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*** 
 

 : مسيرات وتااهرات وتأكيد التمسك بحق العودة68النكبة  .1
للنكبة، أمس، بتنظيم  68أحيا الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات الذكرى الـ  وكاالت:، وال"األيام"

 المسيرات الحاشدة والمهرجانات الخطابية. 
طالق صفارات وأكد المشاركون في الفعاليات المتنوعة بالضفة والقطاع والتي أقيمت، تزامنًا مع ان

، إيذانًا ببدء الفعاليات، أن الوحدة الوطنية هي خط الدفاع 12ثانية عند الساعة الـ 68اإلنذار لمدة 
األول في مواجهة التحديات وتحقيق المشروع الوطني بالعودة لفلسطين كاملة السيادة وعاصمتها 

لشعب الفلسطيني عبر طي القدس الشريف، مشددين على أهمية اإلسراع بتعزيز الجبهة الداخلية ل
 صفحة االنقسام.

عامًا على رحلة المعاناة واللجوء والتهجير، لكن إرادة  68وشدد المشاركون على أنه رغم مرور 
الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم حتى التحرير أقوى من سياسات االقتالع من أرضهم التي يبحثون 

لة وعاصمتها القدس والتمسك بالثوابت فيها عن مسكن تحت الشمس، في ظل دولة فلسطينية مستق
 الوطنية.
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وأكد المشاركون أن إحياء ذكرى النكبة رسالة موجهة لالحتالل والعالم أجمع تؤكد أن الشعب 
 الفلسطيني متمسك بثوابته وعودته مهما طال الزمن.

ؤكد حق العودة ورفع المشاركون في المسيرة، األعالم الفلسطينية، والرايات السوداء، واليافطات التي ت
 والتمسك بالثوابت الوطنية.

ففي رام هللا، انطلقت، أمس، مسيرة حافالت العودة، وشاركت فيها حافالت قديمة كانت لمواطنين 
 قبل النكبة.

وجابت الحافالت، التي رفعت الرايات السوداء، شوارع المدينة لتأكيد حق أبناء الشعب الفلسطيني 
 على أيدي العصابات الصهيونية. 1948ي هجروا منها عام بالعودة إلى مدنهم وقراهم الت

وأكد أمين سر حركة فتح في نابلس جهاد رمضان، خالل كلمة لجنة التنسيق الفصائلي، واللجنة 
الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة، التمسك بحق العودة، بحسب ما كفتله المواثيق الدولية والقرار 

194. 
رحلة المعاناة واللجوء والتهجير، لكن إرادة الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم  عامًا مرت على 68وقال: "

والعيش حتى التحرير أقوى من سياسات االقتالع من أرضهم التي يبحثون فيها عن مسكن تحت 
 الشمس، في ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس والتمسك بالثوابت الوطنية".

للنكبة من خالل مهرجان ومسيرة  68بيت لحم، أمس، الذكرى كما أحيا المواطنون في محافظة 
 جماهيرية.

واحتشد المشاركون في منطقة باب الزقاق في بيت لحم يتوسطهم قطار العودة الذي انطلق من مخيم 
الخليل، وصواًل إلى مكان الحدث، حيث  -الدهيشة جنوب بيت لحم، مرورًا بالشارع الرئيس القدس

 عاناة بسبب النكبة.رفعوا صورًا تجسد الم
الخليل  -وفي ختام المهرجان الخطابي، انطلق الجميع يتقدمهم قطار العودة مخترقًا شارع القدس

صوب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم "محيط مسجد بالل بن رباح"، إال أن قوات االحتالل 
 اعترضت طريقهم وأمطرتهم بقنابل الغاز والصوت.

للنكبة، أمس، ذكرى النكبة، بمهرجان  68لوطنية إلحياء الذكرى الـوفي طولكرم، أحيت اللجنة ا
 خطابي على مسرح الشهيد ياسر عرفات في جامعة فلسطين التقنية "خضوري".

للنكبة بمهرجان خطابي بحضور المحافظ  68وفي أريحا، أحيت جماهير المحافظة، أمس، الذكرى الـ
، وأمين سر حركة فتح جهاد أبو العسل، وقادة ماجد الفتياني ورئيس بلدية أريحا محمد جاليطة
 األجهزة األمنية والشرطية ومدراء الدوائر الحكومية.
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ثانية حدادًا على أرواح الشهداء، أطلقت خاللها صفارات اإلنذار إحياء  68وتخلل المهرجان وقفة 
 للذكرى.

شؤون االجتماعية وشؤون وفي القدس، أحيت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان بالتعاون مع وزارتي ال
 القدس، أمس، الذكرى الثامنة والستين للنكبة في تجمع أبو النوار البدوي شرق المدينة المحتلة.

وفي غزة، نظمت القوى الوطنية واإلسالمية مسيرة حاشدة إحياء لذكرى النكبة وشارك فيها اآلالف 
 من المواطنين.

ية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الوطنية العليا إلحياء وشدد الدكتور زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذ
، خالل كلمته في المسيرة على ضرورة مالحقة قادة االحتالل اإلسرائيلي أينما 68ذكرى النكبة 

تواجدوا وجلبهم إلى المحاكم الدولية لفضح جرائمهم وا عادة الحق للشعب الفلسطيني بصفته صاحب 
 األرض الحقيقي.
فلسطينية للتالحم والحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها أواًل هي جسر الوصول ودعا الفصائل ال

لفلسطين، وثانيًا هي خط الدفاع األول عن الوطن العربي وفي مواجهة التحديات وتحقيق المشروع 
 الوطني بالعودة لفلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

أطياف الشعب الفلسطيني على قدسية حق العودة، وأنه حق وشدد األغا على إجماع الفصائل وكافة 
 ثابت ال يمكن التنازل عنه.

وكانت المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي حمل فيها المشاركون األعالم الفلسطينية والالفتات المطالبة 
طلقت عامًا على تهجيرهم قسرًا، ان 68المجتمع الدولي بإعادة الحق ألصحابه الحقيقيين بعد مرور 

 من ميدان الجندي المجهول وسط مدينة غزة، إلى مقر األمم المتحدة غرب المدينة.
وفي بيروت، نظمت حركة "فتح" مسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم البرج الشمالي القريب من مدينة 

 للنكبة. 68صور في لبنان، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ
م لبنان رفعت شناعة، وقيادة اإلقليم، وأمين سر وقيادة وشارك في المسيرة أمين سر حركة فتح إقلي

منطقة صور، وممثلو الفصائل الفلسطينية، والقوى واألحزاب اللبنانية، وممثلو الجمعيات، واللجان 
 الشعبية، وفعاليات لبنانية وفلسطينية.

ل فنية جسدت كما أحيت محافظات الخليل وغزة وسلفيت، أمس، الذكرى الثامنة والستين للنكبة بأعما
من خاللها أحداث وتاريخ النكبة وما رافقها من سلسله مجازر ومذابح ارتكبت بحق أبناء الشعب 

 الفلسطيني.
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ففي الخليل، أقيمت أطول سلسلة فن تشكيلي ترسم ثماني وستين قرية فلسطينية مهجرة، نظمتها 
شاركة مركز بلدية بيتونيا للثقافة جمعية أبناء كنعان لحفظ التراث، وملتقى "جفرا" للفن التشكيلي، وبم

 والفنون، ودائرة شؤون الالجئين، برعاية وزارة الثقافة.
وفي سلفيت، افتتح المحافظ إبراهيم البلوي، أمس، معرض صور يجسد ويروي من خالل صور 
توثيقية أحداث وتاريخ النكبة وما رافقها من سلسله مجازر ومذابح ارتكبت بحق أبناء الشعب 

 ي تمهيدًا لترويعهم ومن ثم طردهم من قراهم ومدنهم.الفلسطين
إحياء  1948وفي غزة، رسم فنانون تشكيليون، أمس، قرى اآلباء واألجداد التي هجروا منها عام 

 لذكرى النكبة.
جاءت هذه الفعالية خالل يوم وطني ثقافي فني إعالمي، أقامته جمعية الثقافة والفكر الحر من خالل 

، والشروق واألمل(، فذكرى النكبة حمل عنوان "موطني"، في مركز رشاد الشوا بغزة، مركزيها )الثقافي
بحضور ممثلين عن المؤسسات الوطنية واألهلية، وجمهور عريض من مختلف فعاليات المجتمع 

 الثقافية والفنية والشعبية.
 16/5/2016األيام، رام هللا،  

 
 على نتائج لقائه مع نتنياهو  اسالرئيس عب أطلع وزير خارجية فرنساأبو ردينة:  .2

، أن رئيس السلطة رام هللا من فادي أبو سعدى، عن 16/5/2016القدس العربي، لندن، ذكرت 
محمود عباس التقى وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في رام هللا بحضور  الفلسطينية

ام إيرفي ماغرو، وبحث معهم المبعوث الفرنسي الخاص للسالم بيير فيموند والقنصل الفرنسي الع
االستعدادات الفرنسية الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسالم. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم 
الرئاسة إنه جرى الحديث خالل اللقاء عن االستعدادات الفرنسية الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسالم 

 راج العملية السياسية من الجمود الذي يعتريها.والجهود التي تبذلها فرنسا لعقده وذلك إلخ
وزير الخارجية الفلسطيني رياض ، أن )وكاالت(، عن 16/5/2016الخليج، الشارقة، وأضافت 
بعد لقاء عباس وايرولت في رام هللا إن "فرنسا تسير قدما في تحضيراتها لعقد اجتماع  قال المالكي

مالكي أن الجانب الفلسطيني أكد للوزير ايرولت وأوضح ال وزاري مقرر نهاية الشهر الحالي".
 جاهزيته للتعاون إلنجاح المؤتمر، وأكد أن فرنسا مصرة على االستمرار في عقد االجتماع الدولي.
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 في اهتمام المنطقة أخيرا   مان: القضية الفلسطينية باتت بندا  عب الفلسطينيالسفير  .3
 خيري، إن "القضية الفلسطينية باتت تحتل البند قال سفير دولة فلسطين في عمان، عطا هللا :انعم  

األخير في جدول اهتمامات المنطقة، وذلك كنتيجة مباشرة للصراعات الداخلية العنيفة واالنشغاالت 
 الشعبية بقضاياها الجديدة، والمتابعة الدولية وبخاصة الغربية لها".
ق وأن واجهتها القضية الفلسطينية وأضاف، في تصريح أمس، إن "هذه الحال العربية الخطيرة سب

بأكثر من مرحلة مهمة وحساسة، أسوة بمنتصف القرن الماضي، مرحلة مواجهة االستعمار والسعي 
 لالستقالل، والتي أدت وساهمت في صنع النكبة الفلسطينية".

 16/5/2016الغد، عم ان، 
 

 يات النكبة عبر األجيالالشعب الفلسطيني حية انتقلت بتداع ذاكرة"الخارجية الفلسطينية":  .4
قالت وزارة الخارجية إن "ذاكرة الشعب الفلسطيني حية، انتقلت بتداعيات : نادية سعد الدين - انعم  

النكبة ودالالتها عبر األجيال، حيث ما يزال يعيشها بشكل دائم ومتواصل، ويبقيها حاضرة في وعيه 
وأضافت، في بيان أمس بمناسبة  ا".وذاكرته، كمكون أساس في شخصيته، وحياته بجميع تفاصيله

ذكرى "النكبة"، أن "العدوان اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مستمر، من القتل والتشريد والتهجير 
 والتدمير، واالعتداء على المقدسات الدينية، وهدم المنازل ومصادرة األراضي واالستيطان".

يف، من عمليات تهويد ممنهجة، وطرد ولفتت إلى "سياسة االحتالل العدوانية ضد القدس الشر 
وترحيل للمواطنين الفلسطينيين، واالستيالء على أراضيهم، واعتقالهم، وسحب هوياتهم، وهدم منازلهم، 
وضرب مقومات صمودهم ووجودهم في المدينة المقدسة، فما هي إال مظاهر لهذه النكبة الجديدة 

، 1948الخطأ التاريخي عند تغافله وتجاهله نكبة  وحذرت "المجتمع الدولي من مغبة تكرار المستمرة".
باإلهمال في تعامله مع النكبة المعاصرة"، مطالبة "بإصالح الخطأ السابق، من خالل اتخاذ موقف 
شجاع ومسؤول، كفيل بمواجهة مخاطر وتداعيات النكبة الجديدة، التي يعيش الشعب الفلسطيني 

 وسياسات االحتالل اإلسرائيلي".معالمها وآالمها يوميًا، نتيجة إلجراءات 
 16/5/2016الغد، عم ان، 

 

 حق العودة سيبقى أحد الثوابت الوطنية الفلسطينية التي ال تنازل عنها: التحريرمنامة  .5
غزة: أكدت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، على أن حق العودة "سيبقى أحد 

ال تنازل عنها"، مشددة على أنه "حق تاريخي وقانوني مقدس غير  الثوابت الوطنية الفلسطينية التي
قابل للتصرف". وقالت إن ذكرى النكبة تمر والشعب الفلسطيني يتعرض لشتى أنواع القمع والقهر من 
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قبل دولة االحتالل. وأشارت في بيان إلى األوضاع المأساوية لالجئين الفلسطينيين في سوريا وما 
 بادة وحصار وتهجير جديد، داعية إلى توفير الحماية لهم.يتعرضون له من حرب إ

ودعت الدائرة المجتمع الدولي عامة واألمم المتحدة خاصة، لتحمل مسؤولياتهم التاريخية إلنفاذ القرار 
، وا عادة الحقوق الشرعية "غير القابلة للتصرف"، وعلى رأسها حق العودة وتقرير 194األممي 

 لسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة.المصير واالعتراف بدولة ف
 16/5/2016القدس العربي، لندن، 

 
 سياسية وراء عدم زيادة مصادر الطاقة لقطاع غزة أسباب"طاقة غزة":  .6

قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة إن "أسباًبا سياسية" وراء عدم تنفيذ السلطة : غزة
وأوضحت طاقة غزة في بيان لها  زيادة مصادر الطاقة لقطاع غزة. الفلسطينية في رام هللا لمشاريع

اليوم األحد، أن القطاع ُيعاني من "عجٍز كبير" في مصادر الطاقة، "في ظل توفر اإلمكانيات الفنية 
وأشارت إلى أن تصريحات بعض المسؤولين "تؤدي إلى خلط األوراق وتضليل الرأي  والمالية لذلك".

وبي نت أن أصل أزمة الكهرباء في غزة  التقصير اإلداري في ملف كهرباء غزة. العام"، بالحديث عن
يرجع إلى "عدم كفاية مصادر الطاقة عن تلبية احتياجات القطاع، وهي المصادر التي ال تزيد في 

 ميجاواط". 450ميجاواط، بينما تبلغ احتياجات القطاع  200أفضل أحوالها اآلن عن 
افق الفلسطينية بـ"تهرب صريح" من المسؤولية األكبر للحكومة لتنفيذ مشاريع واتهم البيان حكومة التو 

 لزيادة المصادر، "والتي ال يوجد أي مانع فني أو مالي من تنفيذها".
 15/5/2016قدس برس، 

 

 للنكبة محاولة للتملص من مسؤولياتها  "إسرائيل": نكران "منامة التحريربشؤون المفاوضات " .7
لحالة  "إسرائيل"ائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن ممارسة د : عد ترام هللا

النكران وعدم االعتراف بالنكبة بالجرائم التي ارتكبتها هو قرار سياسي مدروس، للتملص من 
 مسؤولياتها واستحقاقاتها السياسية والقانونية واألخالقية.

امنة والستين لنكبة الشعب الفلسطيني أصدرته الدائرة وقارن ملخص إعالمي بمناسبة حلول الذكرى الث
يوم األحد، تحت عنوان: "النكبة: استحقاق االعتراف ومسؤولية إنهاء االحتالل"، بين تصريحات 

، وتصريحات قادة االحتالل الجدد مثل وزير 1948زعماء الحركة الصهيونية العالمية من قبل العام 
ي أعلن أن "السنة الدراسية القادمة ستكون سنة "وحدة القدس"، تعليم االحتالل نفتالي بانيت الذ
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ستكون سنة احتفالية يتم فيها  2017وا عالن تسيبي حطبولي نائبة وزير خارجية االحتالل " أن سنة 
 تأكيد رواية وحدة البالد وحقيقة أنه ال يوجد احتالل".

لسلطة القائمة باالحتالل، العام القادم وأشار الملخص إلى أن االحتفاالت التي تدعو إليها إسرائيل، ا
بتدشينها نصف قرن على احتاللها، وقرن على وعد بلفور المشؤوم، يجب أن "يشكل لها فرصة جدية 
من أجل إجراء مراجعات عميقة لتصويب هذه الخطيئة واالنخراط في الجهود والمبادرات السياسية 

طالة أمده".الدولية إلنهاء االحتالل بداًل من االحتفال بتثب  يته وا 
واستعرضت الدائرة معطيات وتداعيات النكبة واالحتالل على أبناء الشعب الفلسطيني، وتكلفة 
االحتالل من قتل وتهجير قسري، وتكثيف للبناء االستيطاني االستعماري وجدار الضم والتوسع 

ومحيطها،  العنصري، وفرض العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، وتهويد القدس
رهاب المستوطنين،  الميدانية  واإلعداماتواالعتداء الممنهج على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وا 

 واحتجاز الجثامين وغيرها من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان الفلسطيني والشرعية الدولية.
ي سياسيًا وأخالقيًا خاصة ودعت الدائرة في ملخصها المجتمع الدولي إلى مواجهة النكران اإلسرائيل

وأن عمليات التطهير العرقي ما زالت قائمة وتشكل جريمة مستمرة يدفع ثمنها الفلسطيني في كل 
 أماكن تواجد.

وطالبت بريطانيا بوضع حد لهذه المأساة السياسية واإلنسانية وحل القضية الفلسطينية حاًل جذريًا 
بنفس المسؤوليات بسبب استجابتها لطلب الحركة  كما دعت بريطانيا لالعتراف عاداًل ودائمًا.

الصهيونية إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وتأسيسها ودعمها لقيام واحدة من أكبر 
 .1948عمليات التطهير العرقي عام 

 15/5/2016قدس برس، 

 
 : حاخامات أفتوا لليهوديات بإرضاع أطفالهن باألقصىالفلسطيني وزير األوقاف .8

يوسف ادعيس، إن حاخامات إسرائيليين أفتوا للنساء اليهوديات  الفلسطيني قال وزير األوقاف: رام هللا
وتحدث ادعيس، يوم  بإرضاع أطفالهن داخل المسجد األقصى، معتبرا ذلك استباحة علنية للمسجد.

ألقاها في األحد، عن االنتهاكات اإلسرائيلية للمقدسات اإلسالمية وحرية العبادة، وذلك خالل كلمة 
 جنوب مصر. أسوانالجلسة الثانية من مؤتمر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية المنعقد بمحافظة 

 15/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 أزمة الكهرباء في غزة  مسؤوالن عنالحمد هلل و عباس رئيس لجنة االقتصاد بـ"التشريعي":  .9

قتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، عاطف قال رئيس اللجنة اال: خالد أبو عامر -غزة 
"، إن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة التوافق الوطني برئاسة 21عدوان، لـ"عربي

 ،ثالثة من أطفالها حرقاً ]التي ُقتل  رامي الحمد هلل يتحمالن مسؤولية ما جرى بحق عائلة الهندي
، نظرا لتنصلهما من المسؤوليات ب انقطاع الكهرباء[ارة بسبجراء استخدام الشمع كوسيلة لإلن

المفروضة عليهما تجاه المواطنين في غزة، ووقوفهما موقف المتفرج تجاه ما يحدث من نكبات في 
 القطاع".

ورأى في المقابل أن "حماس وباقي الفصائل الوطنية في غزة "قامت بجهود كبيرة وعلى أعلى 
مستفحلة، وُقدمت العديد من المبادرات من األشقاء في قطر وتركيا المسؤوليات لحل أزمة الكهرباء ال

 لحلها، لكن السلطة الفلسطينية واألطراف اإلقليمية تضع العراقيل أمام هذه المبادرات اإلنسانية".
 15/5/2016، "21موقع "عربي 

 

 االحتالل يقتحم منزل النائب ناصر عبد الجواد في سلفيتالضفة الغربية:  .11
تحمت مجموعة من جنود جيش االحتالل الصهيوني، ظهر اليوم األحد، منزل النائب في اق: سلفيت

 المجلس التشريعي الفلسطيني ناصر عبد الجواد، في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وقال شهود عيان، إن جنود االحتالل اقتحموا البلدة بعدد من الجيبات العسكرية المحصنة ضد 

إلى أن جنود االحتالل تعمدوا  النظر ولفت الشهود ارع البلدة.الرصاص وتعمدوا السير في شو 
 استفزاز المواطنين، فيما لم يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين.

ناصر عبد الجواد لم يكن في المنزل لحظة االقتحام، وهو خارج البالد منذ  .يشار إلى أن النائب د
 عدة سنوات.

 15/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
على المستوى الدولي لتعويض شرعية داخلية  شرعيتهتثبيت ل بالمفاوضاتتمسك عباس حمدان:  .11

 مفقودة
قلل ــت حركــة حمــاس مــن الرهــان علــى المبــادرة الفرنســية التــي تســعى إلحيــاء المفاوضــات بــين : بيــروت

 اهتمام.السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي، على اعتبار أن هذا األخير ال يوليها أية 
ورأى مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ "قـدس بـرس"، 

 "أن تمسك الرئيس محمود عباس بالمبادرة الفرنسية هو ركض وراء السراب".
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وأضاف: "أعتقد أن محمود عباس يدرك أن خيار التسوية، خيار فشل، وأنه ال أفق لهذا الخيار، ذلـك 
المفتـــــرض فـــــي هـــــذه التســـــوية، وهـــــو االحـــــتالل يواصـــــل جهـــــده لتهويـــــد القـــــدس وتوســـــيع  أن الشـــــريك

 االستيطان، بل ويطرح مشاريع لضم المنطقة )ج( من الضفة إلى الكيان الصهيوني".
علـــى صـــعيد آخـــر أكـــد حمـــدان، "أن المبـــادرة الفرنســـية، ليســـت واضـــحة حتـــى اآلن، وال تحمـــل أفكـــارا 

ن أفكــار عامــة لــدفع الملــف الفلســطيني ـ اإلســرائيلي والعــودة إلــى واضــحة حتــى اآلن، وأنهــا عبــارة عــ
وأعرب حمدان عن أسفه لتمسـك الـرئيس محمـود عبـاس بمسـار قـال بأنـه "ثبـت  المفاوضات المباشرة".

ورأى أن "تمسك عباس بهذا المسار، يعكس رغبته في  بالتجربة أنه فاشل، وال يملك مقومات النجاح".
وأضـاف: "ال  لطة علـى المسـتوى الـدولي، لتعـويض شـرعية داخليـة مفقـودة".تثبيت شرعيته كرئيس للس

 شك أن الشرعية الدولية لها أهميتها، لكنها ليست ذات قيمة إذا لم تستند لشرعية شعبية حقيقية".
علـى صــعيد آخــر كشـف النقــاب عــن أنبـاء وصــفها بـــ "غيـر الســارة: بشــأن مسـار محادثــات المصــالحة 

تح" فــي الدوحــة، وقــال: "لقــد اتفقنــا خــالل جــولتين مــن المحادثــات مــع حركــة بــين حركتــي "حمــاس" و"فــ
"فــتح" علــى كــل شــيء، وفوجئنــا بــأن حركــة فــتح تماطــل فــي عقــد االجتمــاع األخيــر لوضــع الترتيبــات 
النهائية لتنفيذ ما تم التوافق عليه، وهناك معلومات عن أن اللجنة المركزية لحركة فـتح رفضـت مـا تـم 

 في الدوحة، وأن بعضهم اتهم عزام األحمد بأنه تجاوز صالحياته"، على حد تعبيره.التوافق بشأنه 
 15/5/2016قدس برس، 

 
حباط عمليتي طعن بنابلس وبيت لحم خطط لعملية تفجيرية من المثلث فلسطينياالحتالل يزعم اعتقال  .12  وا 

، أنـه ب غنـايمالطيـو  قاسـم بكـري ، ضـياء حـاج يحيـى، عـن مراسـليه 15/5/2016، 48موقـع عـرب قال 
 عاما من منطقة المثلث، بشبهات أمنية. 22السبت، شابا يبلغ من العمر  يوماعتقلت الشرطة 

 ونسبت للشاب شبهة "التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية داخل الخط األخضر".
ومثــل الشــاب أمــا هيئــة محكمــة الصــلح فــي مدينــة ريشــون لتســيون حيــث جــرى النظــر بطلــب الشــرطة 

 الستكمال التحقيقات، وقررت المحكمة تمديد اعتقاله لثالثة أيام.تمديد اعتقاله 
وادعــت الشــرطة أن "المشــتبه بهكــان قــد اعتقــل قبــل نحــو ثالثــة شــهور علــى نفــس الخلفيــة، وأفــرج عنــه 
لعــدم وجــود أدلــة كافيــة إلدانتــه، واعتقــل أمــس بعــد ورود بــال  بأنــه يحضــر لتنفيــذ عمليــة تفجيريــة فــي 

 البالد".
، محمــد زيــاد أقــدمت كمــا و  ــاب  الفلســطيني  ، مســاء األحــد، علــى اعتقــال الش  قــو ات االحــتالل اإلســرائيلي 

 حمامرة، بزعم محاولته تنفيذ عملي ة طعن، في مستوطنة "بيتار عيليت"، غربي  مدينة بيت لحم.
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اب محمد زياد حمـامرة، مـن قريـة حوسـان، غربـي  بيـت لحـم، قـد  وأشارت مصادر إسرائيلي ة إلى أن  الش 
وصــل بو ابــة مســتوطنة "بيتــار عيليــت" غربــي  بيــت لحــم، محــاواًل االقتــراب مــن الجنــود فــي ســعي منــه 
للـدخول إلــى المسـتوطنة. إال  أن  قــو ات االحـتالل أدركــت تواجــده، فقامـت بتفتيشــه جسـدي ا، لتعثــر، وفــق 

ين كانت بحيازته "ألجل تنفيذ عملي ة طعن" وفق تصريحات الجيش.  زعمها، على سك 
اب  محمد زياد حمامرة إلى تحقيق في جهاز األمن اإلسرائيلي  العام  )الشاباك(.وت  م  إحالة الش 

إعالميـة صـهيونية قالـت إن ، مـن نـابلس، أن مصـادر 15/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعـالموأورد 
كانـت الجيش الصهيوني اعتقل فتاة فلسـطينية قـرب حـاجز زعتـرة جنـوب نـابلس، بـزعم حيازتهـا سـكينًا 

 تنوي تنفيذ عملية طعن بها.
الصهيوني أن جـيش االحـتالل نجـح فـي إحبـاط عمليـة طعـن قـرب حـاجز  nrg أن أر جي وزعم موقع

 زعترة جنوب نابلس، بعد العثور على سكين مع فتاة تم اعتقالها قبل تنفيذها العملية.
لسطينيين، بتهمة حيازة أسـلحة وتتعمد قوات االحتالل الصهيوني االعتداء واعتقال الشبان والفتيات الف

بيضاء، ووصل الحد إلعدامهم في حاالت كثيرة لذات السبب منذ بداية انتفاضة القدس مطلع أكتوبر 
 من العام الماضي.

 
 للنكبة: ال اعتراف بـ"إسرائيل" وهدفنا تحرير األرض واإلنسان 68في الذكرى  حماس .13

ائيل" ولــن تتنــازل عــن ذرة تــراب مــن األرض، مجــددا أنهــا لــن تعتــرف بـــ"إسر  سأكــدت حركــة حمــا: غــزة
وأن الشعب الفلسطيني ومقاومتـه الحيـة سـيظلون رأس الحربـة فـي مشـروع التحريـر، كمـا سـتظل األمـة 

 العربية واإلسالمية عمقها االستراتيجي.
وقالــت الحركــة فــي بيــان لهــا فــي الــذكرى الثامنــة والســتين للنكبــة، وصــل "المركــز الفلســطيني لإلعــالم" 

(: "فــي مثــل هــذا اليــوم خــاض شــعبنا معركــة الــدفاع عــن أرضــه وعــن 5-15ة منــه يــوم األحــد )نســخ
وجوده وعن مقدساته، ودفع الثمن غاليًا من دماء أبنائه، بل دفع فوق هذا الثمن أثمانًا باهظة ما كان 

يلة، فُأجبر له أن يدفعها لو كانت العدالة شعار العالم ولو كانت النخوة شعار األمة، ولو كان باليد ح
 شعبنا على الرحيل عنوة من دياره، وتشتت في مخيمات لجوء شاهدة على البؤس والمعاناة".

وأضــافت "لقــد أدرك شــعبنا بوعيــه العميــق دائمــًا أبعــاد المــؤامرة واســتطاع أن يميــز بــين الحــق والباطــل 
ـــةر فـــالتف حـــول خيـــار الثوابـــت والمقاومـــة  ـــادة الزائف ـــادة المؤمنـــة والقي ـــين القي واستحضـــر كـــل تراثـــه وب

الحضــاري إلـــى وعيـــه، وتســـلح بــالقيم والعقيـــدة، وواصـــل المســـيرة يقاتــل ويجاهـــد، فوضـــع حـــدًا لسياســـة 
التمــدد الصــهيونية، وكســر هيبــة الجنــدي الــذي ال ُيقهــر، وحــرر غــزة، وصــمد فــي وجــه ثالثــة حــروب 

 ".أمام شعوب العالم الكيان تنكشفشرسة، وانتفض في القدس والضفة، فبدأت عورة 



 
 
 
 

 

 14 ص                                              3935 العدد:        16/5/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

وناشـدت الحركـة كــل األنظمـة العربيــة أن ترفـع يــدها عـن الالجئــين مـن أبنــاء الشـعب الفلســطيني، وأن 
 تكرم وفادتهم حتى يوم عودتهم، وأن ال تضطرهم إلى المزيد من اللجوء والتشرد في أصقاع الكون.

علـى إذاللـه فشـل وتابعت حماس في بيانها: "شعبنا حر واٍع ال يقبل الخيانة وال القمع، وكل من راهـن 
وعاد مهزومًار لهذا ندعو كل المخلصين في حركـة فـتح والفصـائل أن يقفـوا وقفـة رجـل واحـد فـي وجـه 
التنسيق األمني مع االحتالل، وفي وجـه القمـع واالعتقـال السياسـي فـي الضـفة الغربيـة، وأن يسـتجيبوا 

 رض واإلنسان".لليد الممدودة لهم بالمصالحة حتى نواصل مشروع المقاومة وتحرير األ
ودعــت كــل الــدول والشــعوب المؤمنــة بالحريــة إلــى عــزل االحــتالل والضــغط علــى قيادتــه حتــى توقــف 
حصارها وعدوانها على غزة، وحتى توقف إعداماتها الميدانيـة بحـق أهلنـا فـي الضـفة الغربيـة والقـدس، 

 م.1948وحتى تكف يدها عن أبناء شعبنا في األرض المحتلة عام 
ــيعلم الجميــع أن الضــغط يولــد االنفجــار، فــال تتركــوا الصــهاينة يعبثــون باســتقرار وأضــافت الحركــة : "ل

 المنطقة والعالم، ويدمرون قواعد األمن والسلم الدولي".
ن  وشددت حمـاس علـى أن "المسـجد األقصـى والقـدس آيـات فـي كتابنـا وجـزء ال يتجـزأ مـن عقيـدتنا، وا 

رة الذي كتب هللا فيه الهزيمة الساحقة على الصهاينة العبث بقدسية المقدسات هو استعجال لوعد اآلخ
 المجرمين".

ووجهــت الحركــة التحيــة إلــى الالجئــين فــي كــل أصــقاع الــدنيا وألهــل فــي القــدس والضــفة الــذين فجــروا 
لى األبطـال الصـامدين فـي غـزة، الضـاغطين علـى الزنـاد، الـذين لقنـوا العـدو دروسـًا  انتفاضة القدس وا 

دروسًا أعظم فـي انتظـاره، قائلـة: "إن نصـرًا مبينـًا فـي انتظارنـا، والتحيـة موصـولة إن لم يستوعبها فإن 
ــا فــي فلســطين المحتلــة عــام  م، وعلــى رأســهم الشــيخ المجاهــد األســير رائــد صــالح، وال 1948إلــى أهلن

ننســـى أبـــدًا أن نوجـــه التحيـــة إلـــى أبطالنـــا القـــابعين خلـــف قضـــبان األســـر، وأن نقـــول لهـــم إن موعـــدكم 
 ألن حريتكم على رأس أولويات إخوانكم وشعبكم". الحريةر

 15/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 فتح: متمسكون بالثوابت والحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة .14

ــدةقالــت  ــاة الجدي أكــدت  ، أنــهعبــد الهــادي عوكــل عــن مراســلها غــزة، مــن 15/5/2016، رام هللا، الحي
بالثوابــت والحقــوق الوطنيــة الفلســطينية، وفــي مقــدمتها حــق العــودة  حركــة فتـــح فــي قطــاع غــزة تمســكها

 باعتباره حق طبيعي ومقدس، مشددًة على أنها لن تسمح بتمرير أي  محاولة للمس بالثوابت الوطنية.
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الحركــة فــي بيــان لهــا وصــل "الحيــاة الجديــدة" نســخة منــه، إلــى أن الشــعب الفلســطيني وبعــد  وأشــارت
ًا علـى النكبـة، يـزداد إصـرارًا علـى مواصـلة مسـيرة النضـال ولـن يستسـلم ولـن مرور ثمانيـة وسـتين عامـ

 يرفع الراية البيضاء".
وأكــدت علــى موقفهــا الــدائم بضــرورة إنهــاء االنقســام بأســرع وقــت وتوحيــد الجهــود، لنــتمكن مــن تحقيــق 

متها القــدس، وعاصــ 67إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة كاملــة الســيادة فــي حــدود الرابــع مــن حزيــران 
 وتحرير كافة األسرى وعودة الالجئين إلى ديارهم.

كما أكدت حركة فتح دعمهـا لكافـة خطـوات الـرئيس محمـود عبـاس "أبـو مـازن" السياسـية والدبلوماسـية 
والقانونية، داعيًة كافة أبنـاء الشـعب الفلسـطيني إلـى االلتفـاف حـول سياسـاته الحكيمـة ودعـم توجهاتـه، 

لـــى تصـــعيد المقاومـــة الشـــعبية ضـــد االحـــتالل واالســـتيطان، مطالبـــًة المجتمـــع كمـــا دعـــت حركـــة فـــتح إ
نصاف الشعب الفلسطيني.  الدولي بكافة دوله ومؤسساته بتحمل مسؤولياتهم وا 

قالـت إن  ،حركـة فـتح، عـن مراسـلها مـن غـزة رائـد الفـي، أن 16/5/2016الخلـيج، الشـارقة، وجاء في 
 هو حق مقدس ال تنازل عنه أو تفريط فيه.حق العودة كالحق في الحياة والحرية، و 

أن دولــة االحــتالل التــي خــدعت العــالم بمقولــة الديمقراطيــة هــي التــي تعــيش "فــي بيــان،  فــتح وأضــافت
النكبــــة الحقيقيــــة، إلصــــرارها علــــى نكــــران وجــــود وحــــق الشــــعب فــــي وطنــــه فلســــطين، وتســــييد الحــــرب 

وطالبــت، بريطانيــا االعتــراف بحــق  ."للبقــاءواالحــتالل واالســتيطان، والتمييــز العنصــري كاســتراتيجية 
ـــة االنتـــداب التـــي أرهصـــت إلنشـــاء  الشـــعب الفلســـطيني التـــاريخي فـــي وطنـــه فلســـطين، باعتبارهـــا دول
إسرائيل، واالعتـراف كـذلك بدولـة فلسـطينية علـى حـدود الرابـع مـن حزيـران بعاصـمتها القـدس الشـرقية، 

 يئتها التاريخية.كمرحلة أولى وكتعبير عن رغبة صادقة في تصحيح خط
 
 ة النكبةتبدأ من عدم اعترافه بجريم واالحتالليةطبيعة االحتالل العدوانية ": الشعبية" .15

ـــــت الجبهـــــة الشـــــعبية لتحريـــــر فلســـــطين، إن طبيعـــــة االحـــــتالل "العدوانيـــــة : أحمـــــد صـــــقر - غـــــزة قال
ـــه التاريخيـــة التـــي ارتكبهـــا بحـــق شـــعبنا، و واالحتالليـــة ـــدأ مـــن عـــدم اعترافـــه بجريمت تنكـــره لحقوقـــه، ر تب

 ".1948وممارسته التمييز العنصري بحق من تبقى في األراضي المغتصبة عام 
"، أن "مواجهــة النتـــائج المترتبــة علــى جريمـــة 21وأكــدت "الشــعبية" فــي بيـــان لهــا اطلعــت عليـــه "عربــي

النكبــةر تتطلــب تــوفير كــل مقومــات اســتمرار جــذوة النضــال والكفــاح مشــتعلة ضــد العــدو الصــهيوني"، 
ددة على أهميـة الحفـاظ علـى "وحـدة الشـعب الفلسـطيني وتماسـكه فـي كافـة أمـاكن تواجـده، وهـو مـا مش

 يتطلب طي صفحة االنقسام السوداء".



 
 
 
 

 

 16 ص                                              3935 العدد:        16/5/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

ودعــت الجبهــة مــا أســمتها "القيــادة المتنفــذة" فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، إلــى "التراجــع عــن نهــج 
بفشـــل هـــذا الـــنهج ومـــا ترتـــب عليـــه مـــن  التســـوية، الـــذي أضـــر بشـــعبنا وحقوقـــه ونضـــاله، واالعتـــراف

اتفاقيــات، وفــي مقــدمتها اتفــاق أوســلو، الــذي نــدعو إلــى الخــالص منــه"، مطالبــة الســلطة الفلســطينية 
نهــاء سياســة التفــرد والهيمنــة فــي  بـــ"مغادرة نهــج التســوية واالســتجداء، واللهــث وراء المبــادرة الفرنســية، وا 

 لتحرير".المؤسسات الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة ا
 15/5/2016"، 21موقع "عربي 

 
 غا: الشعب سيعود لوطنه وحق العودة حق أصيل ال يمكن التنازل عنهاآل .16

مســيرة انطلقــت مــن ميــدان ب 68أحيــا فلســطينيو قطــاع غــزة ذكــرى النكبــة : عبــد الهــادي عوكــل -غــزة 
 .ر األمم المتحدةالجندي المجهول وسط مدينة غزة بدعوى من القوى الوطنية واإلسالمية باتجاه مق

للنكبة،  68وألقى الكلمة المركزية في المسيرة زكريا األغا رئيس اللجنة الوطنية العليا إلحياء الذكرى الـ
عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، مؤكــدًا خاللهــا علــى تمســك الشــعب الفلســطيني بكــل أطيافــه 

 بالثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة.
: "إن شعبنا الفلسطيني لم ولن ينسى وطنه فلسطين، وفـي كـل عـام فـي ذكـرى النكبـة يشـدد علـى لاوق

تمسكه بوطنه وأرضه، وأن الشعب سيعود لوطنـه بكـل الطـرق المتاحـة. وأضـاف، لـيعلم كـل العـالم أن 
 .الشعب الفلسطيني لن يرضى بدياًل عن وطنه، وأن حق العودة حق أصيل

نا فـــي داخـــل الـــوطن وفـــي داخـــل الخـــط األخضـــر والالجئـــين فـــي مخيمـــات وأبـــرق التحيـــة ألبنـــاء شـــعب
"سنواصل العمل مـع كـل األطـراف المعنيـة وقال الشتات خاصة في سوريا بمخيم اليرموك المحاصر، 
 وقت ممكن". أقربهذه المخيمات في  إعمارلوضع حد لمعاناتهم وعودتهم إلى مخيماتهم وا عادة 

تحمــل مســؤولياتها لتعمــل جاهـــدة علــى إنهــاء االنقســام وتحقيـــق مــن جهــة أخــرى، دعــا الفصـــائل إلــى 
الوحــدة الفلســطينية، وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تضــم الجميــع، تعمــل علــى إعــادة وحــدة المؤسســات 

وتعــد إلجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية  العالقــة،والــوزارات بــين شــقي الــوطن وتحــل جميــع الملفــات 
والتأكيـد علـى أن منظمـة  حقيقيـة،على أسس ديمقراطية وشـراكة  ومجلس وطني لنعيد بناء المؤسسات
 التحرير هي البيت للكل الفلسطيني.

 15/5/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 االحتالل يزعم اعتقال مشتبهين في العبوة الناسفة في حزما .17
ين اثنـــين فـــ ي زرع العبـــوة القـــدس: زعمـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي أنهـــا ألقـــت القـــبض علـــى مشـــتبه 

الناســفة بــالقرب مــن بلــدة حزمــا، يــوم الحــادي عشــر مــن الشــهر الجــاري، مــا أدى إلــى إصــابة جنــدي 
وقالــت الشــرطة والجــيش و"الشــاباك" اإلســرائيليين فــي بيــان مشــترك: إنــه تــم  إســرائيلي بجــروح عميقــة.

في الحـادي عشـر  اعتقال فلسطينيين اثنين مشتبهين بالضلوع في زرع عبوات ناسفة بالقرب من حزما
  من الشهر الجاري، انفجرت إحداها وأصابت جنديًا بجروح خطيرة.

 ولم يكشف البيان عن اسمي المعتقلين.
 16/5/2016األيام، رام هللا، 

 

 "الجبهة الشعبية" تقاطع فعالية إحياء ذكرى النكبة في رام هللا .18
، مقاطعتهــا للفعاليــة المركزيــة التــي أكــدت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين: إيهــاب العيســى - رام هللا

وعــزت الجبهــة فــي  للنكبــة الفلســطينية. 68ُنظمــت فــي رام هللا اليــوم األحــد إلحيــاء الــذكرى الســنوية الـــ 
بيان لها، يوم األحد، ذلـك إلـى احتـواء االحتفـال المركـزي علـى أغـاني احتفاليـة ال تعب ـر عـن مضـمون 

 طـــل كـــل عـــام بظاللهـــا الســـوداء علـــى شـــعبنا الفلســـطيني".هـــذه المناســـبة الحزينـــة، التـــي قالـــت إنهـــا "ت
وشددت الجبهة على أن إحياء ذكرى النكبة بمآسيها يجب أن تتم بطريقة نضالية تنسجم معها، تأكيدًا 

 على حق العودة، وثوابت شعبنا.
 15/5/2016قدس برس، 

 
 : ال يمكن الوثوق بفرنسا ومبادرتها"اليونسكو"تذرع بقرار ي نتنياهو .19

كررت إسرائيل أمس رفضها االقتراح الفرنسي بعقد مؤتمر دولي لتحريك : أسعد تلحمي –صرة النا
العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وعلق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل 
االجتماع األسبوعي لحكومته بعد دقائق من لقائه في القدس المحتلة وزير الخارجية الفرنسي مارك 
أييرو، رفض االقتراح الفرنسي على شماعة "عدم نزاهة فرنسا" في أعقاب تصويتها قبل أسبوعين في 
"منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" )يونيسكو( على قرار "ينفي العالقة التاريخية بين 

صويت فرنسا أتاح الشعب اليهودي وجبل الهيكل )المسجد األقصى(". وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية أن ت
إلسرائيل حجة قوية لتبرير رفضها التحرك الفرنسي، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل 

 فالس سيصل إلى إسرائيل نهاية األسبوع في محاولة أخرى إلقناعها بالعدول عن رفضها.
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رنســا وأبلغتــه أن وقــال نتنيــاهو فــي تصــريحاته لوســائل اإلعــالم: "التقيــت هــذا الصــباح وزيــر خارجيــة ف
تصويت فرنسا إلى جانب القـرار الفضـائحي لمنظمـة يونيسـكو الـذي ال يعتـرف بالعالقـة التاريخيـة منـذ 
آالف السنين بين الشعب اليهودي وجبل الهيكل، يلقي بظالله على نزاهة المنتدى الذي تحـاول فرنسـا 

 هتم شخصيًا كي ال يتكرر".عقده، ورد علي  بالقول إن هذا الموقف نجم عن سوء تفاهم، وأنه سي
وأضـــاف أنـــه أوضـــح للـــوزير أن المبـــادرة الفرنســـية ليســـت حـــاًل للســـالم، وأن الطريـــق الوحيـــدة للســـالم 
الحقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين هي من خالل المفاوضات المباشرة بيننا وبينهم بال شروط مسبقة، 

روب بهـــدف االمتنـــاع عـــن مناقشـــة أســـاس وأي حـــل آخـــر ُيبعـــد الســـالم ويمـــنح الفلســـطينيين نافـــذًة للهـــ
 الصراع المتمثل برفض االعتراف بإسرائيل".

وأردف أنــه مــن خــالل المفاوضــات المباشــرة، حققــت إســرائيل الســالم مــع مصــر واألردن، مضــيفًا أن 
السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس )أبو مازن( "يواصالن التحدث إلى جمهورهما عـن إسـرائيل 

ل الخــط األخضــر، ويربيــان شــعبهما علــى أن يافـا والقــدس وبئــر الســبع تابعــة لهــم، وأنهــم الصـغيرة داخــ
سيعودون إليها. لكن هذا لن يحصل. إنهم يعرفون أنه لن يحصل... وعلى المجتمـع الـدولي أن يقـول 

 رأيه في هذا الموضوع".
لمشـاركة فـي مـؤتمر دولـي واعتبرت أوساط سياسية حديث نتنياهو تأكيـدًا جديـدًا أن إسـرائيل ال تعتـزم ا

تخطط له فرنسا. وأبرزت وسائل اإلعالم العبرية في عناوينهـا أن نتانيـاهو لـم يتـردد فـي تـوبيخ الـوزير 
الفرنسي الضيف على موقف بالده، ما اضطره إلـى تقـديم االعتـذار، متعهـدًا تصـحيح الخطـأ. وكتبـت 

"إنمـــا هـــو موقـــف تكتيكـــي يـــراد منـــه "معـــاريف" أن إســـرائيل لـــم تقتنـــع بـــأن االعتـــذار الفرنســـي صـــادق 
مصـــالحة إســـرائيل ومحاولـــة إقناعهـــا بالمشـــاركة فـــي المـــؤتمر". وأضـــافت أن إســـرائيل تســـتمد رفضـــها 
المبادرة الفرنسية أيضًا من عدم حماسة الواليات المتحدة للمشروع الفرنسي، وأنه ليس واضـحًا بعـد مـا 

 إذا كانت الواليات المتحدة ستشارك فيه.
 16/5/2016دن، الحياة، لن

 
 زوجنتنياهو يلوح بضم ليبرمان لحكومته للضغط على هرت .21

ـــل  -القـــدس  ـــال رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية، بنيـــامين نتنيـــاهو، فـــي جلســـة لرؤســـاء الكت "وكـــاالت": ق
نـه بصـدد إيجـاد  المشاركة في االئتالف، إنه ينـوي دعـوة أفيغـدور ليبرمـان علنـًا لالنضـمام للحكومـة، وا 

 قاعد لليهود المهاجرين من روسيا، كإغراء لحزب "إسرائيل بيتنا".حل لمشاكل الت
وأبــدى نتنيــاهو تفــاؤاًل بشــأن ضــم ليبرمــان للحكومــة، وقــال: إن المفاوضــات مــع "المعســكر الصــهيوني" 

ن احتمال ضم األخير لالئتالف الحكومي ضعيفة جدًا.  ليست على ما يرام وا 
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ئيل بيتنا" شككوا في تصريحات نتنياهو، واعتبرها أغلبهم غير أن العديد من أعضاء الليكود ومن "إسرا
مجرد محاولة للضغط على زعيم المعارضة و"المعسـكر الصـهيوني"، إسـحق هرتسـو ، لالنضـمام إلـى 
الحكومــة، رغــم المعارضــة الداخليــة التــي يواجههــا مــن قبــل متنفــذين فــي الحــزب، علــى رأســهم منافســته 

ي، فقبـل أيـام فقـط، قـال نتنيـاهو لـوزراء الليكـود: إن "ليبرمـان ال شيلي يحيموفيتش وحليفتـه تسـيبي ليفنـ
 يريد االنضمام للحكومة فيما ال يستطيع هرتسو  فعل ذلك".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مطلع في الليكود قوله: إن "احتماالت انضمام ليبرمـان للحكومـة 
لـى حكومـة اليمـين، لفعـل ذلـك منـذ زمـن"، ضعيفة جدًا، ألن طلباته مستحيلة، ولو أنه أراد االنضمام إ

ويشــار إلــى أن ليبرمــان صــر ح قبــل نحــو شــهرين بمحاولــة لضــمه للحكومــة عــن طريــق وزيــر الداخليــة، 
أرييــه درعــي، وأكــد المصــدر المقــرب مــن نتنيــاهو أن "المحــاوالت لضــم هرتســو  وليبرمــان للحكومــة لــم 

د، لكــن تبــين لنــا الحقــًا أن البيــد ال يمكــن أن تتوقــف منــذ يــوم إعالنهــا، وحاولنــا كــذلك ضــم يــائير البيــ
 ينضم للحكومة أبدًا".  

وفــي حــال رغــب نتنيــاهو فــي ضــم ليبرمــان، فــإن عليــه االســتجابة لقائمــة طويلــة مــن الطلبــات باهظــة 
الثمن، وعلى رأسها التطرف في السياسات األمنية ومواجهة أحزاب الحريديم وخوض مواجهات عديدة 

 على الساحة الدولية.
وصر ح ليبرمان قبل نحو شهرين بأنه لن يفاوض سرًا، وأعلن طلباته على المأل، وكان أولها الحصول 
علــى حقيبــة الــدفاع مــن موشــيه يعــالون وتغييــر سياســة إســرائيل األمنيــة لتكــون أكثــر تطرفــًا وعدوانيــة، 

بقــوة أكبـر لمنــع وبحسـبه، علـى إســرائيل العـودة إلـى زمــن االغتيـاالت المنظمـة لقــادة "حمـاس"، والعمـل 
ـــــاء آالف الوحـــــدات  ـــــى بن ـــــات، والمصـــــادقة عل ـــــذي العملي ســـــلطة "حمـــــاس" فـــــي القطـــــاع، وا عـــــدام منف
االســــتيطانية، ومنــــع المحكمــــة العليــــا مــــن إلغــــاء قــــرار لجنــــة االنتخابــــات المركزيــــة حــــول شــــطب أحــــد 

 األحزاب، ويهدف من خاللها إلى شطب التجمع الوطني الديمقراطي بشكل خاص.
 16/5/2016هللا،  األيام، رام

 
 اإلسرائيليين نتنياهو يتهم طهران بالتحضير لـ"محرقة أخرى" ضد   .21

اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو إيـران بالتحضـير لــ"محرقة أخـرى ضـد : 21عربي -لندن
 الشعب اليهودي"، وذلك على خلفية تنظيم طهران لمسابقة الرسوم السنوية إلنكار المحرقة.

موقع "ذ تايم أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله للوزراء في اجتماعهم األسـبوعي، األحـد، إن إيـران ونقل 
"تنكــر المحرقــة وتســخر مــن المحرقــة وتحضــر لمحرقــة أخــرى"، وأضــاف، "وأعتقــد بــأن علــى كــل بلــدان 
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يـران وتـابع نتنيـاهو بـالقول إن مشـكلة إسـرائيل مـع إ العالم الوقوف وشـجب ذلـك بصـورة ال لـبس فيهـا".
 "ليست فقط سياستها التخريبية والعدوانية في المنطقة، بل أيضا مع القيم التي تستند عليها".

 15/5/2016، "21موقع "عربي 
 
ن خالف القيادة السياسية يعلون لضباط .22  الجيش اإلسرائيلي: واصلوا خطابكم النقدي وا 

األحد، خطاًبا في مقـر  قيـادة الجـيش موشيه يعلون، مساء  اإلسرائيلي   دفاعألقى وزير ال: الطيب غنايم
ياسـية  فـي إسـرائيل، مطالًبـا قيـادة -اإلسرائيلي  )هكرياه( في مدينة تل ًدا القيـادة الس  أبيب، انتقد فيـه مجـد 

ـاب   ياسـي ة، آتًيـا بمثـالين: إعـدام الش  ن جاءت خالًفا لآلراء القيادة الس  الجيش االستمرار بإدالء آرائها، وا 
ــر  يف، الــذي كــان ملًقــى علــى األرض ال يــأتي بحركــة، مــن قبــل الجنــدي  إليئــور أزريــاهر عبــد الفت ــاح الش 

ابط يئير غـوالن، الـذي  ، الض  واالنتقادات الالذعة التي طالت نائب قائد هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي 
ة صر ح خالل مراسم إحيـاء ذكـرى الهولوكوسـت، أن  إسـرائيل تتواجـد فـي مرحلـة شـبيهة ومثيلـة بالمرحلـ

ــازي  فيهــا، مــا أد ى لســيل مــن االنتقــادات  التــي تواجــدت فيهــا ألمانيــا، قبيــل صــعود وهيمنــة الحــزب الن 
ســــة" )الهولوكســــت( فــــي الخطــــاب  ، النتقــــاده "البقــــرة المقد  ياســــي  ــــف الط يــــف الس  اإلســــرائيلي ة مــــن مختل

.  اإلسرائيلي 
ا على تصريحات يعلون، استدعى نتنيـاهو، وزيـر الـ تـه، لالجتمـاع بـه صـباح الغـد، فـي حكوم دفاعورد 

ياســــي ة  بهــــدف االستيضــــاح منــــه بشــــأن أقوالــــه، مــــا يعتبــــر تصــــعيًدا ال يســــتهان بــــه بــــين القيــــادتين الس 
 والعسكري ة في إسرائيل. 

وكانــت قــد بــرزت فــي األســـابيع األخيــرة خالفــات كبيــرة ومتناقضــة فـــي المواقــف بــين رئــيس الحكومـــة 
، دفاعجهـة وبـين كبـار المسـؤولين فـي جهـاز األمـن، وبيـنهم وزيـر الـاإلسرائيلي ة، بنيامين نتنياهو، مـن 

موشــيه يعلــون، ورئــيس أركــان الجــيش، غــادي آيزنكــوت، ونائبــه يئيــر غــوالن. ويبــدو بشــكل واضــح أن  
اختالف مواقف نتنياهو عن قادة جهاز األمن، جاءت بسـبب سـعيه إلـى مواصـلة الت عبيـر عـن مواقـف 

 رائيلي  واليمين المتطر ف.جمهور ناخبيه في اليمين اإلس
ــن يــأتمرون بــأمركم: واصــلوا قــول مــا  ًدا، مــنكم وم  وقــال يعلــون: "أيًضــا، هــذا المســاء، أعيــد طلبــي مجــد 

اسة في الخطاب اإلسرائيلي.عيختلج بصدوركم"، في إشارة لتشجيع ي  لون الت طر ق لمواضيع تعتبر حس 
ن  ياق ذاته "قوموا باألمر وا  ، وحت ـى وأضاف في حديثه عن الس  كانت األقوال ال تنتمي للتي ار المركـزي 

." ياسي   إن خالفت األفكار والمواقف التي تبن تها القيادة العليا أو المستوى الس 
دوا، ال تهابوا. واصلوا كونكم شجعاًنا، ليس فقط في ميدان الحرب،  وواصل يعلون: "ال تخافوا، ال تترد 

ن ما حول طاولة المباحثات".  وا 
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ن إلى أن  الجيش الجي د هو ذلك الجيش الذي ال يخاف قادته، صغاًرا وكبـاًرا فـي الد رجـة، وخلص يعلو 
 من اإلدالء بآرائهم، دون أن يحسبوا حساب األمر.

، بنيــامين نتنيــاهو، علــى أقــوال يعلــون "نتنيــاهو يمــنح الجــيش،  وعق ــب مكتــب رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي 
عم الكامل. رئيس ا لحكومـة حـازم برأيـه أن  المقارنـة مـع ألمانيـا الن ازي ـة كانـت غيـر ضب اطه وجنوده، الد 

ولي ــة. ضــب اط الجــيش  ــاحة الد  الئقــة، فــي توقيــت غيــر مناســب، وســب بت إلســرائيل ضــرًرا كبيــًرا فــي الس 
ة، وفي موضوعات من اختصاصهم. الجيش اإلسرائيلي  هـو  يقولون رأيهم بحري ة، في منتديات مختص 

عب الذي يتو  اخلي ة".جيش الش  قوط في الن زاعات الد   ج ب الحفاظ عليه من الس 
ياسـي ة والقيـادات العسـكري ة اإلسـرائيلي ة، علـى  ر يعلون الت ط رف اآلخذ في االزدياد فـي األوسـاط الس  وفس 
. تسـر ب قسـم مـن هـذه األقلي ـة  أن ه يعود "ألقلي ة متطر فة تعمل ميداني ا وفي شبكات الت واصل االجتماعي 

لت ي ــار المركــزي  فــي المجتمــع، تحــت عبــاءة مضــل لة، فــي محاولــة منــه للتــأثير علــى شخصــي ة وقــيم إلــى ا
."  الجيش اإلسرائيلي 

وخلص يعلون إلى أن  "هذا هـو صـراع ال مثيـل لـه، لرب مـا األكثـر حيوي ـة وأهمي ـة منـذ سـنين، لـيس فقـط 
ن ما على صورة المجتمع اإلسرائي ، وا  ".على صورة الجيش اإلسرائيلي   لي 

 15/5/2016، 48عرب 
 
 بمبادرة بينيت: برنامج دراسي حول القدس بدون العرب .23

يعكــف موظفــون فــي وزارة التربيــة والتعلــيم اإلســرائيلية علــى وضــع برنــامج دراســي حــول : بــالل ضــاهر
مدينة القـدس، بـادر إليـه وزيـر التربيـة والتعلـيم نفتـالي بينيـت. ويتبـين مـن هـذا البرنـامج أنـه يكـاد يخلـو 
مــن ذكــر العــرب الفلســطينيين فــي القــدس المحتلــة، ســواء مــن حيــث الوجــود العربــي أو التــاريخ العربــي 

يوم االثنـين، عـن البرنـامج الدراسـي الجديـد حـول القـدس، الوكشفت إذاعة الجيش اإلسرائيلي،  للمدينة.
نـامج الدراسـي بحيث سيتم دمجه في عدد من المواضيع الدراسية. وفي الوقت الذي يعتبر فيه هذا البر 

القدس "موحدة" وال يعترف باالحتالل، فإنه يكاد ال يأتي على ذكر العـرب الفلسـطينيين الـذين يشـكلون 
 ثلث سكان المدينة، وال ُيذكرون في الستين صفحة لهذا البرنامج سوى عشر مرات.

الم وعالقتـه لب المعلمون، في إطار هذا البرنامج، تدريس بمستوى "معرفة أولية" فقـط حـول "اإلسـاوط
بالقدس"، بينما التطرق إلى الصراع في القدس غائب عموما ويذكر في إطار "المكانـة الدوليـة" للقـدس 

 فقط.
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ويصور هذا البرنامج الدراسي في سياق "الفسيفساء البشري في المدينة" من خالل الحديث عن أحيـاء 
ن والحريـديم، وأنـه "ثمـة أهميـة لإلشـارة في القدس الغربية يسكنها اليهـود األشـكناز والشـرقيون والمتـدينو 
 إلى أن األحياء التي اختيرت تمثل مجمل الهويات في القدس".

ويوجــه هــذا البرنــامج تالميــذ الصــف الخــامس والســادس، فــي إطــار دراســة موضــوعي التــوراة والتــاريخ، 
تروني الـذي يوجـه إلى "الهيكل" و"الجبل المقدس" في إشارة إلى الحرم القدسي. كذلك فإن الموقع االلك

التالميــــذ إليــــه مــــن أجــــل اســــتقاء معلومــــات، تــــابع لجمعيــــة تــــنظم اقتحامــــات للحــــرم القدســــي والمســــجد 
 األقصى.

وتتحــدث المعلومــات التــي توفرهــا هــذه الجمعيــة عــن بنــاء "الهيكــل" وأن "الرحلــة لــم تصــل إلــى نهايتهــا، 
 بأن يبنى الهيكل بسرعة في أيامنا".

 16/5/2016، 48عرب 
 
 فتنة في الحرم الشريف إشعالالشيخ يوسف دعيس يمارس التحريض ويحاول : انجندلم .24

، ان يكــون األحــداوفيــر جنــدلمان عصــر اليــوم  اإلســرائيلينفــى المتحــدث باســم رئــيس الــوزراء  :رام هللا
 هناك فتوى من حاخامات إسرائيليين للنساء اليهوديات بإرضاع أطفالهن داخل المسجد األقصى.

ن علــى موقــع التواصــل االجتمــاعي "تــويتر" الخــاص بـــ"القدس" دوت كــوم، بعــد نشــرها وجــاء رد جنــدلما
الشـــيخ يوســـف دعـــيس قـــال فيهـــا " إن حاخامـــات إســـرائيليين أفتـــوا للنســـاء  األوقـــافتصـــريحات لـــوزير 

 اليهوديات بإرضاع أطفالهن داخل المسجد األقصى"، معتبرا ذلك استباحة علنية للمسجد.
 فتنة في الحرم الشريف. إشعالوسف دعيس، بانه يمارس التحريض ويحاول واتهم جندلمان الشيخ ي

 15/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 يديعوت أحرونوت: نائبان فقط من المعسكر الصهيوني يؤيدان االنضمام إلى الحكومة .25

واب قـد بـي ن أن اثنـين فقـط مـن نـ ،أجرت صحيفة "يديعوت أحرنـوت" مسـح: برهوم جرايسي - الناصرة
أعلنوا تأييـدهم لالنضـمام إلـى حكومـة نتنيـاهو، بينمـا ثالثـة آخـرون،  24كتلة "المعسكر الصهيوني" الـ 
منهم،  11حكومة نتنياهو، وقال  إلىنائبا أعلنوا رفضهم لالنضمام  19قالوا إنهم لم يقرروا بعد. مقابل 
 الحكومة، فإنهم لن ينضموا لها. إلىإنهم حتى لو تقرر االنضمام 

 16/5/2016، د، عم انالغ
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 حزب الليكود يرفض انضمام حزب العمل للحكومة .26
أعرب الوزير من حـزب "الليكـود" زئيـف إلكـين، رفضـه ضـم حـزب "العمـل" : برهوم جرايسي - الناصرة

ــرت  إلـى الحكومـة، وتبعتـه بـذلك نائبـة وزيـر الخارجيـة تسـيبي حوطـوبيلي مـن حـزب "الليكـود"، التـي ذك 
 الحازم بعدم الشراكة مع حزب "العمل". رئيس حزبها بالموقف

 16/5/2016، الغد، عم ان
 
 تبني مدينة إلكترونية بصحراء النقب "إسرائيل": "واشنطن بوست" .27

تقـــوم إســـرائيل حاليـــا بجمـــع أفضـــل المهـــارات فـــي الجـــيش والمؤسســـات األكاديميـــة وشـــركات القطـــاع 
ء النقــب، لبنــاء مدينــة إلكترونيــة الخــاص، فــي مســاحة ال تزيــد علــى بضــعة كيلــومترات مربعــة بصــحرا

وقال تقرير لصحيفة واشنطن بوست األمريكيـة إنـه  وتعزيز مكانة إسرائيل كقوة رقمية كبيرة في العالم.
ال توجـــد دولـــة أخـــرى فـــي العـــالم غيـــر إســـرائيل تقـــوم بالـــدمج بـــين خبراتهـــا اإللكترونيـــة فـــي المجـــاالت 

أن ترتيب إسرائيل في االستثمار في قطـاع شـركات  العسكرية واألكاديمية الحكومية والخاصة، مضيفا
 األمن اإللكتروني الخاصة هو الثاني بعد الواليات المتحدة.

وأضــاف التقريــر أن إســرائيل لــم تتعهــد فقــط بصــد  آالف الهجمــات اليوميــة مــن قبــل قراصــنة اإلنترنــت 
وعـدت ببنـاء قطاعهـا فحسب، بـل  -من شبكة توزيع الكهرباء إلى الصرافات اآللية-ضد كل منشآتها 

 اإللكتروني التجاري وتحويله إلى قوة اقتصادية.
 قدرة هجومية

وأشــار التقريــر إلــى أن إســرائيل وصــلت مــن دون أي ضــجة إلــى أقصــى مســتويات التحــديث والتطــور 
ـــراق شـــبكات أعـــدائها. وأعـــاد  ـــة، بتطويرهـــا أســـلحة حاســـوب شـــبحية الخت ـــة الهجومي لقـــدرتها اإللكتروني

سـرائيل أطلقتـا معـا أكثـر األسـلحة اإللكترونيـة تـدميرا فـي العـالم التقرير لألذها ن أن الواليات المتحـدة وا 
 حتى اليوم، وهو فيروس "ستكسنت" الذي خرب مرفق التخصيب النووي بمفاعل ناتانز في إيران.

ن "إسرائيل لن تستطيع بناء شبكة تجسس إلكترونية بالحجم الذي يمكن أن تبينه أمريكا، لكن خوفها م
 التهديد اإللكتروني أكبر من خوفها من انتهاك الخصوصية، على عكس الواليات المتحدة"

وأوردت الصــحيفة أن إســرائيل تتفــوق علــى الواليــات المتحــدة فــي قــدرتها علــى التنســيق بــين قطاعاتهــا 
بســـبب حجـــم الدولـــة وتاريخهـــا وثقافتهـــا -المختلفـــة، وأن جميـــع القطاعـــات فـــي إســـرائيل لـــديها الرغبـــة 

فــي التعــاون والعمــل معــا تحــت إدارة مركزيــة قويــة، بينمــا األمــر فــي أمريكــا علــى عكــس  -وجغرافيتهــا
 ذلك.
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ونسبت إلى رئيس المكتب اإللكتروني الوطني في إسرائيل إفياتار ماتانيا قوله إن إسرائيل تختلف عن 
دة "هنا واآلن"، باإلضـافة أمريكا في أن لديها "أعداء أكثر"، وأنها تعي أن التهديدات اإللكترونية موجو 

إلــى أن أكثــر جوانــب الثقافــة اإلســرائيلية فــي االبتكــار موجــودة فــي الحقــل اإللكترونــي. و"إننــا ال ننظــر 
للقـــدرات اإللكترونيـــة كتهديـــد يجـــب تخفيفـــه فحســـب، بـــل كمـــورد اقتصـــادي تجـــب رعايتـــه". وهـــذه هـــي 

 اء النقب.اإلستراتيجية التي تأسست عليها المدينة اإللكترونية في صحر 
 تجميع المجاالت

كجـزء  2014وستضم هذه المدينة كـال مـن فريـق االسـتجابة اإللكترونيـة السـريعة الـذي بـدأ إنشـاؤه عـام 
من هيئة األمن اإللكتروني الوطنية المسؤولة عـن حمايـة جميـع الـنظم فـي القطـاع الخـاص، و"الوحـدة 

لي الشـــين بيـــت، وجامعـــة بـــن غوريـــون " العســـكرية للهجمـــات اإللكترونيـــة، وجهـــاز األمـــن الـــداخ8200
 بالنقب التي تعتبر أفضل جامعة في إسرائيل لألمن اإللكتروني.

وقالــت واشــنطن بوســت إن إســرائيل لــن تســتطيع بنــاء شــبكة تجســس إلكترونيــة بــالحجم الــذي يمكــن أن 
عكـس تبنيه أمريكا، لكن خوفها من التهديد اإللكتروني أكبر من خوفها من انتهاك الخصوصية علـى 

الواليــات المتحـــدة، كمــا أنهـــا ترغــب فـــي أن تخشــاها دول المنطقـــة باعتبــار أن مهاراتهـــا فــي القرصـــنة 
وأوضحت أيضا أن األمن بالنسبة إلسرائيل أمر مركزي لبقائها، حيث إن  والتجسس متطورة ومتجددة.

الي إكمـال دورة مطلـوب منـه بعـد إكمالـه التعلـيم العـ -باستثناء اليهـود المتطـرفين والعـرب-كل مواطن 
فـــي الخدمـــة العســـكرية، وأن أفضـــل التالميـــذ فـــي علـــوم الحاســـوب والرياضـــيات يـــتم إلحـــاقهم بوحـــدات 

 عاما. 14النخبة اإللكترونية العسكرية منذ أن يبلغوا من العمر 
 15/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حركة إسرائيلية جديدة تطالب بفصل البلدات الفلسطينية عن القدس .28

كشـــفت مصـــادر إعالميـــة عبريـــة النقـــاب عـــن انطـــالق نشـــاطات حركـــة : إيهـــاب العيســـى -ة  الناصـــر 
قريـة وبلـدة  22إسرائيلية جديدة أطلقت علـى نفسـها اسـم "حركـة إنقـاذ القـدس اليهوديـة"، تهـدف إلخـراج 

 فلسطينية خارج حدود مدينة القدس المحتلة، والتي تعتبر جزء من قرى وبلدات القدس المحتلة .
الحركــة التــي أعلنــت عــن بــاكورة نشــاطاتها يــوم األحــد، فــي مختلــف المــدن والقــرى فــي الــداخل وتــدعي 

وفي القدس المحتلة والمستوطنات اإلسـرائيلية بالضـفة الغربيـة المحتلـة،  1948الفلسطيني المحتل عام 
س في المائـة مـن الهجمـات الفلسـطينية التـي اسـتهدفت جنـودا ومسـتوطنين خـالل انتفاضـة القـد 60أن 

 الماضي، انطلقت من هذه القرى. أكتوبرالمتواصلة منذ تشرين أول/ 
 15/5/2016قدس برس، 
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 تضاعف عدد الفلسطينيين تسع مرات منذ النكبة: لإلحصاء المركزي الجهاز  .29
استعرضت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني، من خالل األرقام والحقائق والمعطيات 

واحي الجغرافية والديمغرافية واالقتصادية أوضاع الشعب الفلسطيني بمناسبة التاريخية والحالية من الن
الذكرى الثامنة والستين لنكبة فلسطين والذي يصادف الخامس عشر من أيار، وذلك على النحو 

 :اآلتي
حالل سكاني عبرت أحداث نكبة فلسطين وما تالها من تهجير حتى : النكبة: تطهير عرقي وا 

عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، وتشريد  1967أراضي فلسطين في عام  احتالل ما تبقى من
ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة،  800نحو 

فضاًل عن تهجير اآلالف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقاءهم داخل نطاق األراضي التي 
مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية  1.4وذلك من أصل أخضعت لسيطرة إسرائيل، 

 قرية ومدينة فلسطينية. 1300في  1948عام 
قرية ومدينة، حيث  774وتشير البيانات الموثقة أن اإلسرائيليين قد سيطروا خالل مرحلة النكبة على  

مذبحة ومجزرة  70رائيلية أكثر من قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت القوات اإلس 531قاموا بتدمير 
 ألف فلسطيني خالل فترة النكبة.  15بحق الفلسطينيين وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 

ر عدد د   قُ : مرات تسععام على النكبة تضاعف الفلسطينيون  68الواقع الديمغرافي: بعد 
يعني أن عدد الفلسطينيين مليون نسمة، وهذا  12.4بحوالي  2015الفلسطينيين في العالم نهاية عام 

. وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين المقيمين حاليا 1948مرة منذ أحداث نكبة  8.9في العالم تضاعف 
في فلسطين التاريخية )ما بين النهر والبحر( فإن البيانات تشير إلى أن عددهم قد بلغ في نهاية عام 

مليون وذلك بحلول نهاية عام  7.1هم نحو يبلغ عدد أنمليون نسمة، ومن المتوقع  6.2حوالي  2015
 وذلك فيما لو بقيت معدالت النمو السائدة حاليًا.  2020

 %42.8وتظهر المعطيات اإلحصائية أن نسبة الالجئين الفلسطينيين في فلسطين تشكل ما نسبته 
ئين ، كما بلغ عدد الالج2015من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين نهاية العام 

مليون الجئ  5.59، حوالي 2015يناير للعام كانون الثاني/ في األول من  األونرواالمسجلين لدى 
مخيمات  10مخيمًا تتوزع بواقع  58من الالجئين الفلسطينيين في  %28.7فلسطيني. يعيش حوالي 

 8، ومخيمًا في الضفة الغربية 19مخيمًا في لبنان، و 12، وةمخيمات في سوري 9في األردن، و
 مخيمات في قطاع غزة.

وتمثل هذه التقديرات الحد األدنى لعدد الالجئين الفلسطينيين باعتبار وجود الجئين غير مسجلين،  
حتى عشية حرب حزيران  1949إذ ال يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 



 
 
 
 

 

 26 ص                                              3935 العدد:        16/5/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

 1967ين رحلوا أو تم ترحيلهم عام وال يشمل أيضا الفلسطينيين الذ ،" األونروا"حسب تعريف  1967
 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا الجئين أصال. 

مليون  2.9منهم  2015مليون نسمة في نهاية عام  4.8 كما قدر عدد السكان في فلسطين بحوالي
مليون في قطاع غزة. من جانب آخر بلغ عدد السكان في محافظة  1.9في الضفة الغربية وحوالي 

يقيمون في ذلك الجزء من  %62.1، منهم حوالي 2015ألف نسمة في نهاية العام  423لي القدس حوا
(. وتعتبر J1) 1967المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام 

الخصوبة في فلسطين مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حاليًا في الدول األخرى، فقد وصل 
في الضفة الغربية  3.7مولود، بواقع  4.1( في فلسطين 2013-2011الخصوبة الكلية للفترة ) معدل

 في قطاع غزة. 4.5و
بلغت  :الكثافة السكانية: نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتاااا بالسكان 

في  2فرد/كم 513واقع ب 2فرد/ كم 789حوالي  2015الكثافة السكانية في فلسطين في نهاية العام 
في قطاع غزة، أما في إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في نهاية  2فرد/كم 070,5الضفة الغربية و

 من العرب واليهود. 2فرد/كم 391حوالي  2015العام 
بلغ عدد : المستعمرات: الغالبية العامى من المستعمرين يقيمون في القدس بغرض تهويدها

 413في الضفة الغربية  2014والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في نهاية العام المواقع االستعمارية 
بؤرة استعمارية، إلى ذلك صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في  119مستعمرة و 150موقع، منها 

وحدة سكنية في محافظات الضفة الغربية عدا تلك التي تمت  4,500على بناء أكثر من  2015العام 
يها في القدس، في الوقت الذي ال تسمح فيه سلطات االحتالل للفلسطينيين من البناء المصادقة عل

وتضع كافة العراقيل األمر الذي يشدد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة 
من مساحة الضفة الغربية والتي ما  %60في القدس والمناطق المسماة )ج( والتي تزيد مساحتها عن 

ت تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة، باإلضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من زال
من مساحة الضفة الغربية، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ  12%

ون من المستعمرين يسكن %48، ويتضح من البيانات أن حوالي 2014مستعمرًا نهاية العام  599,901
مستعمرًا في القدس  210420مستعمرًا منهم  286,997في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 

J1  ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام(
ل كل مستعمرًا مقاب 21(، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 1967
 100مستعمرًا مقابل كل  69فلسطيني، في حين بلغت أعالها في محافظة القدس حوالي  100

 فلسطيني.
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 %85أكثر من  إسرائيلتستغل : من أرض فلسطين التاريخية %85اليهود يسيطرون على أكثر من 
الي ، ولم يتبقى للفلسطينيين سوى حو 2كم 27,000من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 

من إجمالي السكان في فلسطين  %48فقط من مساحة األراضي، وبلغت نسبة الفلسطينيون  15%
االحتالل اإلسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض  أقامالتاريخية، وقد 

والي م على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر االحتالل اإلسرائيلي على ح1,500يزيد عن 
من مساحة  %90كثر من أعلى  إسرائيل، كما تسيطر ²كم 365من مساحة القطاع البالغة  24%

 من إجمالي مساحة الضفة الغربية. %29غور األردن والذي يشكل ما نسبته 
يعاني الشعب : من المياه المتدفقة من األحواض الجوفية %85االحتالل اإلسرائيلي يسيطر على 

الوضع  أن إالعوب المنطقة العربية من ندرة المياه ومحدودية مصادرها، الفلسطيني كغيره من ش
المائي الفلسطيني يتصف بخصوصية تختلف عن باقي دول العالم والمتمثل بوجود االحتالل 
اإلسرائيلي الذي يسيطر على معظم مصادر المياه الموجودة ويحرم الفلسطينيين من حقهم في 

لحصول على مصادر بديلة، حيث يسيطر االحتالل اإلسرائيلي الوصول إلى مصادر المياه وفي ا
من المياه المتدفقة من األحواض الجوفية، مما يجبر الفلسطينيين إلى شراء المياه من  %85على 

. كما 2014عام 3مليون م 63.5 ة"ميكروت", حيث وصلت كمية المياه المشترا  اإلسرائيليةشركة المياه 
 750على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين والبالغة نحو  اإلسرائيلييسيطر االحتالل 

علما  ،من الموارد المتاحة 3ماليين م 110وال يحصل الفلسطينيون سوى على نحو  ،سنويا 3مليون م
وكان من  3مليون م 118أوسلو هي  اتفاقيةأن حصة الفلسطينيين من األحواض الجوفية حسب 

 لو تم تنفيذ االتفاقية المرحلية. 2000بحلول العام  3مليون م 200 المفترض أن تصبح هذه الكمية
بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة : الشهداء: النضال المستمر لتحرير األرض وبناء الدولة

 2014، ويشار إلى أن العام 31/12/2015وحتى  29/09/2000شهيدًا، خالل الفترة  10,243األقصى 
في قطاع غزة غالبيتهم  استشهدوا 2181شهيدًا منهم  2,240حيث سقط  كان أكثر األعوام دموية

شهيدًا، فيما استشهد  1,219حيث سقط  2009استشهدوا خالل العدوان على قطاع غزة. تاله العام 
 189شهيد في قطاع غزة، منهم  291في الضفة الغربية و 15، منهم 2012شهداء خالل العام  306

شهيدًا خالل  181، بينما استشهد 2012على قطاع غزة في تشرين ثاني شهيد سقطوا خالل العدوان 
 من قطاع غزة. 26من الضفة الغربية و 155من بينهم  2015العام 

بهدم المنازل  اإلسرائيليفي الوقت الذي تقوم به سلطات االحتالل  :: تهويد ممنهج2015القدس 
لبناء للفلسطينيين، تقوم بالمصادقة على الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات إلصدار تراخيص ا

تراخيص بناء أالف الوحدات السكنية في المستعمرات اإلسرائيلية المقامة على أراضي القدس، وقد 
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وحدة سكنية في  12,600على بناء أكثر من  2015صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في العام 
غرفة  2,500المصادقة على بناء أكثر من  إلىفة في القدس الشرقية باإلضا اإلسرائيليةالمستعمرات 

على تغيير أسماء الشوارع في البلدة القديمة  اإلسرائيليفندقية، كما صادقت سلطات االحتالل 
وتسميتها بأسماء عبرية لفرض الطابع االحتاللي عليها وذلك ضمن سياسة ممنهجة لتغيير الطابع 

رافية لمدينة القدس، كما قامت سلطات االحتالل الديموغرافي وطمس المعالم التاريخية والجغ
مبنى فلسطيني )مساكن ومنشآت( وتوزيع مئات أوامر بالهدم لمباني  152بهدم نحو  اإلسرائيلي

دونم من أراضي  546بتجريف  اإلسرائيليأخرى، أضف إلى ذلك ما قامت به سلطات االحتالل 
 حديقة قومية لليهود ومكب للنفايات. الفلسطينيين في تجمعي العيسوية ومخيم شعفاط إلقامة

ما تزال اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي مستمرة على الفلسطينيين، : المباني: هدم للمساكن والمنشآت
 2015من حيث مصادرة األراضي وهدم المساكن والمنشآت وتهجير قاطنيها، حيث تم في العام 

محافظات الضفة الغربية، وأن االحتالل دونم من أراضي الفلسطينيين في مختلف  6,386مصادرة 
لحاق الضرر بـ  645هدم  أطفال في  1,108فردا، منهم  2,180مسكنا ومنشأة أدت إلى تهجير وا 

مسكنا ومنشأة أخرى، في الوقت الذي  780محافظات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهددت بهدم 
ث أفادت معطيات مسح ظروف السكن تزداد فيه حاجة األسر الفلسطينية للوحدات السكنية، حي

من األسر في فلسطين تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خالل العقد  %61، أن حوالي 2015
 القادم )وحدة سكنية واحدة أو أكثر(.

 15/5/2016، رام هللا ،الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي  
 
 نا الوطنيةجمال زحالقة: متمسكون بأرضنا وهويتنا ولن نتخلى عن حقوق .31

أكد النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي جمال زحالقة أن الفلسطينيين في : خاص – الناصرة
، متمسكون بأرضهم وهويتهم الفلسطينية، ولن يتخلوا عن حقوقهم الوطنية 48األراضي المحتلة عام 

وقال زحالقة، في حوار مع صحيفة "فلسطين": "لن نغفر ولن ننسى  "مهما طال الزمن أو قصر".
، آالم شعبنا وأهلنا الذين اقتلعوا من بلدهم، وشردوا من بيوتهم وأراضيهم، لن ننسي شهداءنا وجرحانا

 ولن نغفر للمجرم الذي ارتكب الجريمة".
أجل استرداد الحقوق ، لتكون لنا حافزا للعمل من 68واستدرك "نستذكر اليوم ذكرى النكبة الـ 

 ألصحابها، وتحقيق العدالة التي يريدها الشعب الفلسطيني".
الديموغرافيا في  يون وأضاف: "هناك غياب للعدالة، ومعركتنا هي من أجل العدالة، لقد غير اإلسرائيل

فلسطين المحتلة، وحلت لغة جديدة محل اللغة األصلية، بسبب عدم توازن القوى الذي يميل حتى 
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لصالحهم، في المقابل، لدينا السطوة األخالقية والتي تتمثل بعدالة القضية الفلسطينية، وعلينا اآلن 
 أن نعيدها لمركباتها األولى".

وأكد زحالقة، أن نتائج النكبة الفلسطينية، ما زالت مستمرة، "فلم يُعد الالجئون إلى بلدانهم وقراهم 
للضفة الغربية، وال زال هناك حصار على غزة ووطنهم الذي هجروا منه، وال زال هناك احتالل 

وتهويد للقدس وتمييز عنصري في الداخل، وال زال الشعب الفلسطيني مجزأ بحكم الهيمنة والسيطرة 
وأردف بقوله: "لم تتوقف األمور  اإلسرائيلية وتطبيق المشروع الصهيوني لتجزئة الشعب الفلسطيني".

ل استمرار االحتالل بمصادرة مساحات أكبر من األرض، والمعاناة، بل تفاقمت وزادت سوءا في ظ
وبناء مزيد من المستوطنات ومحاوالت محو القضية الفلسطينية عالميا، وهذا يعني أن نتائج النكبة ال 

 68عاما على النكبة يل يجب أن نحيي  68زالت مستمرة، ومن الخطأ أن نحيي هذه الذكرى بمرور 
 عاما من النكبة المتواصلة".

يما يتعلق بفلسطينيي الداخل، قال إنهم "يواجهون حكومة االحتالل التي تدعي الديمقراطية، بينما وف
هي تمارس سياسات عنصرية ضدنا ضمن هذه السياسة الثنائية، وتقوم الحكومة اإلسرائيلية بدعم 

ي الداخل المزيد من القوانين العنصرية وبمصادرة أراضينا وتحاول اآلن مصادرة هويتنا)..( نخوض ف
معركة لكشف الطابع العنصري ولفضح السياسة اإلسرائيلية العنصرية، التي لم تبق عنصرية بل 

 تحولت إلى توجهات فاشية".
وأضاف: "تحاول حكومة االحتالل اآلن، رفع العلم اإلسرائيلي على مؤسساتنا، ونحن نقول لهم لن 

 م فلسطين هو علمنا وسيبقى علمنا وهويتنا".نرفع العلم اإلسرائيلي ألنه ليس علمنا وال يمثلنا وعل
 15/5/2016فلسطين أون الين، 

 
 األسيران مفارجة وعاصي يواصالن إضرابهما المفتوح عن الطعام: نادي األسير .31

قال نادي األسير، إن األسيرين أديب مفارجة وفؤاد عاصي من بلدة بيت لقيا قضاء رام هللا، : رام هللا
وبي ن نادي األسير في  يوًما( ضد  اعتقالهما اإلداري. 43ح عن الطعام منذ )يواصالن إضرابهما المفتو 

بيانه، أن األسيرين تعر ضا لعدة عمليات نقل منذ خوضهما لإلضراب، حيث جرى نقلهما من زنازين 
سجن "النقب الصحراوي" إلى عزل سجن "أيال" ثم ُنقل األسير مفارجة إلى سجن "جلبوع" واألسير 

"مجدو"، وعاودت إدارة سجون االحتالل بنقلهما مجددًا، فقد ُنقل األسير عاصي  عاصي إلى سجن
وفي آخر زيارات أجراها محامو نادي األسير  إلى عزل "عسقالن" واألسير مفارجة إلى عزل "ايشل".

 لألسيرين خالل األسبوع المنصرم، أكدوا على أن أوضاعًا حياتية وصحي ة صعبة يعيشانها.
 15/5/201دس، القدس، موقع صحيفة الق
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 شرقي القدس كرفانات في تجمع "البابا" البدوي  سبعةقوات االحتالل تهدم  .32
اقتحمت قوات في جيش االحتالل صباح اليوم، تجمع "البابا" البدوي في بلدة العيزرية، : القدس

 وهدمت سبعة كرفانات سكنية في التجمع الذي يقع شرقي مدينة القدس.
 إلنشاءضم الجيب االستيطاني "معليه ادوميم"  E1ئيلية من خالل مخطط وتحاول السلطات اإلسرا

 تواصل جغرافي ما بين المستوطنة والقدس الشرقية، وذلك سعيا وراء مخطط القدس الكبرى.
 16/5/201موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 االحتالل يقمع األسرى الفلسطينيين بسجن "ريمون" .33

يام وحدات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، فجر أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بق
وذكرت  يوم األحد، باالعتداء على األسرى الفلسطينيين في أحد أقسام سجن "ريمون الصحراوي".

" في 6"هيئة شؤون األسرى والمحررين"، أن قوات كبيرة من وحدات القمع اإلسرائيلية، اقتحمت قسم "
حشية، واعتدت على األسرى "دون وجود أي مبررات لذلك"، وفًقا لبيان سجن "ريمون" بطريقة و 

وأضافت أنه تم نقل كافة األسرى في القسم إلى جهة غير معلومة، مشيرة إلى أن "حالة من  الهيئة.
 التوتر" تسود كافة أقسام السجن عقب االعتداء. 

 15/5/2016 ن،فلسطين أون الي
 
 محافاة الوسطى منزل في 4,444حراك شبابي إلنارة  .34

"، عن انطالق الحراك الشبابي الناشئ في 4444أعلنت الهيئة التأسيسية للحراك الشبابي "غزة: 
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، األحد  الشبابي". 4444المحافظة الوسطى، تحت شعار "حراك 

لمحافظة هو تجمع شبابي يضم مجموعة من المتطوعين في ا "4444حراك ": "إن  15-5-2016
منزل في المحافظة في  4,444متطوًعا، سيعمل على توفير وسائل اإلنارة اآلمنة لـ  44الوسطى تبلغ 
  ساعة". 4,444مدة أقصاها 

وبينت الهيئة أن هذه الفكرة جاءت بعد قيام أعضاء الفريق بتنفيذ دراسة مسحية وزيارة ميدانية لعدد 
أظهرت أن عدد من يفتقدون إلى وسائل اإلنارة  من التجمعات والمناطق في المحافظة الوسطى،

 (".4,444اآلمنة يقترب من هذا الرقم )
ويهدف الحراك إلى المساهمة في كسر صورة من أبرز صور الحصار التي يعيشها شعبنا الفلسطيني 
والمتمثلة في أزمة الكهرباء والحد من كوارث استخدام وسائل اإلنارة الغير آمنة، وتشكيل حلقة وصل 
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بين جميع المؤسسات والتجمعات واألطراف الفاعلة على الساحة الفلسطينية حتى تتكامل الجهود 
 ويأخذ هذا المشروع نسبة من اهتمام العمل الخيري واإلنساني، وفق البيان.

 15/5/2016 ن،فلسطين أون الي
 
 على التوالي االحتالل يحاصر حزما لليوم الخامس .35

ل اإلسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، حصارها العسكري لبلدة تواصل قوات االحتال: رامي حيدر
ضخمة،  إسمنتيةحزما شمال شرق القدس المحتلة، بعد إغالق مداخلها الرئيسية والفرعية بمكعبات 

 وسط حمالت دهم لم تتوقف لمنازل السكان.
دهم لمنازل وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن "قوات االحتالل تشن منذ عدة أيام حمالت 

المواطنين وتفتيشها بشكل دقيق واستفزازي، فضال عن تسجيل أسماء عدد من سكانها، مشيرين إلى 
أن الحياة العامة في القرية أصيبت بالشلل التام، فيما تسود حالة من الغضب واالحتقان سكان 

 القرية، جراء هذه اإلجراءات".
عاء الماضي، في أعقاب إصابة ثالثة جنود وبدأت قوات االحتالل حصار بلدة حزما يوم األرب

بانفجار عبوة ناسفة على الحاجز العسكري قرب البلدة، وقالت سلطات االحتالل إنه تم العثور على 
عبوات إضافية من ذات النوع في مكان قريب من موقع التفجير، وضعت جميعها على جانب  5

 الطريق، وقامت بتفجيرها دون وقوع إصابات.
ات االحتالل الطبيب سامر عياد من سكان بلدة العيزرية جنوب القدس المحتلة، والطبيب واعتقلت قو 

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات  دجانة نبهان من سكان بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.
االحتالل صادرت السيارة الخاصة للطبيب دجانة، واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان في أعقاب 

ت االحتالل لبلدة كفر عقب، وفي ذات الوقت اعتقلت قوات المستعربين، من وحدة اقتحام قوا
 "دوفدوفان" الطبيب دجانة في عملية خاطفة.

 15/5/2016، 48عرب 

 
 مواقع التواصل تحيي ذكرى النكبة .36

 رغم المآسي التي تمر بها المنطقة العربية والنكبات المتتالية فإن الشعوب العربية واإلسالمية تعتبر
من  15القضية الفلسطينية قضيتها األولى التي ال تزال تنبض في قلوبها، ويحيي الفلسطينيون في الـ

 من كل سنة ذكرى النكبة التي جردت شعبا كامال من وطنه وأرضه. مايو/ أيار
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لنكبة فلسطين تفاعل مغردون عرب وفلسطينيون مع عدة وسوم، منها  68ومع حلول الذكرى الـ
 .68#النكبة، #نكبة_فلسطين، #نكبة_#ذكرى_النكبة، 

المغردون غضبهم على حكام العرب فيما آلت إليه القضية ونددوا بالتخاذل في نصرة الشعب  وصب  
الفلسطيني المهجر والمشرد في معظم الدول العربية واألجنبية من دون حق في العودة إلى بالده، 

ن مايو هو "ذكرى نكبة العرب" ككل أيار/ من  15الـ وقالوا إن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة، وا 
 وليس الفلسطينيين وحدهم.

كما طالب مغردون فلسطينيون إخوانهم السوريين بعدم تبديل الخيام إلى مساكن من الحجارة، ألن من 
 ينسى قضيته ويستوطن أرضا غير أرضه. -حسب وصفهم-يستبدل الطوب بالخيمة 

 15/5/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 
 / أبريل الماضينيسانالصيادين منذ مطلع  تصاعد االنتهاكات ضد   .37

صيادين مساء يوم األحد، وصادرت قاربين، بعد  عشرةاعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، : غزة
مالحقتهم في عرض البحر، قبالة شمال قطاع غزة، في وقت رصد فيه مركز حقوقي تصاعد 

 االنتهاكات ضد صيادي غزة.
توثيق االنتهاكات ضد الصيادين، إن زوارق االحتالل الحربية سحبت لنًشا وحسكة إلى  وقالت لجنة

 جهة مجهولة مع اعتقال عدد من الصيادين.
في السياق، أكد مركز الميزان لحقوق اإلنسان، أن قوات االحتالل الصهيوني صع دت بشكل كبير  

في منطقة توسيع الصيد في قطاع غزة،  وحتى اليوم، 3/4/2016انتهاكاتها خالل القترة الممتدة من 
 أميال مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم. تسعةلمسافة 

وقال المركز في بياٍن مساء اليوم تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، إن االنتهاكات 
دة للمراكب، تنوعت ما بين إطالق نار واعتقال ومصادرة معدات وقوارب، ومنع دخول محركات جدي

ومنع دخول مادة األلياف الزجاجية )الفيبرجالس( والخاصة بصناعة القوارب، الفتا إلى أن 
 االنتهاكات تضاعفت أكثر من عشر مرات عن الفترة نفسها من العام الماضي.

قوارب،  9صيادًا، )ليس ضمنهم االعتقاالت الجديدة( وصادرت  24وذكر أن تلك القوات اعتقلت 
، اعتقال صيادين اثنين 2015عدات وأدوات صيد، فيما شهدت الفترة نفسها من العام م 3وخر بت 

 معدات وأدوات صيد. 3فقط، واالستيالء على قارب صيد واحد، وتخريب عدد 
 15/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 دونم من أراضي دورا 8,000الخليل.. االحتالل يحرق  .38
دونم )الدونم يساوي ألف متر مربع(  8,000لصهيوني بإحراق نحو تسببت سلطات االحتالل ا: الخليل

 من األراضي الحرجية والزراعية بالقرب من مستوطنة )نيجهوت( غربي مدينة دورا.
وكانت قوات كبيرة من الجيش الصهيوني قد أحاطت بالمستوطنة منتصف الليلة الماضية وأجرت 

يحاولون اقتحام المستوطنة مستخدمين في ذلك عمليات بحث وتفتيش عن مقاومين ظنا منها أنهم 
القنابل المضيئة التي أطلقت في سماء المنطقة بالعشرات مما تسبب في سقوطها فوق األحراش 

 المجاورة، وأدى إلى اندالع حريق كبير في المنطقة.
ار وأفاد مراسلنا أن النيران التهمت منذ ساعات الفجر األولى آالف الدونمات المزروعة باألشج

 الحرجية والزيتون والتين والعنب واللوزيات، وال زالت النيران مشتعلة حتى كتابه هذه السطور.
ومنعت قوات االحتالل طواقم الدفاع المدني من القيام بإطفاء النيران، وقامت باحتجاز سيارة إطفاء 

 حديثة لبلدية الياسرية التي حاولت بدورها المشاركة في إطفاء الحرائق.
 15/5/2016، الفلسطيني لإلعالم المركز

 
 تطبيق للهواتف يذكر الفلسطينيين بأرضهم المحتلة :"آي نكبة" .39

سكان فلسطين التاريخية إلى الجئين فحسب،  1948لم تحول النكبة الفلسطينية عام : أحمد مصطفى
 بل ألغت وجود قراهم وبلداتهم األصلية، واستبدلت بها أسماء عبرية.

فإن العديد منهم يحتفظون بخرائط  لقرى األصلية لالجئين الفلسطينيين،وفي سبيل البحث عن ا
فلسطين التاريخية، فإن غابت على األرض، فهي ال تغيب عن أذهانهم وعن جدران منازلهم في 

وفي عصر التكنولوجيا، كان ال بد من تطبيقات حديثة تذكر بالقرى والبلدات  المهجر والشتات.
فجاء تطبيق "آي نكبة" ليذكر الفلسطينيين وغيرهم باألرض "غير  الفلسطينية وما حصل فيها،

ويرصد التطبيق القرى في الداخل الفلسطيني، ويذكر باالسم العربي للقرية، وسكانها في  المرئية".
 ، والوحدات العسكرية التي احتلتها، والمستوطنات التي أقيمت فيها.1948عام 

سة "ذاكرات" وهي مؤسسة يديرها عرب ويهود، تسعى الالفت في التطبيق أنه بمبادرة من مؤس
 للتذكير بنكبة الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى بالدهم التي هجرهم منها "الصهاينة".

" بثالث لغات )العربية، والعبرية، واإلنجليزية(، ويضم  خرائط تشمل معالم iNakbaويتوفر التطبيق "
غييبها تماًما، بعد احتاللها، والتي تم  هدمها جزئي ا، أو حتى التي البلدات الف ل سطينية التي تم  هدمها وت

 بقيت على ما هي عليه، في حين تم  طرد أهاليها.
 15/5/2016، 21عربي
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رة :"إنفوغراف" .41  التوزيع الجغرافي للقرى الفلسطينية المهج 
ات الصهيونية" تسب بت الهجمات التي شنتها "العصاب: خلدون مظلوم، فاطمة أبو سبيتان -القدس 

ألف فلسطيني عن أراضيهم  700، بتشريد ـ "تشريد" أكثر من 1948من أيار/ مايو  15صبيحة الـ 
 قضاء )محافظة( بفلسطين التاريخية، فيما ُعرف الحًقا باسم "النكبة". 14وبيوتهم في 

ة من سلطات وأفادت الُمعطيات الفلسطينية الرسمية والتاريخية، بأن العصابات الصهيونية وبمساند
 قرية وبلدة فلسطينية. 548االنتداب البريطاني فقد دم رت )كلًيا وجزئًيا( أكثر من 

وكانت العصابات الصهيونية قد شن ت أبشع العمليات ضد السكان الفلسطينيين، طالتهم في جميع 
بها أماكن تواجدهم، لتقوم )الهاجاناه، أرغون، وشتيرن وغيرها(، بنسف المنازل على رؤوس أصحا

 وقتل المزارعين في البساتين، "فكانت حرًبا على الشجر والبشر والحجر". 
وقامت آليات االحتالل الثقيلة بتدمير عدد كبير من القرى الفلسطينية، حيث بلغ عددها أكثر من 

قرية، منها ما ُدم ر بالكامل، وُزرعت فوقها األحراش إلخفاء وطمس معالمها وبالتالي إخفاء  548
، في حين بقي عدد بسيط من بيوت بعض القرى شاهدة على االحتالل حتى يومنا هذا، الجريمة

 حيث يقوم الفلسطينيون كل عام بإحياء ذكرى النكبة بالزحف إليها.
وم نعت سلطات االحتالل المهج رين من تلك القرى من العودة إلى ديارهم، وقامت بمصاردة أراضيهم 

، رغم أنهم لم يتركوها بل لجأوا إلى قرى مجاورة 1950بين" عام وأمالكهم وفق قانون "أمالك الغائ
 حتى انتهاء الحرب.

ر أهلها بفعل الحروب التي شنتها العصابات الصهيونية،  وُتوز ع القرى الفلسطينية التي ُدم رت وُهج 
)قضاء  5)قضاء القدس(،  41)قضاء الرملة(،  65قرية )قضاء الخليل(،  18 على النحو اآلتي:

 79)قضاء حيفا(،  55)قضاء جنين(،  6)قضاء بيسان(،  32)قضاء بئر السبع(،  92اصرة(، الن
 29)قضاء غزة(، و 47)قضاء عكا(،  29)قضاء طولكرم(،  22)قضاء طبريا(،  28)قضاء صفد(، 
 )قضاء يافا(.

 15/5/2016، قدس برس
 
 يخنق اقتصاد القدس اإلسرائيلي االحتالل .41

اني مختلف مفاصل االقتصاد في القدس من آثار االحتالل تع: عوض الرجوب - رام هللا
والتضييقات اإلسرائيلية، وبالتالي سجلت نسب بطالة عالية، خاصة بين المتعلمين، فيما شكلت 

 المصدر األساس ألغلب األسر المقدسية. -خاصة قطاع البناء-مجاالت العمل في إسرائيل 
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بلغت نسبة المشاركة في القوى  2014يني لعام فوفق معطيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط
، في حين كانت نسبة المشاركة في عموم فلسطين 2014عام  %31سنة فأكثر(  15العاملة )األفراد 

 لنفس العام. 45.8%
، علما أن النسبة في عموم %19أما معدل البطالة بين األفراد من هذه الفئة فبلغ في نفس العام 

. وحسب عدد السنوات الدراسية، كان أعلى معدل للبطالة بين %26.9 فلسطين بلغت لنفس العام
 .%27.2األفراد الذين أنهوا من سنة إلى ست سنوات دراسية بنسبة 

تركز توزيع العاملين من القدس حسب النشاط االقتصادي في البناء والتشييد، حيث شكلوا ما نسبته و 
للتجارة  %20.7الخدمات والفروع األخرى، و للعاملين في %23.8من مجموع العاملين، ثم  31.7%

، ثم النقل والمواصالت %13.8والمطاعم وأنشطة الفنادق، ثم التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية 
 .%1.9، وكانت أقل نسبة من العاملين في قطاع الزراعة والحراجة والصيد حيث بلغت 8.1%

، فيما بلغت نسبة العاملين في إسرائيل %63.8وبلغت نسبة العاملين بفلسطين من القدس نحو 
 .%36.2والمستوطنات 

تتصدر قطاعات العمل اإلسرائيلية مصادر الدخل الرئيسية التي تعتمد عليها األسر الفلسطينية في 
منها، تليها األجور والرواتب من القطاع الخاص بنسبة  %40محافظة القدس، حيث تشكل ما نسبته 

، وأخيرا الحكومة %13.6مين الوطني )اإلسرائيلي( بنسبة ، ثم مخصصات من التأ23.1%
 .%7.8)الفلسطينية( بنسبة 

 15/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 
 اكتشاف مقبرة أثرية في نابلس .42

أعلنت وزارة السياحة واآلثار، يوم األحد، عن اكتشاف مقبرة أثرية غرب مدينة نابلس  ":وفا" -نابلس
 كيلومتر من المدينة. 3.5رف بعقبة القاضي، على بعد في موقع خربة العقبة أو ما يع

وحسب بيان صحفي، فإن الخربة وحسب المسوحات األثرية التي أجريت فيها سابقا تحوي على آثار 
تعود للعصر الحديدي والفترات الكالسيكية )الفارسية والهلنستية والرومانية والبيزنطية(، كان من نتائج 

ية الظاهرة على السطح التي تتمثل في الجدران المبنية من الحجارة المسح تحديد المعالم األثر 
المنتظمة، ومنشآت صناعية مثل معاصر العنب وآبار لجمع المياه، وكهوف الدفن، وأبراج حقلية 

 مبنية من الحجارة وكميات كبيرة من الكسر الفخارية المنتشرة فوق سطح الموقع.
وزارة السياحة واآلثار جهاد ياسين، أن المقبرة اكتشفت أثناء وأكد مدير عام المتاحف والتنقيبات في 

تنفيذ حفريات إنقاذية في المكان من قبل طاقم الوزارة، حيث تم الكشف عن أحد كهوف الدفن الذي 
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سم، وله مدخل مربع الشكل يتلوه درجتان مقطوعتان في  130كان مغلقا بحجر دائري قطره حوالي 
 هف الذي يحتوي على أربع توابيت حجرية استخدمت لعملية الدفن.الصخر تضفيان إلى داخل الك

سم، وقد احتوى أحد التوابيت على  65سم وعرضه  210وبين أن طول التابوت الواحد يبلغ طوله 
زخارف نباتية، فما احتوى اثنان منها على مرفقات جنائزية، كما عثر داخل الكهف على خمس 

 حجرات للدفن مقطوعة في الصخر.
 15/5/2016، ياة الجديدة، رام هللاالح

 
 مع االحتالل "التطبيع الخفي"يحذرون من  نشطاء: األردن .43

اعتبر ناشطون في مجال مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني أن ارتفاع نسبة الوعي الشعبي في 
األردن حول ضرورة مقاومة التطبيع مع االحتالل، ساهم في خفض حجم التطبيع االقتصادي ال 

ما في المجال الزراعي، مما دفع الكيان الصهيوني للعمل تحت غطاء شركات أجنبية داخل سي
 السوق األردني.

وشهدت الساحة المحلية مؤخرًا عدة حمالت شعبية رفضًا لنشاطات تطبيعية مع الكيان الصهيوني، 
ضير احتجاجا الما األسبوعكان آخرها حملة " نظفوا رم" التي دعت لالعتصام أمام وزارة السياحة 

على الفعاليات السياحية التي تقام في وادي رم بمشاركة وفود إسرائيلية، والتي دعت لها صفحات 
سياحية إسرائيلية عبر مواقع التواصل االجتماعي، فيما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة 

 عقد مؤخرًا في عمان.رفضه استقبال ومشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمر البرلمانيات العربيات الذي 
حراكًا واسعًا رفضا لما أعلنته مواقع "إسرائيلية" عن زيارة وفد  االجتماعيكما شهدت مواقع التواصل 

طالبي أردني إلى الكيان الصهيوني، األمر الذي حذرت منه العديد من الجهات التي رأت في مثل 
ل عبر تشويه الحقائق "وغسيل دما  هذه الزيارات محاولة لتغيير الصورة النمطية عن دولة االحتال

 الجيل الناشئ" على حد وصفهم.
الناشط في مجال مقاومة التطبيع الدكتور مناف مجلي حذر في تصريح لـ "السبيل" من وجود عدد 
من الشركات والمؤسسات التي "تمارس التطبيع بشكل خفي"، ال سيما الشركات التي تمارس نشاطًا 

لصهيوني تحت الفتة شركات أجنبية، ال سيما في المنطقة الصناعية جنوب اقتصاديًا لصالح الكيان ا
 المعبر الشمالي مع فلسطين.

كما أشار إلى خطورة ما تقوم بع مثل هذه الشركات من عمليات شراء لألراضي لصالح إسرائيليين، 
التطبيع  مطالبًا بوضع حد لنشاط هذه الشركات، فيما ثمن مجلي الوعي الشعبي الواسع ضد عمليات

 مع االحتالل.
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أخطر أشكال  أنمن جهته أكد الدكتور احمد العرموطي رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة التطبيع 
التطبيع هو ما يستهدف جيل الشباب، عبر تنظيم زيارات تطبيعية لمجموعة من الطالب والطالبات 

يوني بمظهر مسالم ضمن ما وصفه بعملية " غسل دما  واللعب بالعقول" إلظهار الكيان الصه
 وديمقراطي ومدني، وهو ما يسعى إليه االحتالل بشكل مستمر.

المصدرة  أوكما أشار العرموطي في تصريح لـ"السبيل" إلى تراجع في الكميات الزراعية المستوردة 
إلى الكيان الصهيوني مع السعي لوقف هذا التطبيع بشكل تام، فيما تم تسجيل حاالت لطلبة أردنيين 

 ن للكيان الصهيوني الستكمال دراساتهم العليا، بالتنسيق مع مراكز تشجع التطبيع.يذهبو 
 16/5/2016، السبيل، عم ان

 
 مؤجلة "إسرائيل"ال اإلخباري: المواجهة بين حزب هللا واموقع و  .44

واصلت الصحافة اإلسرائيلية تعليقاتها على اغتيال القائد العسكري في حزب هللا اللبناني مصطفى 
وقال الخبير العسكري  دين، وا عالن الحزب أنه قتل بنيران المعارضة السورية وليس إسرائيل.بدر ال

ال اإلخباري أمير بوخبوط إن اغتيال بدر الدين سيعمل على إبعاد لحظة ااإلسرائيلي في موقع و 
سرائيل، وأوضح أنه وبعد مرور عشر سنوات على حرب لبنان الثانية ال  المواجهة بين حزب هللا وا 

 يبدو أن مواجهة قادمة بينهما في األفق.
واعتبر أن حزب هللا مني بخسارة كبيرة باغتيال بدر الدين، والذي جاء في وقت يحاول فيه الحزب 
ملء الفراغات التي نجمت عن فقدانه عددا من قياداته العسكرية، فمنذ انضمام الحزب للقتال بـسورية 

من مقاتليه، وأصيب آالف آخرون،  1500د فقد أكثر من إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار األس
 وهذه الخسارات تنضم لسلسلة اغتياالت مركزة تم تنفيذها ضد قيادات وازنة في المنظمة الشيعية.

ال اإلخباري آفي يسخاروف إن امن جانبه، قال الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية في موقع و 
ة بشأن الجهة التي قامت بذلك، وهو الرجل الثاني في الحزب. اغتيال بدر الدين يطرح أسئلة عديد

واعتبر يسخاروف أن بدر الدين كان قوة ديناميكية فعالة في الحزب رغم أنه لم يكن شخصية متدينة. 
وقال إن األبرز في بيان حزب هللا بشأن تفاصيل اغتيال بدر الدين هو خلوه من اسم إسرائيل، وأشار 

ذرا في عدم اتهام إسرائيل، حتى أن وسائل إعالمية مقربة منه ذكرت في إلى أن الحزب يبدو ح
البداية أن هجوما جويا إسرائيليا استهدف بدر الدين، ولكن سرعان ما تم حذف الخبر من شريط 

 األخبار.
 15/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 تقديرات إسرائيلية بمقتل بدر الدين في تصفيات داخلية .45
يلية في عدد من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية االثنين على اغتيال القائد العسكري في ركزت مقاالت تحل

 حزب هللا اللبناني مصطفى بدر الدين وتداعيته على الحزب.
وطرح الكاتب اإلسرائيلي في موقع "نيوز ون" اإلخباري يهودا دروري سلسلة احتماالت لعملية 

لدين كان غاضبا على الرئيس السوري بشار األسد االغتيال للشخصية المذكورة، وقال إن بدر ا
واإليرانيين والروس ألنهم أرغموه على إرسال خيرة مقاتليه لمقاتلة المعارضة السورية وتنظيم الدولة 
في سورية، مما أسفر عن سقوط آالف القتلى والجرحى من المعارك الدائرة هناك بحيث باتت 

 الطائفة الشيعية في لبنان عشيرة ثكلى!
نما ليكون جيش  وأضاف أن بدر الدين اعتقد أن مهمة حزب هللا ليست الدفاع عن األسد أو سورية وا 
الدفاع للشيعة في لبنان، مشيرا إلى أنه ألمح مؤخرا إلى أنه بصدد سحب قوات حزب هللا من الجبهة 

 السورية وا عادتهم إلى لبنان رغم معارضة األسد وروسيا من الخطوة المتوقعة منه.
د الكاتب أنه قبل لحظات فقط من اغتياله، حظي بدر الدين بزيارة أخيرة من قاسم سليماني قائد وزا

فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني إلقناعه بالعدول عن قراره إخراج قوات حزب هللا من سورية، 
مفادها أن مشيرا إلى أن اغتيال بدر الدين رسالة واضحة إلى قادة الحزب من رؤسائهم في طهران، 

 اإليرانيين والسوريين سيقاتلون حتى الجندي األخير في حزب هللا.
وأضاف أن هناك شكوكا كبيرة في قدرة المعارضة السورية على تنفيذ مثل هذه العملية )االغتيال(، 

لن يؤثر على تورط الحزب  -بغض النظر عن الجهة المتورطة فيه-موضحا أن اغتيال بدر الدين 
 في سورية.

جهته قال الخبير العسكري اإلسرائيلي في الصحيفة ذاتها عاموس هارئيل إن التقدير السائد في من 
إسرائيل يفيد بأن اغتيال بدر الدين جاء على خلفية تصفية حسابات داخل حزب هللا أو داخل التيار 

يال، مما الشيعي عموما، ألن االغتيال شكل حادثة "نقية" دون قتلى آخرين كما باقي عمليات االغت
 يشير إلى وجود توتر حقيقي داخل الحزب.

وفي السياق نفسه قال رئيس برنامج الشرق األوسط بجامعة تل أبيب عوزي رابي في حوار إذاعي 
أف.أم" إنه باغتيال بدر الدين تتم تصفية غالبية القيادة العسكرية لحزب هللا بينما  103على راديو "

الذي أوردت -وأشار رابي في الحوار عر أن ظهره للحائط.يبقى حسن نصر هللا وحيدا، وبات يش
إلى سلسلة تساؤالت حول طبيعة االغتيال، فبعدما ُذكرت إسرائيل  -صحيفة معاريف مقتطفات منه

خالء مسؤوليتها حتى ال يضطر الحزب لالنتقام منها والتورط في  في بداية األمر تم حذف اسمها وا 
 مواجهة عسكرية ال يريدها حاليا.



 
 
 
 

 

 39 ص                                              3935 العدد:        16/5/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

أضاف أنه حتى لو كانت المعارضة السورية هي من قتلت بدر الدين، فهناك من زودها و 
بالمعلومات األمنية الالزمة حول شخصية بحجم بدر الدين، مما يعني أن اغتياله ترك لحزب هللا 

 تساؤالت كثيرة بدون إجابة.
سورية بغض النظر واتفق رابي مع ما ذهب إليه تسفي بارئيل بخصوص بقاء حزب هللا متورطا في 

عن الجهة التي اغتالت بدر الدين، مشيرا إلى أن الحزب يسحب لبنان إلى مستنقع حرب الشيعة ضد 
السنة، وأنه دخل طريقا يصعب عليه العودة منه رغم النقاشات والجداالت الكبيرة داخل صفوفه حول 

 مستقبله السياسي.
 15/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 " تطالب بتدخل دولي لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني"الجامعة العربية .46

طالبت جامعة الدول العربية بتدخل دولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني واإلنهاء  :وفا - القاهرة
ونددت الجامعة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين واألراضي العربية  الفوري لالحتالل اإلسرائيلي.
للنكبة، باإلجراءات العنصرية التعسفية  68اليوم األحد، لمناسبة الذكرى الـ المحتلة بالجامعة العربية 

 التي تمارسها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني، التي باتت تنذر بإشعال فتيل حرب في المنطقة.
وطالب البيان المجتمع الدولي ممثاًل بهيئاته ومنظماته الدولية، وفي مقدمتها األمم المتحدة، بممارسة 

زيد من الضغط على إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( لالنصياع إلرادة المجتمع الدولي من خالل الم
 194تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

ية الدولية في وما تضمنه بشأن حق العودة والتعويض، فضال عن التأكيد على المسؤول 1948لعام 
 توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واإلنهاء الفوري لالستيطان.

األرض دون إعادة األمور إلى نصابها الصحيح من  سالم علىوشدد البيان على أنه لن يتحقق 
خالل إعادة الحق إلى أهله بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية 

، وفقا للمرجعيات الدولية وما نصت عليه مبادرة السالم 1967دود الرابع من حزيران عام على ح
في منطقة الشرق  اإلسرائيلي-العربيالعربية، بغية التوصل إلى حل عادل وشامل ينهي الصراع 

األوسط، معتبرة أنه خالف ذلك فإن فرص السالم ستنحسر وتتضاءل وهو ما ينذر بإشعال فتيل 
 منطقة برمتها.حرب في ال

 15/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 "إسرائيل"عميد منشق عن جيش األسد في رسالة سالم إلى " اإلسرائيلي: المصدرموقع " .47
، بعد سنوات من الخدمة 2012انشق العميد نبيل فهد الدندل عن جيش األسد عام : هداس هروش

ار األسد" ودعا كل الضباط المخلصة. في الفيديو الذي نشره أعلن "االنشقاق  عن نظام المجرم بش 
 إلى "االنضمام إلى ثورة الشعب السوري".

هرب الدندل من سورية إلى أوروبا، عن طريق تركيا، ومنذ ذلك الحين وهو يعمل في صفوف 
المعارضة السورية. قبيل نهاية األسبوع الماضي نقل الدندل رسالة مفتوحة إلى رئيس الكنيست 

يولي إيدلشتاين، سعى فيها إلى نقل رسائل مصالحة إلى الشعب اإلسرائيلي كله، في  اإلسرائيلي،
 محاولة إلى تحقيق التعايش والسالم الحقيقي بين الشعبين.

لشعب  الرسالةنوجه هذه  أنواسعه من الشعب السوري... أردنا  شريحةباسم  أردنا"من خاللكم 
الشعب  إنوالسالم ونقول له  والمحبة المودةالقات ع إالالذي عبر لتاريخ لم تربطنا به  إسرائيل

 والمحبةالتي ولدت لديه حاله فريدة من التسامح  أخالقهومكارم  اإليمانيةالسوري شعب عريق بحالته 
 ..."واألعراقضمن حالة ساميه من التعايش الديني لكل الديانات والطوائف  بكرامةيعيش  أنوتطلعه 

رسالة سالم لشعب سورية يؤكد فيها  إسرائيليرسل شعب  أنتفاؤل وأضاف: "لقد تطلع السوريين ب
وقوفه معه ضد االستبداد والطغيان ويشجعه على بناء سالم دائم تصنعه الشعوب وليس القادة 

 الطغاة المتاجرين بمصالح شعوبهم ".
وليست هذه هي الرسالة األولى التي يتم إرسالها إلى جهات في إسرائيل من قبل جهات في 

لمعارضة السورية، ومع ذلك، فهي األولى التي يتم إرسالها من قبل ضابط كبير سابق في الجيش ا
 والذي كان من لحم ودم نظام األسد، والذي هو أيًضا أحد زعماء القبائل الكبرى في سورية.

في نهاية الرسالة كتب الدندل: " يضع الشعب السوري نصب عينيه عودة الجوالن لسورية بالطرق 
بعين االعتبار مصالح  األخذومن خالل الثقة التي ستتولد بين شعبينا من خالل السالم مع  لميةالس

لدينا الكثير في التطلع لبناء مستقبل  أن والسياحية المائيةمن مواردها  االستفادةفي  إسرائيلشعب 
 .الجميل اإليمانيلتحطيم هذا الحلم  األديان أشرارونحن ندرك ما سيقوم به  وأحفادنا ألبنائنامشرق 

تم نشر محتوى الرسالة أيًضا في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وحظيت بردود فعل مؤيدة من قبل 
 الجمهور في إسرائيل.

 16/5/2016، المصدر، إسرائيل
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 طفل األقصى.. فعالية بإسطنبول لدعم الهوية المقدسيةتركيا:  .48
ة للتعريف باألماكن المقدسة فعالية تحت عنوان نظمت جمعية البراق التركي: إسطنبول - الجزيرة نت

"مهرجان طفل األقصى"، وذلك بالتوازي مع األنشطة المخلدة للذكرى الثامنة والستين للنكبة 
 الفلسطينية.

وقال مدير عام الجمعية خليل سليمان أوغلو إن الهدف من تنظيم مهرجان طفل األقصى "هو توثيق 
 جير ومحاوالت طمس الهوية التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي".ارتباط أطفالنا بالقدس رغم الته

وأضاف للجزيرة نت أن مثل هذه الفعاليات تحول دون تحقيق الحلم اإلسرائيلي "الذي يقول إن الكبار 
يموتون واألطفال ينسون. نحن عبرها نقول إن األقصى حي في قلوبنا وقلوب أطفالنا، ونناضل 

معية رواقا يقر ب األطفال الزائرين من قضية األقصى، ووضعت فيه وجهزت الج جميعا ألجله".
 صورا متعددة لقبة الصخرة.

وتضم الفعالية ورشات للرسم تقرب وعي الطفل من المسجد األقصى المبارك وأزقة القدس العتيقة 
طبعت وُزود المكان بتقنيات الوسائط لعرض فيديوهات وأفالم وثائقية قصيرة عن القدس، و  وحاراتها.

 الجمعية مطويات تعريفية بالقضية الفلسطينية وبأهم رموزها.
 15/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في ذكرى النكبة.. تدشين أكبر مفتاح في العالم بـ"كتارا": قطر .49

سجلت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، وبالتعاون مع مطعم أرض كنعان، : محمد األخضر
سوعة "غينيس" لألرقام القياسية مساء اليوم، حيث تم تدشين أكبر مفتاح على رقما قياسيا جديدا بمو 

وشهد الفعالية عددًا من سفراء الدول  مستوى العالم، في احتفالية كبيرة على المسرح المكشوف بكتارا.
، األعمالالعربية واألجنبية، وممثلين عن الجاليات العربية في قطر، وحشد من اإلعالميين ورجال 

 القياسية. لألرقامثل عن موسوعة "جينيس" ومم
ألف  800للتهجير القسري الجماعي ألكثر من  68ويواكب حفل تدشين المفتاح العمالق، الذكرى الـ 

 مايو من كل عام. 15، فيما عرف "بذكرى النكبة" الموافق 1948فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، عام 
ة "غينيس" المشارك في الحفل، دخول "مفتاح وخالل الحفل، أعلن سامر مخلوف، ممثل موسوع

العودة" رسميًا الموسوعة العالمية كأكبر مفتاح في العالم، متجاوزًا المفتاح األكبر السابع في قبرص 
 سنوات على رأس أكبر مفاتيح العالم. 10والذي ظل 

 16/5/2016الشرق، الدوحة، 
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  لضمـان مشـاركة كيري دولي للسالم بضعة أيـام  تـأجيل مؤتمر باريس :فرنسا .51
وزير الخارجية ، أن مجلي أبيب، عن نظيرتل  من، 16/5/2016، الشرق األوسط، لندن ذكرت

أعلن خالل مؤتمر صحافي عقده أمس األحد في مطار بن غوريون في ، الفرنسي جان مارك أيرو
ضة التي أبداها رئيس ورام هللا أنه على الرغم من المعار  تل أبيب بانتهاء محادثاته في القدس الغربية

 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للمبادرة الفرنسية القائمة على عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق 
 األوسط فإن المؤتمر سيعقد كما هو مخطط له.

وقال أيرو: "ستواصل فرنسا مسعاها الذي ترى أنه يخدم مصالح إسرائيل ولن نيأس وكذلك وشركاؤنا 
مفاوضات مباشرة لكنه يعرف أن هذا الخيار  وأضاف: "نتنياهو يقول: إنه يريد فقط في العالم".

عالق. ونحن ألننا نحب إسرائيل وسبق أن دافعنا عن المصالح اإلسرائيلية فيما يتعلق بالموضوع 
ذا لم نقم بخط اإليراني نقول: ة إن تقدم عملية السالم سيخدم أمن إسرائيل. وقد جئنا هنا بأيد نظيفة وا 

 عملية هنا فإن المنطقة ستقع بين يدي داعش".
وكان أيرو اجتمع مع نتنياهو ثم توجه إلى رام هللا حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 

وحاول إقناع نتنياهو بجدوى المؤتمر  مقر الرئاسة بحضور المبعوث الفرنسي الخاص بيير فيموند.
المباشرة. لكن نتنياهو افتعل مشكلة مع فرنسا تتعلق بتصويتها الدولي لفتح آفاق المفاوضات الثنائية 

 ال يعترف بقدسية حائط المبكى )البراق( في القدس لدى اليهود. مع قرار اليونيسكو الذي
ايرولت قال: إن  ، أنأ.ف.ب""–، عن مطار بن غوريون  من، 16/5/2016، األيام، رام هللا وأضافت

از إلى طرف(، لكنها مقتنعة تمامًا بأنه إذا كنا ال نريد ألفكار "فرنسا ليس لديها مصلحة )باالنحي
وأوضح الوزير أنه من المحتمل تأجيل  "داعش" أن تزدهر في المنطقة، فيجب علينا القيام بشيء".

 20أيار، اللقاء الوزاري الذي يفترض أن يحضر لمؤتمر السالم ويشارك فيه  30المؤتمر المقرر في 
 روبي واألمم المتحدة لكن في غياب اإلسرائيليين والفلسطينيين تجنبًا لفشله مسبقًا.بلدًا واالتحاد األو 

وأضاف: "تشاركنا الواليات المتحدة قلقنا. لذا علينا تغيير الموعد ليتمكن جون كيري )وزير الخارجية 
ن أو األمريكي( من المشاركة بسبب التزامات مسبقة. قلت للجميع: إننا سنحدد موعدًا بفارق يومي

أيار سنجتمع في األول أو الثاني من  30وتابع: "ليست مسألة مبدأ. إذا لم نجتمع في  ثالثة".
 وقال: إن الموعد قد يؤجل "أربعة أيام كحٍد أقصى". حزيران. إننا نبحث عن موعد".

 
 كلينتون: "قتلت نفسي" لمنح الفلسطينيين دولةبيل  .51

 األمريكيالرئيس ليخترمان، أن يردين راسله ، عن م15/5/2016، المصدر، إسرائيلذكر موقع 
أمام ناخبين في نيو جيرزي، الواليات المتحدة، في إطار ، بيل كلينتون خالل محاضرة ألقاها األسبق
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الحملة االنتخابية لزوجته هيالري، شارك المستمعين بما حدث من وراء الكواليس عندما حاول تحريك 
 لسطينيين وأجاب عن أسئلة الجمهور.عملية السالم بين اإلسرائيليين والف

 %97-96قال كلينتون إنه قدم للفلسطينيين عرضا سخيا جدا مفاده أنهم سيحصلون على "كل غزة، 
من الضفة الغربية، وأراضي كتعويض في إسرائيل، وأيما يشاءون". ولم ُيقبل عرضه هذا، ولكن 

م فياض رئيس السلطة الفلسطينية في حسب أقواله كانت هناك ظروف مؤاتية وقتئذ: "عندما كان سال
الضفة كان هناك تعاون مع الواليات المتحدة من كل الدول الغربية لتطبيع العالقات مع إسرائيل لقاء 

وردا على انتقاد الجمهور حول اختيار هيالري لالعتراف بإسرائيل  االعتراف بدولة فلسطين".
رائيل على كل شيء، وليس تظاهرا وكأن األبرياء وبدعمها لها قال إن هذا ليس "اتفاقا مع حكومة إس

 ال يموتون، وليس تظاهرا أن األوالد الفلسطينيين ال يموتون أكثر من األوالد اإلسرائيليين.
وزعم  2014من جانب آخر، انتقد كلينتون بشدة طريقة عمل حماس وقت الحرب على غزة في عام 

"عندما قرر عناصر في حماس إطالق الصواريخ  أنها هي المسؤولة عن وفاة الكثير من األبرياء:
في مناطق مأهولة بالسكان. وقد حاولوا وضع  –على إسرائيل اتخذوا مقرا لهم في المشافي والمدارس 

إسرائيل أمام موقف كان عليها فيه االختيار بين عدم الدفاع عن نفسها أو قتل األبرياء. إنهم بارعون 
من طويل". وأضاف كلينتون أن "تولي أمر حكومة حماس بهذا، أذكياء، ويفعلون ذلك منذ ز 

 وأصحاب الصواريخ الجاهزة" ال يعني تولي أمر المواطنين الفلسطينيين.
وأشار كلينتون فيما يخص جمود العملية السياسية بين إسرائيل وفلسطين إلى أن هيالري "هي التي 

رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس محمود حثت على المقابالت الثالث الشخصية الوحيدة والمباشرة بين 
 عباس، وهذا يتجاوز إنجازات أي شخص آخر على مدار السنوات الثمانية األخيرة".

"يتحمل الجميع في الشرق األوسط المسؤولية" اعترف كلينتون، "ولكن لن نتمكن أبدا من تحقيق أي 
ا إذا كانوا أحياء أو أموات، وبهذا تغيير جذري في الشرق األوسط دون أن يفكر اإلسرائيليون أنه يهمن

 تكون لدينا فرصة لمتابعة تحريك عملية السالم".
موقع واال العبري نقل عن كلينتون استخدامه ، أ، رام هللا، من 15/5/2016القدس، القدس، وأشارت 

 عبارة "قتلت نفسي" لوصف جهوده الحثيثة المزعومة لمنح الفلسطينيين دولة، مضيفا، "لكنهم رفضوا
 جميع المقترحات التي ُعرضت عليهم، فما الذي يريدونه؟".
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 النرويج تنفي قرار وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية .52
"معًا": نفى السفير النرويجي لدى السلطة الفلسطينية هانز جيكوب فريدالند، أمس، أن  -بيت لحم 

وأبلغ السفير النرويجي المسؤولين  تكون النرويج قد قررت قطع مساعداتها المالية للفلسطينيين.
 الفلسطينيين عدم وجود أي تغيير في سياسة بالده تجاه المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية.

وكان الناطق بلسان الخارجية اإلسرائيلية قد قال: "إن النرويج، أبلغت إسرائيل قرارها بوقف 
ن أن تصل إلى "المخربين" أو أبناء عائالتهم، المساعدات المالية التي تقدمها للفلسطينيين والتي يمك

 وفقًا لما أعلنه، أمس.
 16/5/2016، األيام، رام هللا

 
 م اإلنترنت في النمواسهنتائج مخيبة إل .53

االنتشار  إلىعلى رغم االستثمارات الهائلة في تقنيات االتصاالت والمعلومات والتي أدت : خليل زهر
والخدمات األخرى مثل جمع البيانات وتخزينها وتحليلها  نترنتواإلالسريع لخدمات الهاتف الخليوي 

 2005ونشرها، وتضاعف عدد مستخدمي اإلنترنت ثالث مرات خالل العقد الماضي من بليون في 
نسبة مستخدمي الهاتف الخليوي بين الشرائح الفقيرة  أن. وعلى رغم 2015بليون في  3.2 إلى

في المئة، وهي أعلى كثيرًا من نسبة تغطية الخدمات  70غت والمتدنية الدخل في الدول النامية بل
األخرى كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، يبقى أثر ذلك على النمو االقتصادي وخلق فرص عمل 

 أو توفير خدمات أفضل للمواطن، دون المتوقع بكثير.
ل التنمية في هذا بعض ما جاء في تقرير رئيس لمجموعة البنك الدولي صدر الشهر الماضي حو 

 فيها. اإلنترنتالعالم للعام الحالي ودور 
ذ ولدت الثورة الرقمية فوائد مباشرة مثل تسهيل االتصال وتداول المعلومات، ووفرت منتجات رقمية  وا 
مجانية ووسائل ترفيه جديدة، فإن تأثير هذه التقنية على اإلنتاجية العالمية وتوسيع الفرص للطبقات 

وانتشار الحكم الصالح، جاءت أقل بكثير من المتوقع. فبينما وصل االتصال بين الفقيرة والمتوسطة 
الشركات الى مستويات غير معهودة فإن اإلنتاجية العالمية تتباطأ. وحيث غيرت التقنية الرقمية عالم 
األعمال فإن أسواق العمل، بخاصة في الدول الغنية، ازدادت قطبية وعدم مساواة. وبينما ازداد عدد 
الدول الديموقراطية، فإن نسبة االنتخابات العادلة والشفافة في انخفاض مستمر، ليس بسبب التقنية 

 الرقمية بل رغمًا عنها.
وأدرج التقرير عددًا من العوامل التي تحول دون مواكبة عائد التقنية الرقمية مستوى انتشارها 

هذه  إلىمن سكان العالم يفتقرون  في المئة 60واستخدامها. فعلى رغم سرعة انتشارها، ما زال 
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الخدمات. كما أن الكثير من مستخدمي اإلنترنت ال تتوافر لهم شبكة النطاق العريض السريعة 
 الضرورية لتحقيق االستفادة من هذه التقنية.

كما أن التقنيات الرقمية، إذ تولد فرص عمل جديدة للمهارات المتقدمة والعالية، فإنها في المقابل 
رصًا وظيفية في المهارات الروتينية من خالل المكننة. وبالتالي ترغم عددًا أكبر من القوى تلغي ف

العاملة على التنافس على وظائف منخفضة األجور وتزداد انخفاضًا بفعل هذا التنافس. فهي تجعل 
هذه  من العمليات الروتينية وتلك ذات الكثافة في المعامالت، أرخص كلفة وأسرع وأسهل، لكن معظم

المعامالت له جوانب ال يمكن مكننتها حيث تتطلب تقديرًا وحدسًا وفكرًا إنسانيًا ال توفرها حتى النظم 
الذكية. وبالتالي فعندما تستخدم التقنية في المكننة في غياب توافر المهارات الجديدة المكملة، فإنها 

نتاجية العامل، ولكن ليس إذا كان تحسين إ إلىتفشل في تحقيق الفوائد المرجوة. فالتقنية قد تؤدي 
معرفة استخدامها. كما أن التقنية الرقمية بطبيعتها تعزز االحتكارات الطبيعية  إلىهذا األخير يفتقر 

قيام  إلىوبالتالي تقوي موقع الشركات القائمة. وفي حال غياب بيئة عمل تنافسية فإن ذلك يؤدي 
مبادرات ونماذج العمل الجديدة التي تولدها هذه التقنيات أسواق مركزة تفيد الشركات القائمة وتعيق ال

 من دخول السوق.
وعلى صعيد القطاع العام فإن استثمار هذا القطاع في التقنيات الرقمية قد يؤدي، في غياب المراقبة 

تعزيز وتضخيم نفوذ النخب واالستئثار  إلىوالمحاسبة والمؤسسات الكفوءة والتنظيمات الفاعلة، 
المدرسة  إلىفكما ورد في التقرير، فإن التقنية الرقمية التي تراقب انتظام حضور المدر س  بالسلطة.

 إلىتحسين مخرجات نظام التعليم، ولكن ليس إذا كان هذا األخير يفتقر  إلىيفترض أن تؤدي 
 المساءلة والمحاسبة.

ة، عالوة على ضرورة ويوصي التقرير بأن على الدول التي تريد تحقيق فوائد من التقنيات الرقمي
السريعة متاحة للجميع، عليها تطوير القاعدة النظيرة للثورة الرقمية بركائزها  اإلنترنتجعل خدمة 

الثالثة. أواًل، وضع التنظيمات المالئمة لخلق مناخ ديناميكي لألعمال يتيح للشركات توظيف 
العمال وموظفي الدولة ورجال األعمال التقنيات الرقمية في التنافس واالبتكار. ثانيًا، تطوير مهارات 

لتمكينهم من االستفادة من الفرص التي يوفرها االقتصاد الرقمي. وثالثًا، بناء مؤسسات تستخدم 
 التقنيات الرقمية لتمكين المواطن.

ن بدت القاعدة النظيرة للثورة الرقمية مألوفة فألن ركائزها الثالث هي الركائز التقليدية للتنمية  وا 
صادية العابرة للزمان والمكان، والتي ال يمكن القفز فوقها أو تجاوزها كما أثبتت التجارب االقت

المتعددة. فالتنمية ال تنجح إن لم يتوافر لها مناخ أعمال يتميز ببيئة تنافسية صحية مشجعة 
واء لالستثمار، بخاصة المبادرة واالبتكار. كما أنها ال تقوم في غياب منظومة تعليمية متطورة س
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بأساليبها العصرية أو مناهجها الحديثة، بينما توافر مؤسسات حكومية وعامة مسؤولة وشفافة يبقى 
العوامل ذاتها التي ما لبثت تحدد مصير التنمية االقتصادية  إنهاعاماًل أساسًا ال يمكن تجاهله. 

لعقود الثالثة واالجتماعية حول العالم. لقد حسمت أيضًا مصير عمليات التخصيص التي شهدتها ا
الماضية والتي غيرت معالم االقتصاد العالمي، فكان النجاح حيث توافرت هذه العوامل والفشل حيث 
غابت. وهي تحدد اليوم مصير االستفادة من الثورة الرقمية في بناء االقتصاد الحديث وتحقيق التنمية 

 المستدامة.
 16/5/2016الحياة، لندن، 

 
 اإلسرائيلي  والقناعات الفلسطيني ة ... الجهداالنتفاضةتراجع  .54

 عدنان أبو عامر
ة حت ى يسمعوا بحصول عملي ة مسل حة ضد  اإلسرائيلي ين،  بات الفلسطيني ون يترق بون مرور أي ام عد 

ل/أكتوبر وتشرين  االنتفاضةعلى عكس ما كان عليه الوضع في األشهر األولى من  في تشرين األو 
حين كانت تحصل في اليوم الواحد أكثر من عملي ة وهجمة. ويتزامن ، 2015الثاني/نوفمبر من عام 

أي ار/مايو عن جهاز  3ذلك مع صدور تقييمات إسرائيلي ة جديدة، نقلتها القناة اإلسرائيلي ة العاشرة في 
األمن العام اإلسرائيلي  )الشاباك(، تفيد بتراجع العملي ات الفلسطيني ة خالل نيسان/أبريل الماضي، مع 

ل/أكتوبر من عام أن   إطالق  82طعنًا،  166عملي ة، من بينها  282وقعت  2015ه منذ تشرين األو 
عملي ة  16دهسًا، والباقي حوادث إلقاء حجارة، فيما شهد نيسان/أبريل الماضي تنفيذ  29نار، و

وات هجومًا بعب 13فلسطيني ة ضد  اإلسرائيلي ين توز عت بين عملي ة طعن وعملي تي إطالق نار، و
 ناسفة.

مايو شهد تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس أسفرت عن إصابة إسرائيليتين  10مع العلم أن يوم 
صابة ثالثة إسرائيليين آخرين بتفجير عبوة ناسفة في القدس في اليوم ذاته   مايو.  10اثنتين، وا 

يرة حاليقة وفي هذا اإلطار، قالت عضو المجلس التشريعي  عن "حماس" من مدينة الخليل سم
لم تتراجع بدليل استمرار عملي ات الطعن في اآلونة األخيرة، لكن   االنتفاضةلـ""المونيتور": "إن  

السابقتين، األولى في عام  االنتفاضتينالواضح أن  تأثير الفصائل الفلسطيني ة عليها هو أقل  من 
تراجعت عم ا كانت  االنتفاضة، وتغطية اإلعالم الفلسطيني  ألحداث 2000، والثانية في عام 1987

في بدايتها، عقب إغالق إسرائيل لعدد من وسائل اإلعالم الفلسطيني ة في األشهر األخيرة، وتلق ي 
رسائل تهديد من السلطة الفلسطيني ة بالتوق ف عن نشر أخبار العملي ات والهجمات المسل حة، بجانب 



 
 
 
 

 

 47 ص                                              3935 العدد:        16/5/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

سرائيل لمالحقة شب ان السياسي  ال ذي تمارسه السلطة الفلسط االعتقالدور  ، كل ها االنتفاضةيني ة وا 
 ، وهو ليس كذلك".االنتفاضةعوامل عملت على إحداث ما قد يراه المراقبون تراجعًا ميداني ًا في 

سرائيل في تراجع  ويمكن الحديث عن أهمي ة الت نسيق األمني  القائم بين السلطة الفلسطيني ة وا 
أي ار/مايو، أن  األمن الفلسطيني   5از الشاباك يورام كوهين بـ، في ظل  ما ذكره رئيس جهاالنتفاضة

يحبط العملي ات عقب تلق يه تعليمات استخباري ة من إسرائيل، مثنيًا على دور الت نسيق األمني  معها 
بإحباط الهجمات الفلسطيني ة، وفي بعض األحيان ال تستطيع السلطة الفلسطيني ة تنفيذ عملي ات معي نة 

ل حين، وهنا تقوم إسرائيل بالعمل، فيما تعمل السلطة في األماكن ال تي تجد إسرائيل صعوبة ضد  المس
 بالعمل فيها داخل المناطق الفلسطيني ة المكتظ ة.

، اشترك الجيش االنتفاضةأي ار/مايو، أن ه منذ اندالع  4وكشفت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلي ة في 
طيني ة في اعتقال الفلسطيني ين المشتبهين بالتخطيط أو المشاركة في اإلسرائيلي  واألجهزة األمني ة الفلس

في المئة من اعتقاالت  40عملي ات ضد  أهداف إسرائيلي ة، وأن  السلطة الفلسطيني ة مسؤولة عن 
 الناشطين المنخرطين بعملي ات ضد  إسرائيلي ين في الضف ة الغربي ة.

ري  في حركة "فتح" أمين مقبول لـ"المونيتور": "إن  فتح لم وفي هذا اإلطار، قال أمين سر  المجلس الثو 
ن ما  االنتفاضةتطلق اسم  على األحداث ال تي شهدتها األراضي الفلسطيني ة في األشهر األخيرة، وا 

، علمًا بأن  هذه الهب ة  اعتبرتها هب ة شعبي ة تخبو وتتصاعد، وهو وضع عادي  ألي  تحر ك شعبي 
عن غضب فلسطيني  ضد  إحراق عائلة الدوابشة الفلسطيني ة في الضف ة الغربي ة  الشعبي ة جاءت تعبيراً 

من قبل المستوطنين اإلسرائيلي ين، ومواصلة اليهود تدنيس المسجد  2015بتم وز/يوليو من عام 
، ودعت إلى  األقصى. ولقد دعمت القيادة الفلسطيني ة هذه التحر كات الفلسطيني ة في إطارها الشعبي 

 ارها، وال عالقة للتنسيق األمني  بوقفها أو تراجعها".استمر 
نيسان/إبريل إدانته للعملي ات ال تي  19والجدير بالذكر أن  الرئيس الفلسطيني  محمود عب اس أعلن في 

اإلسرائيلي  والمستوطنين في الضف ة الغربي ة والقدس، مم ا  االحتاللينف ذها شب ان فلسطيني ون ضد  قو ات 
يه في اليوم ذاته رد  فعل غاضب من "حماس"، ات همته فيه بالعمل على إجهاض استجلب عل
 ، عبر الت نسيق مع إسرائيل.االنتفاضة

لم تحدث تأثيرًا في الرأي العام اإلسرائيلي  بات جاه  االنتفاضةرب ما يعتقد بعض الفلسطيني ين أن  
قامة الدولة، بل  باالستقالللمطالبه المشروعة  االستجابة خرجت مواقف إسرائيلية تطالب الحكومة وا 

ة في المجتمع الدولي  لصالحه،  اإلسرائيلية بمزيد من قمع الفلسطينيين، ولم تستطع إحداث ضج 
 وات ضح ذلك في تراجع حجم الت حريض اإلعالمي  الفلسطيني  على تنفيذ العملي ات.
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 االنتفاضةي ًا داخلي ًا حول طبيعة هذه ، ال يبدو أن  هناك توافقًا فلسطيناالنتفاضةوبعد تسعة أشهر من 
وأهدافها النهائي ة ووسائلها المستخدمة، فجاءت العديد من المظاهرات متفر قة وغير منظ مة، يشارك 

السابقتين، مما  االنتفاضتينفيها العشرات أو المئات فقط، مقابل عشرات اآلالف مم ن شاركوا في 
 دو منخرطًا في موجة العملي ات الحالي ة.يشير إلى أن  الجمهور الفلسطيني  ال يب

وفي هذا المجال، قال مدير البحوث في المركز الفلسطيني  ألبحاث السياسات والدراسات 
كان  االنتفاضةمسارات في رام هللا خليل شاهين لـ"المونيتور": "إن  تراجع فعالي ات  - واالستراتيجية

ثالثة، ألن  ما  انتفاضةالفلسطيني ين ووصفها بأن ها  متوق عًا منذ البداية، لكن  هناك من تسر ع من
ر أو تتعث ر في نهاية  انتفاضيهيحصل هو موجة  من الفعل الشعبي  الفلسطيني  يمكن أن تتطو 

المطاف، ورب ما تشق  مسارًا جديدًا، حت ى لو تراجعت فعالي اتها في مرحلة ما، ألن  هناك جياًل 
بين الفلسطيني  واإلسرائيلي  ضد  إسرائيل كمنظومة سيطرة استعماري ة، فلسطيني ًا يريد استعادة الصراع 

السائد يتعل ق بغياب القيادة  االنتفاضةوالت عامل بمنطق الصراع مع إسرائيل، وليس التفاهم، لكن  تراجع 
سة الرسمي ة وعدم وجود برامج للعمل السياسي  وتراجع دور الفصائل الفلسطيني ة، مم ا أحدث  والمؤس 

 فجوة بين الشارع الفلسطيني  والفعالي ات الميداني ة، وبين الموقف الرسمي  للفصائل".
، فإن  "حماس" تواصل كما يبدو بذل االنتفاضةوأخيرًا، في ظل  الت راجع ال ذي يبدو على عملي ات 

 جهودها إلشعال الوضع في الضف ة الغربي ة ضد  إسرائيل، وصواًل إلى تنفيذ عملي ات تفجيري ة
واختطاف جنود إسرائيلي ين، كما كشف جهاز األمن اإلسرائيلي الشاباك في فبراير الماضي، مم ا 

 2002سيعني بالضرورة، ذهاب إسرائيل إلى تنفيذ عملي ة جديدة من السور الواقي، ال تي نف ذتها عام 
لضرورة في في ظروف مشابهة من الهجمات الفلسطيني ة في الضف ة الغربي ة، وهذا قد ال يصب  با

صالح السلطة الفلسطيني ة، مم ا يجعلها معني ة بوضع حد  لموجة العملي ات الفلسطيني ة ضد  
، وهو خط  أحمر، االنتفاضةاإلسرائيلي ين، خشية أن تكون "حماس" هي المستفيدة األساسي ة من هذه 

ب ذلك بوقف نهائي  ال يبدو أن  السلطة الفلسطيني ة تظهر تساهاًل في السماح بها، حت ى لو تسب  
 .لالنتفاضة

 13/5/2016المونيتور، 
 
 في قراءة الوضع الفلسطيني الراهن .55

 منير شفيق
الوضع الفلسطيني الراهن كأي وضع فلسطيني في أي مرحلة سابقة، وكأي وضع عربي أو عالمي، 

ره، في الغالب، أكثر من  احتمال. أو وضع أي  بلد من البلدان يتشك ل من أوجه كثيرة، ويكون لتطو 
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ويؤد ي تعدد األوجه واألبعاد إلى تعدد في تقويم الوضع وتقديره، أو إلى تعدد في قراءاته. أما السبب 
فيرجع إلى األهمية التي تعطيها القراءة لكل وجه من تلك األوجه، ولكل ُبْعد من األبعاد. األمر الذي 

ى التصادم بين التفاؤل والتشاؤم أو يسمح باختالف القراءات إلى حد بعيد أو قريب، وصوال إلى مستو 
 االنسداد واالنفراج.

ولعل الوضع الفلسطيني الراهن من أكثر، أو أكثر، األوضاع الفلسطينية مدعاة لالختالف بين 
 قراءتين، وما بينهما من قراءات بالضرورة.

دة كان موجودا دائما. ولكنه في هذه  صحيح أن هذا االختالف بين قراءتين أو بين قراءات متعد 
المر ة، يحمل سمات مختلفة، وله طعمه الخاص وقسماته الخاصة. وذلك بسبب عمق المتغي رات التي 

 حدثت في موازين القوى، ما يجعلها مختلفة إلى حد  بعيد عما مر ت به موازين في المراحل السابقة.
ذا كان ثمة اتفاق عام حول حدوث متغي رات عميقة جدا في هذه المرحلة قياس ا بالمراحل السابقة، وا 

إال أن االختالف في تحديد عمق هذه المتغي رات أصبح بارزا جدا، وال سيما في ما يتعلق بقراءة 
و( كما وضع حماته وحلفائه في ميزان القوى العالمي،   خصوصاوضع الكيان الصهيوني )العد 

 الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا.
فلسطيني )الذاتي والموضوعي( فيغلب اتجاه االتفاق حول اعتباره أما في ما يتعلق بقراءة الوضع ال

في "أسوأ حاالته". علما بأن االنتفاضة الثالثة، وهي تقترب من منتصف شهرها الثامن، تحتم رفض 
 االتفاق العام على أن الوضع الفلسطيني في "أسوأ حاالته".

ته". أو "يمكن له أن يصبح في وذلك إلى حد  يكاد يقول: "على العكس ربما هو في أحسن حاال
 أفضل حاالته، فيأتي بانتصار لم يْنجز مثله من قبل".

يجب أن تبدأ قراءة الوضع الفلسطيني من قراءة وضع الكيان الصهيوني وحماته الدوليين في ميزان 
 القوى، وفي مستوى ما كانوا عليه من سيطرة وقدرة على التحكم بمصائر األحداث.

تكون البداية منذ نهاية الحرب العالمية األولى ونتائجها، ال سيما منذ إعالن وعد هنا، ُيستحسن أن 
بيكو، وقد أخذا يطرقان عامهما المئة، وهما اللذان وضعا األسس  -بلفور واتفاق سايكس

االستراتيجية لقيام دولة الكيان الصهيوني، وما نشأ من وضع فلسطيني منذ احتالل فلسطين والبالد 
 ى اليوم.العربية حت

-1917إن من ُيقار ن الوضع الفلسطيني والعربي واإلسالمي والعالمي طوال المراحل السابقة ما بين 
أو خالل مرحلة الحرب الباردة مقابل الوضع الراهن والمرحلة الراهنة، سوف يلحظ كم تغي رت  1948

سطين، واحتلت المعادلة في غير مصلحة الدول الكبرى التي فرضت المشروع الصهيوني على فل
 البالد العربية أو هيمنت عليها. 
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ر والوحدة، ووصلت قمة  وقد تمكنت من القضاء على حركات مقاومة االستعمار وحركات التحر 
سطوتها مع انهيار معسكر وارسو وضرب حركة عدم االنحياز. ولكنها اليوم فقدت الكثير الكثير من 

الصهيوني في أربع حروب خالل السنوات العشر  سيطرتها العالمية واإلقليمية، وقد هزم الجيش
 .1982 -1948األخيرة. وذلك بعد سلسلة انتصارات عسكرية، ال سيما ما بين 

ع استراتيجية الكيان الصهيوني في بناء حزام من التحالفات حول األم ة العربية من إيران  ومن يراج 
هة جيوش عربية عدة في آن واحد، الشاه، وتركيا الناتو، وأثيوبيا، وامتالك أقوى جيش له قد رة ُمواج 

 سوف ُيدرك كم تغي ر وضعه اآلن. 
بال قيد أو شرط ومن قطاع غزة، ويفكك  2000إذ اضطر أن ينسحب من جنوبي لبنان عام 

، وقد شن  حروبا أربع فشل فيها. ولم يعد قادرا على احتالل حتى قطاع 2006/ 2005المستوطنات 
 غزة وجنوبي لبنان. 

فرهما له وهو ا آلن يقف عاجزا أمام انتفاضة القدس على الرغم من الحماية والتنسيق األمني اللذين تو 
د الفصائل الفلسطينية وكل  األجهزة األمنية الفلسطينية وتعطيل محمود عباس )حتى اآلن( أن تتوح 

 الشعب الفلسطيني في االنتفاضة. وهو شرط انتصارها.
ضع الفلسطيني يشكل عنصرا أساسيا في قراءته، إذ شتان بين المعادلة هذا الُبْعد، وهذا الوجه في الو 

ع وصوال إلى سعيه  السابقة التي فرضت الهجرة اليهودية، وأقامت الكيان الصهيوني الذي راح يتوس 
الستيطان الضفة الغربية، وتهويد القدس من جهة، وبين المعادلة الراهنة التي فشلت فيها التسوية 

 فشل التوصل لحل  يصفي القضية الفلسطينية. والمفاوضات أي 
م باتجاه تطويرها لتصبح انتفاضة شعبية شاملة تعلن العصيان  ومن ثم انطالق االنتفاضة والتقد 
طالق كل األسرى وفك  المدني الشعبي السلمي حتى دحر االحتالل، وتفكيك المستوطنات، وا 

 الحصار عن قطاع غزة وبال قيد أو شرط.
ة في موازنة مختلف أ وجه الوضع الفلسطيني وأبعاده بما يغل ب عوامل هذه القراءة ا ألكثر دقة وصح 

اإليجاب على العوامل السلبية المتمثلة بسياسات محمود عباس وتنسيقه األمني مع االحتالل 
وحيلولته دون وحدة الفصائل الفلسطينية وانخراطها جميعا في االنتفاضة، كما يغل بها على العوامل 

بية المتمثلة بما يجري في الوضع العربي من صراعات وانقسامات، ال سيما ظاهرة الذين راحوا السل
"ُيصي فون في الغور"، كما يقول المثل الفلسطيني أو "الذين يذهبون إلى الحج والناس عائدة منه" بعد 

 انتهائه. 
و الصهيوني، وهو في طريق األفول ليزيدوا  أي ظاهرة الذين راحوا ينفتحون على التعاون مع العد 

 وضعهم والوضع العربي سلبية وتدهورا. 
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وبكلمة، إن الوضع الفلسطيني من خالل انتفاضة القدس وما أصاب الوضع الصهيوني من اهتراء 
وعزلة يمكنه أن يفتح كو ة واسعة من األمل ليس على مستوى تحرير الضفة الغربية والقدس واألسرى 

نما أيضا على المستوى العربي واإلسالمي وأحرار العالم.وكسر حصار قطاع غزة، فحسب، و   ا 
 15/5/2016، 21موقع عربي، 

 
 السجال القيمي يعم ق الخالف بين نتنياهو والجيش .56

 حلمي موسى
قادت حملة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو على نائب رئيس األركان الجنرال يائير جوالن 

ت تشبه ما جرى في ألمانيا النازية إلى إثارة سجل شديد في الحلبة بسبب تحذير األخير من ممارسا
السياسية في الدولة العبرية. وال يعود هذا السجال فقط إلى واقع االختالف في الرأي بين السياسيين 
نما إلى رغبة رئيس الحكومة في التقر ب من أوساط أكثر يمينية على حساب ضباط  والعسكريين وا 

ل  أهمية عن ذلك واقع أن قادة الجيش اإلسرائيلي صاروا، في نظر البعض، الجيش. لكن ال يق
 في مواجهة النزعات األشد  فاشية التي تتجل ى في أحزاب اليمين.« حماة الديموقراطية اإلسرائيلية»

ومعروف أنه سبق حملة نتنياهو على جوالن احتدام الخالف بين قادة اليمين وقادة الجيش حول 
لنار بعدما أطلق جندي النار على رأس جريح فلسطيني. وفيما اعتبر قادة الجيش هذا تعليمات فتح ا

هب  كثير من القادة السياسيين للوقوف إلى جانب « أخالقياته»عماًل منافيًا لتعليمات الجيش و 
الجندي القاتل والحث على عدم تقديمه للمحاكمة. وجاءت هذه التطورات في ظل أعنف سجاالت 

ر العنصرية في المستشفيات وحول القوانين التمييزية ضد العرب في الكنيست. وكان حول المظاه
واضحًا أن األحزاب الفاشية والدينية، من خالل حملتها على العرب وعلى المحكمة العليا وعلى 
منظمات حقوق اإلنسان، تريد تكريس سطوتها على المجتمع اإلسرائيلي ومنع وجود أية أصوات 

 معارضة.
أن الحملة على مؤسسات الدولة بما فيها المراقب العام والمحكمة العليا « هآرتس»افتتاحية  ووجدت

تنبع من سياسة ترى أن كل انتقاد، مهما كان، للحكومة يشكل خطرًا على الدولة. وقالت إن نتنياهو 
اليته ، الذي يفاقم النظرة للخطر، رغم أن نتنياهو في و «البيت اليهودي»يتبع في ذلك خطى حزب 

السابقة حاول، مثاًل، إلغاء منصب الرئاسة فقط من أجل منع خصمه رؤوفين ريفلين من تول ي 
لخدمة هدفين: تمديد واليته، »المنصب. والحظت أن نتنياهو يرى أن وجود مؤسسات الدولة جاء 

ية، وعمليًا اإلسرائيلي في الخارج ـ ظاهرًا للدفاع في وجه حركة المقاطعة والالسام« اإلعالم»وتعزيز 
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إلسكات النقد على استمرار االحتالل في المناطق وتقويض الديموقراطية في إسرائيل. كل تعبير 
 «.وفعل، يتناقض وهذه األهداف، يصن ف كخيانة وخطر

ولكن الخالفات في الحلبة السياسية وتبادل االتهامات شيء وتوريط الجيش في هذه االتهامات شيء 
في قالب واحد كانت وال تزال الجيش، والذي « صهر أسباط اليهود»لـ  آخر. فالبوتقة الصهيونية

خالفًا للجيوش االحترافية األخرى في العالم أخذ على عاتقه مهمات مدنية كالتعليم. وكثيرًا ما جرى 
اعتبار الجيش طوطمًا يستدعي التقديس خصوصًا أن ال شيء أكثر قداسة لدى اإلسرائيليين من 

 «.بقرة األمن»
س صدفة أن كبار المعلقين في إسرائيل اشتموا الخطر في مواقف نتنياهو من قيادة الجيش، سواء ولي

ما تعل ق منها بتعليمات فتح النار أو بتصريحات قيمية يطلقها جنراالت. وفي نظرهم لم يكتف  
عض نتنياهو وأمثالهم بالحمالت على مؤسسات الدولة المدنية، بل انتقل األمر لمهاجمة الجيش وب

المؤسسات األمنية األخرى. ويرى هؤالء أن الخطر األكبر على الدولة العبرية يكمن في هذه المسألة 
خصوصًا أن الجيش، على األقل في الظروف الراهنة، هو ضمانة أمن ووجود إسرائيل وهو عنوان 

 وحدتها.
اسة وهو ما دفع وال ينبع الخطر فقط من واقع أن االختالف مع الجيش يدخله رغمًا عنه في السي

نما ينبع «هآرتس»معلقًا، مثل تسفي بارئيل في  ، لتخيل انقالب يقوم به الجيش ضد حكم اليمين، وا 
من أثر ذلك على موقف الجمهور اإلسرائيلي من الجيش. وليس صدفة أن رئيس األركان اإلسرائيلي 

ه لإلسرائيليين في خطابه بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة العبرية موضحًا أن ذخر  غادي آيزنكوت توج 
ذا كان رئيس الحكومة وساسة كبار  الجيش األساسي هو في ثقة والتفاف اإلسرائيليين حوله. وا 
يشككون في قيادة الجيش فإن هذا سينعكس الحقًا على األهالي عندما يرسلون أبناءهم للخدمة في 

 الجيش.
نوات األخيرة. ورغم أن استطالعات الرأي والواقع أن النظرة للجيش اإلسرائيلي تغي رت كثيرًا في الس

تظهر أن ثقة اإلسرائيليين ال تزال كبيرة بالجيش مقارنة بثقتهم في مؤسسات الدولة األخرى، فإن هذه 
الثقة تراجعت. ولم يعد الجيش في واقع األمر بوتقة انصهار بقدر ما صار تعبيرًا عن واقع الحال. 

إلسرائيلي من الكيبوتسات إلى المستوطنات ترك أثره على وهكذا فإن تغير الطليعة في المجتمع ا
الجيش الذي صار الكثير من قادته من معتمري القبعة الدينية. ولكن مع ازدياد تدين المجتمع 
اإلسرائيلي صار التناقض يظهر بين أنصار متلقي األوامر من الحاخام ومتلقي األوامر من القائد 

 العسكري.
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حول تعليمات فتح النار فاقمت من حدة هذا التناقض، بعدما أعلن رئيس  وربما أن السجال مؤخراً 
فتاء الحاخام األكبر  األركان أنه ال يريد أن يفر  جندي مخزن رشاشه في طفلة تحمل مقصًا وا 

في كل األحوال يبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى «. المبادرة لقتل من هب  لقتلك»الشرقي بوجوب 
ة الدولة العبرية ومستقبلها وأساسًا حول التسوية مع الفلسطينيين لم تعد حكرًا أن الخالفات حول صور 

على الحلبة السياسية، بل انتقلت منها إلى صفوف الجيش. ورغم كل الكالم عن حرفية الجيش 
اإلسرائيلي وابتعاده عن السياسة، فإن هذا الجيش، أكثر من أي جيش آخر منخرط في السياسة، 

كية واالستراتيجية. ويبدو أن الجيش الذي صار يستشعر التغييرات الكبيرة في اإلقليم بتجليتها التكتي
والعالم وصعوبة تحقيق انتصارات صار أقرب إلى االعتدال في مواجهة نخبة سياسية تتنافس على 

 التطرف.
 16/5/2016، السفير، بيروت

 
ـى مـصـطـفـى بـدر الـديــن؟ .57  َمـن صـف 

 ليكس فيشمانأ
استمر ثالثة أيام قررت قيادة "حزب هللا" األخذ بالخيار األكثر راحة وهو الكذب. وبالتشاور  بعد تردد

مع قادة "الحرس الثوري" تقرر إغالق قضية تصفية بدر الدين بصمت. وقد اختيرت صيغة تغطية 
تح جبهات هزيلة تعطي جوابًا معقواًل لرجال "حزب هللا" في الميدان، ولكنها ال تلزم المنظمة بالرد وف

 في سورية. األساسجديدة مع جهات من الداخل ومن الخارج تصرفها عن الجهد 
هذه المرة فقد أخذوا  أمافي األيام العادية كان قادة "حزب هللا" سيلقون بالملف على إسرائيل تلقائيا. 

ظة جانب الحذر في بياناتهم الرسمية من ذكر اسمها، وهذا دليل على أن ليس لهم، في هذه اللح
 قدرة على خلق مواجهة على الحدود الشمالية. أو، مصلحة األقلعلى 

بدر الدين، رئيس الجهاز العسكري لـ"حزب هللا"، صفي بشكل مهني، ولم يقتل صدفة بنار الثوار في 
سورية، كما زعم في استنتاجات لجنة التحقيق التي شكلها "حزب هللا" لتقصي مالبسات موته. وأفادت 

ي بيروت بأنه كان في ذاك الوقت وحده في منشأة سرية لـ"حزب هللا" في منطقة مصادر عليمة ف
مطار دمشق وانه وقع في الغرفة انفجار أدى الى موته. لم يصب أحد غيره بأذى. واالستنتاج: أحد 

 ما الحقه وعرف بالضبط متى يصل ومتى يكون في الغرفة.
وخليفته  األسدتصفية صهر  إلىعودية عندما سعت االستخبارات الس 2012حدث مشابه وقع في 

مما كان متوقعا: من خالل ثالثة رجال كانوا  أكثرالمحتمل، الجنرال عاصف شوكت، ونجحت 
. لألسدالغرفة صف ت ليس فقط الصهر بل كل خلية الطوارئ التابعة  إلىيعملون حراسا سربوا قنبلة 
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والتي  – اإلسالمية فصائل الثوار وتشارك االستخبارات السعودية حتى الرقبة ليس فقط في دعم
بشكل دائم للعمل ضد "حزب هللا" الذي قبل  أيضابل تسعى  –يتهمها اآلن "حزب هللا" بالتصفية 

شهرين فقط أعلنت عنه الجامعة العربية كتنظيم ارهابي. لقد كان بدر مطلوبا من السعوديين كمسؤول 
ري. ورغم هذا، ففي بياناته العلنية لم يتجرأ عن قتل حليفهم، رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحري

 "حزب هللا "على االشتباه بأن السعوديين ضالعون في التصفية. وهذا دليل آخر على قيود القوة.
مصلحة وقدرة على تنفيذ التصفية: فقد كان بقدر ما هدفًا واضحًا  أيضاكما أن لألميركيين 

. أفغانستانضد الجيش األميركي في العراق وفي  لـ"السي.أي.ايه" بسبب ضلوعه في تفعيل العبوات
"حزب هللا"،  أركانأكد مسؤولون في الـ"سي.أي.ايه" أنهم شاركوا في تصفية رئيس  2015وفي العام 

صابة. والمبرر: تصفية حساب مع مغنية على دوره في قتل إسرائيلعماد مغنية، بالتعاون مع   وا 
ية في العراق بل وواصل المس بالمدنيين األميركيين في عشرات الجنود األميركيين. وساعد بدر مغن

، ال يخجل األميركيون إلسرائيلالكويت. وليس صدفة انه كان مطلوبا من الواليات المتحدة. وخالفا 
 يصفون كي يغلقوا الحسابات، حتى لو استغرقهم هذا سنوات. بأنهمفي التصريح علنا 

"جيش الظالل" التابع لـ"حزب هللا" في سورية، هذا المنشأة التي صفي فيها بدر تعود لما يسمى 
الجهاز السري الذي يعنى ببناء القوة وتهريب العتاد القتالي من إيران إلى لبنان. "جيش الظالل"، 
الذي يشكل ذراعًا استراتيجية مركزية لـ"حزب هللا"، يوجد منذ سنين تحت المالحقة الدائمة من كل 

غير مرة نشر عن غارة جوية على منشآت "جيش الظالل" قرب جهاز استخبارات يحترم نفسه. و 
 المطار في دمشق، وال شك في أن رجاله مطاردون.

إن تصفية بدر، الذي قاد أيضا "جيش الظالل" ليست فقط إصابة معنوية: ثمة هنا إصابة لمن شكل 
 ، سورية، و"حزب هللا".إيرانمحورا مركزيا في المثلث االستراتيجي 

يمكن أن تكون  إمكانياتالذي نشره "حزب هللا" في أعقاب تصفية بدر ذكرت ثالث  ولاألفي البيان 
تسببت بموته: إطالق النار من الجو، إطالق صاروخ بري، إصابة مدفعية دقيقة. غير أن هذه 

. وفي صباح السبت نشرت إرهابيةمنظمات  أيديالقدرات الثالثة توجد في أيدي الدول، وليس في 
" المتماثلة مع "حزب هللا" بأن بدر صفي بصاروخ ارض موجه. عمليا، هذه طريقة راألخباصحيفة "

، حين أعدت وحدة 1992بقضية "تساليم ب" في العام  إسرائيلعمل تذكر بالحملة التي تعرف في 
 إلى اإلشارة"سييرت متكال" خيارا لتصفية صدام حسين من خالل صاروخ ارض متطور. ومن المهم 

بيان  إصدار إلىالجيوش، ولهذا فقد سارع "حزب هللا " أيديالنوع ال توجد إال في قدرة من هذا  أن
هذا قصف من "منظمات تكفيرية". فلو كانت هذه  أن"، وأصر على األخبارتعديل لما نشر في "

 أخذ المسؤولية والتباهي. إلىلسارعت بالتأكيد  إرهابيةبالفعل منظمة 
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حسابات داخل المنظمة: فعلى مدى زمن طويل سادت هي أن تكون هذه تصفية  أخرى  إمكانية
خالفات شخصية حادة بين بدر ومحافل في قيادة "حزب هللا". فقد أصبح نوعًا من مصدر القلق، 

لـ"حزب هللا" في شعبيته  األخيرةاألمر الذي خلق توترًا مع اإليرانيين. ولم تساهم اإلخفاقات العملياتية 
 المعقول. باألمرصفي من الداخل يكون  أناحتمال  أنهكذا حيث  –

أحيانا عدة  –في الماضي، عندما كانت تنفذ تصفيات داخلية في المنظمة، كان "حزب هللا" ينتظر 
يصدر بيانا عن "سقوط قائد في ميدان المعركة". أما  األمرالتوقيت المريح، وفي نهاية  – أسابيع

نه اضطر لينتظر ثالثة أيام كي يبني حجة يخفي تصفية المسؤول، ولك أنهذه المرة فلم يكن بوسعه 
 غبية. 

 "يديعوت"
 16/5/2016، األيام، رام هللا
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