبر هجوم والكهرباء والطاقة
منظم، ويجعل من الدفاع عن حدودها عبر الدبابات والمدفعية أمرا مستبعدا، ألن الفلسطينيين 

 يعلمون أن مسافة العالم االفتراضي ال تمر بالحدود، بل يمكنهم مهاجمتها من كل مكان في العالم.
ينقسم إلى ثمانية فصول أساسية، ناقشت ظاهرة حرب "السايبر" من النواحي التالية: حماية الكتاب 

البنية التحتية في إسرائيل من الهجمات اإللكترونية من إعداد المحرر "غابي سيفوني"، الفضاء 
اإللكتروني وحروب اإلرهاب للخبير العسكري "يورام شفايتسر"، المخاطر الكامنة من الحروب 

يران في الحروب اإللكترونية لـ"عيناف اإلل كترونية لـ"ليئور تبينسكي"، قراءة في تجربتي الصين وا 
يوغاف"، الجرائم اإللكترونية وخطرها على األمن القومي لـ"سامي كرونفيلد"، األسلحة المضادة 

 أورباخ". للهجمات التقنية لـ"دانيئيل كوهين"، فشل الحلول التقليدية للحروب اإللكترونية لـ"أمير
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، ومساعد رئيس The Wisdom of Actionمحرر الكتاب الجنرال "سيفوني"، وهو محرر دورية 
دارة النزاعات،  "معهد بناء القوة العسكرية"، إضافة إلى خبرته في مجال التكنولوجيا العسكرية، وا 

الميكانيكية والطاقة والبيئة، وهو حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في مجال الهندسة 
 من جامعة تل أبيب، ودرجة الدكتوراه في علوم األنظمة الجغرافية من جامعة بن غوريون في النقب.

حيث يستقطب  -أحد أرفع المراكز البحثية في إسرائيل-وأصدر الكتاب معهد أبحاث األمن القومي 
موجها جل عمله صناع القرار بين الحين وامخر، وينشر دراسات غاية في األهمية والخطورة، 

لدراسة التهديدات المحيطة بالدولة، واألوضاع المتغيرة في الشرق األوسط والعالم بأسره، وأثرها على 
واالقتصادية، علما بأن النخبة  واالستراتيجيةإسرائيل في مختلف المجاالت: السياسية والعسكرية 

خبارية، ويضعون خبرتهم في األساسية العاملة في المعهد قادمة من األوساط العسكرية واالست
 خدمته.

65/5/4162، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 واالستراتيجيةالمصالحة الفلسطينية.. لعبة التكتيا  .86

محسن صالحد.   
عندما يكون الحديث جادا عن إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني، فهناك ثالث قضايا تجب 

اسية )البرنامج الوطني واألولويات(، والثانية معالجتها، األولى مرتبطة بالرؤية والمسارات األس
مرتبطة بالمؤسسات )منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية(، والثالثة مرتبطة بامليات )حكومة 

 وانتخابات وتمثيل وضمانات...(.
 19/4/1064ورغم حالة اإلجماع على الترحيب بتفعيل اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في 

تكمن اإلشكالية في التركيز على عال  بعض امليات )وليس كلها(، وهو ما يجعلنا  في قطاع غزة،
حذرين، كعديدين غيرنا، عند التحدث عن إمكانية تفعيل هذا االتفاق على األرض. وربما كانت 
الخبرة السلبية الفلسطينية في التعامل مع اتفاقات المصالحة السابقة قد ألقت بظاللها على هذه 

 المشاعر.
نهاء االنقسام وتوحيد  وبعيدا عن العواطف والتمنيات التي تتملكنا جميعا في الحرص على الوحدة وا 
الصف الوطني في مواجهة العدو، فإن ثمة "أسئلة حرجة" تجب اإلجابة عليها الختبار مدى قدرة 

 اتفاقيات كهذه على النجاح والصمود:
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تراتيجية مشتركة، باتجاه توحيد وبناء وتفعيل هل التقى الطرفان فتح وحماس بناء على رؤية إس -6
مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، أم بسبب أوضاع تكتيكية مرتبطة بضغط 
الحاجة لدى الطرفين، وما تقتضيه طبيعة الظروف الراهنة، وخوف كليهما من الفشل والتراجع في 

 التسوية أم مسار المقاومة. المسار الذي اختطه لنفسه سواء كان ذلك مسار
وبعبارة أخرى هل كان دافع االتفاق ذاتيا وعميقا في التحول الفكري والمنهجي لدى الطرفين، أم 
سيزول بزوال الظروف الضاغطة التي دفعت إليه، وبالتالي سيعيد كل طرف حساباته من جديد وفق 

 مصلحته التي يراها؟
والمقاومة في عمل مؤسسي واحد؟ وكيف؟ وهل يمكن هل يمكن أن يتعايش برنامجا التسوية  -1

 لحماس أن تتنازل عن ثوابتها؟ وهل يمكن لفتح أن تتنازل عن التزاماتها؟
 هل يمكن التوافق على امليات، دون االتفاق على األولويات أو المسارات الكبرى؟ -9
خيار التفاوض السلمي  هل حركة فتح )ومعها قيادة منظمة التحرير والسلطة( مستعدة فعال لترك -4

كخيار وحيد إلزالة االحتالل؟ وهل حركة حماس مستعدة لقبول نتائج التفاوض التي تصل إليها حركة 
 فتح؟ وهل حماس مستعدة للتخلي عن خيار المقاومة المسلحة؟

ما المدخل السليم لإلصالح الفلسطيني وإلنهاء االنقسام؟ أهو مجرد ترتيبات تحت االحتالل  -5
مة واالنتخابات واألجهزة في الضفة والقطاع(؟ أم للشعب في الداخل والخار  )منظمة )الحكو 

 التحرير..(؟
ما مدى قدرة فتح على المضي حتى النهاية في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما يعني "نفض"  -1

لى أي مدى وتفعيل منظمة التحرير، وا عادة تعريف السلطة الفلسطينية بما ينهي دورها الوظيفي. وا  
 ية في سبيل تنفيذ ذلك؟مريكتستطيع الصمود في وجه الضغوط اإلسرائيلية واأل

لى أي مدى تستطيع فتح السير حتى النهاية في التفاعل اإليجابي مع "اإلسالم السياسي" الذي  -1 وا 
تمثله حماس، وفي التحالف معه في بيئة إقليمية حساسة إن لم تكن معادية تجاهه، وفي بيئة 

 ائيلية ودولية ترفضه وتحاصره وتطارده؟!إسر 
ما درجة الثقة المتبادلة التي استطاع الطرفان أن يبنياها، ليتمكنا من عبور المرحلة دون تعطيل  -1

أو تعويق، ودون مخاوف الخداع والطعن في الظهر واإلفشال واالستقواء بالخصوم؟ وهل لدى 
زاحة كل من يهمه؟ أال تتم المصالحة الطرفين الجاهزية الكافية إلزالة المعوقات وعن اصر التوتير، وا 

 من المحسوبين على الطرفين؟
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*** 
اإلجابة على هذه األسئلة بشكل دقيق تُبيِّن إن كان اتفاق المصالحة هذا إستراتيجيا أم تكتيكيا. 

 والخالصة أن اإلجابة غير مطمئنة!!
التقارب بين فتح وحماس عادة تكون من خالل دراسة نحو ربع قرن من العالقة، نالحظ أن حالة 

 مرتبطة لدى قيادة فتح بـ:
محاولة استيعاب حماس ضمن منظومة تكون تحت التوجيه والسيطرة، كغيرها من المعارضات  -6

 63116الفلسطينية المستوعبة أو المهمَّشة. ومثل هذه المحاوالت تعود إلى العام 
ي الفلسطيني القائم وكأحد مكوناته، بما يكفل إعطاء التعامل معها كرافعة لشرعية النظام السياس -1

مزيد من القوة والزخم والمصداقية لقيادة المنظمة )فتح(، وبما يعطيها مزيدا من الشرعية في التعامل 
، 1005مع البيئة اإلقليمية والدولية وفي المفاوضات السياسية. وهذا ما حدث في اتفاق القاهرة سنة 

ن كانت النتائج لم تأِت كما اشتهت قيادة فتح.وما تاله من انتخابات   بلدية وتشريعية، وا 
التعامل معها، أو التلويح بها، كورقة ضغط عندما تجد قيادة المنظمة )فتح( نفسها محشورة في  -9

ية، بهدف تليين المواقف األخرى، وبل وربما التعامل معها كفزاعة مريكزاوية الضغوط اإلسرائيلية واأل
 رين من احتمال أن تكون هي البديل الذي يحل محل هذه القيادة.لتخويف امخ

امتصاص الحالة الجماهيرية في حالة تحقيق حماس أو خط المقاومة نجاحا استثنائيا، كما  -4
، وكذلك 1003ومطلع  1001حدث في أثناء العدوان اإلسرائيلي على القطاع وما تاله في نهاية 

حيث كانت تتعالى األصوات بضرورة  1061مبر/تشرين الثاني أثناء العدوان اإلسرائيلي في نوف
نهاء االنقسام، ثم تعود األمور إلى ما كانت عليه بعد أن تهدأ المشاعر ويذهب  تفعيل المصالحة وا 

 "َأَلُق" الصمود واالنتصار.
 

*** 
ن كانت محبطة من مسار التسوية  ومتابعة إلجابة األسئلة نجد أن قيادة منظمة التحرير والسلطة، وا 

والمفاوضات فإنها ما زالت تؤمن به وتتبناه، وكثيرا ما لجأت إلى وقف المفاوضات، والتهديد بحل 
السلطة، والتقارب مع حماس، والمقاومة الشعبية.. لكن خط التسوية وأوسلو ومقتضياتها ظل الثابت 

 األساس في مسارها القيادي.
دى قيادة المنظمة والسلطة )فتح( في الخرو  عن من ناحية ثانية، ال يبدو أن هناك رغبة جادة ل

 التزاماتها تجاه الجانب اإلسرائيلي، وكل ما يتعلق بما ترتب على اتفاق أوسلو.
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فإذا كانت السلطة في رام هللا ستدير قطاع غزة بعقلية التزاماتها األمنية تجاه "إسرائيل" فهذه كارثة، 
ذا كانت ستستمر في التزاماتها وتنسيقاتها وسيكون ذلك مدخال لحرب مباشرة مع قوى المقا ومة. وا 

األمنية في الضفة الغربية، فسيعني ذلك أن قوى المقاومة ومؤيديها لن ينعموا بأجواء حرة في العمل 
اإلداري والتنظيمي والحزبي والسياسي، ولن تكون لهم فرص متساوية في تقديم مرشحيهم ورموزهم 

حماس وقوى المقاومة نفسها في بيئة عمل عادلة ومعقولة، فستقاطع وقياداتهم. وبالتالي فإن لم تجد 
 االنتخابات وما يترتب على ذلك من استحقاقات.

ويظهر أن حكومة التكنوقراط التي تمت الموافقة على تشكيلها للخرو  من إشكالية الرفض اإلسرائيلي 
 شروط الرباعية. ي لوجود حماس فيها، لن تسلم من التعطيل، إذ تجد بانتظارهامريكاأل

طمأنة امخرين بشأن الحكومة قال إنها "تنبذ العنف  3/5/1064وعندما أراد عباس نفسه في يوم 
وتعترف بإسرائيل وتعترف بالشرعية الدولية"، وقال إن حماس بالنسبة له "معارضة". وتصريحات 

 ها.عباس تؤسس لبداية إشكالية مع حماس، وهذا قبل أن تتشكل الحكومة وتبدأ عمل
من ناحية ثالثة، لم تقم قيادة السلطة بعمل مراجعة حقيقية لمستقبل السلطة، وليس واضحا إلى أي 
مدى ستستمر في ممارسة دورها الوظيفي الذي يخدم الطرف اإلسرائيلي أكثر من خدمته للطرف 

استيعاب الفلسطيني. وهل قيادة السلطة مستعدة لتقديم التضحيات الالزمة إلعادة توجيه السلطة، و 
قوى المقاومة، وحرمان الطرف اإلسرائيلي من خدمات السلطة. وما مدى استعدادها لمواجهة احتمال 
توقف التمويل الخارجي الغربي، وعدم استالم أموال الضرائب، وتوسع دائرة الحصار، وتعرض أكثر 

بة فقط ألف موظف النقطاع العمل والدخل. أم أن مشاركة حماس وقوى المقاومة مطلو  65من 
 تحت الشروط اإلسرائيلية وضمن سقف أوسلو.

من ناحية رابعة، ليس واضحا إلى أي مدى ستفسح قيادة فتح المجال لحماس وقوى المقاومة 
للمشاركة في قيادة منظمة التحرير، وا عادة بناء مؤسساتها وتفعيل دورها. وعلى أي أساس ستتم هذه 

دات منظمة التحرير بما في ذلك اتفاق أوسلو، الشراكة؟ وهل ستكون تحت سقف التزامات وتعه
واستمرار إلغاء معظم بنود الميثاق الوطني الفلسطيني. وهل يمكن، بالتالي، لحماس أن تدخل 

 المنظمة لتعطي فقط مزيدا من الزخم وقوة الدفع لمسار التسوية.
ذا كان ثمة مجال لتفعيل المنظمة ودورها من خالل اإلرادة الشعبية الفلسطي نية الحرة، أو توافق وا 

القوى الرئيسية الفلسطينية، بحيث تكون النتيجة رفضا لمسار أوسلو والتسوية، فكيف سيكون موقف 
القوى الغربية أو ما يسمى "المجتمع الدولي" حينئذ، وهل سيسحب االعتراف بالمنظمة وتحاصر 

لية الدولية. وفي هذه الحال، وتتهم باإلرهاب مرة ثانية، إلنهاء عدد من مكاسبها السياسية والتمثي
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سيبدو أن مشاركة حماس وقوى المقاومة الفاعلة في المنظمة ستتحول إلى عبءي إضافي على قيادة 
 المنظمة وفتح، ستحاول ما استطاعت أن تتجنبه.

نما  باختصار ليس األمر مجرد شراكة، ألن هذه الشراكة ليست مشروع تسلية وال عمال تجاريا، وا 
ستحقاقات سياسية وقانونية وعسكرية وأمنية واقتصادية...، وتترتب عليها أثمان هائلة تترتب عليها ا

من دماء الشعب الفلسطيني وعرقه وتضحياته مع السير باتجاه المقاومة، أو من ضياع كفاح أجيال 
هدار حقوق تاريخية وتكريس االحتالل مع السير باتجاه مسار التسوية.  وا 

حا مدى جدية )إستراتيجية( قيادة فتح في التحالف أو االنفتاح على من ناحية خامسة، فليس واض
تيار "اإلسالم السياسي" الذي تمثله حماس، في بيئة عربية راهنة، يغلب عليها معاداة هذا االتجاه، 
باإلضافة إلى البيئة اإلسرائيلية والدولية المعادية، إال إذا كان االنفتاح يراهن على عدم امتالك هذا 

ر أي فرص للفوز أو التغيير، وأن يكون اإلجراء جزءا من برنامج االستيعاب والتهميش وا عادة التيا
 التوجيه.

من جهة سادسة، فإن حسابات حماس الحالية هي أيضا حسابات معقدة، فهي إذا فازت في 
ي بيئة االنتخابات ستقع في "مصيبة" إدارة السلطة وأثقالها وأعبائها في بيئة إسرائيلية معادية، وف

فشال جديدة، وفي بيئة عربية ودولية أصعب كثيرا من تلك البيئة التي واجهتها سنة  حصار وا 
1001. 

وهي إذا خسرت فستقع في إشكالية خسارة شرعيتها الشعبية، وسيكون عليها أن تسلم قطاع غزة، وأن 
ادته لفتح لتمضي ترضى بدور األقلية المعارضة، وأن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني الذي أعطى قي

 في مسار مبني على التسوية السلمية واستحقاقاتها.
وهي إن عطلت االنتخابات وأجلتها ستظل تعاني إلى أمدي غير مسمى من الحصار الخانق في 
القطاع، ومن احتماالت تداعي أوضاعها وشعبيتها. كما ستكون الطرف المتهم بتعطيل المصالحة 

نهاء االنقسام.  وا 
 

*** 
 لنا ثالث مالحظات: وأخيرا،

األولى: أننا ال نرغب بتعقيد األمور في وجه مسار المصالحة، ولكننا بالفعل نريد أن ُيبنى على 
 أسس صلبة تضمن له النجاح واالستمرار.
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الثانية: أن الوضع الفلسطيني يحتا  إلى حالة مراجعة حقيقية وشاملة يتحمل فيها الجميع المسؤولية 
وجريئة لألزمة الوطنية، بحيث يشترك الجميع في دفع أثمانها مهما كانت  للخرو  بحلول حقيقية

 غالية شرط عدم التفريط بالثوابت.
الثالثة: أننا ندفع باتجاه إنجاح هذا االتفاق، وندعو إلى أن يكون مدخال للبحث عن المشترك، 

 ى األرض.والتفاقات أوسع وأنجح، مع تعزيز برامج بناء الثقة وتفعيل الدور الشعبي عل
65/5/4162، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 ": استقاللكم.. نكبتنااإلسرائيليونأيها " .87

 د. أسعد عبد الرحمن
خراجهم من ديارهم سينسيهم حق العودة  ظن الصهيونيون األوائل أن إرهاب الفلسطينيين العرب وا 

روا إليها،  إليها، وأن الفلسطينيين سيتنازلون عن حقوقهم السياسية وسيذوبون في البلدان التي هجِّ
لكن الفلسطينيين أظهروا تمسكهم ببالدهم «. الكبار يموتون والصغار ينسون»مرددين مقولة 

وحقوقهم، خاصة بعد أن تبين للعالم أن زعماء العرب لم يأمروا الفلسطينيين بالخرو  حتى يخلوا 
أكرهوا على الخرو  بقوة الميدان للحرب بين الجيوش العربية والعصابات الصهيونية، وأنهم إنما 

 المذابح التي قادتها المنظمات العسكرية الصهيونية.
، إسرائيليًا، من خالل مصادرة أراض، قمع، تحريض عنصري، «النكبة المستمرة»تتجسد استراتيجية 

مناهج تعليم تلغي امخر الفلسطيني العربي، أحداث وممارسات عنصرية )أفرادًا وجماعات( متواكبة 
خطر »، «الغرباء»، «طابور خامس»، «قنبلة موقوتة»وألقاب ضد الفلسطينيين من نوع: مع نعوت 
دينية يهودية « فتاوى»، إضافة إلى «غير مخلصين وال موالين للدولة»، «إرهابيون»، «استراتيجي

المواطنة مقابل »تبيح عقابهم وتسعى لتهميشهم، مع قضاء متحيز، وقوانين عنصرية من نوع: 
 «.ربط حق العمل بأداء قسم الوالء»، «لجان القبول»، «التحريض»، «انون النكبةق»، «الوالء

، 6311أو  6341سلب األرض وطرد المواطنين الفلسطينيين، سواء كما حدث في «.. النكبة»
من خالل تطبيق قوانين « ترانسفير ناعم»كانت عبر طرد )ترانسفير( إرهابي واضح واليوم عبر 

ضاغطة هدفها إجبار الفلسطينيين على مغادرة بالدهم، ليس آخرها اختيار  عنصرية فاشية تدريجية
الدولة »للنكبة( إلقرار مشروع قانون  11بنيامين نتنياهو هذا التوقيت )حلول الذكرى السنوية الـ

 «.دولة لشعب واحد هو الشعب اليهودي»إسرائيل كـ« يحصن»الذي « القومية للشعب اليهودي
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سرائيل عامًا على النكب 11 الكيان -ة المستمرة الممتدة في حياة الشعب العربي الفلسطيني، وا 
ما زالت تمارس مخطط التطهير العرقي وجرائم الحرب داخل حدود فلسطين التاريخية، بل  -المارق

وتمادت وباتت اليوم تطالب الفلسطينيين )الضحية( باالعتراف بهذا الكيان العدواني التوسعي 
لكن التحركات والمقاومة الشعبية في األراضي الفلسطينية «. مية للشعب اليهوديدولة قو »العنصري، 

المحتلة أثبتت للعالم أن هناك صمودًا فلسطينيًا عبر مقاومة سلمية فلسطينية، مع كثافة المشاركة 
كل  األممية وحتى اإلسرائيلية، وبالتالي الدعم المتزايد الذي يلقاه هذا النوع من النضال الذي يستقطب

يوم أنصارًا جددًا لخيار المقاومة السلمية في أوساط الشعب الفلسطيني، وهذا ما نراه يوميًا يترسخ في 
. ولقد 6311في « 1النكبة»و 6341في « 6النكبة»مناسبات وطنية عديدة كيوم األرض أو ذكرى 

ات والمسيرات أثبت الفلسطينيون أن صمودهم يأخذ أشكااًل عديدة، سواء على األرض، عبر المظاهر 
التي تتصاعد في كل مناسبة خاصة مع استمرار االستعمار )االستيطان( وقرب اكتمال جدار الفصل 
العنصري. وكأني بالفلسطينيين أدركوا أن ربح المعركة يوجب تنظيم الجهد الشعبي الوطني 

ي المحتلة. الفلسطيني على نحو يستهدف تجسيد مقاومة جماهيرية متعاظمة تنتشر وتمتد في األراض
أضف إلى ذلك، صمودًا في مسألة الذاكرة التاريخية واإلصرار عليها وهو ما نلحظه تمامًا في 
المواقع اإللكترونية المتخصصة في مسائل التهجير والعودة والحركات الشبابية التي تقيم مسيرات 

 العودة إلى القرى المدمرة.
صدار القوانين الفاشية، فإن هناك أما إسرائيليًا، فرغم أن حكومة اليمين المتطرف  ماضية في غيها وا 

« ذاكرات»دعوات متزايدة في أوساط اإلسرائيليين تدعو إلى االعتراف بالنكبة، فمثاًل تعتبر جمعية 
اإلسرائيلية، التي قامت بهدف تعريف النكبة إلى الجمهور اليهودي في إسرائيل، وكذلك اعتراف 

، تعتبر، 634بالعودة إلى بالدهم وفقًا لقرار األمم المتحدة رقم  وتحقيق لحق الالجئين الفلسطينيين
تحمل اليهود المسؤولية عن حصتهم في النكبة الفلسطينية هو »إحدى أنشط الجمعيات التي ترى أن 

شرط حتمي إلرساء سالم عادل ومصالحة. فذاكرة النكبة الفلسطينية واالعتراف بواجب اليهود 
عبء أبدي يجب على اليهود حمله من أجل حياة أفضل لهم ولكل سكان األخالقي في إسرائيل هما 

حق العودة يجب أال يكون متعلقًا بطابع التسوية السياسية النهائية )دولتان، دولة »وتؤكد أن «. البالد
وقبل أيام، قامت المنظمة غير الحكومية «. واحدة، أو كونفدرالية(، بل إنه شرط سابق لتلك كلها

. ويشمل 6341للهواتف الذكية يسمح للمستخدمين بإيجاد قرى فلسطينية في أراضي  بإطالق تطبيق
. 6341خريطة تفاعلية وصورًا لمباني ومنازل تركها الفلسطينيون خالل حرب « نكبة-آي»تطبيق 

هدفنا هو أن يعي اليهود »، إن «ذاكرات»، مديرة «ليئات روزنبرغ»وفي هذا الشأن، قالت 
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ومن جهته، «. النكبة، التي اقتلعت مئات امالف من الفلسطينيين من جذورهماإلسرائيليون موضوع 
الحوار حول حق العودة لالجئين الفلسطينيين، معدوم في إسرائيل. »يقول: « إيالن روبنشتاين»كتب 

لقد حاولت في موضع آخر، تقديم تفسير لذلك، على أساس الرعب الغريزي الذي يثيره الموضوع في 
، وأنهم هم، وبشكل 6341اإلسرائيليين، إذ يذكرهم بالجريمة التي اقترفوها سنة نفوس اليهود 

ربما ال داعي ألن »ويضيف: «. شخصي، يقيمون مكان الالجئين الفلسطينيين الذين جرى طردهم
أذكر هنا مدى األهمية التي أراها في تعزيز الحوار حول حق العودة لالجئين الفلسطينيين، حيث أن 

على هذا األساس هو شرط أساس للوصول إلى سالم عادل ودائم بين اإلسرائيليين  الحل المبني
الحكومة اإلسرائيلية إلى االعتراف بالنكبة، « هآرتس»بالمقابل، دعت صحيفة «. والفلسطينيين

، وانتقدت بالمقابل ما وصفته ببرودة «المحرقة»واستهلت افتتاحيتها برسالة الرئيس عباس في ذكرى 
رائيلي ودعت تل أبيب إلى اعتماد تدريس وقائع النكبة الفلسطينية في المناهج الدراسية الرد اإلس

من اإلسرائيليين « المؤرخين الجدد»اإلسرائيلية، بل وتنظيم زيارات مدرسية. هذا، طبعًا دون أن ننسى 
ة للرواية ، مناقض«دولة إسرائيل»الذين قدموا قراءة علمية، لما حدث في السنوات التي رافقت قيام 

بعد كشف إسرائيل عن أرشيفها الوطني بموجب  6311الرسمية اإلسرائيلية. وقد ظهر هؤالء في عام 
على وثائق رسمية قديمة  االطالعالقوانين، فتوافرت أمام جيل جديد من الباحثين اإلسرائيليين إمكانية 

« المؤرخين الجدد»دد . ورغم تنامي ع6341خاصة حول مسألة تهجير )طرد( الفلسطينيين في عام 
فإن األبرز اليوم ضمن هؤالء المعترضين الناقدين، والذي بات يغرد بعيدًا عن سرب المثقفين 

، األلماني األصل، والذي فتح النار على سياسات إسرائيل، «نتان زاخ»اإلسرائيليين، هو الشاعر 
 «.دولة نازية ليجد نفسه مواطنًا في دولة فاشية»وقال إنه هرب من 

61/5/4162، التحاد، ابوظبيا  
 
 االسرائيلي يدافع عنا الجيشدعوا  .88

شافيتآري   
يتعرض الجيش االسرائيلي في االشهر االخيرة لقصف ثقيل. وقد أصبح وزير المالية وموظفو المالية 
والصحافيون ينكلون به. فالجيش يوصف بأنه جسم خنزيري فاسد ينطف سمنًا، يستهلك موارد دولة 

 لة.اسرائيل الضئي
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والضاربون المهرة يضربون مرة بعد اخرى االكياس الممزقة ألجور الضباط الكبار ومخصصات 
سراف من يخدمون في الكرياه. وكما سجدوا في الماضي هنا  تقاعد من خدموا الخدمة الدائمة وا 

 لألمن أصبحوا امن يهاجمون األمن ويحرضون عليه.
الجديد الذي يهدد النمو االقتصادي والعدالة فقد أصبح جيش الدفاع االسرائيلي عدو الشعب 

 االجتماعية.
توجد ثالثة اسباب جيدة للهجوم الكبير وهي حقيقة أن الجيش االسرائيلي كان في مدة عقود بقرة 
مقدسة سمينة جداح وحقيقة أن خفت في السنوات االخيرة بعض التهديدات الخارجية للدولةح وحقيقة 

برنامج عمل اقتصاديا ـ اجتماعيا. لكن توجد ثالثة  1066منذ صيف أن برنامج العمل العام أصبح 
المباشر وعدم النظر الى ما ’ الهدوء‘اسباب سيئة ايضا للهجوم وهي: الميل االسرائيلي الى رؤية 

وراءهح والميل الى البحث عن عدو جديد )ارباب المال والحريديون واتحادات العمال والبسي البزات 
اليه كل امراض اسرائيلح والغوغائية السياسية السطحية التي تفضي الى اتخاذ العسكرية( لتُنسب 

 قرارات سريعة متسرعة ال تواجه المشكالت العميقة بجدية ومسؤولية.
ال شك ألبتة في أن الجيش االسرائيلي يجب أن يزيد في جدواه وأن ينظم نفسه ويالئمها للواقع 

حديات وراء األفق وأن يستعد لها. وال يجوز أن ندع الهدوء المتغير. لكن يجب عليه ايضا أن يرى الت
النسبي يضللنا. وال يجوز أن نكرر األخطاء التي وقعت قبل حرب لبنان الثانية. لم يعد يوجد في 
الحقيقة جيش سوري سيجتاح هضبة الجوالن ويهجم على الجليل. ولم تعد توجد جبهة شرقية وراء 

تأثيرا متزايدا في العراق  إليرانعند مشارف يد مردخاي. لكن نهر االردن وال جيش مصري معاد 
ألف صاروخ. وحماس قادرة  600وسوريا ولبنان ينشيء قوسا شيعية حقيقية في الشمال. ولحزب هللا 

الخطر العسكري قد ‘على اصابة تل ابيب. وفي هذه الظروف فان المزا  العام الوادع الذي يرى أن 
 فإسرائيلطأ كبير في الماضي وقد يفضي الى خطأ امن ايضا. خطير. وقد أفضى الى خ’ مر

محتاجة، والمحيط االستراتيجي غير مستقر والصراع االسرائيلي الفلسطيني ما زال نشيطا، الى جيش 
 اسرائيلي قوي، يكون مستعدا للحرب وُيمكن من السالم.

غير المهندمة وفي ضبطها. فعلت اسرائيل غير قليل على مر السنين لتزيد في جدوى اجهزة االمن 
 بالمئة من االنتا  الوطني. 95ففي منتصف سبعينيات القرن الماضي بلغت الميزانية االمنية الى 

جدا أن دافع الضرائب االسرائيلي ينفق اليوم من  المفاجئبالمئة من االنتا . ومن  5أما اليوم فهي 
هذا االتجاه البعيد المدى في السنة  جيبه على األمن أقل من دافع الضرائب االمريكي. وقد قوي

 االخيرة حينما فعل الجيش االسرائيلي ما لم يفعله أي جهاز عام آخر إذ اقتطع من لحمه الحي.
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فقد أغلقت ألوية مدرعة، وألغيت كتائب مدرعة، ومحيت تشكيالت طيران حربي، وأسكتت منظومات 
لخدمة النظامية التدرب وُيقال آالف من مركزية. ولم يعد جنود االحتياط يتدربون، ويقلل جنود ا

العاملين في الخدمة الدائمة. وحينما يكون عدد دبابات اسرائيل أقل من عدد دبابات مصر فانه ال 
يوجد تسويغ للحماسة الموجهة على الجيش. ينبغي طلب الشفافية وزيادة الجدوى ويجب االنتقاد، لكن 

 ية في غضب شديد.ال يجوز االنقضاض على البسي البزات العسكر 
إن الجيش االسرائيلي اليوم هو ضحية نجاحه. فانتصاره الكبير في االنتفاضة الثانية وتعاونه الوثيق 

مع الفلسطينيين منح اسرائيل عقدا هادئا جدا ُنقض بجدية مرتين فقط )في حرب ’ باكاالش’هو و
ضى النمو الى سكينة، لبنان الثانية وعملية الرصاص المصبوب(. وأفضى الهدوء الى نمو وأف

ويشعر كثيرون امن بأن المنظمة العسكرية التي تدافع عنا اصبحت منظمة قديمة أكل الدهر عليها 
ادارة الظهر الى الضباط والجنود الذين ُيمكنوننا من  البتةوشرب. وليس االمر كذلك فانه ال يجوز 

 الوسط.االدمان على وهم أننا نعيش تحت كرمنا وتينتنا وخار  الشرق ا
65/5/4162هآرتس   
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