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 البردويل: سنسلم مصر وثائق حول مخطط الستهدافها يقف خلفه الطيراوي  .1

كشف الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس، عن وجود : محمود هنية -الرسالة نت 
ة فتح ورئيس جهاز المخابرات مخطط يقف خلفه توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحرك

 السابق، يهدد باستهداف قيادات مصرية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي وغيره.
وقال البردويل في تصريح خّص به "الرسالة نت"، إن حركته ستقدم بالوثائق والمعلومات اعترافات 

ومي المصري، موضًحا أن ألعضاء خلية، حاولوا من خاللها توجيه تهديدات بالمساس باألمن الق
 هذه االعترافات جاءت ضمن التحقيق مع الخلية التي ألقي القبض عليها مؤخرا في غزة.

مصر والى أطراف إقليمية ودولية أخرى، لتبين من  إلىأن حركته سترسل هذه الوثائق  إلىوأشار 
للطيراوي وألي طرف خاللها حجم المؤامرة التي يقودها الطيراوي، مشدًدا على أن حركته لن تسمح 

 المساس باألمن القومي المصري.
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هي حول محاولة هذه المجموعة تصوير فيديوهات باسم داعش  واألدلةوأضاف أن هذه االعترافات 
 تهدد فيها باستهداف القيادة المصرية.

لحاق  وبين أن المخطط يتضمن تهديدات بمحاولة استهداف واغتيال السيسي ومسؤولين مصريين، وا 
 ة بحماس، مؤكًدا أن ملف الطيراوي لم يغلق والتحقيقات بشأنه ال تزال مستمرة.التهم

بعض الوثائق لرئيس السلطة محمود عباس وأطراف أخرى، لالطالع  أرسلتونوه إلى أن الحركة 
 على مخطط الطيراوي الذي يمس األمن المصري.

 إشاعةالسلطة، مهمتها  أجهزةوفي سياق منفصل كشف البردويل عن وجود خاليا وجهات تديرها 
لتشويه  إعالميةماكينة  إدارةفي قطاع غزة، وتعمل على  األحداثالفوضى بين الناس وتضخيم 

 المختصة. األجهزة أجرتهاطبيعة الواقع في غزة، وقد تم الكشف عنها من خالل تحقيقات 
التي  األطرافجهة هذه األجهزة األمنية، مثمًنا جهودها في موا أولوياتوأكد أن األمن بغزة على رأس 

 تسعى للتخريب في الساحة الداخلية.
الميدانية، وعكس صورة سلبية عن القطاع، من خالل  األحداثوبّين أن هذه الخاليا تسعى لتضخيم 

حالة من القلق  إيجاد إلى إضافةومجاراة الساحة الداخلية،  األحداثواستثمار  اإلشاعاتترويج 
 والفوضى في غزة.

بتطورات العالقة مع مصر، أكّد البردويل أن قنوات حماس مفتوحة واالتصاالت ال تزال وفيما يتعلق 
 في غزة. األخيرأن مصر قد تدخلت بشكل جدي لوقف التصعيد  إلىجارية بين الجانبين، مشيرا 

مرزوق نيابة عن الحركة، مع المخابرات  أبووأوضح أن هناك اتصاالت يقوم بها الدكتور موسى 
 تتوقف. المصرية ولم

وأعرب البردويل عن أسفه لتصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري حول عدم وجود تحسن 
 في العالقة مع حماس ووجود وساطة سعودية بينها وبين مصر.

نما، األياموأكّد البردويل أن حركته لم تعلن عن وجود وساطة سعودية في يوم من  هي من اختالق  وا 
تحسن العالقة كان ناجًما عن اتصاالت ولقاءات مباشرة بينهما دون  أن ىإل، مشيرا اإلعالموسائل 

 غيرها. أووساطة سعودية 
وتعزيز  اإلعالمفي مجال  األوضاعولفت إلى أن هناك اتفاق بين الجانبين كان يقضي بتحسين 

 من الجانب الفلسطيني، وقد شرعت الحركة بتنفيذ ما عليها، وهو امر كان محط ترحيب من األمن
 مصر.
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المعبر  أوضاعوقال إن حركته قدمت وعودا جدية لمتابعة كافة القضايا، فيما وعدت مصر بتحسين 
انه وفي اآلونة  إالالمصرية،  اإلعالممن وسائل  اإلعالميدون الحديث عن آليات، ووقف التصعيد 

 عادت بعض الشخصيات التهام حماس وهو أمر مؤسف، وفًقا لقوله. األخيرة
مصرية عازًيا ذلك لسعي  إعالميةاك قرارا رسميا لدى حماس بعدم االنجرار ألي مهاترات هن أنوأكّد 

 مع مصر وتهدئة الموجة الراهنة، وتحقيق مصالح غزة. األوضاعالحركة لتحسين 
نما، األيامحركة حماس لم تهاجم مصر في يوم من  أنوبين  كانت تدافع عن نفسها من االتهامات  وا 

 المصريين سيئي السمعة. اإلعالميينض التي كان يكيلها بع
وفيما يتعلق بملف المصالحة والعالقة مع فتح، قال: "إن حركة فتح قدمت موافقة مبدئية على 

جميعهم مدنيون ألن الشرطة في غزة مدنية  أنموضوع اعتماد الموظفين المدنيين، ولكننا أكدنا 
ترك هذه القضية للنقاش في الجولة وأوضح أن فتح قررت  على الجيش". إالفالعسكري ال يطلق 

أنها لم تأت بأي ردود تجاه كل ما تم طرحه  إلىالقادمة التي لم تحدد موعدها لهذه اللحظة، مشيرا 
 في الجوالت الماضية، و"الكرة اآلن في ملعب فتح".

وأضاف:" لم يصدر عن عباس ما يدل على انه ماض في المصالحة، بل هو يسعى للمبادرة 
لتي تشكل خطرا على قضيتنا في ظل تخليها عن حق العودة ودعوتها لشطب سالح الفرنسية ا

 ".أرضناالمقاومة ونزعه وعدم االعتراف بحقنا في 
أن السلطة  إلىالمقبل، لفت  أكتوبروبشأن المشاركة في االنتخابات المحلية المزمع عقدها في نهاية 

لى أن حماس مع النهج الديمقراطي في كل لم تقدم رؤية متكاملة عن آلية االنتخابات، مؤكًدا ع
وقال:" ندعو لرزمة متكاملة من العمل  الرئاسة. أوالمجاالت سواء كانت البلدية أو التشريعي 

 التوافق الوطني الذي يفضي الختيار آليات ونظام االنتخابات". أساساالنتخابي، على 
 %75االنتخابات وفق نظام  إجراءعلى  م،2011الفصائل توافقت في لقاءات القاهرة عام  أنونوه إلى 
 دوائر. %25نسبي، و

وبشأن رغبة حماس المشاركة في انتخابات الرئاسة، علق بالقول: " منصب الرئاسة ملغوم بأوسلو، 
يفرض على منصب الرئيس أي  أنانتخابات حرة دون  إجراءوينبغي العمل على فكه، من خالل 

 تنتقص من حق الشعب". إمالءات
نماأن حماس ال يسرها رؤية فتح مفتتة ومدمرة،  ونوه إلى تسعى لخلق وحدة بين صفوفها على  وا 
منهج الثوابت والمقاومة، "ألن تفتت فتح قنبلة نووية ستشوه سمعة الشعب الفلسطيني وتبدد  أساس

 طاقاته" على حد تعبيره.
 16/5/2016، نفلسطيالرسالة، 
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 ستمرم "إسرائيل"الحمد هللا: التنسيق األمني مع  .2
قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا أمس إن التنسيق األمني مع الجانب : رويترز –رام هللا 

قرار من  أخيراً كان هناك "اإلسرائيلي مستمر كما كان. وأوضح في مؤتمر صحافي في رام هللا: 
وضع اآلليات لذلك. منظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق األمني )مع إسرائيل(، ونحن بانتظار 

. وقال ردًا على سؤال هل "أعتقد أنه سيتم وضع آليات لذلك، لكن لغاية اآلن األمور كما كانت عليه
 ."ال يوجد موعد لذلك"هناك سقف زمني لوضع هذه اآلليات: 

ستة لقاءات بين رؤساء أجهزتنا األمنية مع رؤساء األجهزة "وقال الحمد هللا إن الفترة الماضية شهدت 
. وأضاف "األمنية اإلسرائيلية. طلبوا منهم وقف اقتحامات مناطق أ... اإلسرائيليون حتى اآلن رفضوا

بانتظار وضع اآلليات لذلك )لوقف التنسيق األمني( من جانب منظمة التحرير التي "أن الحكومة 
 ."ستوضح كيفية تنفيذ ذلك

حكومته، وقال إن أي متهم بالفساد  كما دافع خالل المؤتمر الصحافي عن اتهامات بوجود فساد في
 سيقدم للعدالة.

 17/5/2016الحياة، لندن، 

 

 ألمم المتحدةا دين لدعم قرار فلسطين فياجتماع ألعضاء السلك الدبلوماسي المعتم   :رام هللا .3
رام هللا: عقدت السفيرة روان أبو يوسف مساعدة وزير الخارجية لقطاع متعددة األطراف اجتماعًا 

سلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، طالبتهم من خالل دولهم بدعم وتأييد قرار ألعضاء ال
فلسطين في جمعية األمم المتحدة للبيئة. وحثت أبو يوسف دول العالم للتصويت على مشروع قرار 

من الشهر الجاري. هذا القرار يستند  27-23دولة فلسطين لدى جمعية البيئة العالمية في نيروبي في 
القانون الدولي للبيئة والذي يطالب دول العالم بعدم تجاهل أثر الحروب والعدوان المتكرر على  إلى

سنوات. مطالبة دول  10شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة والحصار المفروض ألكثر من 
ة هي العالم بحماية البيئة الفلسطينية كجزء متكامل من حماية الشعب الفلسطيني ألن حماية البيئ

 حماية للحياة التي تحاول إسرائيل القوة القائمة باالحتالل بجنودها ومستوطنيها تقويض هذا الحق.
كما ذكرت المجتمع الدولي بمسؤولياته من أجل احترام وضمان احترام القانون الدولي داعية ألهمية 

 التصويت لصالح قرار فلسطين في جمعية البيئة العالمية.
  17/5/2016، القدس العربي، لندن
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 االحتالل منشآت سكنية بالعيزرية"الخارجية الفلسطينية" تدين تفكيك  .4
دعت وزارة الخارجية في مدينة رام هللا، المجتمع الدولي واالتحاد إبراهيم:  كامل-القدس المحتلة 

لسطينية، األوروبي، إلدانة القرصنة اإلسرائيلية وسرقة األرض الفلسطينية، وتشريد مئات العائالت الف
 واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بلجم التغول االستيطاني اإلسرائيلي.

، إقدام قوات االحتالل، على تفكيك ومصادرة ما ال يقل عن أمسوأدانت الخارجية في بيان صحفي 
مواطنًا غالبيتهم من األطفال، في منطقة جبل البابا، شرق قرية العيزرية  90كرفانًا يقطنها حوالي  12

 ألهالي المنطقة. األوروبيدس المحتلة، تبرع بها االتحاد في الق
وأكدت أن هذه االعتداءات واإلجراءات القمعية تأتي في سياق تنفيذ االحتالل لمخططاته االستيطانية 
الهادفة إلى إخالء المناطق المحيطة بالمستوطنات من ساكنيها الفلسطينيين، وبشكل خاص المحيطة 

، تحت ذرائع وأساليب شتى، لصالح توسيع  E1، والمشروع االستيطاني"ممعاليه أدومي"بمستوطنة 
 المستوطنات، وفصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني.

 واعتقلت من كان على متنه واقتادتهم إلى مكان مجهول.
  17/5/2016الرأي، عّمان، 

 
 ل أبيبرغم معارضة ت عريقات: كيري سيحضر االجتماع التشاوري لمؤتمر السالم.. .5

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بأن وزير : كفاح زبون  - رام هللا
االجتماع  الخارجية األميركي جون كيري أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيته المشاركة في

 الوزاري التشاوري بشأن المؤتمر الدولي للسالم بداية الشهر المقبل.
في حديث لإلذاعة الرسمية أن هذا الموقف جاء خالل اتصال هاتفي أجراه كيري مع  وأوضح عريقات

 عباس قبل ثالثة أيام. 
اإلسرائيلي المعلن والرافض لعقد المؤتمر الدولي على الجهود  واستبعد عريقات أن يؤثر الموقف

 "إسرائيل" ومحاسبة الفرنسية والدولية مشددا على أن المطلوب من المجتمع الدولي هو البدء بمساءلة
على جرائمها. وجاء حديث عريقات المؤكد على المشاركة األميركية بعد يوم من تجديد إسرائيل 

 رفضها المبادرة الفرنسية.
  17/5/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 "إسرائيل" آخر فرصة قبل البدء بخطوات دولية ضدّ  باريس مؤتمر : السلطة تعدّ "الشرق األوسط" .6
بأن السلطة ستمتنع عن تقديم أي  "الشرق األوسط"قالت مصادر مطلعة لـ: زبون  كفاح- رام هللا

الوقت كما أنها ستؤجل  مشاريع لمجلس األمن أو اتخاذ خطوات أخرى دولية ضد إسرائيل في هذا
 تطبيق قرارات المجلس المركزي ومن بينها وقف التنسيق األمني.

فرنسا بوقف أي إجراءات ضد إسرائيل لتلطيف األجواء  وأكدت المصادر أن السلطة استجابت لطلب
لمقاطعة الجهد الفرنسي. ويعد مؤتمر  قبل المؤتمر وعدم استخدام ذلك كذريعة إسرائيلية أو أميركية

السالم المرتقب آخر فرصة يمكن أن تمنحها السلطة إلسرائيل بعد فشل المفاوضات الثنائية 
د للفلسطينيين وحمل إسرائيل على تطبيق االتفاقات أو جزءا جدي والمفاوضات األمنية في خلق واقع

 منها. وبحسب المصادر ستباشر السلطة بسلسلة خطوات ضد إسرائيل إذ فشلت الجهود الفرنسية
 والدولية.

  17/5/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 ": جرائم القتل األخيرة جنائية وليست فلتان أمنيفي غزة "األمن الداخلي .7
مدير جهاز األمن الداخلي في غزة، سامي عودة، أن جرائم القتل األخيرة التي وقعت في أكد : غزة

 القطاع كانت جنائية بدافع الجريمة وال تدخل ضمن حالة الفلتان األمني.
وكشف مؤخرا عن حادثي قتل وقعا في قطاع غزة، راح ضحيته المسنة ثريا البدري، والدة بسام 

زارة الصحة في رام هللا، والشاب عليان صليح، أحد عناصر "كتائب التحويالت في و  مسؤولالبدري 
 حماس. القسام" الذراع العسكري لحركة

واستعرض عودة خالل جلسة استماع عقدتها له لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي اليوم 
 مني في القطاع.االثنين في مقر المجلس بغزة الحالة األمنية في قطاع غزة، مؤكدا وجود استقرار أ

وأكد عودة استمرار جهازه في مالحقة العمالء، واعتقال عدد منهم خالل الشهر الماضي، بعضهم 
 في حالة تلبس أثناء تأدية مهام استخبارية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي النائب إسماعيل األشقر، استمرار 
 تها األمنية في ضبط األمن ومكافحة الجريمة.وزارة الداخلية بكافة أجهز 

وأشار إلى تفكيك األجهزة األمنية لبعض الخاليا، التي قال إنها "تحاول خلق حالة فلتان في قطاع 
 غزة من خالل مسئولين في سلطة رام هللا".

 16/5/2016، فلسطين أون الين
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 عبد الجابر فقهاء سلطات االحتالل تعتقل الّنائب .8
أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الّثالثاء، على اعتقال الّنائب في : الطيب غنايم

المجلس الّتشريعّي، عبد الجابر فقهاء، بعد أن اعتدت عليه بالّضرب المبرح، في أعقاب اقتحام منزله 
ائب واقتحمت قّوات كبيرة من عناصر جيش االحتالل منزل النّ  في ضاحية المصيون بمدينة رام هللا.

فقهاء، الذي يشغل عضوّية المجلس الّتشريعّي عن حركة حماس، وأقدمت على ضربه دون سبب 
 يذكر، واقتادته إلى االعتقال.

 17/5/2016، 48عرب 
 

 : رغبة دولية في انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالميةالفلسطيني االقتصاد ةوزير  .9

في دعم طلب  "رغبة دولية"سطيني، وجود غزة: أكدت عبير عودة وزيرة االقتصاد الوطني الفل
وقالت عودة إن هناك رغبة دولية أيضا في  انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.

ن هناك مساع فلسطينية تبذل مع مختلف  تطوير االقتصاد الفلسطيني في مختلف المجاالت، وا 
  الدول لترجمة هذه الرغبة إلى واقع.

  17/5/2016دن، القدس العربي، لن

 

 وسياسيا   لقناة الثانية اإلسرائيلية عن عباس.. عائليا  لتقرير  .11
بثت القناة الثانية اإلسرائيلية تقريرا للصحفي اإلسرائيلي إيهود يعاري، يتحدث فيه عن رئيس ن: لند

السلطة الفلسطينية محمود عباس، ويستعرض مسيرة عباس ويصف فيه اهتمامات عائلته من الناحية 
 سياسية.ال

عاما ال يريد التقاعد حتى اآلن، وما زال متمسكا  81وقال يعاري إن عباس البالغ من العمر 
 بمنصبه، ويقضي نصف الوقت في جوالت خارجية ربما تكون سببا في تقوية موقفه.

وأشار إلى أن أبا مازن يعتمد على أوالده طارق وياسر، وهما رجال أعمال بشكل كبير. وبالمقابل، 
زوجته ال تهتم بالسياسة، ويرفض حتى اآلن تعيين مستشار له، وهو منعزل والقرارات عنده فإن 

 تصدر كل صباح، ويقرر ما هو الوضع اليوم دون استراتيجية ودون رؤية.
وأوضح أن أبا مازن سريع الغضب، وقام بإقصاء كل معارضيه. فدحالن طرده من حركة فتح وقام 

إلى منزله، وسالم فياض تم طرده، وقام بمصادرة أموال جمعية بمحاكمته، وياسر عبدربه غادر 
تابعة له، باإلضافة إلى التخلص من كل "الختيارية" في حركة فتح، وتعيين جيل شاب على رأسه 

 ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية.
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ألمني، إن عباس يهدد دائما بحل السلطة وال يفعل، كما أنه يهدد بوقف التنسيق ا وقال يعاري،
 وكالعادة دون أن ينفذ تهديداته.

وأشار إلى أن شعبية عباس متواضعة، وحرب الورثة لرئاسة السلطة بدأت مبكرا. وهناك حديث يدور 
عن أن الرئيس القادم هو مروان البرغوثي، وصائب عريقات يدعم هذا الخيار. وهناك شخصيات 

هم يحلم في أن يصبح هو الرئيس، لكن أخرى مثل جبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي، كل واحد من
 عاما من حكمة أحدا قويا ليحل مكانه. 12عباس لم يبق طيلة 

 16/5/2016، "21موقع "عربي 

 
 حماس: مواقف فتح المتضاربة أغلقت مجال عودة وفدها إلى الدوحة .11

، وجود صالح البردويل نفى القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، د.: المصري  أحمد-غزة 
أي اتفاق بين حركته وحركة فتح لتأجيل لقاءات إتمام ملف المصالحة الوطنية المفترض عقدها في 

 العاصمة القطرية الدوحة.
وقال البردويل في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس: "ما يقال عن وجود اتفاق بيننا وبين فتح 

ن طرف واحد وهو حركة فتح والتي لتأجيل لقاءات المصالحة غير صحيح، والتأجيل الحاصل هو م
 لم تبِد حتى اللحظة أي استجابة إلمكانية عقد اللقاء".

وأضاف "يبدو أن هناك قرارًا من حركة فتح بعدم الدخول في لقاءات وحوارات جديدة مع حركة 
حماس"، مبديًا اعتقاده بأن ما أوصل حركة "فتح" إلى ذلك هو عدم توحدها، واختالف رؤى كل 

 عن اآلخر. طرف فيها
وأوضح أن الوفد الذي وصل مؤخرا للدوحة كان يحمل رؤية واضحة، فيما اللجنة المركزية لفتح 
ورئيس السلطة محمود عباس يحمالن رؤى مختلفة معه، وأن هذه األسباب "أغلقت المجال أمام 

 عودة وفد فتح حتى اللحظة إلى الدوحة مرة أخرى".
رسمية ما بين حركته وفتح في إطار ملف المصالحة الوطنية  وبين البردويل عدم وجود أي اتصاالت

نهاء االنقسام في الفترة الحالية، مشددا على أن حماس كانت تأمل عودة وفد فتح مجددا إلى  وا 
الدوحة وهو يحمل إجابات عن بعض التفصيالت المتفق عليها وآليات تنفيذها، غير أنه قال: "لكن 

 لألسف لم يحدث ذلك".
 16/5/2016، الينن فلسطين أو
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 "فتح": تصريحات البردويل عبارة عن مهاترات .12
قال المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي إن ما نطق به البردويل عبارة عن ترهات : رام هللا

 ومهاترات، ال تنطلي على طفل فلسطيني أو مصري.
ريحات المكشوفة ال يمكن وأضاف القواسمي، في تصريح صحفي، اليوم االثنين، أن مثل هذه التص

 لها أن تؤثر قيد أنملة على عالقتنا الراسخة مع الشعب المصري وقيادته الوطنية.
وطالب القواسمي، "حماس" مرة أخرى بالتوقف عن التدخل في الشأن المصري تماما، واالنعتاق من 

 حركة اإلخوان المسلمين.
تي للتغطية على جرائم "حماس" في قطاع غزة، وأوضح أن هذه المهاترات التي أدلى بها البردويل تأ 

ومحاولة لحرف البوصلة عن الوضع اإلنساني الصعب الناتج عن سياستها الداخلية تجاه شعبنا، 
 واالحتالل اإلسرائيلي من جانب آخر.

 16/5/2016، الفلسطينية )وفا( والمعلوماتوكالة األنباء 
 

 اس "الشاباك" يكشف عن اعتقال صياد هرب أسلحة لحم .13
كشف جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك"، اليوم  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -غزة

االثنين، عن اعتقال صياد فلسطيني بالتعاون مع سالح البحرية لتورطه في تهريب أسلحة ووسائل 
 قتالية مختلفة عن طريق البحر إلى حماس.

عاما( من سكان مخيم الشاطئ بغزة،  39ان" )وأوضح بيان الشاباك، أن المعتقل "سليم جمال نعم
 حيث اعتقل الشهر الماضي عن متن مركب بعد تجاوزه بقاربه منطقة الصيد المسموح بها.

وبحسب بيان الشاباك، فإنه خالل التحقيق معه اعترف نعمان على تهريب مواد تستخدم في تصنيع 
 ور التهريب البحري إلى غزة.الصواريخ، مدعيا أنه زود المحققين بمعلومات كبيرة عن مح

 16/5/2016س، القدس، دالقموقع صحيفة 
 

 بركة: نرفض المبادرات التي تشطب حق العودةعلي  .14
شدد ممثل حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" بلبنان، علي بركة، على رفض الحركة للمبادرة 

 تالل الصهيوني.الفرنسية ألنها تشطب حق العودة وتحرم األجيال القادمة من مقاومة االح
وأكد بركة خالل مهرجان للحركة بذكرى النكبة في مخيم عين الحلوة بلبنان، مساء أمس، أن حق 
العودة هو حق فردي وجماعي للشعب الفلسطيني ال يسقط بالتقادم وال تملك أي دولة أو منظمة 

 شطبه أو المساومة عليه.
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تهدف إلى تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين  وحذر من المشاريع والمبادرات الدولية والعربية التي
جوهر القضية الفلسطينية وآخرها المبادرة الفرنسية التي تتحدث عن دولة فلسطينية منزوعة السالح 

 .1967على األراضي المحتلة عام 
وقال بركة: ال بديل عن فلسطين إال فلسطين، وفلسطين ليست للبيع وال سالم وال استقرار في 

وأضاف: سنعود إلى   بعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ودياره األصلية في فلسطين.المنطقة إال
 الجليل والمثلث والنقب، والعودة لن تتحقق إال عبر المقاومة واالنتفاضة.

وتطرق بركة إلى األوضاع الفلسطينية في لبنان، مجددًا التمسك بالمبادرة الفلسطينية الموحدة لحماية 
في لبنان والمحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية وجوارها وتعزيز العالقات الوجود الفلسطيني 

 األخوية اللبنانية الفلسطينية.
ولفت إلى أن األحداث األمنية التي جرت مؤخرًا في مخيمات صيدا تؤكد أن المخيمات الفلسطينية 

ا ترمز إلى قضية الالجئين مازالت في دائرة االستهداف، داعيًا إلى المحافظة على المخيمات باعتباره
 ومحطات نضالية على طريق العودة إلى فلسطين.

وأشاد ممثل حركة حماس بالقيادة الفلسطينية الموحدة في لبنان وبخلية أزمة األونروا، مطالبًا الجميع 
 بالتمسك بالمطالب التي رفعت في بداية التحركات الشعبية ضّد إجراءات إدارة األونروا.

ة األونروا القيام بدورها في إغاثة الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهم لحين عودتهم إلى كما طالب إدار 
 .194ديارهم وتطبيق القرار الدولي 

 16/5/2016، موقع حركة حماس
 

 اعتقال فلسطيني بعد طعنه إسرائيليا  في القدس .15
في شارع  طعن شاب فلسطيني أمس إسرائيليًا وأصابه بجروح طفيفة: أ ف ب -القدس المحتلة 

 األنبياء القريب من البلدة القديمة في القدس المحتلة، قبل أن تعتقله الشرطة اإلسرائيلية.
وقالت الشرطة في بيان إن الشاب الفلسطيني في العشرينات من العمر ومن الضفة الغربية المحتلة، 

كين بعيدًا، فـ ويرمي الس "شاهدوه وهو يطعن يهوديًا ثم يلوذ بالفرار"موضحة أن رجال الشرطة 
. وقالت خدمات اإلسعاف اإلسرائيلية إن اإلسرائيلي في "أمسكوا باإلرهابي، وقاموا بتحييده واعتقاله"

 العشرينات من عمره، ونقل للعالج بعد إصابته بجروح طفيفة في الكتف.
 17/6/2016الحياة، لندن، 
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 محاوالت التضييق على المخيمات "نكبة" جديدة بحق الفلسطينيين .16
يقول مدير عام المخيمات في دائرة شئون الالجئين بحركة "فتح"، : نسمة حمتو -بيروت / غزة 

"بال شك قضية المخيم تشكل رمزية لالجئين الفلسطينيين وشاهدا تاريخيا على  ياسر أبو كشك:
كافة ويؤكد أن محاوالت االستهداف التام مستمرة للمخيمات  المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني. 

في الوطن أو في الشتات، وهي تأتي ضمن سياسة إنهاء قضية الالجئين الفلسطينيين وتغييبها 
  يعود هناك من يطالب بحقه في العودة.لتثبيت المشروع الصهيوني على األراضي الفلسطينية وأالّ 

كبة والعودة ويشير أبو كشك إلى أن األمور تسير اآلن باتجاه تصفية أبناء المخيم، إال أن قضية الن
هي قضية الشعب الفلسطيني، مضيفًا:" نحن نعمل جاهدين من أجل أن نعيد البوصلة والمربع إلى 

 المربع األول".
وتابع قوله:" الالجئون في المخيمات محاصرون من كل مكان وهم ممنوعون من التعليم ودخول 

ذا تعلموا هناك الكثير من الوظائف ممنوع للفلسطينيين  أن يكونوا فيها هم محرومون من المدارس، وا 
أبسط حقوقهم، واآلن بدأت وكالة الغوث التنصل من خدماتها، وهي تطالب الالجئ الفقير أن يساهم 

 في عالج نفسه بنفسه وهو بعد ذلك لن يستطيع توفير الطعام دون أن يحرك أحد ساكنا".
ر فاعلية في هذا الجانب ويطالب أبو كشك الفصائل والقوى الفلسطينية بأن يكون لها دور أكث

بالوقوف في وجه الممارسات التعسفية بحق المخيمات الفلسطينية، مشددًا على أهمية حق العودة 
 للفلسطينيين والتركيز عليه في ظل غياب الرأي العام العالمي عن نصرة القضية الفلسطينية.

هناك محاوالت لطمس عصام عدوان، أن  بدوره، يؤكد رئيس دائرة الالجئين في حركة حماس د.
نهاء ملفهم وقضيتهم، مشيرًا إلى أن البداية  خفاء معالمها كنوع من توطين الالجئين وا  المخيمات وا 

في فترة الحرب األهلية وما بعدها وصواًل إلى مخيم  1976كانت من مخيم تل الزعتر في لبنان عام 
 نهر البارد في جهة طرابلس التي دمر ألتفه األسباب.

يتم تدمير مخيم بأكمله للبحث عن بعض العناصر المطلوبة  التاريخ،ذا لم يمر في ويقول:" ه
سنوات لم نر شيئًا سوى  8للشرطة، وقالت السلطات اللبنانية إنه سيتم بناؤه بعد ذلك وحتى اآلن منذ 

 من المخيم ولم يعد إليه معظم سكانه". %40إلى 30
ا بتدمير مخيم اليرموك وتهجير معظم أهله والذي ويشدد عدوان على أن هذا األمر ينتقل إلى سوري

ألف فلسطيني وسوري معًا، مضيفًا:" كذلك مخيم السيدة زينب ومخيمات أخرى في  250كان يضم 
سوريا دمرت بالكامل وهجر أهلها سواء كانت واقعة تحت النظام السوري أو المعارضة السورية في 

 ومنع عودتهم إليه". أهلهكال الحالتين كان يتم تدمير المخيم وتهجير 
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ويؤكد أن هذه التصفيات للمخيمات الفلسطينية نوع من أنواع تصفية الوجود الفلسطيني في البالد 
العربية، قائاًل:" وقد سبق هذا إنهاء الوجود الفلسطيني في العراق، صحيح لم تكن هناك مخيمات 

هم وبشكل شرس حتى تم تهجير آالف ولكن عند االحتالل األمريكي بدأت المليشيات الشيعية تستهدف
 آالف تقريبًا". عشرةاليوم بالكاد يوجد  ألف، 40منهم من أصل 

ويقول: "هناك محاوالت سابقة قام بها شارون في غزة عندما كان يدخل المخيمات بدعوى أنه يريد 
سعة لطرد توسعة الشوارع لتحسين بيئة الشوارع ولكن على العكس تمامًا هو كان يهدف من وراء التو 

 أكبر عدد ممكن من الالجئين وتسهيل مهمة الجيش اإلسرائيلي في التوغل لمالحقة الفدائيين". 
ويوضح أنه طرحت مشاريع صهيونية كثيرة لنقل الالجئين من هذه المخيمات إلى الضفة الغربية 

لتوطين كل وسيناء وكانت هناك مشاريع من وكالة الغوث نفسها تورطت في بداية أمورها في مشروع 
 الالجئين في غزة بشمال غرب سيناء ولكن تم إفشاله.

ويؤكد أن هذه المشاريع حلقات مستمرة والكل يحاول إنهاء قضية الالجئين وتصفية هذا الملف ولكن 
ليس بالضرورة أن تنجح هذه المحاوالت التي دائمًا يكتب لها الفشل، مشددًا على أن الالجئين الزالوا 

 العودة. متمسكين بحقهم ب
 16/5/2016، فلسطين أون الين

 
 إلقاء قنابل "مولوتوف" على مستوطنٍة شمال القدس باّدعاءشبان  سبعةاعتقال  .17

ذكرت مصادر عبرية أن القوات اإلسرائيلية اعتقلت، اليوم اإلثنين، سبعة شبان : القدس المحتلة
المقامة على أراضي مدينة  فلسطينيين باّدعاء رشق الزجاجات الحارقة باتجاه إحدى المستوطنات

 البيرة.
" العبري أن الجيش اإلسرائيلي نصب كمينًا ُمحكمًا لعدد من الشبان الفلسطينيين 0404وأفاد موقع "

الذين كانوا ُيلقون الزجاجات الحارقة باتجاه مستوطنة "بيسغوت" المقامة على أراضي الفلسطينيين 
 شرقي البيرة.

الحتالل، أن الجنود تمكنوا من اعتقال سبعة شّبان، واقتادتهم وأضاف الموقع المقّرب من جيش ا
 للتحقيقات.

وفي السياق ذاته، استهدف الشّبان الفلسطينيون للمرة السادسة منذ بداية أيار/ مايو الجاري )وفقًا 
لرصد قدس برس( القطار التهويدي الخفيف أثناء مروره في حي شعفاط شمالي القدس بالحجارة 

 ظهر اليوم.
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أفادت مصادر عبرية أن عددًا من الشّبان استهدفوا صباح اليوم، حافلة تقّل مستوطنين قرب و 
 مستوطنة "جيلو" المقامة على أراضي جنوبي غرب القدس المحتلة.

 16/5/2016قدس برس، 

 
 الجيش هو جيش الشعب ويجب الحفاظ عليه خارج الخالفات السياسية :نتنياهو يستدعي يعلون  .18

الخالف انفجر بشكل صريح بين رئـيس ، أن حلمي موسى، عن 17/5/2016يروت، السفير، بذكرت 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشي يعلون حول استقاللية ضباط الجـيش وحقهـم 

 في التعبير عن رأيهم.
لنائب رئيس حث يعلون لضباط الجيش على أن "يقولوا ما في أنفسهم" خالفا لتأنيب نتنياهو  أنورغم 

األركان الجنرال يائير جوالن شكل ظاهريًا مفجر المشكلة، إال أن دوافع حزبيـة ومصـلحية أيضـًا تقـف 
خلف ذلك. فهناك اتصاالت تجري بين نتنياهو و "المعسكر الصهيوني" يسارًا و "إسـرائيل بيتنـا" يمينـًا 

 ساومة.لتوسيع حكومته، ومنصب وزير الدفاع كان وال يزال ضمن إغراءات الم
وكان الشرخ قد بدأ في الظهور بـين نتنيـاهو ويعلـون حـول مسـائل قيميـة، كـالموقف مـن الجنـدي الـذي 
أطلق النار على رأس جريح فلسطيني في الخليل، والموقف من كالم جوالن حول مظـاهر النازيـة فـي 

ق الـــردع ومنـــع المجتمـــع اإلســـرائيلي. وبعـــد أن وبـــخ نتنيـــاهو علنـــًا نائـــب رئـــيس األركـــان ســـاعيًا لتحقيـــ
ضباط الجيش من إبداء مواقفهم، دعا يعلـون الضـباط فـي مقـر وزارة الـدفاع إلـى قـول مـا تمليـه علـيهم 

 ضمائرهم من دون خشية من القيادة السياسية.
وفــي حفــل الــوزارة، فــي الــذكرى الســنوية إلعــالن إســرائيل، قــال يعلــون للضــباط: "أعــود وأطــالبكم، أنــتم 

قــول مــا فــي نفوســكم. افعلــوا هــذا حتــى لــو لــم تكــن أقــوالكم جــزءا مــن التيــار ومرؤوســيكم، بــأن تواصــلوا 
المركــزي، وحتــى لــو كانــت تختلــف مــع آراء ومواقــف القيــادة العليــا أو القيــادة السياســية. ال تخــافوا، ال 
تتـــرددوا. واصـــلوا كـــونكم شـــجعانا، لـــيس فقـــط فـــي ميـــدان المعركـــة بـــل أيضـــًا حـــول طاولـــة المـــداوالت. 

هو جيش قادته، كبارًا وصغارًا، يشعرون بثقـتهم بقـدرتهم علـى قـول رأيهـم فـي كـل وقـت، الجيش الجيد 
مع علمهم أنهم لن يتضرروا. هذا هو طلبي منكم، يا قادة الجيش اإلسـرائيلي الكبـار، وينبغـي هـذا أن 
يكــون طلــبكم مــن مرؤوســيكم: واصــلوا العمــل حســب الضــمير اإلنســاني والبوصــلة، وال تســيروا حســب 

 الريح".اتجاه 
وعلى الفور، اعتبر نتنياهو أقوال يعلون تحديا لـه. وبتـدبير اسـتثنائي، وفيمـا كـان يعلـون ال يـزال يلقـي 
كلمته، نشر ديوان رئاسة الحكومة بيانا جاء فيه إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنح إسنادًا كاماًل 

ه بــان التشــبيه بألمانيــا النازيــة كــان قــواًل للجــيش اإلســرائيلي، قادتــه وجنــوده. رئــيس الــوزراء متمســك برأيــ
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غير مناسب ال بالتوقيت، وغير جدير وألحق بإسرائيل ضررًا في الساحة الدولية. قادة الجيش يقولـون 
آراءهــم بحريــة، فــي المحافــل ذات الصــلة وفــي المواضــيع ضــمن مســؤولياتهم. الجــيش اإلســرائيلي هــو 

 السياسية". جيش الشعب ويجب الحفاظ عليه خارج الخالفات
ولم يكتِف نتنياهو بالبيان، وقرر استدعاء وزير الدفاع يعلون صباح أمس. وأشـار ديـوان نتنيـاهو إلـى 

دقيقــة، نشــر االثنــان  50أن اســتدعاء يعلــون جــاء لجــالء األمــور وبحــث الخالفــات. وبعــد لقــاء اســتمر 
استوضــحا بينهمــا األمــور. وال بيانــًا جــاء فيــه إن "رئــيس الحكومــة ووزيــر الــدفاع التقيــا هــذا الصــباح، و 

خــالف، ولــن يكــون، علــى أن الجــيش يخضــع للمســتوى السياســي، والضــباط أحــرار فــي اإلعــراب عــن 
 رأيهم في الدوائر ذات الصلة".

ورأى معلقون أن هذا البيان عبر عن رغبة في عدم التصعيد، وهـو يـوحي بـأن نتنيـاهو ال يريـد تغييـر 
كـــدمون فـــي "يـــديعوت احرونـــوت" أن هـــذا "يـــوم اســـتقالل يعلـــون"، وزيـــر دفاعـــه قريبـــًا. واعتبـــرت ســـيما 

موضحة أن الخالف بين الرجلين له جذور، وأن نتنياهو لم يكتف بالرد على يعلون وهو يلقي خطابه 
لكنــه قــرر اســتدعاءه. وواضــح أن "الســوط الــذي يحملــه نتنيــاهو أمــام يعلــون هــو وزارة الــدفاع. هــذا هــو 

ره: إمكانية أن يقيل يعلون ويعين وزير دفاع آخـر بـداًل منـه". وأشـارت إلـى العقاب الوحيد وال يوجد غي
ان نتنياهو لن يسارع لفعل ذلك على األقل، ألن أفيغدور ليبرمان حتى اآلن ال يريـد دخـول الحكومـة. 
وفي نظرها، يبدو أن يعلون في اآلونة األخيرة يتصرف "على أساس عدم الخوف من خسارة ما بيـده. 

قــرارًا للسـير مــع قيمـه وضــميره كـل الطريـق، مــن دون أن يأخـذ بالحســبان األثمـان، بالضــبط  وانـه اتخـذ
 مثلما أوصى القادة أمس".

أمــا بــن كســبيت، فــي "معــاريف"، فالحــخ أن يعلــون "خلــع القفــازات، إمــا ألنــه يعلــم مــا ال نعلــم، أو أنــه 
ن السبب هناك جانب حزبي يصر على موقفه بعناده المعروف، بغض النظر عن الثمن. ولكن أيًا كا

في هذا الفعل. يعلون يسمع أصواتًا ويرى مشاهدات، يتضح فيها أن حقيبة الدفاع هي إحدى الجوائز 
األهم لدى نتنياهو، في ذهابه عنـد ليبرمـان أو هرتـزوج، أيهمـا األسـبق، إلـى داخـل االئـتالف. ويعلـون 

 لم يغفر ولم يصفح".يكره اإلطاحة المبكرة. عندما فعلوها به كرئيس لألركان، 
واعتبــر أن يعلــون فــي خطابــه صــعد األزمــة وعمــق الفجــوة بينــه وبــين نتنيــاهو. ورأى أن يعلــون بــذلك 
"يرجو نتنياهو أن يقيله. إنه يشد الحبل، ويراه بالتدريج يتقطع، ويتعاطى وكأنه يتلذذ بكل دقيقـة. يبـدو 

ذا كان أحد لم يكن  حتى وقـت قريـب يتخيـل أن يتـرك يعلـون لي أن يعلون فقد الخوف، ونفد صبره. وا 
لى أن يحـدث هـذا، تـدور هنـا لعبـة  الليكود ليبحر في حزب جديد، فهذا بات اليوم سيناريو مشروعا. وا 

 بوكر مثيرة بينه وبين نتنياهو على كل الصندوق".
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نتنيــاهو أصــدر ويعلــون، رســالة مشــتركة فــي ، أن احمــد دراوشــةعــن  ،16/5/2016، 48عــرب ونشــرت 
 اللقاء الذي جمعهما يوم اإلثنين، في مقر نتنياهو بالقدس المحتّلة.أعقاب 

حيــث أنــه ال شــك، بـــأن "، "وضــوح وشــفافّية"وجــاء فــي الرســالة أن نتنيــاهو ويعلــون ناقشــوا األمـــور بـــ 
الجــيش يخضــع للقيــادة السياســّية وبــأن الضــّباط يملكــون حرّيــة التعبيــر عــن رأيهــم فــي المنتــديات ذات 

 ."العالقة
 

 االّتصاالت أو الّثقافة أو طالب باستالم حزبه إحدى الوزارات: القضاءيوو نتنياه يلتقيوج هرتز  .19
التقـــى رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلّية بنيـــامين نتنيـــاهو، بـــرئيس المعارضـــة فـــي حكومتـــه : الطيـــب غنـــايم
مكتب يتسحاق هرتزوج، بعد منتصف ليلة األحد، أمس األّول، في  "المعسكر الّصهيونيّ "ورئيس كتلة 

نتنياهو فـي القـدس، السـتكمال وتجديـد مفاوضـات دخـول حـزب هرتـزوج إلـى االئـتالف الحكـومّي، فـي 
سعي لتقليص الفجوات التي ظهرت خـالل المفاوضـات بـين الجـانبين. ويـأتي هـذا االجتمـاع دون علـم 

وضـات، ، في تسّتر من قبل هرتزوج، على حيثّيـات وتفاصـيل المفا"المعسكر الّصهيونيّ "أعضاء كتلة 
 حّتى اللحظة.

ويطالـــب هرتـــزوج بـــوزارة القضـــاء أو االّتصـــاالت أو الّثقافـــة، إضـــافة إلـــى مطالبتـــه بتـــدّخل حزبـــه فـــي 
ــــّدمتها حكومــــة اليمــــين  ــــوانين ق ــــاف عــــّدة مشــــاريع ق ــــك عــــن ســــعيه إليق صــــياغة مخّطــــط الغــــاز، ناهي

 اإلسرائيلّي، مثل قانون اإلقصاء وقانون الجمعّيات.
ئف والحقائـب الوزارّيـة، التـي يتفـاوض عليهـا هرتـزوج مـع رئـيس حكومتـه، قـال وفي سياق توزيع الوظـا

ّنما أيًضا عن وظـائف. "قيادّي في االئتالف الحكومّي  ال يدور الحديث عن شؤون أيديولوجّية فقط، وا 
هرتـــزوج غيـــر راض عـــن الحقائـــب التـــي وعـــد باســـتالمها، ويطالـــب باســـتالم حزبـــه إحـــدى الـــوزارات: 

 ."الت أو الّثقافةالقضاء، االّتصا
 17/5/2016، 48عرب 

 
 "حاخامات" يدعون لقتل الفلسطينيينالقناة السابعة:  .21

دعا عشرات الحاخامات اليهود لقتل الفلسـطينيين "بـدون حسـاب"، وذلـك فـي  :الحياة الجديدة -القدس 
نـين، إنـه جـاء وذكرت القناة العبرية السابعة المقربة من المستوطنين، يوم االث ختام اجتماع لهم أمس.

في الدعوة: "كل مخرب عربي خرج من بيته بنية المّس بـاليهود يفقـد حقـه فـي الوجـود، ويجـب إطـالق 
 النار عليه دون حسابات زائدة".

 17/5/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 بالعضوية في تنظيم إرهابي "تدفيع الثمن"ثالثة من أعضاء  تهاماالنيابة اإلسرائيلية:  .21
قـررت إضـافة اإلسـرائيلية القدس العربي: كشـفت صـحيفة "يسـرائيل هيـوم" العبريـة أن النيابـة  -رام هللا 

بنــد جديــد إلــى الئحــة االتهــام ضــد نشــطاء "بطاقــة الــثمن" الــذين اعتقلــوا الشــهر الماضــي واتهمــوا قبــل 
ـــدي  ـــدة ســـيتم اتهـــام الجن ـــانوني. وحســـب الئحـــة االتهـــام الجدي أســـبوعين بالعضـــوية فـــي تنظـــيم غيـــر ق

 والقاصرين بالعضوية في تنظيم إرهابي.
وكانــت النيابــة اإلســرائيلية قــد قــدمت الئحــة االتهــام فــي نهايــة إبريــل/ نيســان ضــد: بنحــاس شــندروفي 

عاما( مـن بيـت شـيمش وايتمـار بـن اهـارون  20( عاما( من مستوطنة نحليئيل وميخائيل كابالن )22)
عاليـه افـرايم باإلضـافة إلـى جنـدي وقاصـرين لـم عامـا( مـن م 28عاما( من القدس وشنيؤور دانـا ) 20)

 تسمح المحكمة بكشف أسمائهم.
 17/5/2016، القدس العربي، لندن

 
 جديدة شمال الضفة عمرةفي االعتراف بحي كمست تشرعدائرة االستيطان هآرتس:  .22

ت ، أن دائرة "االستيطان" اإلسرائيلية شـرعأمس: كتبت "هآرتس" في عددها الصادر، وكاالت-القدس 
االعتــراف بحــي "لشــام" فــي مســتوطنة "عيلــي زهــاف" المقامــة علــى أراضــي المــواطنين مــن قــرى كفــر 
الديك، والزاوية، ودير بلـوط فـي محافظـة سـلفيت شـمال الضـفة الغربيـة كمسـتوطنة جديـدة، بـدعوى أن 

 الحكومة ال تفعل ذلك "ألسباب تقنية، وسياسية".
مـر ولـيس الحكومـة، جـاء بنـاء علـى رسـالة كتبهـا نائـب وأوضحت "هـآرتس" "أن إعـالن الـدائرة لهـذا األ

المدير العام لدائرة "االستيطان"، مفادها أنها تعترف بمستوطنات جديدة بناء على رأيها المستقل، رغـم 
 أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة باإلعالن عن إقامة مستوطنة جديدة".

 5لمستوطنة "عيلي زهاف" القائمة بالقرب مـن شـارع وأشارت إلى أن حي "لشام" يقع على تلة مجاورة 
 1985الذي يربط بين مستوطنة "اريئيل" ومنطقة "غوش دان" وسط تـل أبيـب، موضـحة أنـه فـي العـام 

وحدة إسكان في "لشام"، وبدأت شركة "تطوير السـامرة" ببنائهـا، ولكـن  650صودق على مخطط لبناء 
، فـتم تجميـد بنـاء البيـوت 1987االنتفاضـة األولـى العـام الطلب على البيـوت هنـاك تقلـص بعـد انـدالع 

 عاما. 25لمدة 
وأضافت "هآرتس": جّدد خالل السنوات األخيرة المجلـس اإلقليمـي "شـومرون" خطـة البنـاء علـى التلـة، 
وتم تأسيس جمعية تعاونية فيها باسم "لشام"، على الرغم من أن التلة اعتبرت حيا من "عيلي زهـاف"، 

المنازل في هذه المستوطنة للمتدينين، وتم في حينه نعتها بأنها أول مسـتوطنة قانونيـة  ويجري تسويق
 عاما. 20تقام منذ 
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تقلـل الحكومـة اإلسـرائيلية مـن اإلعـالن  1993ونوهت الصحيفة إلى أنه "منـذ توقيـع اتفاقيـات )أوسـلو( 
ــذلك تســمى كــل أعمــال البنــاء وراء أراضــي العــام  عــن مســتوطنات جديــدة، خوفــا مــن الــرد الــدولي، ول

 بأنها "توسيع لمستوطنات قائمة". 1948
، ونشـــر حينهـــا أنـــه سيســـتوعب المئـــات مـــن 2013-8 –26يشـــار إلـــى أنـــه تـــم تدشـــين هـــذا الحـــي فـــي 

وحـدة اسـتيطانية فـي  400عائالت المستوطنين، وسـيتمتع بـإدارة مسـتقلة، والمخطـط يشـمل كـذلك بنـاء 
 المكان.

 17/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 يكشف ممارسات وحشية لجيشه ـ"يائير جوالن"تسجيل مسّرب ل .23
كشــفت مصــادر إعالميــة عبريــة، النقــاب، عــن تســجيل مســّرب لمحادثــة أجراهــا نائــب رئــيس : الناصــرة

هيئــة أركــان جــيش االحــتالل اإلســرائيلي اللــواء يــائير جــوالن مــع جنــوده، يكشــف فيهــا عــن ممارســات 
 ين.وحشية لجيشه بحق المدنيين الفلسطيني

، إن التسجيل المسّرب لجوالن يعود 2016-5-16وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، االثنين 
ســنوات أمــام مجنــدين جــدد، حــين كــان يشــغل منصــب قائــد فصــيل الضــفة  10إلــى حــديث أجــراه قبــل 

 الغربية المحتلة.
تفعيــل القــوة إزاء وأوضــحت الصــحيفة، أنــه فــي ذلــك الوقــت، عــرض جــوالن أمــام الجنــود نظريتــه بشــأن 

 الجمهور المدني في مناطق الحرب، وتطرق خاللها ألمثلة كيف تعامل الجيش مع تلك الحاالت.
ومن ضمن تلك الحوادث، يسرد جوالن حادثا بالقول: "وصل فلسطيني، إلى أحد الحواجز، وكان أحد 

لجندي يتحسس جسد المرأة، الجنود يقوم بتفتيش امرأة فلسطينية، وبالنسبة للفلسطيني بدا األمر وكأن ا
فمس ذلك بمشاعره اإلسالمية، فركض كالمجنون لضرب الجندي. كان يقف هناك أربعة جنود مقابـل 

 فلسطيني واحد، فما الذي فعلوه؟ أطلقوا النار عليه".
وتعليقــا علــى التســريب الجديــد، ألمحــت جهــات عســكرية إلــى أن هــذا التســجيل ينطــوي علــى محاولــة 

قـــال مصـــدر عســـكري "إن تصـــريحات جـــوالن هـــذه قيلـــت قبـــل عشـــر ســـنوات،  للمـــس بـــالجيش، حيـــث
 ونشرها في التوقيت الحالي يطرح شبهات مغرضة ليس من الواضح ما هو الهدف منها".

ويسود التقدير بأن تسريب الخطاب القديم يهدف إلى إثارة االحتجاج ضد كبار المسؤولين في الجيش 
"الـذي بـدأ بعـد خطابـه، قبـل أسـبوع ونصـف عنـدما شـبه  عامة، وضد جوالن بشـكل خـاص. االحتجـاج

 ما يجري في )إسرائيل( حاليا بما جرى في ألمانيا النازية".
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وكانت أوساط إسرائيلية بينها وزراء ونواب في برلمـان االحـتالل، طـالبوا بطـرد جـوالن مـن الجـيش فـي 
 أعقاب تصريحاته التي اعتذر عنها.
، جـــراء قيـــام جنـــوده بتصـــفية المـــواطنين اإلســـرائيليش االحـــتالل وتصـــاعدت االنتقـــادات الحقوقيـــة لجـــي

الفلســـطينيين ومـــن ضـــمنهم األطفـــال والنســـاء علـــى الحـــواجز العســـكرية المنتشـــرة فـــي الضـــفة الغربيـــة 
 المحتلة.

 16/5/2016، فلسطين أون الين
 

 بصفة مراقب األفريقيتسعى لنيل عضوية االتحاد  "إسرائيل" .24
رؤوفين ريفلين، خالل لقائه يوم االثنين، بـوزير خارجيـة سـاحل  إلسرائيلياقال الرئيس محيي: محمود 

أن تحصـل علـى  فـيالعاج "كوت ديفـوار" عبـد هللا مـابرى، بمدينـة القـدس المحتلـة، إن إسـرائيل ترغـب 
" بصــفة "مراقــب" مــن أجــل تعميــق الحــوار والعالقــات بينهــا وبــين دول القــارة األفريقــيعضــوية "االتحــاد 

 األفريقية.
وكشفت اإلذاعة العامة اإلسـرائيلية أن االجتمـاع بـين ريفلـين ومـابرى تنـاول سـبل تعزيـز العالقـات بـين 

الشــرق  ففــيمواجهــة التحــديات األمنيـة  فـيإسـرائيل ودول القــارة السـمراء، باإلضــافة إلــى سـبل التعــاون 
 األوسط والعالم.

 16/5/2016، اليوم السابع، مصر
 

 و"المعسكر الصهيوني" يتهاوى  "المشتركة"القائمة ياد قوة : ازدللقناة العاشرة استطالع .25
أظهــر اســـتطالع نشــرته القنـــاة اإلســرائيلية العاشـــرة، ازديــاد قـــوة القائمــة المشـــتركة بمقعـــد : رامــي حيـــدر

الــذي يتزعمــه يتســحاك هرتــزوج،  "المعســكر الصــهيوني"واحــد، فيمــا كانــت المفاجئــة فــي تهــاوي تمثيــل 
الـــــذي يتزعمـــــه نتنيـــــاهو، ويعـــــزو محللـــــون هـــــذا التراجـــــع إلـــــى  "لليكـــــودا"وتراجـــــع كبيـــــر كـــــذلك لحـــــزب 

 مفاوضاتهما حول انضمام هرتزوج للحكومة.
، الـذي يتزعمـه وزيـر الماليـة "يـيش عتيـد"ومفاجئة أخرى أظهرها االستطالع، هي تضـاعف قـوة حـزب 

المعســكر "حســاب الســابق يــائير لبيــد، وتشــير التحلــيالت إلــى أن هــذا هــذه الزيــادة الكبيــرة تــأتي علــى 
، إذ يتنــافس الحزبــان علــى ذات جمهــور الهــدف تقريًبــا، ومــن المحتمــل أن يمــنح النــاخبون "الصــهيوني

ثقــتهم للبيــد بســبب رفضــه االنضــمام لحكومــة نتنيــاهو بشــكل قــاطع، علــى عكــس هرتــزوج الــذي ال زال 
 يفاوض.
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 20بواقع  "ييش عتيد"ويليه مقعد،  25وبحسب االستطالع، تراجع الليكود بخمسة مقاعد، ليستقر عند 
مقعًدا، إذ منحه االستطالع تسعة مقاعد إضافية، وفي المركز الثالث تحل القائمة المشـتركة وتحصـل 

 فقط. 13مقعًدا إلى  24، الذي تهاوى من "المعسكر الصهيوني"مقعًدا، ويليها  14على 
ـــع حـــزب  ـــذي يتزعمـــه نفتـــالي"البيـــت اليهـــودي"وبحســـب االســـتطالع، ارتف بينيـــت، بأربعـــة مقاعـــد،  ، ال

، ومعظمهـا "الليكـود"مقعًدا، وبحسب المحللين، تأتي هذه الزيادة على حساب مقاعد  12ليحصل على 
الـذي  "يسـرائيل بيتينـو"بزعامـة موشـيه كحلـون و "كوالنـو"من اليمينيـين المتطـرفين، ويحـل بعـد كـل مـن 

ـــوراه"مـــن يتزعمـــه أفيغـــدور ليبرمـــان، بتســـعة مقاعـــد لكـــل منهمـــا، ويحصـــل كـــل   "شـــاس"و "يهـــدوت هت
 على ست مقاعد. "مرتس"و

إلـــى حكومـــة  "المعســـكر الصـــهيوني"مـــن المســـتطلعين انضـــمام  %50وبحســـب االســـتطالع، يعـــارض 
 من المستطلعين إنهم ال يعلمون. %24ذلك، وقال  %26نتنياهو، فيما يؤيد 

 16/5/2016، 48عرب 
 

رفضا  لمواقفها تجاه القضية  لــذكــرى الـنـكـبــة مؤسسات دولــيــة إحــيــاء   يغلقون غـزة: شـبـان  .26
 الفلسطينية

أقدم عشرات الشبان الغاضبين، أمس، بدعوة من شباب ائتالف االنتفاضة، على  فايز أبو عون:
إغالق عدد من المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وذلك في إطار إحياء ذكرى النكبة، وتعبيرًا 

 هذه المؤسسات من القضية الفلسطينية. عن رفضهم لمواقف بعض
وكان العشرات من الشبان تجمعوا أمام مقر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بغزة، وقاموا بإغالقها من 

 خالل وضع ملصقات على أبوابها تحمل شعارات مثل "مغلق بأمر من الشباب".
فادي الشيخ يوسف "إن إغالق وفي حديث للصحافيين، قال المتحدث باسم ائتالف شباب االنتفاضة 

الشباب للمؤسسات الدولية في غزة، جاء بهدف توصيل رسالة الشعب الفلسطيني المستنكرة 
والمستهجنة للمواقف الضعيفة والهزيلة من بعض الدول المسؤولة عن هذه المؤسسات تجاه القضية 

تل وتشريد واستيالء على الفلسطينية، بل والمنحازة بالكامل لالحتالل وما يقوم به من عمليات ق
 األراضي".

 17/5/2016األيام، رام هللا، 
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 العديد من دول العالمفي  للنكبة 68الجاليات الفلسطينية تواصل إحياء الذكرى الـ  .27
"وفا": واصلت الجاليات الفلسطينية وأصدقاء الشعب الفلسطيني في العديد من دول العالم،   –رام هللا 

للنكبة بتنظيم العديد من الفعاليات المؤكدة حق الشعب الفلسطيني في  68أمس، إحياء الذكرى الـ
 العودة.

للنكبة، بفعالية نظمتها  68فقد أحيت لجان التضامن بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، الذكرى الـ
شبكة مراجعة وسائل اإلعالم، وتحالف التضامن الفلسطيني، وحملة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل 

"BDS وتجمع أصدقاء فلسطين اليهود المناهضين للصهيونية، باإلضافة إلى تجمع نساء يبحرن ،"
 إلى غزة، وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين.

الدنمارك، ومجموعة من الجمعيات الدنماركية الصديقة والمؤازرة لفلسطين في  وأحيت لجان العودة
سفارة دولة فلسطين في مملكة الدنمارك، الذكرى  والقضية الفلسطينية والمناهضة لالحتالل برعاية

 الثامنة والستين للنكبة.
وأحيت سفارة دولة فلسطين والجالية الفلسطينية في كازاخستان الذكرى السنوية للنكبة في مدينة 

 ألماتاه.
ه وعقد سفير دولة فلسطين منتصر أبو زيد ندوة سياسية ألبناء الجالية الفلسطينية والعربية، حول هذ

 المناسبة، حيث تحدث في البداية رئيس الجالية الفلسطينية محمد الهندي عن مراحل النكبة.
وفي العاصمة اليونانية أثينا أحيت سفارة دولة فلسطين، بالتعاون مع االتحاد العام لطلبة فلسطين، 

عدد من ذكرى النكبة، بحضور ممثلي األحزاب اليونانية الصديقة، وممثلين عن رئيس البرلمان، و 
الوزراء، وعميد السلك الدبلوماسي العربي سفير تونس، وممثلي عدد من السفارات، ورؤساء الجاليات 

 الفلسطينية والعربية، وجمهور غفير يوناني وعربي وفلسطيني.
كية والجمعية الخيرية لألراضي المقدسة في مدينة سان يوأحيا مركز الجالية الفلسطينية األمر 

لنكبة بمهرجان خطابي حضره حشد من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في فرانسيسكو، ذكرى ا
ألف دوالر لمساعدة الطلبة المحتاجين في الجامعات  27الواليات المتحدة، تم خالله جمع قرابة 

 الفلسطينية.
وأحيت سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا وبمشاركة البيت العربي وصندوق عباد الشمس الخيري 

النكبة، كما شاركت في المعرض والمهرجان السنوي الذي تقيمه فرقة وصندوق عباد الشمس  ذكرى 
 لألطفال، حيث شاركت فلسطين بمعرض للتراث وبمشاركة فرقة للفنون الشعبية.

وفي منطقة البقاع اللبنانية، نّظمت الفصائل الفلسطينية، أمس، مهرجانا سياسيا في قاعة الرئيس 
 الجليل، لمناسبة الذكرى الثامنة والستين للنكبة. محمود عباس في مخيم
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وشدد فراس الحاج في كلمة باسم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، على "أن المقاومة الشعبية 
المتفاعلة والمتصاعدة تجسد الطموحات الوطنية والميدانية ألنها تشكل الجناح اآلخر الموازي للنضال 

حباط كل المحاوالت السياسي والدبلوماسي" مطالبًا  الحاج بضرورة الحفاظ على أمن المخيمات وا 
شعال نار الفتنة.  الرامية لتفجير الوضع األمني وا 

وأحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية األرجنتين الذكرى الثامنة والستين للنكبة الفلسطينية، عبر 
 تنظيم فعالية ثقافية بعنوان "الفن والذاكرة وحقوق اإلنسان".

 17/5/2016يام، رام هللا، األ
 

 مواطنا  بينهم طفلة ووالدة أسير 26قوات االحتالل تعتقل  .28
مواطنًا بينهم طفلة ووالدة أسير خالل عمليات دهم وعلى  26اعتقلت قوات االحتالل، أمس، : رام هللا

 حواجز عسكرية في محافظات نابلس، وبيت لحم، وقلقيلية، وجنين، والقدس، وطولكرم، رام هللا
 والبيرة، وطوباس، والخليل.

وفي محافظة بيت لحم،  ففي محافظة نابلس اعتقلت قوات االحتالل ثمانية مواطنين بينهم طفلة.
وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات االحتالل المواطن نائل  اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين.

فظة جنين، اعتقلت قوات االحتالل وفي محا وليد الحاج حسن بعد دهم منزله في مدينة قلقيلية.
وفي محافظة رام هللا والبيرة، اعتقلت  وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل شابًا. مواطنًا.

 قوات االحتالل أربعة مواطنين.
وفي محافظة طوباس أفاد نادي األسير بأن قوات االحتالل اعتقلت المواطنين: طارق نادر الخراز، 

وفي محافظة الخليل، قال نادي األسير إن سلطات االحتالل اعتقلت المواطنة  ة. وأحمد مهرج دراغم
عامًا( من مخيم الفوار، وذلك أثناء توجهها لزيارة نجلها األسير وعد  48خديجة أحمد محمد البدوي )

وفي وقت الحق من مساء أمس، اختطفت قوات خاصة  البدوي في سجن "النقب الصحراوي".
وفي وقت الحق من مساء أمس، اعتقلت شرطة  عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.إسرائيلية شابين 
عامًا( بحجة إضرامهما النيران في منطقة قريبة من قاعدة "عوفريت" التابعة  16و 13االحتالل فتيين )

 لقوات االحتالل بالقدس.
 17/5/2016األيام، رام هللا، 
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 لقدس"كيدم أورشليم".. أضخم مشروع تهويدي با .29
على بعد أربعمئة متر فقط عن سور المسجد األقصى يستعد االحتالل ممثال : ريم الهندي - القدس

لبناء مشروع تهويدي هو األضخم في المدينة  -خاصة جمعية إلعاد االستيطانية-بمختلف أذرعه 
 المقدسة بعد مصادرة أراض فلسطينية تقع في بلدة سلوان بالقدس الشرقية.

هو اسم مشروع من المقرر أن يقام على أراض صادرتها حكومة االحتالل بعد  "كيدم أورشليم"
حكومية أو إرث  بحجج وذرائع مختلفة، من بينها أنها أراض   1967احتالل القدس بالكامل عام 

 يهودي أو حق المنفعة.
 وكلمة "كيدم أورشليم" عبرية وتعني القدس القديمة، ومقصد سلطات االحتالل من هذا المشروع
تزييف صورة القدس القديمة المعروفة حاليا، والتي تحيط بالمسجد األقصى )داخل السور التاريخي( 

 وتضم أسواقا وكنائس ومساجد ومدارس يعود تاريخ بعضها لمئات السنين.
ويوضح الناشط المقدسي فخري أبو دياب من سلوان أن المبنى سيقام على عدة مراحل بمساحة 

 ر مربع على عدة طبقات تحت األرض وفوقها.مت 5,500إجمالية تبلغ 
ويبين أبو دياب أن المشروع يمتد بين منطقتي وادي حلوة بالقرب من باب المغاربة أحد أبواب 

حي البستان، وسيضم آثارا بيزنطية ورومانية ومقتنيات وجدها باحثو  األقصى نزوال إلى عين سلوان/
اط الرواية اإلسرائيلية عليها، حيث ادعوا بهتانا أنها اآلثار اإلسرائيليين وعالجوها بما يسمح بإسق

 أجزاء من "الهيكلين األول والثاني".
ووفق ما هو مخطط، فإن المشروع سيضم طبقة عليا تشرف على باحات المسجد األقصى ومنطقة 
سلوان، بينما في األسفل سيتم ربط جميع األنفاق ببعضها لتربط منطقة وادي حلوة باتجاه القصور 

 ألموية وحائط البراق.ا
لن يكون "كيدم" محاولة لتزوير التاريخ فقط، بل يحمل طابعا دينيا، فهو يضم مركزا توراتيا سيرتبط 
مع القصور األموية ليكون أحد مرافق الهيكل المزعوم، وفق الناشط أبو دياب الذي أضاف أن 

وعين سلوان ووسط البلدة المشروع سيتضمن أيضا كنسا يهودية على حساب مناطق من وادي حلوة 
 )سلوان( ومن جهة حي البستان وجمعها في أحياء مقدسية مأهولة.

من جهته، يوضح عضو الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس جمال عمرو أن المشروع مقام في منطقة 
تضم نسيجا معماريا تاريخيا وأثريا حساسا جدا، مضيفا أن أحد مخاطر المشروع يكمن في أن 

 ما فيها وقف إسالمي.المنطقة و 
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وتابع في حديثه للجزيرة نت أن المشروع يهدف أيضا لطمس المعالم اإلسالمية الموجودة في تلك 
المنطقة لحساب المشروع الذي سيشمل أيضا قاعات للعرض ومهبط طائرات وموقعا لألمن، إضافة 

 ليم".إلى مهبط للتلفريك التي سيكون خط سيرها من جبل الزيتون إلى "كيدم أورش
 16/5/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مرجعيات دينية في القدس تستهجن موقف فرنسا من قرار اليونسكو .31

استهجنت مرجعيات دينية في القدس، يوم االثنين، حول اعتذار دولة فرنسا عن دعمها لقرار : القدس
رار فلسطين اليونسكو بخصوص القدس وهو القرار الذي أقره المجلس التنفيذي ليونسكو ضمن ق

وهو قرار متكرر تدعمه دولة فرنسا ودول العالم المساند  2016 / أبريلالمحتلة منتصف شهر نيسان
 .1967للقضية الفلسطينية في اليونسكو منذ احتالل القدس عام 

ورئيس الهيئة  ،حسين وأعربت المرجعيات التي تضم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد
بالقدس الشيخ عبد العظيم  األوقافورئيس مجلس  ،يا الشيخ الدكتور عكرمة صبري العل اإلسالمية

عن استغرابهم من رضوخ  الخطيب التميمي، -سلهب، ومدير عام أوقاف القدس الشيخ محمد عزام
الذي يهتم قرار اليونسكو بأن فيه نكران  اإلسرائيليدولة بحجم فرنسا لضغوطات وتفسيرات االحتالل 

الذي ال أساس له من الصحة، ولم ينص عليه القرار وال عالقة للغة  األمربالقدس،  لصلة اليهود
بتظلمها ضد القرار  اإلسرائيليدولة االحتالل  أنوأكدت المرجعيات الدينية المقدسية  القرار به.

المذكور تسعى للفت أنظار العالم عن جرائم االحتالل الفظيعة بحق تراث مدينة القدس، ولتلفيق 
هي قوة  إسرائيل أنة تزوير التاريخ لمنظمة اليونسكو في الوقت الذي يعرف فيه كل العالم تهم

احتالل، وهي التي تمضي بتهويد معالم المدينة المقدسة وتزوير روايتها التاريخية شبرا شبرا، وكل 
 والمسيحية في القدس اإلسالميةيوم مستهدفة بذلك معظم المعالم 

 16/5/2016، ، رام هللاالحياة الجديدة
 

 الدونمات الزراعية االحتالل يحرق عشرات .31
أحرقت قوات الجيش اإلسرائيلي أمس عشرات الدونمات الزراعية وأشجار الزيتون في قرية بدرس 

وأفاد شهود أن قوات جيش االحتالل أشعلت النيران في  غرب مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية.
ة للجدار الفاصل، حيث أتى الحريق على عشرات الدونمات المنطقة الغربية من القرية المحاذي

 .الزراعية وأشجار الزيتون 
 17/5/2016االتحاد، أبو ظبي، 
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 عقوبات كبيرة على عدد من األطفالفي سجون االحتالل وفرض  إصابة أسير بجلطة دموية .32
 األسرى 

اء إضرابه أصيب أسير فلسطيني بجلطة دموية، ويعاني أسير ثان من تدهور صحته جر : غزة
المفتوح عن الطعام، وأعادت سلطات االحتالل ثالثًا من المستشفى إلى السجن وفرضت عقوبات 

 كبيرة على عدد من األطفال.
إلى ذلك، قال النادي إن محكمة عسكرية إسرائيلية في سجن "عوفر" قرب مدينة رام هللا فرضت 

ألف شيقل )الدوالر الواحد يعادل  38لى أسيرًا طفاًل، وصلت قيمتها إ 16غرامات مالية باهظة على 
ل( خالل الشهر الماضي. وأوضح النادي أن المحكمة أرفقت الغرامات بأحكام بالسجن يكش 3.8

 18. وأشار إلى أن األطفال قاصرون دون شهراً  22والفعلي على األسرى تراوحت بين خمسة أشهر 
 قاصرًا. 82قبع في سجن "مجدو" أسيرًا، فيما ي 190سنة، ووصل عددهم في سجن "عوفر" إلى 

 17/5/2016الحياة، لندن، 
 

 مواطنا  في تجمع لعائالت بدوية شرق القدس المحتلة 90مسكنا  وتشريد  12هدم ومصادرة  .33
قال ناشط فلسطيني إن االحتالل يحاول تكرار مأساة النكبة مع عشرات  عبد الرؤوف أرناؤوط:

 ل تدمير ومصادرة منازل يقيمون بها.عائالت البدو في محيط مدينة القدس من خال
مسكنا في تجمع "جبل البابا"  12وقد هدمت وصادرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس، 

 شخصا، نصفهم من األطفال. 90البدوي في بلدة العيزرية، شرق القدس مشردة 
قوات كبيرة من الجيش وقال عطا هللا مزارعة، رئيس لجنة حماية تجمع جبل البابا، لـ"األيام": وصلت 

مسكنا كان  12وطواقم اإلدارة المدنية في الساعة الخامسة من فجر اليوم )أمس( وهدمت وصادرت 
 االتحاد األوروبي قدمها لنا كمساعدة إنسانية لتحسين حياة السكان في تجمع جبل البابا.

الذين باتوا بال  شخصا، نصفهم من األطفال، 90وأضاف: العملية كانت مفاجئة وأدت إلى تهجير 
 مأوى بعد عملية المهاجمة التي تزامنت مع ذكرى النكبة.

وتابع مزارعة: خالل األشهر الماضية دمرت وصادرت سلطات االحتالل العشرات من المساكن وقد 
 مسكنا في محاولة إلجبارنا على الرحيل من األراضي التي نقيم عليها. 36وصل عددها اآلن إلى 

نها ترفض  1948تجمعات البدوية أجبرت على ترك أراضيها في النقب في العام وذكر مزارعة أن ال وا 
 تكرار تجربة النكبة.
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من النقب ونحن على  1948وقال: لن نقبل تكرار مأساة النكبة من جديد، لقد تم تهجيرنا في العام 
من أجل إقامة أي منذ ما قبل االحتالل اإلسرائيلي ولن نقبل ترحيلنا  1951هذه األرض منذ العام 

 مستوطنات إسرائيلية على هذه األراضي.
وأضاف: سلطات االحتالل تكرر النكبة بطريقتها المعهودة ولكننا باقون هنا ولن نرحل مهما فعلوا 

 وسنعيد بناء المساكن التي دمروها.
 17/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 لمصادرته مقدسي يحبس نفسه ببيته منعا   .34

تتنوع صور معاناة المقدسيين؛ فرغم حالوة العيش في المدينة المقدسة  : فيالتمحمد أبو ال - القدس
قرب المسجد األقصى، وما يمثله ذلك من رمزية عظيمة، فإن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي تهدم 

 ذلك كله، وتفرض على المواطنين في كل مرة واقعا جديدا.
غيص على كل مقدسي، فهذا المواطن حكم وتثبت قصة المواطن مازن قرش مساعي االحتالل للتن

على نفسه بالسجن خلف قضبان منزله، خشية أن تصادره قوانين االحتالل وتمنحه للمستوطنين؛ 
 ومن ثم يجد نفسه مشردا في شوارع المدينة.

يواجه المقدسي قرش خطر اإلخالء من منزله الواقع في حارة السعدية في البلدة بالقدس القديمة، 
ذلك فقد حكم على نفسه بأال يخرج من بيته، ليمنع اقتحامه من قبل المستوطنين الذين وبناء على 

سيطروا على عشر غرف تشكل ثلثي البيت الذي يسكنه، بينما كان أشقاؤه في حفل زفاف أحد 
 األقارب.

وأقصى ما يمكن لقرش فعله هو التنقل بين غرف بيته األربع المتبقية أو الجلوس على كرسي 
ي أمام البيت الذي يعّده أغلى من روحه، ففيه ولد وأمضى طفولته وشبابه، وبين جدرانه بالستيك

 استقبل أبناءه الخمسة.
 استئجار قديم

ويقول قرش إن العائلة توجهت إلى المحاكم اإلسرائيلية السترجاع ما سيطر عليه المستوطنون، لكن 
اق التي تثبت أن الجيل الثالث الذي تدعي القضاء اإلسرائيلي لم ينصفها، مع أنها قدمت جميع األور 

مهال مازن  الجمعية انقضاءه لم ينقض بعد، حيث حكمت ببقاء المستوطنين في الجزء المحتل وا 
 الماضي إلخالء منزله. فبراير/ حتى شباط

 16/5/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
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 قناة العربية تفصل موظفيها في غزة .35
وأبلغت قناة العربية الموظفين  صل جميع موظفيها في قطاع غزة.قررت قناة العربية فعا": م" -غزة

"باسمي وباسم الشركة  بقرار الفصل عبر رسالة حصلت عليها وكالة "معا" وجاء نصها التالي:
واإلدارة في دبي نقدر لكم عملكم معنا خالل الفترة الماضية ونقدر ذلك لكم جميعا.. حيث كنتم خير 

جاء الوقت التخاذ القرار الصعب علينا بعد استنفاذ كل المحاوالت إلعادة مثال للعطاء المهني ولكن 
المكتب والذي أغلق قصرا كما تعلمون بحكم القوة من الجهة المسيطرة على الشارع في غزة... مرفق 
لكم نهاية الخدمة والرجاء االتصال مع المحامي حسب العنوان أدناه بعد يوم األحد لترتيب التوقيع 

  الصة واستالم المستحقات المالية".على المخ
 موظفين. ثمانيةوكان يعمل في مكتب قناة العربية في غزة 

إغالق مكتب قناة "العربية"  2013السابقة قرر في نهاية يوليو  هنيةوكان النائب العام في حكومة 
إغالق بحجة ادعائه بأن القناة بثت أخبارا غير صحيحة عن الحكومة، وعليه قرر النائب العام 

المكتب بشكل مؤقـت والتحفخ على جميع مقتنياته وممتلكاته، ومنع جميع العاملين من الدخول إلى 
 مكتب "العربية" الواقع في مبنى بحي الرمال وسط مدينة غزة.

وكانت قوة من المباحث العامة في حينها أبلغت العاملين في مكتب قناة "العربية" بأنه سيتم اعتقال 
 في المكتب إلى حين حل القضية.أي فرد يتواجد 

 16/5/2016، وكالة معا  اإلخبارية
 

 حدائق االحتالل.. طمس للتاريخ وتزوير للمكان بالقدس .36
ضمن رزمة خطط استيطانية وتهويدية يتزايد النشاط الحكومي اإلسرائيلي إلقامة ما تعرف : القدس

ي ممتلكاتهم التاريخية وأراضيهم بـ"الحدائق الوطنية" في القدس على حساب الفلسطينيين وحقهم ف
 الوقفية، وهو ما شكل مادة تناولتها منظمات حقوقية إسرائيلية مؤخرا.

وتقول جمعية "عير عميم" اإلسرائيلية المختصة بشؤون القدس إن إسرائيل لم تكتف باالستيطان 
حفريات أثرية  لتثبيت حقائق تاريخية ووقائع سياسية أمام الفلسطينيين في القدس بل قامت بسلسلة

تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع سياحية بإطالق مسميات "حدائق وطنية" عليها، لفرض حلول سياسية 
 مسبقة على الفلسطينيين.

ووفق الجمعية، فإن الحدائق أقيمت في قلب األحياء العربية بالقدس رغم أن االسم القانوني لها 
ة الحدائق الوطنية نوعا جديدا من االستيطان في يعرفها بأنها مستوطنة وليست حديقة، معتبرة إقام

 قلب األحياء الفلسطينية بالقدس، فضال عن قربها من المواقع األثرية التاريخية.
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وللحدائق رسالة سياسية تتمثل في بقاء السيطرة اليهودية على المدينة، وتوضح الجمعية أن القانون 
اإلسرائيلي يعرف الحديقة الوطنية بأنها "منطقة مخصصة الستخدام الجمهور تحظى بأهمية طبيعية 

نطقة وتاريخية وأثرية ومعمارية"، وهو تعريف واسع فضفاض يمنح االحتالل الحق بتحويل أي م
 تاريخية في القدس لتصبح حديقة وطنية.

ووفق مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة )بتسيلم(، فإن أهم الحدائق 
اليهودية في القدس هي "أسوار البلدة القديمة" ومساحتها ألف ومئة دونم، و"وادي تسوريم" ومساحتها 

 دونما. 170دونما، ووادي الملك ومساحتها  730مساحتها دونما، و"منحدر جبل المشارف" و  170
ويضاف إلى ما سبق حديقة "نهر األشباح" ومساحتها ألف وأربعمئة دونم، وحديقة "حي الشيخ جراح" 

دونما، وأخيرا  470دونما، فيما تم توسيع حديقة "جبل الزيتون" لتصبح مساحتها  170ومساحتها 
 ة ومساحتها أربعون دونما.حديقة متحف روكفلر في باب الساهر 

ووفق بتسيلم، فإن جميع هذه الحدائق تسهم بصورة أو بأخرى في زيادة الضائقة السكانية والعمرانية 
التي يعانيها فلسطينيو القدس، وتمنع التخطيط المستقبلي لبقائهم في أحيائهم، وتضع شكوكا كبيرة 

مت في قلب األحياء العربية الفلسطينية بالقدس، بشأن حقيقة الدوافع وراء إقامتها، وال سيما أنها أقي
 ويحظر على الفلسطينيين البناء داخل أسوارها.

وخلصت إلى أن هذه الحدائق تهدف إلى فرض السيادة اإلسرائيلية على المناطق المقدسية، وتحقيق 
 دنى.أغلبية سكانية يهودية في المدينة مقابل تقليل التواجد السكاني الفلسطيني إلى الحد األ

 16/5/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 

 جّراء الحصار %80الفقر بغزة إلى  ارتفاعهيئة تركية:  .37
( التركيــة، إن الــدخل القــومي فــي IHHقــال بولنــت يلــدريم، رئــيس هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية ) إســطنبول:

ء جـــرا %80، والفقــر إلــى %50قطــاع غــزة انخفــض إلـــى النصــف، مــع ارتفـــاع معــدالت البطالــة إلـــى 
ا أن أهالي غزة يعيشون في سجن مفتوح جراء الحصار.  الحصار "اإلسرائيلي"، عادًّ
، بحسـب طنبولسـبإجاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده يلدريم، يوم االثنـين، فـي المقـر الـرئيس للهيئـة 

 "األناضول" التركية، قدم فيه تقريًرا حول استمرار االحتالل بفرض حصاره على قطاع غزة.
لهيئـــة اإلغاثيـــة، أن "دخـــول الحصـــار المفـــروض علـــى القطـــاع عامـــه العاشـــر، وضـــع وشـــدد رئـــيس ا

الفلسطينيين في ظروف معيشية صعبة"، محذًرا من أن الحصار ال يدمر البنية االقتصادية والسياسية 
نما يهدم النسيج االجتماعي، ويشتت األسر، ويزيد من معدالت العنف".  فحسب؛ وا 



 
 
 
 

 

 31 ص                                              3936 العدد:        17/5/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

ف شخص ال يوجد لديهم منـازل، ويقيمـون لـدى أقـاربهم، وثلـث القطـاع أل 100ولفت إلى أن أكثر من 
من إجمـالي سـكان القطـاع البـالغ عـددهم نحـو مليـون  %18يتشكل من النازحين، فيما يشكل األطفال 

 ألف شخص. 800و
سوًءا أكثر فـي ظـل الحصـار، بالمقارنـة مـع  ازدادتوأفاد يلدريم أن "األوضاع االقتصادية في القطاع 

 ، موضًحا أن األمن الغذائي للشعب "بدأ ينضب".2005الل الفعلي لـ"إسرائيل" له حتى االحت
علـى المسـاعدات اإلنسـانية  %80من السكان يفتقرون لألمن الغذائي، فيما يعتمـد  %44وأضاف أن "

 التي ترسل إليهم من خارج القطاع".
، ســتةمعــابر مــن أصــل  ثالثــةن "وحــول طبيعــة الحركــة فــي المعــابر الحدوديــة للقطــاع؛ أشــار يلــدريم أ

تجري فيها حركة الدخول والخـروج )بشـكل جزئـي ومحـدود(، منهـا معبـر بيـت حـانون، وكـرم أبـو سـالم 
 مع إسرائيل، إلى جانب معبر رفح مع مصر )األخير نادًرا ما يفتح(".

األراضـي ؛ كونـه ينفـتح علـى الـداخل اإلسـرائيلي )حـانون وأكد أن االحتالل "ال يسـمح بفـتح معبـر بيـت 
( بشــكل مباشــر، إال بتصــريح اســتثنائي مــن تــل أبيــب )تــل الربيــع(، أو لــبعض 1948المحتلــة منــذ عــام 

 المرضى والزائرين الدوليين، والمنظمات اإلغاثية، ورجال األعمال اإلسرائيليين".
 ومضى بالقول "أما بالنسبة لمعبر رفح، فهو يغلق باستمرار من مصر".

 16/5/2016 ،مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 شكاوى من التعامل المصري في معبر رفح .38
اشتكى المسؤولون في قطاع غزة من الطريقة التي يتعامل بها الجانب المصري مع معبر رفح 

وتفتح السلطات المصرية المعبر لمدة ال تتجاوز في  الحدودي الذي يمثل متنفسا للمواطنين في غزة.
السفر خالل هذه المدة الوجيزة سوى عدد قليل من الحاالت  الغالب يومين أو ثالثة، وال يتمكن من

وقد اشتكى المسؤولون في المعبر من بطء في العمل وعدم تعاون من قبل الجانب  اإلنسانية.
المصري. وقال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة "أرسل لنا الجانب المصري كشف ما 

هيل سفرهم على حساب الحاالت اإلنسانية المسجلة منذ أشهر يعرف بالتنسيقات يضم العشرات لتس
 للسفر، وهو ما ساهم في حدوث إرباك كبير في المعبر وساهم في تقليل عدد المسافرين".

واعتبر البزم أن فتح المعبر كل ثالثة أشهر ليوم أو يومين ال يساهم في تخفيف األزمة اإلنسانية 
ل الفتح األخير للمعبر لم يسافر إال عدد قليل من أصحاب الخانقة في القطاع، وأضاف أنه "خال

 الحاالت اإلنسانية المتراكمة في قطاع غزة".
 16/5/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
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 مايوأيار/ يقتحمون "األقصى" منذ بداية  مستوطنا   415": فلسطين أون الين" .39
نذ بداية شهر أيار/ مايو الجاري بلغ عدد المستوطنين الُمقتحمين للمسجد األقصى المبارك م: القدس
 مستوطنًا ومرشدًا يهوديًا. 415إلى 

، عقب فتح شرطة 2016-5-16مستوطنًا يهوديًا باحات المسجد األقصى، اإلثنين  16ودنس 
االحتالل لباب المغاربة الخاضع لسيطرتها، وتأمين الحماية لهم من خالل نشر عناصرها والقوات 

 الخاصة في أرجاء المسجد.
مستوطنًا اقتحموا المسجد منذ بداية الشهر الجاري، إضافة إلى  345، إلى أن اإلحصائياتشير وت

سبعين مرشدًا يهوديًا، حيث تمت اقتحاماتهم بقّوة السالح وحماية الشرطة اإلسرائيلية منذ لحظة 
 دخولهم "باب المغاربة" وحتى خروجهم من "باب السلسلة".

في التعامل مع دخول المصّلين للمسجد األقصى، حيث ما زالت كما لم تتغير إجراءات االحتالل 
تفرض مصادرة عدد من البطاقات الشخصية لبعضهم وا عطائهم بطاقة ملّونة وذلك لضمان خروجهم 

 من المسجد وعدم االعتكاف والتصّدي للمستوطنين الُمقتحمين. 
 16/5/2016، فلسطين أون الين

 
 للنكبة 68" في الذكرى الـ "مفتاح العودة" يدخل موسوعة "غينيس .41

للنكبة الفلسطينية، في العاصمة  68دخل "مفتاح العودة"، الذي تم الكشف عنه في الذكرى الـ  :الدوحة
 القطرية، موسوعة "غينيس" لألرقام القياسية، كأكبر مفتاح في العالم.

 68اسبة الذكرى الـ وشهدت الدوحة، مساء األحد، حفل تدشين "مفتاح العودة" األكبر في العالم، بمن
للنكبة، بحضور سفراء دول عربية وأجنبية، وممثلين عن الجاليات العربية في قطر، وممثل عن 

 موسوعة "غينيس" لألرقام القياسية.
وأعلن الممثل عن موسوعة "غينيس" المشارك في الحفل، سامر مخلوف، دخول "مفتاح العودة" 

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

متر، ويعتبر األكبر في العالم،  2.8طن، وعرضه  2.7أمتار، ووزنه  7.8وبلغ طول مفتاح العودة، 
 بعد أن استوفى جميع الشروط الخاصة إلنجاز هذا الرقم القياسي.
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فل، أن الهدف من الفعالية هو "تسجيل رمز من رموز الوطنية الفلسطينية في وأكد منظمو الح
موسوعة غينيس لألرقام القياسية، باعتبارها مرجعًا عالميًا يمكن للجميع أن يعود إليه ليعرفوا قصة 

 )النكبة(". 1948مايو أيار/  15مفتاح العودة، وقصة تاريخ 
 16/5/2016، قدس برس

 
 ل تقّرر تسليم جثمانْي شهيدْين مقدسّيْين لدفنهمااالحتال  سلطاتالقدس:  .41

ْين، قررت مخابرات االحتالل اإلسرائيلية، تسليم جثمانْي شهيدْين مقدسي  : فاطمة أبوسبيتان -القدس
لعائالتهما، منتصف الليلة )اإلثنين/ الثالثاء( لدفنهما في مقبرتْي جبل المكبر وقرية أم طوبا جنوبي 

 .مدينة القدس المحتلة
وأوضح محامي مؤسسة الضمير محمد محمود في بيان له، مساء يوم اإلثنين، أن مخابرات 

عامًا( وجثمان الشهيدة فدوى أبو  16االحتالل قررت تسليم جثمان الشهيد الطفل معتز عويسات )
عامًا(، المحتجزان في ثالجات االحتالل منذ شهرْي تشرين أول/ أكتوبر، وآذار/ مارس  51طير )
 يين.الماض

شخًصا فقط خالل  45وأضاف أن االحتالل فرض شروط التسليم على ذوي الشهيدْين، وذلك بوجود 
آالف دوالر أمريكي(، لضمان االلتزام  ستة)ما يعادل  شيكلألف  20الجنازة والتشييع، ودفع مبلغ 

طوبا" و"جبل بالشروط، الفتا إلى أن التسليم سيكون بشكل متتالي، كما سيتم الدفن في مقبرتْي "أم 
 المكبر".

 16/5/2016، قدس برس
 

 ستبدل المنتجات اإلسرائيلية باألردنية في الضفة؟هل ت   .42
عزز افتتاح معرض الصناعات األردني الفلسطيني، يوم اإلثنين، في نابلس، : رامي حيدر

يها، االحتماالت حول بدء بحث أسواق الضفة الغربية عن بديل للمنتجات اإلسرائيلية التي تهيمن عل
 ".48والتي من المحتمل أن تستبدل بمنتجات أردنية، بحسب ما قالت مصادر لـ"عرب 

"، إنه من المتوقع زيادة التبادل 48وقال مصدر مطلع في وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني لـ"عرب 
دة مليون دوالر، وزيادة المنتجات الصادرة والوار  200التجاري بين الضفة الغربية واألردن بنحو 

شخًصا  64بينهما، رغم التضييقات اإلسرائيلية التي تحاول احتكار األسواق الفلسطينية، إذ سمحت لـ
مدعًوا أردنًيا، جميعهم رجال أعمال  120فقط بالدخول للضفة الغربية وحضور المعرض، من أصل 

   وأصحاب مصانع.
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عودة، ونظيرتها األردنية،  وعلى هامش المعرض، بحثت وزيرة االقتصاد الوطني الفلسطينية، عبير
 مها علي، سبل تسهيل التجارة بين البلدين وتشجيع االستثمار المشترك.

وأكدت الوزيرتان، خالل اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس بحضور 
بين  ممثلي مؤسسات القطاع الخاص في كال البلدين، أن الجهود مستمرة لرفع حجم التبادل التجاري 

البلدين، وتذليل كافة المعيقات التي تعترض ذلك بما يتماشى مع عمق العالقة التي تجمع بين 
 الشعبين.

 16/5/2016، 48عرب 
 

 افتتاح معرض فلسطين الدولي الثاني للفن المعاصر .43
ون افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة النا مامكغ أمس في جاليري إطاللة اللويبدة للفن ":بترا" –ان عم  

معرض الفن التشكيلي المنبثق عن مهرجان فلسطين الدولي الثاني للفن المعاصر الذي ينظمه مركز 
 رواسي فلسطين للثقافة والفنون بالتعاون مع الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين.

 75فنانا قدموا  25ويستمر المعرض الذي يحمل عنوان "على طريق القدس " ثالثة أيام بمشاركة 
فنيا تشكيليا وفوتوغرافيا وكاركاتيرا ونحتا تصور مدينة القدس وأبوابها ومعالمها المختلفة وما عمال 

المعرض يمثل وثيقة مهمة تصور  إنتمثله في الوجدان الفلسطيني والعربي.  وقالت وزيرة الثقافة 
 إلى أخرى تقدم لألجيال الجديدة وتوجه البوصلة مرة  ،معاناة شعب كامل من ويالت االحتالل

، اإلقليمالقضية الفلسطينية التي غابت وسط الضبابية التي تسود في ، مة العربيةالقضية المركزية لأل
في فعل المقاومة وما يملكه  اإلبداعوهي دور  أالويؤكد المعرض جزئية مهمة في المشهد الثقافي 

 . األرضالفلسطيني من وعي يوضحه هذا الصمود على  اإلنسان
 17/5/2016الرأي، عمَّان، 

 
 لعادل مّناع ""نكبة وبقاءتصدر كتاب مؤسسة الدراسات الفلسطينية" " .44

صدر عن "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" كتاب "نكبة وبقاء، حكاية فلسطينيين ظلوا في حيفا والجليل 
"، لعادل مّناع. الكتاب يحمل في طّياته تجديدات متعددة، نظرية وتطبيقية، وفي 1956 - 1948)

المعرفة ومراجعها، وينفض الغبار عن حقبة تأسيسية في تاريخ الفلسطينيين الذين بقوا في مصادر 
وشخصية للمهمشين، مغايرة للروايات  إنسانيةحيفا والجليل بعد النكبة، ويسمح بسرد حكايات 

ظلت  1948التاريخية النخبوية. ذلك أن األسباب والحيثيات التي أدت إلى البقاء في فلسطين بعد 
ابية قلما ألقى المؤرخون األضواء عليها. نقرأ بعض حاالت "عدم الطرد" من الناصرة وغالبية قرى ضب
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ناحيتها، والقرى الدرزية وغيرها. ويشمل الكتاب حكايات َمن لم يطردوا، وآخرين اقتلعوا ثم عادوا إلى 
قاسم، اعتمادًا على  وطنهم، ويوّثق لصراع البقاء وحيثياته منذ النكبة إلى حرب السويس ومذبحة كفر

منشورات ومخطوطات قّلما عاينها الباحثون. يذكر أن المؤلف مؤرخ فلسطيني متخصص بتاريخ 
 فلسطين في العهد العثماني وباحث في الدراسات اإلسرائيلية.

 17/5/2016النهار، بيروت، 
 

 .. برلماني يعيد فتح باب التطبيع مع "إسرائيل"عكاشةبعد أزمة  .45
رت تصريحات النائب محمد كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع واألمن القـومي بمجلـس أثا :سيد رضوان

النــواب، أمــس، بأنــه ال يوجــد أي محــاذير فــي اســتقبال ســفراء وممثلــي الــدول األجنبيــة داخــل المجلــس، 
ن كان السفير اإلسرائيلي، الجدل حول إعادة فتح الباب للتطبيع مع دولة االحـتالل   اإلسـرائيليحتى وا 

وأضــاف عــامر، فــي تصــريح للمحــررين البرلمــانيين عقــب لقــاء اللجنــة مــع . بعــد أزمــة عكاشــة اً مجــدد
ء األجانــب يــأتي فــي إطــار تنســيق االمستشــار السياســي للســفارة األمريكيــة بالقــاهرة، أن اســتقبال الســفر 

 الجهود، بما يخدم قضايا األمن القومي المصري.
 17/5/2016 ،موقع رصد، القاهرة

 
 تهاسياس فيال تغيير أن وعّمان تؤكد  لتخفيف قيود سفر الغزيين األردنس" تدعو "هيومن رايت .46

هيــومن رايــتس منظمــة  ، أنانعّمــ، مــن 16/5/2016، هيــومن رايــتس ووتــشموقــع منظمــة جــاء فــي 
إن على عّمان  ،هللا النسور إلى رئيس الوزراء األردني عبد اإلثنين في رسالة بعثتها يوم ،ووتش قالت
ءات الســفر المفروضــة علــى الفلســطينيين الــراغبين فــي الســفر مــن غــزة إلــى دول أخــرى. تخفيــف إجــرا

طــرأت فــي اآلونــة األخيــرة علــى مــا يبــدو إجــراءات مشــددة علــى مســافري الترانزيــت، أدت إلــى حجــب 
 ."إسرائيل"فرص مهنية وتعليمية بالخارج عن شباب غزة الذي يعاني من آثار الحصار الذي تفرضه 

الستقبال أعـداد  كبيراً  يا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط: "بذل األردن جهداً قالت سارة لو 
آب الماضــي،  كبيـرة مــن الالجئــين مــن شـتى أنحــاء المنطقــة والوفــاء باحتياجـاتهم. لكــن منــذ أغســطس/

ن أصبح الفلسـطينيون مـن غـزة يعـانون مشـقة متزايـدة فـي الحصـول علـى تصـاريح الترانزيـت للعبـور مـ
توصـل أفـراد ومحـامون حيـث  األردن إلى دول أخرى، دون إبداء تفسـير لهـذا التغييـر فـي اإلجـراءات".

 ومنظمات حقوقية إلى رفض الكثير من الطلبات في األردن، أو عدم إصدار ردود عليها.
التــي تســاعد ســكان غــزة فـــي الحصــول علــى تصــاريح ســـفر  –قالــت منظمــة حقــوق اإلنســان "غيشـــا" 

آب وحتـى  آب لـم تسـمع بـأي رفـض لطلبـات ترانزيـت. ومنـذ أغسـطس/ إن قبـل أغسـطس/ –إسرائيلية 
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مــع غيشــا لطلـــب المســاعدة وقـــالوا إن طلبــاتهم بالتصـــريح  شخصـــاً  58كــانون الثـــاني، تواصــل  ينــاير/
قالــــت مؤسســــات تعليميــــة فلســــطينية و األردنــــي الخــــاص بالترانزيــــت قــــد ُرفضــــت أو لــــم تنــــل أي ردود. 

إنهـــا بـــدورها لـــم تـــتمكن مـــن استصـــدار التصـــاريح األردنيـــة للطـــالب  "ايـــتس ووتـــشهيـــومن ر "وأجنبيـــة لــــ
وأعضـاء هيئـة التـدريس الالزمـة للعبـور بـاألردن. حتــى إن بعـض كبـار رجـال األعمـال لـم يتمكنـوا مــن 

 استصدار التصريح بحسب تقارير.
ألردنيـة. وقالـت هيومن رايتس ووتش السلطات األردنية إلى تيسير عبور سكان غزة باألراضي ا دعت

ـــة ضـــمان شـــفافية قراراتهـــا دون تعســـف، وأن تأخـــذ بعـــين االعتبـــار حقـــوق  إن علـــى الســـلطات األردني
وتمـنح صـاحب  المتضررين. وأضـافت المنظمـة أنـه فـي حـال الـرفض، علـى السـلطات أن تقـدم أسـباباً 

 الطلب فرصة للحصول على إعادة النظر.
زيــت، مـــن غـــزة، ال يســعون إال للعبـــور". وأضـــافت: قالــت ويتســـن: "الســاعون الستصـــدار تصـــريح تران

"بالطبع على األردن فرض السيطرة على حدوده لكن يجـب االسـتمرار فـي اإلقـرار بالواجبـات الخاصـة 
 تجاه من تيسر السلطات األردنية تنقلهم من غزة للخارج".

 . تهاالسلطات األردنية لم ترد على رسالإن هيومن رايتس ووتش وقالت 
صــحيفة "هــآرتس" العبريــة، نقلــت صــباح ، أن 16/5/2016 ،القــدس، القــدس ع صــحيفةموقــوأضــاف 

اليــوم االثنـــين، عـــن مصـــادر فلســـطينية فـــي رام هللا قولهـــا إن األردن شـــددت فـــي األشـــهر األخيـــرة مـــن 
 إجراءاتها المتعلقة بالسماح للغزيين السفر عبر أراضـيها بعـد خـروجهم مـن معبـر بيـت حـانون "إيـرز".

يفة عددا من المقابالت مع فلسطينيين من قطاع غـزة، تحـدثوا عـن معانـاتهم فـي السـفر ونشرت الصح
 إلى دول بالخارج.

ــاناوذكــرت  مصــادر حكوميــة ، أن غــادة الشــيخ ،عّمــان، نقــاًل عــن مراســلتها فــي 17/5/2016 ،لغــد، عّم
يمــا يتعلــق بمــرور متطابقــة أكــدت، لوكالــة األنبــاء الفرنســية، أن "ال تغييــر علــى سياســة األردن فأردنيــة 

مــروا عبــر األردن  أودخلــوا  غزيــاً  11,116وأشــارت إلــى أن " األشــقاء الفلســطينيين بمــن فــيهم أهــل غــزة".
قــال وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــالم والنــاطق الرســمي باســم الحكومــة محمــد المــومني إن و  العــام الماضــي".

لعــالم، ونحـن مسـتمرون بمسـاعدتهم علــى "مـا قدمـه األردن ألشـقائنا الفلسـطينيين لــم تقدمـه أي دولـة فـي ا
وأضـــاف إن "أشـــقاءنا الفلســـطينيين يعلمـــون أن  الصـــعد كافـــة، بمـــا فـــي ذلـــك حـــريتهم اإلنســـانية بالتنقـــل".

قامــة دولــة فلســطينية  األردن هــو رئــتهم وأن الحــل لكــل هــذه المشــاكل هــو إنهــاء االحــتالل اإلســرائيلي وا 
 بحقوقه كما باقي شعوب العالم".ليحقق الشعب الفلسطيني حلمه الوطني ويتمتع 
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 .. رحيل دبلوماسي القضية العربيةمقصودكلوفيس  .47
عاما في العاصمة واشنطن  90عن عمر ناهز  2016مايو/أيار  15توفي كلوفيس مقصود يوم األحد 

 بسبب إصابته بنزيف دموي في الدماغ.
وعمـــل بصـــحف لبنانيــــة كلـــوفيس مقصـــود إعالمـــي ودبلوماســـي لبنـــاني، درس بأمريكـــا وتخـــرج فيهـــا، 

للجامعـة العربيـة فـي  ومصرية، اشـتهر بمناصـرته لقضـايا العـرب وفـي مقـدمتها فلسـطين، وعمـل سـفيراً 
 .2016الهند واألمم المتحدة. توفي عام 

لقـب بخطيـب القضـية العربيـة، واشـتهر بمناصـرته للقضــية الفلسـطينية فـي محافـل عديـدة، وشـارك فــي 
 من العالم حرص خاللها على الدفاع عن فلسطين. ندوات ولقاءات في مناطق مختلفة

، بينهــا "معنــى عــدم االنحيــاز"، و"أزمــة اليســار العربــي"، و"أفكــار حــول أصــدر كلــوفيس مقصــود كتبــاً 
وكان آخر كتـاب صـدر لكلـوفيس مقصـود بعنـوان "مـن زوايـا  الشؤون األفروآسيوية"، و"صورة العرب".

 . 2014 رحلة في محطات قطار العروبة" عام-الذاكرة
 16/5/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 في ذكرى النكبة.. طهران تجدد دعمها للقضية الفلسطينية .48

جّددت الخارجية اإليرانية دعم الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للقضية الفلسطينية، داعية األمة  :طهران
لفلســطيني لإلعــالم" فــي وأفــاد مراســل "المركــز ا اإلســالمية لليقظــة تجــاه مــؤامرات الكيــان الصــهيوني.

ــــان  طهــــران بــــأن وزارة الخارجيــــة اإليرانيــــة قالــــت فــــي بيــــان بــــذكرى  ــــه ومنــــذ تأســــيس الكي "النكبــــة": "إن
 الصهيوني، نشهد كل يوم تفاقم معاناة ومحن الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة".

اإلنسـانية بحـق  م ضـدّ على ارتكـاب جـرائ عاماً  68وأضاف البيان أن "الكيان الغاصب الذي عمل منذ 
الشعب الفلسـطيني البـريء، هـو المصـدر األسـاس لألزمـات اإلقليميـة والمهـدد الحقيقـي لألمـن والسـالم 

وأكـدت الخارجيـة اإليرانيــة أن  والعـالمي والتـي نشـهد اليـوم تــداعياتها أيضـا فـي إطـار أزمــات المنطقـة".
الفلســـطينيين المعتقلـــين فـــي ســـجون ماليـــين فلســـطيني الجـــئ واآلالف مـــن  6المصـــائب الراهنـــة لنحـــو 

زالة االحتالل بالكامـل، وفـق  الكيان لن تنتهي سوى بعودة جميع الالجئين إلى أرض اآلباء واألجداد وا 
ودعــت إيــران الشــعوب والحكومــات اإلســالمية لليقظــة تجــاه مــؤامرات الكيــان الصــهيوني  قــول البيــان.

اإلســالمية ونســيان القضــية الفلســطينية التــي تعــّد وحماتــه الراميــة إلــى إثــارة التفرقــة فــي صــفوف األمــة 
 القضية المركزية للعالم اإلسالمي. 

 16/5/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بنغالدش: توقيف معارض التقى مستشارا  إسرائيليا   .49
ـــن مســـؤول  :ف ب( )ا ـــرة فـــي حـــزب المعارضـــة  أوقفـــتالشـــرطة البنغاليـــة  أن أمـــسأعل شخصـــية كبي

العام المشـارك  األمين وأوقف الدولة بعد لقائه مستشارًا سياسيًا إسرائيليًا. بالتآمر ضدّ  الرئيسي واتهمته
نــه أمحليـة  إعـالمبعـدما ذكـرت وسـيلة  األحـدتشـودري أول مـن أمــس  إسـالملــ"حزب بـنغالدش القـومي" 
 الماضي. / مارسفي الهند في آذار اإلسرائيليةالتقى مستشارا للحكومة 
ـــد البـــاطن للصـــحافيين "وقـــال المفـــوض فـــي الشـــر   تشـــودري بســـبب االشـــتباه بتـــآمره ضـــدّ  أوقفنـــاطة عب

 في الخارج". إسرائيلياً  سياسياً  الحكومة من خالل لقائه شخصياً 
 لقضية جنائية ضده. الشرطة تعد ملفاً  أنواكد الناطق باسم شرطة دكا معروف حسين سوردير 

 17/5/2016 ،المستقبل، بيروت
 

 لدولي للفن المعاصر في بغدادافتتاح مهرجان فلسطين ا .51
افتتح في العاصمة العراقية بغـداد مهرجـان فلسـطين الـدولي للفـن المعاصـر، الـذي يقيمـه مركـز : بغداد

دول عربيـة إضـافة إلـى  8رواسي فلسطين تحت شعار )مـن أجـل القـدس(، والـذي يجـري بـالتزامن فـي 
 ودعماً  تونس( تضامناً و  ،الجزائرو  ،ربالمغو  ،مصرو  ة،سوريو  ،فلسطينو  ،األردنو  ،الهند وهي )لبنان
 للقدس وفلسطين.

 كبيــراً  وأقامــت مديريــة الفــن التشــكيلي بــوزارة الثقافــة العراقيــة فــي صــالتها الرئيســية بمقــر الــوزارة معرضــاً 
 عن تضامنهم ودفاعهم عن القدس. وفنانة عراقية بلوحاتهم تعبيراً  فناناً  24للفن التشكيلي، شارك به 

السفير الفلسطيني لـدى العـراق أحمـد عقـل، ومـدير عـام الفـن التشـكيلي بـالوزارة شـفيق وافتتح المعرض 
 العراقية الشقيقة. األعالمبحضور الفت من المواطنين والفنانين ووسائل  المهدي،

وقـــال المهـــدي، "إيمانـــا منـــا بـــأن فلســـطين ســـتظل حـــرة عربيـــة، امتـــدت ألواننـــا وهـــي تمتـــزج مـــع نبضـــنا 
ا فــي لوحــات لتشــارك أبنــاء الــوطن العربــي مــن مشــرقه إلــى مغربــه لترســم الصــادق كــي تصــوغ محبتهــ

خريطــة حــب واحــدة، لتــرى العقــول والقلــوب لوحاتنــا الصــادقة بإرادتهــا الغالبــة علــى كــل مظــاهر ظلــم 
العـــالم، لـــذا شـــهدت بغـــداد معرضـــا فنيـــا مشـــتركا لفنـــانين عـــراقيين كونـــوا فريقـــا مـــن الضـــوء يســـتمد مـــن 

وأضــاف أن دفاعنــا عــن فلســطين هــو دفــاع عــن العــراق، ودفاعنــا عــن المــدن  فلســطين ســناه األبهــى".
الفلســطينية هــو دفــاع عــن مــدننا العراقيــة، وأن فلســطين راســخة فــي قلــب وضــمير ووجــدان كــل وطنــي 
 عراقي شريف، فهذا ما ورثناه من آبائنا وأجدادنا وما سنورثه ألبنائنا حتى تعود فلسطين حرة عربية.

دات تكـــريم علـــى الفنـــانين العـــراقيين والمشـــرفين علـــى المعـــرض مـــن قبـــل عقـــل وتـــال ذلـــك توزيـــع شـــها
وأعــرب الفنــانون المشــاركون بــالمعرض عــن ســعادتهم الغــامرة بهــذه المشــاركة التــي تخــص  والمهــدي.
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وأبـــدوا اســـتعدادهم ورغبـــتهم فـــي المشـــاركة بمعـــارض مشـــابهة فـــي فلســـطين، وزيـــارة  القـــدس وفلســـطين،
 دعم ممكن لما اعتبروه قضيتهم األولى فلسطين. فلسطين والقدس وتقديم أي

 17/5/2016 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 لشباب فلسطين ألف دوالر دعما   100وزراء الشباب والرياضة العرب يخصصون  .51
قــرر وزراء الشــباب والرياضــة العــرب تخصــيص مئــة ألــف دوالر لألنشــطة الرياضــية للشــباب  :رام هللا

وقــال  أن تقــام خــالل العــام الجــاري فــي مدينــة رام هللا بمشــاركة وفــود شــبابية عربيــة.الفلســطيني، علــى 
مدير إدارة الشباب والرياضة باألمانة العامة للجامعة العربية عبد المنعم الشاعري، في تصريح له في 

ن، إن ختام أعمال الـدورة التاسـعة والثالثـين لمجلـس وزراء الشـباب والرياضـة العـرب، مسـاء يـوم االثنـي
الـــوزراء قـــرروا اعتمـــاد هـــذا المبلـــغ للنهـــوض باألنشـــطة الشـــبابية فـــي فلســـطين ودعمـــا لقطـــاع الشـــباب 
 والرياضة، خاصة في ظل الظروف التي يعانيها الشباب الفلسطيني تحت وطأة االحتالل اإلسرائيلي.

بالشـباب سـتقوم بشـأن االسـتراتيجية الموحـدة للنهـوض  استرشـادياً  وأضاف أن المجلس أعد أيضا إطاراً 
 الدول األعضاء بدراستها، وفي ضوئها سيتم وضع السياسات الوطنية والخطط الالزمة لتنفيذها.

 16/5/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 موعد اجتماع باريس ال يتناسب وجدول كيري  :الخارجية األمريكية .52
يكـون بإمكانـه الحضــور إذا  قالـت الخارجيـة األمريكيـة االثنـين إن جــون كيـري لـن: أ ف ب -واشـنطن

مـايو،  أيـار/ 30عقد اجتماع باريس الدولي إلعادة إطالق مباحثات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية في 
ومنذ أيام والشك يلّف حضور كيري االجتماع الوزاري، الذي  لكن البلدين يبحثان موعدًا آخر محتماًل.

 لخريف إليجاد حل للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.تريد فرنسا عقده بهدف اإلعداد لمؤتمر دولي في ا
مـــايو  أيـــار/ 30وأوضـــح جـــون كيربـــي، المتحـــدث باســـم الخارجيـــة األمريكيـــة، "قلنـــا بوضـــوح إن تـــاريخ 

لكنه أضاف أن واشنطن "تبحث حاليًا  المقترح في األصل ال يناسب وزير الخارجية وجدول مواعيده".
مـايو  وذكـر كيربـي إن شـهر أيـار/ ر وزير الخارجيـة" األمريكـي.مع الفرنسيين تاريخًا بدياًل يناسب أكث

مـايو، كمـا  أيـار/ 27كان مثقاًل بالمواعيد بالنسبة لكيري، حيث يزور حاليًا أوروبـا قبـل زيـارة آسـيا فـي 
وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية إنه لم يتم  يونيو. يتوقع أن يزور الصين في مستهل حزيران/

تــى اآلن "فــي هــذا االتجــاه أو ذاك، ســواء بتغييــر الفرنســيين التــاريخ، أو إن كــان التــاريخ اتخــاذ قــرار ح
 يالئم وزير الخارجية" األمريكي.

 17/5/2016 ،القدس العربي، لندن
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 عن قلق بالده من األوضاع األمنية المتدهورة في األرض المحتلة يعربوزير خارجية النمسا  .53
وزير خارجية النمسا سبستيان كورتس عن قلق بالده من األوضاع فادي أبو سعدى: أعرب  -رام هللا 

تتـوج الجهـود الدوليـة المبذولـة خاصـة المبـادرة الفرنسـية  أناألمنية المتدهورة في األرض المحتلة آمـاًل 
لتحريـــك عمليـــة الســـالم والعـــودة إلـــى المفاوضـــات بـــين الجـــانبين الفلســـطيني واإلســـرائيلي، كمـــا أعـــرب 

عــن رغبــة بــالده فــي  فــي رام هللا، وزيــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاض المــالكيمــع  ، بعــد لقائــهكــورتس
مواصـــــلة تقـــــديم الـــــدعم االقتصـــــادي والمـــــالي للمؤسســـــات الفلســـــطينية فـــــي األرض المحتلـــــة وللشـــــعب 

مليــون يــورو مســاعدات إلــى الشــعب  85بــالده قــدمت  أنالفلســطيني فــي الــداخل والخــارج حيــث أشــار 
 لسابقة. الفلسطيني في الفترة ا

 17/5/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 في ذكرى النكبة.. البرلمان البرتغالي يصّوت من أجل التضامن مع فلسطين .54
صّوت البرلمان البرتغالي باألغلبية، االثنين، على مشـروع للتضـامن مـع الشـعب الفلسـطيني،  :لشبونة

دانــة انتهاكــات حقوقــه األساســية، بمــا فيهــا "حقــه بــوطن". تصــويت علــى المشــروع مــن الحــزب وتــم ال وا 
 -البيئـــة -االشـــتراكي، وحـــزب كتلـــة اليســـار، والحـــزب الشـــيوعي، وحـــزب الخضـــر، وحـــزب األشـــخاص
 الحيوانات، وامتنع عن التصويت حزب الشعب المسيحي والحزب االشتراكي الديمقراطي.
الفلســطيني، ويـنّص المشـروع المقــدم مـن كتلــة اليسـار، "علــى تضـامن النـواب مــع جميـع فئــات الشـعب 

ورفض انتهاكات حقوقه األساسية، بما فيها حقه بوطن، والحقـوق األساسـية للرجـال والنسـاء واألطفـال 
ــر البرلمــان عــن "دعمــه لجميــع الجهــود الراميــة لســالم عــادل فــي المنطقــة، وأولهــا  فــي فلســطين". وعّب

مصيره والعيش تحت سقف االعتراف بالدولة الفلسطينية، واالمتثال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
 العالقات السلمية". 

 16/5/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 68جنوب أفريقيا تحيي ذكرى النكبة  .55
في ذكرى النكبة الفلسـطينية المؤلمـة تظـافرت وترابطـت جهـود العديـد مـن لجـان التضـامن مـع  :رام هللا

وتحـــالف التضـــامن  اإلعالميـــةة جنـــوب أفريقيـــا وعلـــى رأســـهم شـــبكة المراجعـــ يالشـــعب الفلســـطيني فـــ
تجمــع  إلــى باإلضــافةوتجمــع أصــدقاء فلســطين اليهــود المناهضــين للصــهيونية  ""BDSالفلســطيني و
غـــزة بالتنســـيق مـــع ســـفارة دولــــة فلســـطين، حيـــث نظمـــوا فعاليـــة مميـــزة فـــي مدينــــة  إلـــىنســـاء يبحـــرن 

وصـمت دولـي، هـذه  عاما لجريمة مرت دون عقاب 68جوهانسبورغ إلحياء كارثة مضى على عمرها 
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تركـت بصـماتها علـى عشـرات آالف الالجئـين الفلسـطينيين الـذين يحملـون رمـز  يالنكبة المأساوية التـ
 عودتهم المتمثل بمفاتيح بيوتهم ويناضلون في سبيل الحفاظ على حقهم التاريخي المسلوب.

لفلسـطينية، ثـم تـال تخلل الفعالية معرضًا للصور ومجسـمات ولوحـات معلوماتيـة تعكـس تـاريخ النكبـة ا
جســـدت موقـــف جنـــوب أفريقيـــا المناصـــر مـــع القضـــية  يالمعـــرض العديـــد مـــن الكلمـــات التضـــامنية التـــ

قامـــةالفلســـطينية وحـــق الشـــعب الفلســـطيني فـــي تقريـــر مصـــيره  ـــه المســـتقلة وعاصـــمتها القـــدس  وا  دولت
ائيلي وحقبـة الشريف، حيث أكد الحضور على تشابه معانـاة الشـعب الفلسـطيني تحـت االحـتالل اإلسـر 

القضية الفلسطينية خليط من التحرر الوطني  أنإلى  االتمييز العنصري فى جنوب أفريقيا، كما أشارو 
وحقوق اإلنسان والدفاع عن الكرامة وصراع على الوجود، وأنهوا كلماتهم بمقولة القائد العظيم نيلسـون 

 ن ".مانديال " لن تكتمل حرية جنوب أفريقيا ما لم تتحقق حرية فلسطي
 هذا وقد القى السفير الفلسطيني هاشم الدجاني كلمة بهذه المناسبة. 

 16/5/2016 ،وكالة معا  اإلخبارية
 

 برلين تحيي ذكرى نكبة فلسطين .56
شارك المئات من الفلسطينيين والعرب واأللمان فـي مظـاهرة جابـت مسـاء األحـد : برلين – خالد شمت

كانية العربيـة بالعاصـمة األلمانيـة بـرلين، إحيـاء للـذكرى شوارع حي نوي كولن الشـعبي ذي الكثافـة السـ
ودعـــا إلـــى هـــذه المظـــاهرة الفـــرع األلمـــاني للحركـــة العالميـــة لمقاطعـــة االحـــتالل  لنكبـــة فلســـطين. 68الــــ

اإلسرائيلي "بي دي أس"، ورفع المشاركون فيها األعـالم الفلسـطينية والفتـات تعـرف بالنكبـة ومـا حـدث 
ات الصهيونية لنحو ثمنمئة ألف فلسطيني من أراضيهم واستيالئها بعد ذلـك خاللها من تشريد العصاب

عليهـــا، كمـــا رفعـــت الفتـــات أخـــرى تـــذكر بمـــا ارتكبتـــه إســـرائيل كقـــوة احـــتالل عبـــر عقـــود مـــن جـــرائم 
 وانتهاكات واسعة بحق الفلسطينيين شملت القتل والطرد ومصادرة األراضي واالعتقاالت والتمييز.

أناشــيد لشــعراء الثــورة الفلســطينية محمــود درويــش وســميح القاســم، كمــا ألقيــت  وواكــب ســير المظــاهرة
كلمــات شــددت علــى ضــرورة إقامــة دولــة فلســطينية حــرة يتــاح لكــل الالجئــين الفلســطينيين حــق العــودة 

 إليها، والمطالبة بإطالق سراح جميع السجناء الفلسطينيين المعتقلين في السجون اإلسرائيلية.
حركـــة "بـــي دي أس" مـــا وصـــفوه بتغاضـــي الـــرأي العـــام والسياســـيين فـــي ألمانيـــا عـــن وانتقـــد ممثلـــون ل

األسباب وراء تشرد ولجوء نحو سبعة ماليين الجئ فلسطيني، في الوقت الذي يـتم فيـه الحـديث عنـى 
وأشــار المتحــدثون  أســباب موجــات اللجــوء الجديــدة الوافــدة علــى أوروبــا وألمانيــا منــذ الصــيف الماضــي.

، 1948روه مســؤولية أخالقيــة أللمانيــا تجــاه المأســاة التــي وقعــت للشــعب الفلســطيني عــام إلــى مــا اعتبــ



 
 
 
 

 

 42 ص                                              3936 العدد:        17/5/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

ـــى  ـــة إل ـــاف تصـــدير األســـلحة األلماني ـــى توســـيع "إســـرائيل"وطـــالبوا بإيق ـــوا المـــواطنين األلمـــان عل ، وحث
 مقاطعة البضائع اإلسرائيلية.

أوروبية مختلفة نظمتها حركة "بي  من فعاليات وقالت الناشطة دوريس غنام إن مظاهرة برلين تمثل جزءاً 
 للنكبــة إلــى حــق الالجئــين الفلســطينيين بــالعودة ألراضــيهم. 68 دي أس" بهــدف لفــت األنظــار للــذكرى الـــ

وأوضحت للجزيرة نت أن المظاهرة طالبت الحكومة األلمانية بالضغط على نظيرتهـا اإلسـرائيلية الحتـرام 
تضمنت أيضا رسالة استهدفت حث المواطنين والشـركات  حقوق الفلسطينيين، وأشارت إلى أن المظاهرة

 بألمانيا على مقاطعة البضائع اإلسرائيلية القادمة من األراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، اعتبر الناشط الفلسطيني إبراهيم إبراهيم أن رسالة المظـاهرة للسياسـيين والمـواطنين األلمـان 

 منهم، وأنهم لـن ينسـوا هـذا الحـق مهمـا طـال عليـه الـزمن.هي أن الفلسطينيين أصحاب حق اغتصب 
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن فعاليات الفلسطينيين في أوروبا وألمانيا منذ نحو عقدين أسـهمت 
بشكل كبير في تغيير نظرة الرأي العام السـلبية للقضـية الفلسـطينية، وانتشـار دعـوات مقاطعـة إسـرائيل 

رجع الناشط الفلسطيني عـدم وجـود مشـاركة فاعلـة لفلسـطينيي بـرلين فـي المظـاهرة وأ بالقارة األوروبية.
رغــم وجــود نحــو خمســين ألفــا مــنهم بالعاصــمة األلمانيــة إلــى انتقــال االنقســام الفلســطيني مــن األراضــي 

 المحتلة إلى تجمعات الفلسطينيين خارجها.
 16/5/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 الكويت لبرامج إسناد الفلسطينيين"العمل الدولية" تشيد بدعم  .57

مــس االثنــين بــدعم الكويــت المســتمر والمتواصــل لبــرامج أأشــادت منظمــة العمــل الدوليــة  :كونــاوكالــة 
 المنظمة المخصصة للشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة.

بـــه  االثنـــين اتفاقيـــة دعـــم "برنـــامج العمـــل الالئـــق" الـــذي تقـــوم أمـــسووقعـــت الكويـــت والمنظمـــة الدوليـــة 
المنظمة في األراضي الفلسطينية المحتلـة، وذلـك بمقرهـا فـي جنيـف بحضـور مـديرها العـام غـي رايـدر 
ومندوب الكويت لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخـرى فـي جنيـف السـفير جمـال الغنـيم الـذي 

بتــة المتمثلــة فــي ن "هــذه االتفاقيــة تــأتي منســجمة مــع مواقــف دولــة الكويــت القوميــة األصــيلة والثاإقــال 
وأوضـح أن بـرامج المنظمـة فـي  دعمها المتواصـل للشـعب الفلسـطيني وصـموده وتمكينـه فـي أراضـيه".

 األراضي الفلسطينية المحتلة تعطي األولوية للدعم التقني في مجاالت إدارة سوق العمل والعمال.
 17/5/2016 ،الخليج، الشارقة
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 اليهودية األمريكيةمن تفكك الجاليات  ردراسة إسرائيلية تحذ .58
تحذر دراسة إسرائيلية حديثة من تفكـك الجاليـات اليهوديـة فـي الواليـات المتحـدة بفعـل : صالح النعامي

تعاظم ظاهرة هجر الشباب اليهودي المتدين للدين وتخلـيهم عـن أنمـاط الحيـاة اليهوديـة وعـزوفهم عـن 
ســــة التــــي جــــاءت بعنــــوان "ينزلــــون عــــن مواصــــلة االرتبــــاط بــــاألطر االجتماعيــــة اليهوديــــة. ووفقــــًا للدرا

الطريق"، وأعـدتها الباحثـة، فارانـك مـارغوليس، فـإن مظـاهر تخلـي الشـباب اليهـودي األمريكـي المتـدين 
عــن الــدين تمثلــت فــي تــوقفهم عــن اعتمــار القبعــات الدينيــة وعــدم حرصــهم علــى تنــاول الطعــام حســب 

 تؤمن باألفكار الدينية. الشريعة اليهودية، إلى جانب أن نسبة كبيرة منهم لم تعد
ـــة والمؤسســـات التعليميـــة اليهوديـــة فـــي  وتعـــزو مرغـــوليس هـــذه التحـــوالت إلـــى فشـــل المرجعيـــات الديني
الواليــات المتحــدة، التــي علــى عالقــة بالشــباب المتــدين، فــي موائمــة برامجهــا للمســاعدة علــى مواجهــة 

غــرى نســبة كبيــرة مــن الشــباب المتــدين تــأثير انفتــاح المجتمــع األمريكــي. وتشــير إلــى أّن هــذا االنفتــاح أ 
ليس فقط بترك أنماط الحياة الدينية، بل أسهم في قطع أواصر العالقة بيـنهم وبـين الجاليـات اليهوديـة 

 والمؤسسات التي تمثل اليهود األمريكيين.
وفــي مقابلــة أجرتهــا معهــا صــحيفة "ميكــور ريشــون"، أخيــرًا بمناســبة قــرب صــدور دراســتها فــي كتــاب 

ة، تقول مرغوليس، إن الشباب اليهودي األمريكي المتدين "قد ضاقوا ذرعًا بنمط الحياة المتشدد بالعبري
الذي يفرضه الحاخامـات والعـائالت". وتلفـت إلـى تجاهـل األطـر الدينيـة والعـائالت التـأثيرات العاطفيـة 

 النفتاح المجتمع األمريكي على توجهات الشباب المتدين.
  15/5/2016 ،العربي الجديد، لندن

 
 ؟"االنتفاضة"... ماتت  "االنتفاضة"عاشت  .59

 هاني المصري 
لدرجة جعلت العديدين محقّين في استنتاجهم أنها انتهت أو على وشك  "االنتفاضة"تراجعت فعالّيات 

االنتهاء، فلم تعد هناك مظاهرات ومواجهات كبيرة ومنتظمة مع قوات االحتالل على الحواجز 
 سوب عمليات الطعن والدهس وغيرها من العمليات. وخطوط التماس، وتراجع من

عفويًة وفرديًة، وهذا طبيعي ألّن العمل العفوّي يسبق الوعي والتنظيم، ولكن ما  "االنتفاضة"اندلعت 
بدأت وتكاد أن تنتهي يتيمة بال أب وبال قيادة وال أهداف وال تنظيم وال روافع  "االنتفاضة"حدث أن 
 اقتصادية.

نفردت بوصف ما يجري بالموجة االنتفاضية، وهذا يعني أنها أكثر من هبة وأقل من منذ البداية، ا
انتفاضة، ألن الموجة تشهد مدًا وجزرًا، وألن الظروف الذاتية والموضوعية غير مهيأة الندالع 
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انتفاضة، ال سيما في ظل اختالف الظروف التي تعاني منها التجمعات الفلسطينية المصّنفة إلى 
 48( و)ب( و)ج(، والقدس التي ضمت إلى إسرائيل، وقطاع غزة المحاصر، وأراضي مناطق: )أ

، فال يمكن التقليل من تأثير عدم تمركز قوات "اتفاق أوسلو"التي خرجت من الحساب منذ توقيع 
االحتالل داخل المدن، واالنقسام، واستمرار التزامات السلطة، وخصوصًا التنسيق األمني، إضافة إلى 

 د أفق سياسي ينبئ بانتصار سريع.عدم وجو 
شكل الموجات، موجات بعناوين مختلفة: األقصى،  "االنتفاضة الثالثة"من الطبيعي أن تأخذ 

االستيطان، مخطط برافر، األسرى ... إلخ. وكل موجة يمكن أن تستمر شهرًا أو أشهرًا عدة، 
حين موجة أخرى، وبذلك وتستهدف تحقيق هدف أو أهداف عدة محددة، ثم تنحسر، لتتلوها بعد 

يستمر الصراع بوتائر مناسبة لكي تستمر الحياة. فأسلوب االنتفاضة الواحدة التي تستمر لسنوات ال 
يتناسب مع خصائص الصراع التي تشير إلى أن المعركة طويلة وال يمكن حسمها بضربة واحدة وال 

ات خوض المعركة الطويلة التي بانتفاضة واحدة، لذلك ال بّد من االحتفاظ بالقوى لتأمين متطلب
تحتاج إلى طول نفس، وتخطيط وتقليل الخسائر قدر اإلمكان، ومعاظمة األرباح والمكاسب إلى 

 أقصى حد.
عّبر بعض المحللين والكّتاب والسياسيين، خصوصًا في السلطة والقيادة، عن رفض هذا الشكل من 

طفال والشباب الفلسطيني ضحايا من دون المقاومة بحجة أنه مرفوض من العالم، وكونه يقّدم األ
مقابل. ولم يتوقف هؤالء أمام األسباب، وأولها مسؤوليتهم التي أدت إلى أن تأخذ االنتفاضة هذا 
الشكل، وخصوصًا رفض القيادة ألي شكل جدي من المواجهة، وعجز وتخاذل وترهل الفصائل 

البعض أّن ما يجري انتفاضة سعيًا وراء وتقادم أطرها وبنيتها وعدم قدرتها على التجديد. واعتبر 
يذوب "الشعبوية لكسب تأييد الجمهور الذي تعاطف مع الموجة االنتفاضية، متناسيًا أنه سرعان ما 

، وساهم هذا البعض في وصول الموجة إلى ما انتهت إليه، ألن إسقاط وصف "الثلج ويبان المرج
ا هو مطلوب لكي تصبح انتفاضة، أو األصح االنتفاضة على ما يجري حرف األنظار عن القيام بم

 مقاومة فّعالة مثمرة قادرة على تحقيق إنجازات تتراكم وصواًل إلى تحقيق األهداف.
إن العائق األساس الذي حال ويمكن أن يحول دون استثمار الموجة االنتفاضية بالحد األقصى، 

مثمرة؛ هو أن القيادة الفلسطينية وما  وحال دون استمرارها واتساعها وتحولها إلى انتفاضة أو مقاومة
مكانيات كانت ضد أي شكل جدي من أشكال المواجهة  تمثله من نهج وسياسة وخطط عمل ووزن وا 
مع االحتالل؛ لذا منذ البداية خشيت القيادة من هذه الموجة االنتفاضية أكثر ما سعت الستثمارها، 

الموجة خالفًا لالنتفاضات السابقة كان هناك وساعدها على النجاح في المساهمة بإخمادها أن هذه 
 خالف فلسطيني حولها.
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بشكل عام، والسنوات األخيرة بعد اغتيال الرئيس  "اتفاق أوسلو"جذر هذا الخالف أن سنوات ما بعد 
 "مجتمَعين"الراحل ياسر عرفات واالنقسام بشكل خاص؛ أوجد بنية سياسية واقتصادية وثقافية أوجدت 

طق والفصائل: واحد ال يزال لديه أمل ويؤمن بالمقاومة كطريق لدحر االحتالل وتحقيق عابَرْين للمنا
األهداف والحقوق الفلسطينية، واآلخر يؤمن بأن المطلوب الحفاظ على مصالحه وتنميتها، لذلك ال 
ة يزال يرى بأن المفاوضات والعمل السياسي والمساهمة في توفير األمن واالستقرار لالحتالل والمنطق

قامة الدولة فإنه يحافخ على  والعالم هو الطريق الوحيد الذي إذا لم يساعد على إنهاء االحتالل وا 
الوضع الراهن )المأساة أنه ال يحافخ عليه( ويحول دون التدهور والدخول في الفوضى واالقتتال 

لكسب وّد  إلى سلطات متناحرة فيما بينها تسعى كل واحدة "السلطتين"والفلتان األمني، وتحول 
 االحتالل والحصول على اعتماده لها.

نفسه بشكل أسوأ، ونظام  "يجدد"يظهران في نظام سياسي قديم يتآكل و "مجتمَعين"ألول مرة كّنا أمام 
سياسي جديد يطل برأسه بصعوبة، وبصورة نجد فيها عدم انهيار النظام القديم كلًيا لوجود أسباب 

ن كان على صورة ا لرجل المريض الذي ال يتقن سوى االنتظار، وال يأمل سوى تمده بالحياة، وا 
 بالبقاء على قيد الحياة ألطول فترة ممكنة.

أو النظاَمين جّراء النتائج التي انتهت إليها االنتفاضة الثانية والتي  "المجتمَعين"ابتدأ االفتراق بين 
ل جدواها في أروقة أدت إلى خسائر فادحة من دون مقابل، حيث شهدت في أثنائها حوارات حو 

السلطة واألجهزة األمنية والنخبة: هل تكون سلمية أم مسلحة؟ وما أهدافها؟ هل تحسين شروط 
المفاوضات، أم الخروج من مسار أوسلو كليًا؟ ولكن بالرغم من ذلك كانت هناك أغلبية كبيرة في 

 صفوف الشعب أّيدت العمليات االستشهادية.
بالسقف الفلسطيني بعد االنتفاضة الثانية، حيث لم يعد واضحًا ما هو لقد هبطت القيادة الفلسطينية 

المشروع الوطني، وهل هو حق تقرير المصير والعودة واالستقالل الوطني، أم بقاء وتحسين شروط 
 سلطة الحكم الذاتي؟

ما سبق ضروري لمعرفة أين نقف اآلن، ولماذا كان مصير الموجة االنتفاضية التي أنجزت بالرغم 
ن كل ما سبق، ورغم عفويتها وفرديتها وتخلي القيادة والفصائل عنها، ما لم تنجزه االنتفاضات م

السابقة؟ ومن ال يصدق ليطلع على الجدل داخل إسرائيل حولها، فقد أرسلت هذه الموجة رسالة 
حتالل مدوية جديدة إلى إسرائيل مفادها هو أن الشعب الفلسطيني لم ولن يقبل استمرار التشّرد واال

والتعايش معه، ولن يجعل سقف مطالبه تحسين شروط العيش تحت االحتالل. فاألسباب التي أدت 
إلى اندالع الثورة واستمرار المقاومة واالنتفاضة منذ أكثر من مائة عام ال تزال مستمرة، بل تزايدت، 

 ما يعني أن اندالع الموجة القادمة ما هي إال مسألة وقت.
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م، كان من الطبيعي أن تأخذ المواجهة شكل الموجة، ألن االنتفاضة الشعبية تأسيسًا على ما تقد
العارمة يحركها أمل كبير بتحقيق انتصار عظيم، هكذا كان في االنتفاضة األولى والثانية، حيث 

 كانت التوقعات أن الدولة على مرمى حجر.
لمخططات اإلسرائيلية بينما جاءت هذه الموجة كردة فعل ودفاع عن الوجود، وكفاح إلحباط ا

المنطلقة من أن الوضع الحالي فرصة تاريخية قد ال تتكرر الستكمال تحقيق ما لم يتحقق من أهداف 
، وتسعى "إقامة إسرائيل الكبرى "الحركة الصهيونية، لذلك الحظنا أن إسرائيل أزالت الغبار عن خطة 

 لفرض حل إسرائيلي أحادي الجانب.
ق، ال دولة واحدة وال دولتان. األولوية اآلن الحفاظ على القضية حية ال حل وطنيًا يلوح في األف

بمنسوب معتدل للمواجهة، والتمسك بما تبقى من مكاسب ونقاط قوة وأوراق ضغط، والحفاظ على 
حباط المشاريع اإلسرائيلية بكافة أشكالها.  الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، وا 

ع ولم يحن توقيت الحل والمساومة بعد، وأي مساومة في ظل نحن ال نزال في ذروة الحرب والصرا 
الشروط الحالية، شروط الضعف واالنقسام والتيه الفلسطيني واالحتراب والشرذمة العربية، لن تقود 

 سوى إلى نتيجة واحدة تصفية القضية بمساهمة أصحابها.
 17/5/2016، األيام، رام هللا

 
 .. أوروبا وحق العودةالنكبةفي ذكرى  .61

 حسام شاكر
يغيب ملف الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة عن مقررات وزراء خارجية االتحاد األوروبي 

؛ بما يعني أن حق 2016يناير/كانون الثاني  17بشأن فلسطين، ومنها الوثيقة المطولة الصادرة في 
 العودة ال يستدعي اكتراثا به.

األوروبي يغض الطرف عن حق الالجئين  ال جديد في ذلك على أي حال؛ فالخطاب الرسمي
الفلسطينيين في العودة، كما هي الحال بالنسبة لألطراف الدولية األخرى، كما يتضح في أدبيات 

التي تضم االتحاد األوروبي أيضًا، وهي مواقف تفترق بوضوح عن  -مثال-اللجنة الرباعية الدولية 
 األمم المتحدة ذاتها.خطاب الحقوق والعدالة والقانون الدولي وقرارات 

صحيح أن حق العودة راسخ قانونيا وثابت مبدئيا ومعزز حقوقيا، إال أنه مستبعد من خطاب الواقعية 
 السياسية في أوروبا، عالوة على الخطاب الرسمي الفلسطيني وبعض الخطاب العربي أيضا.
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 سالم بال حقوق 
ن لم تتحقق فيه مبادئ الحق ينتصر الموقف األوروبي في موضوع الالجئين لفكرة "الس الم"، وا 

والعدالة، كما يتم تعظيم خيارات التسوية السياسية، ومن ضمنها التبادل السكاني على حساب حق 
العودة. ومن المألوف أن يجري االنطالق من األمر الواقع القائم مع السعي العملي لتثبيته وتأبيده ما 

 دام أنه أقرب إلى "تحقيق السالم".
موقف األوروبي في هذا الشأن على مفاهيم غائرة في الوعي الجمعي والتجارب التاريخية ينهض ال

لشعوب أوروبا ذاتها، فيتم مثاًل تقديم فكرة السالم على اعتبارات أخرى ذات صلة خالل السعي لحل 
ت الصراعات، كما تراكمت األسبقيات التاريخية التي جرى فيها تجاوز مبدأ حق العودة لصالح خيارا

 بديلة مثل التسوية السياسية واإلقرار باألمر الواقع والتجاوز عن الماضي.
لقد تّم في أوروبا ذاتها التضحية بحقوق جماعات من الالجئين األوروبيين في العودة إلى أرضهم 
ع وديارهم، في سبيل ما اعُتبرت أولوية ُملّحة في تثبيت سالم أو اتفاقات تسوية أو اإلقرار باألمر الواق

أو تحاشي نبش صراعات الماضي. فهذا ما جرى في حاالت عدة ضمن البيئة األوروبية ذاتها، في 
القرن العشرين وما سبقه، منها قضية تهجير اإلثنية األلمانية من إقليم السوديت في تشيكيا بعد 

ادل القسري الحرب العالمية الثانية، التي ما زالت تطالب بالعودة إلى بلداتها وقراها، وقضية التب
لإلثنيات بين تركيا واليونان، وقضية المهّجرين بين شطري قبرص، وكذلك في يوغسالفيا السابقة، 

 على سبيل المثال.
وبصفة أكثر خصوصية، تبدي األطراف األوروبية حذرا من تبني مواقف مشمولة بالخطوط الحمراء 

ين سنة مضت هو التعويل األوروبي المغّلظة بالنسبة للجانب اإلسرائيلي، وما جرى على مدى أربع
 على زحزحة مواقف الجانب الفلسطيني، أكثر من ممارسة ضغوط جادة على نظام االحتالل.

ن بشكل غير معلن، قلقا  ويبقى أن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم قد تستثير، وا 
ل، بالنظر إلى المعادلة إستراتيجيا لدى بعض األطراف األوروبية على مستقبل نظام االحتال

الديموغرافية التي ستترتب عليها، خاصة مع الدعاية اإلسرائيلية التي تحذر من مغبة "إغراق البالد 
 )فلسطين( بالالجئين".

 
 خيار الدولتين دون العودة

يخضع الموقف األوروبي من حق العودة لمحددات ذات صلة بالموقف من قضية فلسطين إجماال، 
الالجئين. وال يمكن تجاهل قابلية التأثر األوروبي بالضغوط اإلسرائيلية والمواقف  بما فيها ملف

 األميركية ذات الصلة، التي تترك تأثيرات شتى على بعض المواقف األوروبية.
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تدرك أوروبا أهمية إيجاد حل لقضية فلسطين، بما في ذلك ملف الالجئين ضمنا، فتعلن دعمها 
مفاوضات، وتم اعتماد خيار الدولتين صيغة لحل قضية فلسطين، جهود التسوية السياسية وال

وبموجبه ينبغي أن يؤدي التفاوض إلى قيام دولة فلسطينية "قابلة للحياة" على األراضي الفلسطينية 
أو ضمنها، "تعيش في أمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل"، وال يشمل ذلك  1967المحتلة سنة 

 أو تفعيل حقهم في العودة. إنصاف الالجئين الفلسطينيين
ليس من اليسير تحقيق نقلة نوعية في أوروبا الموحدة بخصوص ملف الالجئين الفلسطينيين، 
فسياسة اإلجماع والتوافق األوروبية تضعف المبادرة في السياسات الخارجية، وتخضع الموقف 

حياز لالحتالل، كما دأبت عليه الموّحد لتجاذبات األسرة األوروبية في اتجاهات متعددة، بما فيها االن
 القيادة التشيكية أحيانا.

إّن زحزحة المواقف األوروبية من حق العودة عن مواضعها تكتنفها صعوبة بالغة؛ ألنها مقيدة 
بمحددات يخضع لها المنظور األوروبي نحو الالجئين الفلسطينيين إجماال، وال تنفي ذلك إمكانية 

، لكن يتطلب جهودا مكثفة وضاغطة، وسعيا جادا لتغيير بعض التأثير النسبي في هذه المواقف
قواعد اللعبة، مع إطالق مبادرات نوعية فعالة. ويبقى السعي لكسب تفّهم قطاعات من المجتمع 
المدني األوروبي لحق العودة ودعمها له مطلبا ال غنى عنه، لكنه لن ينعكس غالبا على مواقف 

 صانعي القرار.
ون تغيير نبرة الخطاب الرسمي الفلسطيني في توجهه إلى العالم، بما في ذلك وال سبيل إلى ذلك د

الساحة األوروبية ومربع االحتالل. لكن من المستبعد الوصول إلى تحول كهذا مع اإلبقاء على 
الخطاب السياسي المعتمد في الرسمية الفلسطينية على حاله الراهنة، فهو خطاب متفرع عن النهج 

منذ ربع قرن على األقل بكل ما أفضى إليه من انسداد في األفق، كما يبقى هذا  السياسي القائم
الخيار ُمستبعدًا تمامًا مع استمرار القيادة الحالية الفلسطينية على حالها، حتى لو تغيرت الشروط 
الموضوعية المحيطة بها؛ فال فرصة لهذا الخيار إال مع التحول النوعي في نمط القيادة الرسمية 

فلسطينية واختياراتها، أو عبر الضغط الشعبي والجماهيري المكثف والنوعي عليها في ملف ال
 الالجئين، خاصة إذا صدر منها مزيد من المواقف ذات الُشبهة التفريطية بحق العودة.

وما يعين على إسماع أوروبا والعالم صوت حق العودة أن تتضافر جهود المجتمع المدني الضاغطة 
الشعبية القائمة مثل مؤتمرات فلسطينيي أوروبا. وسيكون على خطابات الساحة  مع التحركات

الفلسطينية أن تتماسك بصالبة بشأن حق العودة وأال تكتفي بالشعارات العامة. يتطلب ذلك مسارات 
من النقاش الوطني الفلسطيني قد تفضي إلى وثيقة جامعة أو ميثاق يحتشد فيه طيف عريض، لتأكيد 
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لحقوق غير القابلة للتصرف في هذا الملف، مع صياغة مطالب تفصيلية وخيارات عملية التشبث با
 للتحرك.

ن كان حق العودة هو واسطة العقد في قائمة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصّرف؛ فإّن منظور  وا 
ذا الحق الحقوق الثابتة يختلف عن "الواقعية السياسية" التي بعثت مرارا بإشارات التنازل عن ه

خضاع ملف الالجئين لمنطق تسوية أوضاعهم وفق ترتيبات يتم التوصل إليها، أو  الجوهري وا 
 تصريف أعدادهم في وجهات متعددة.

لن يؤدي تصريف الالجئين الفلسطينيين في أصقاع العالم إلى تصفية قضيتهم العادلة؛ فالتجارب 
فر طاقات الفلسطينيين لخدمة قضيتهم بعد السابقة تؤكد أن االستقرار في بيئة مريحة نسبيا يستن

تحررهم من أعباء المأوى والقوت اليومي، وها هم األحفاد يرفعون مفاتيح العودة من المنافي 
 األوروبية ويحملون مطالب شعبهم بإصرار منقطع النظير.

 
 مسؤولية أوروبا

ن لم تلحخ ال يغيب عن األنظار هنا أّن أوروبا متأثرة هي األخرى بقضية الالجئين  الفلسطينيين وا 
ذلك، فقد تدفقوا إليها بعشرات األلوف مع نكبة فلسطينيي سوريا، بعد أفواج سبقت من فلسطينيي 
لبنان وغيرهم. إن استثارة االهتمام بهذا الملف ضمن مسار التناول العام في أوروبا لملف اللجوء قد 

بإنضاج مقاربات عادلة ُتنصف الالجئين يكون خيارا إلنعاش الوعي بهذه القضية وتحفيز االهتمام 
الفلسطينيين وحقوقهم، فحرمانهم من حقهم في العودة إلى أرضهم وديارهم يفرض مزيدًا من المآسي 

 والسعي للبحث عن مالذ آمن في أوروبا وغيرها.
تبقى الحاجة قائمة إلنعاش الوعي بالمسؤولية األوروبية في نشوء نكبة الالجئين الفلسطينيين 

تمرارها، مع الحرص على أن تكون االستجابات المنشودة من األطراف األوروبية بما يتوافق مع واس
حقوق الالجئين، ال سيما حق العودة؛ وتأسيسًا على ذلك يجب تطوير خطاب المظلمة التاريخية وما 

 يترتب عليه من استحقاقات عملية محددة على األطراف األوروبية.
لخطاب الفلسطيني في تفاعله من التطورات ذات الصلة، مثل نكبة وال غنى أيضًا عن إنعاش ا

عبر ربط النكبات المتجددة بالنكبة  -مثالً -فلسطينيي سوريا، ومحنة فلسطينيي لبنان. يتحقق ذلك 
األولى وتذكير الدول األوروبية المستقبلة لالجئين بمسؤولياتها نحو حقهم في العودة إلى أرضهم 

 ه القضية في الفضاء األممي.وديارهم، مع إبراز هذ
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 خيارات تكتيكية
تتعدد الخيارات التكتيكية التي يمكن خوضها، ومنها بلَورة مشروعات وبرامج ومبادرات عملية فعالة 

 وجريئة تضغط إلنعاش الوعي في أوروبا والعالم بحق العودة الفلسطيني.
ألسرة األوروبية لموضوع حق كما يجدر السعي لكسب تفهم دول أو تأييد أطراف بعينها ضمن ا

في تقديرها للموقف، بما قد يعين على تحريك ما  -ولو نسبيا-العودة، أمال في إحداث تحّول 
 للمواقف ضمن المشهد األوروبي.

ورغم الصعوبة الموضوعية القائمة، فال مناص من بحث خيارات الدفع باتجاه تبني قوى إقليمية 
فلسطيني أو ُتنعش الوعي بملف الالجئين الفلسطينيين بما يخدم ودولية مقاربات تنصف حق العودة ال

حق العودة، مثال في الفضاء العربي واإلسالمي واألفريقي والالتيني. وال شّك أن تصويب المواقف 
الرسمية الفلسطينية في ملف الالجئين وحق العودة من شأنه أن يعين على إنجاز إزاحة ما في هذا 

اقعي من ذلك هو السعي لتحريك نسبي في مواقف األطراف بما يترك تأثيرات االتجاه. إن الغرض الو 
 ما على المداوالت الدولية ذات الصلة بملف الالجئين وحق العودة.

القائمة في العالم، ال سيما في حوض المتوسط،  االستراتيجيوثمة حاجة الستثمار أجواء القلق 
جئين وصعود التشدد المسّلح. يقتضي ذلك السعي بتأثير األزمات والصراعات والحروب ونزوح الال

لوضع قضية الالجئين الفلسطينيين في دائرة االهتمام مع صياغة مقاربات للحّل تستجيب لحقوقهم 
غير القابلة للتصّرف، ويقتضي هذا المسعى الحذر من استصحاب هذه القضية ضمن معالجات 

 لم على حساب حقهم في العودة.جائرة لتسوية أوضاعهم أو تصريفهم في أقاليم العا
أما خطاب العودة الفلسطيني في عمومه فيتطلب إنضاجًا عبر تطوير مطالب تفصيلية محّددة يمكن 
التوّجه بها إلى األطراف ذات الصلة أوروبيًا ودوليًا، مع تحاشي االكتفاء بالشعارات اإلجمالية أو 

 المجردة. المطالب التعميمية أو االقتصار على اللغة القانونية
ويبقى تصليب موقف الالجئين الفلسطينيين خاصة والساحة الشعبية عموما ركيزة أساسية في صون 

 حق العودة وترتيب تحركات فعالة تعبِّر عن ذلك.
 16/5/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 الخارج إلىإسرائيل ومصر ويمنع خروج سكان غزة  إلىاألردن انضم  .61

 جاكي خوري 
ألف  40الخارج. حوالي  إلىاستخدام معبر رفح كبديل لسكان غزة من اجل السفر تم  2013في سنة 

. ومنذ ذلك الحين تم إغالق 2013من سنة  األولىدخول وخروج سجلت في المتوسط في األشهر 
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آالف شخص.  4فقط حيث خرج منه أقل من  أياممعبر رفح، وخالل األشهر األخيرة كان يفتح ثالثة 
اعتادوا على الخروج  إنسانيةالذين يريدون الخروج من اجل التعليم أو لحاجات  الكثير من سكان غزة

عن طريق معبر ايرز في شمال القطاع باتجاه جسر اللنبي على الحدود األردنية ومن هناك السفر 
دولة ثالثة عن طريق مطار عمان. وفي األشهر األخيرة، حسب مصادر فلسطينية في القطاع  إلى

تصاريح دخول للفلسطينيين من غزة حيث  إعطاء، شدد األردنيون من موقفهم على والضفة الغربية
 يوجد الكثيرون بال جواب.

تلقت مؤخرا عشرات الشكاوى من الفلسطينيين الذين تم ” هيومن رايتس ووتش“ اإلنسانمنظمة حقوق 
هللا النسور، األردن. وقد توجهت المنظمة مؤخرا لرئيس الحكومة األردني، عبد  إلىرفض دخولهم 

 إلىوطلبت تدخله في أعقاب ما قيل إنه تشديد للمعايير الذي يتم مؤخرا ومنع سكان غزة من السفر 
الذي يمنع الشباب في غزة من التغلب على المصاعب التي  األمرالخارج من اجل العمل والدراسة، 

 يفرضها الحصار اإلسرائيلي.
آلونة األخيرة التشديد من قبل األردن في موضوع الحكومة الفلسطينية اعترفت أنها تالحخ في ا

تصاريح الفلسطينيين، لكنها لم تقدم أي تفسير رسمي لهذه السياسة. المتحدث بلسان الحكومة 
إن الحكومة تدرك المشكلة وهي تقوم باالتصاالت “الفلسطينية يوسف المحمود قال للصحيفة 

خفيف على المواطنين الفلسطينيين الذين يريدون والتشاور مع الحكومة األردنية لتغيير الوضع والت
 ”.الخروج عن طريق معبر اللنبي

مصادر فلسطينية في رام هللا قالت للصحيفة إن أحد أسباب عدم منح التصاريح من قبل األردن هو 
عدم الرغبة في تحمل الضغط الناتج عن إغالق معبر رفح من قبل المصريين. وفي غزة نشأ وضع 

الفلسطينيين أن معبر رفح مغلق في وجههم، فيقومون بالبحث عن وسيلة للخروج عن يجد فيه آالف 
ضافةطريق معبر اللنبي.  ذلك قالت مصادر سياسية فلسطينية إن هناك توتر في العالقة بين  إلى وا 

 الفلسطينيين واألردن في األشهر األخيرة.
تجاه جسر اللنبي نالحخ أن هناك معطيات الدخول والخروج عن طريق معبر ايرز با إلىعند النظر 

ازدياد في عدد الفلسطينيين الذين يدخلون الى ويخرجون من األردن في األشهر األخيرة، لكن هذه 
 الخارج بسبب إغالق معبر رفح. إلىزيادة السفر  إلىالزيادة تشير 

 إلىلقطاع وليد وافي وزوجته وهما في جيل الستينات، يعيشان في غزة وهما ينتظران الخروج من ا
هناك. والعائلة تجد صعوبة في تحديد موعد الزفاف ألنها لم  ابنتهماالقاهرة منذ أشهر لحضور زفاف 
في مجال البناء، وهو يقول إن  أعمالالقاهرة. وافي هو رجل  إلىتضمن بعد خروجهما من غزة 

ضع لالعتبارات الخروج من معبر رفح ليس مثاليا حيث أن إغالق وفتح المعبر ليس منتظما وهو يخ
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مصر في موعد محدد،  إلىالمصرية، وهو مغلق في معظم أيام السنة وال يضمن ذهابهم  األمنية
 البيت. إلىواألدهى من ذلك أنه ال يضمن عودتهم 

القاهرة. وهنا  إلىالطريق الثانية التي توجد أمام وافي هي السفر بالطائرة من مطار بن غوريون 
التي تسمح بالسفر فقط  األمنيةيو خيالي بسبب معارضة إسرائيل الحديث يدور عن سينار  أيضا

 مستعجلة. إنسانيةلحاالت 
واقعية أمام وافي والكثيرين من أهالي غزة هي الخروج عن طريق معبر ايرز  واألكثرالثالثة  اإلمكانية
 .المكان المنشود إلىالمطار في عمان، وبعد ذلك  إلىمعبر اللنبي ومن هناك  إلىوالتوجه 
هذه الرحلة الطويلة فان الخروج عن طريق جسر اللنبي بالنسبة لوافي وزوجته  إلى إضافةلكن 

خاص، أي عدم ممانعة، وبدونه لن تسمح إسرائيل أو األردن بالخروج. وقد وجد  أردنييتطلب إذن 
 األذوناتهذه  إصدارمن األردن، حيث كان يتم  اإلذنوافي صعوبة مؤخرا في الحصول على هذا 

هذا وضع غير محتمل وأنت تشعر بعدم الحيلة أمام “التنسيق المدنية الفلسطينية.  أجهزةن طريق ع
نصف يوم فقط. ولكن  إلىالقاهرة يحتاج  إلىهذه البيروقراطية. لو كان كل شيء مفتوح لكان السفر 

. وفي تيابنمن اجل االلتقاء مع  األوسطفي ظل الواقع اآلن، يجب علي القيام بجولة تقطع الشرق 
 ”.الوقت الحالي هناك عائق آخر من الطرف األردني

قصة الزوجان وافي تعكس قصة آالف الفلسطينيين من سكان غزة الذين يواجهون رفض األردن 
 لمنح عدم الممانعة من اجل الخروج من الضفة الغربية والقطاع.

مع والده في هولندة.  هبة المجايدة وهي من سكان خانيونس وهي أم لولد عمره سبع سنوات يعيش
، لكنها لم تحصل على عدم الممانعة ابنهاالمجايدة تطلب منذ عام الخروج من القطاع لاللتقاء مع 

التأشيرة لهولندة جاهزة في القنصلية الهولندية في رام هللا، لكن بدون إذن عدم الممانعة “من األردن. 
أنا لم أشاهد إبني منذ “وتضيف ”. فر جوااللنبي ومن هناك الس إلىال يمكنني الخروج من القطاع 

 ”.عامين وال أعرف ماذا أفعل
عدم الممانعة هو تصريح للدخول يمنحه األردن للفلسطينيين المعروفين بحاملي البطاقة الزرقاء.  إذن

الحديث يدور عن الفلسطينيين في غزة أو من يحمل مواطنة اخرى ولم يسكن في الضفة الغربية 
 . واألردن ال يعتبر هؤالء مواطنون.1967لسيطرة األردنية قبل عندما كانت تحت ا

. 1967من يحملون البطاقات الخضراء، في المقابل، هم فلسطينيون عاشوا في الضفة الغربية قبل 
إذن عدم الممانعة. والفلسطينيون حاملي البطاقات الصفراء هم  إلىوهم وأحفادهم ليسوا بحاجة 

 تصريح عدم الممانعة. إلىلكلمة وهم ليسوا بحاجة بكل معنى ا أردنيون مواطنون 
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لتغيير موقف األردن.  األياممشهور أبو دقة، وزير االتصاالت الفلسطيني سابقا، يقود حملة في هذه 
يتم “قام األردن بتشديد موقفه دون تفسير لذلك.  األخيرة األشهروفي نقاش مع الصحيفة قال إنه في 
 ، قال.”نحن ال نعرف ما هي أسباب ذلكرفض الناس دون طرح األسباب، و 

ألف فلسطيني يحملون البطاقات الزرقاء،  50وحسب أبو دقة هناك اليوم في الضفة الغربية نحو 
سالميةبعضهم جاءوا من تونس أو من دول عربية  الضفة  إلى، وبعضهم جاء من غزة أخرى  وا 

قاموا بالحديث مع  أخرى وجهات جميع الفلسطينيين من سكان غزة، أبو دقة  إلى إضافةالغربية، 
معبر رفح وجسر اللنبي.  إغالقإسرائيل من المسؤولية عن  إعفاءوقالوا إنه ال يمكن  "هآرتس“
إسرائيل في نهاية المطاف تسيطر على المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة وهي ال تسمح “

إسرائيل تسمح للفلسطينيين الحلول. ولو كانت  بإعطاءميناء أو مطار، لذلك هي ملزمة  بإقامة
 ”.الحاملين للبطاقات الزرقاء بالخروج عن طريق مطار بن غوريون لكان ذلك سيخفف كثيرا

عدم عبور الفلسطينيين عن طريق مطار بن غوريون هي  أسبابمصادر إسرائيلية أمنية تعتبر أن 
 المناسب. يتم فحصه بدقة واتخاذ القرار إنسانية ألسبابأسباب أمنية، وأن أي عبور 

الخارج  إلىفلسطيني من غزة  100سمحت إسرائيل، بخطوة استثنائية، بمرور  األخيرة األشهرفي 
الضفة الغربية واألردن. الحديث يدور بالتحديد  إلىعن طريق معبر من معابر إسرائيل ومن هناك 

تأشيرات  الذين يبحثون عن فرص في الخارج. الكثيرون منهم لديهم األعمالعن الطالب ورجال 
قام األردن  األخيرةفانه حتى اآلونة  اإلنسان. ولكن حسب منظمة حقوق أجنبية إقامةلدولة ثالثة أو 

 بتقديم التسهيالت لهم.
وزارة الداخلية األردنية، بناء على فحوصات أمنية، قامت بمنح عدم الممانعة للفلسطينيين من   

باقي  إلىعبور عن طريق الضفة الغربية واألردن الذي مّكنهم من ال األمرسكان غزة بشكل روتيني، 
 بدأت هذه الطلبات تواجه بالرفض أو بعدم الرد من قبل األردن. 2015. ولكن منذ آب األماكن

، التي تقوم بمساعدة سكان غزة الذين يريدون تصريح إسرائيلي ”غيشاه“ اإلنسانمنظمة حقوق 
. ولكن منذ آب وحتى كانون الثاني الماضي للسفر، قالت إنه لم يكن هناك أي رفض قبل شهر آب

شخصا توجهوا للمنظمة بعد رفض طلباتهم أو عدم الرد عليها. وبالنسبة للطالب ورجال  58فان 
والذين يريدون زيارة العائلة، فان هذا الرفض يعني عدم القدرة على السفر. وقد قالت  األعمال

 األعمالإن الكثير من الطالب ورجال ” تشهيومن رايتس وو “مؤسسات تعليمية فلسطينية لمنظمة 
 رفيعي المستوى لم يحصلوا على التصاريح.

، قالت ليئا فيتسون، مديرة قسم ”األردن عمل الكثير الستيعاب عدد كبير من الالجئين واالهتمام بهم“
 في المنظمة. األوسطالشرق 
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ن خرجوا عن طريق معبر ايرز وحسب المعطيات اإلسرائيلية، هناك ارتفاع في عدد الفلسطينيين الذي
الخارج عن طريق  إلىشخصا من غزة  968. فمنذ بداية العام خرج 2016جسر اللنبي في عام  إلى

. هذا 259وفي آذار  301دخول وخروج، وفي شباط  408معبر ايرز. في شهر كانون الثاني كان 
 خروج. 430التي سجل خاللها  2015يعني ارتفاع بالضعف مقارنة مع سنة  األمر

المحامية في المنظمة، شيري باشي، تقول إن االرتفاع في عدد الفلسطينيين الخارجين ال يعني أنه   
األردني أو عدم ممانعة للخروج عبر  اإلذنالذين حصلوا على  األشخاصكان هناك ارتفاع في عدد 

اللنبي  جسر إلىالمسجلين للخروج من أيرز كي يصلوا  األشخاصجسر اللنبي. وذلك ألن عدد 
في  األشخاصالمعايير التي تفرضها إسرائيل يشكل جزًء صغيرا فقط من  إلىإسرائيلي استنادا  بإذن

 األردن. بإذنغزة ممن يطالبون 
 16/5/2016هآرتس، 

 16/5/2016، رأي اليوم، لندن
 

 الجنرال الالسامي يائير غوالن! .62
 ب. ميخائيل

السؤال الذي ما زال مزعجا: ما الذي خطر ببال  إلىواالحتفاالت. ويمكن العودة  األفراحانتهت 
الجنرال الالسامي، نائب قائد الفيرمخت، عندما قال إن ثمة أفعااًل هنا ُتذكر بأفعال األغيار؟ ما الذي 

 يتحدث عنه بحق الجحيم؟.
 لنبدأ بالتفاصيل المعروفة للجميع:

 عن انتشار وتعاظم هتافات "الموت للشعب الذي لم يختره هللا". -1
عن روتين الدعوات العلنية لعدم تشغيل أبناء الشعب الذي لم يختره هللا، وعدم الشراء منهم وعدم  -2

 المقدسة )كل هذا بمصادقة الحاخامية والحاخامات(. األرضتأجيرهم الشقق، بل طردهم من 
 واالضطهاد لإلهاناتعن انتشار الزعرنة التي تعتبر كل شيء "غير مختار" هو هدف مشروع  -3

 والتحريض والتشهير، واذا أمكن القتل.
 وأيضاعن فريق كرة القدم الذي أقسم أن ال يلعب في صفوفه إال أصحاب الدم الطاهر.  -4

 المشجعين الذين يحبون هتافات "الموت لمن لم يخترهم هللا".
حراقمن ينفذون القتل والفتك  أوساطهعن المجتمع الذي يخرج من  -5  الكنائس والمساجد. وا 
 عن منتخبي الجمهور الذين يشجعون القتل في الشوارع بدون محاكمة. -6
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عن عضو الكنيست )وزوجته( اللذين يطلبان بالفم المآلن بالفصل العنصري بين الطاهرين  -7
 والدنسين في غرف الوالدة.

باختصار، ليس باألمر المهم، مجرد مواضيع اعتيادية لم تعد تستفز أي أحد، ال مناص من توسيع 
 القائمة لتشمل المزيد من االمور الصغيرة.

 األغياروتوجيه حول متى ُيسمح ويجدر قتل  إرشادعن رعاة روحانيين يقومون بنشر كراسة  -8
 وهم ال زالوا رعاة لقطعانهم. وأوالدهم

عن الحركة من اجل الحفاظ على طهارة الدم والشعب التي تطارد من "لم يخترهم هللا" الذين  -9
ى التواصل مع بنات الشعب الذي اختاره هللا وتدنيسهن بالبذرة الدنسة. وحول رئيس هذه عل يتجرؤون 

الحركة المقدسة الذي ينشر على صفحته في الفيس بوك دعوة واضحة بالقتل الجماعي لـ "الشعب 
 الذي لم يختره هللا" وهو يعرف أن هذا لن يضر به.

التي تتفاخر بأنها ال تقوم إال بتشغيل  الاألعمعن  اإلعالناتعن عشرات بل مئات وآالف  -10
 أبناء الدم الطاهر.

ُخلقوا لخدمة أبناء الشعب المختار" )أسالفه في  األغيارعن الحاخام السفارادي الذي صرح أن " -11
تصريحات كهذه قالوا إن الشعوب الصليبية ُخلقت فقط من اجل خدمة الشعب المختار في حينه، أما 

 خدم لنا(. إلىع الشعوب حاخامنا فقد حول جمي
عن وزير التعليم ووزيرة الثقافة اللذين يعمالن ليل نهار من اجل تغيير التعليم والثقافة والفنون  -12

 حتى يتحدث الجميع بصوت واحد وكرجل واحد وشعب واحد وبالد واحدة وتوراة واحدة وموقف واحد.
الدولة الذي  أراضييخترهم هللا" شراء عن القضاء الالمع الذي بفضله يُحظر على الذين "لم  -13

 هو مسموح فقط ألبناء الشعب المختار.
عن مئات الحاضرات التي تشدد على طهارة سكانها المختارين، والذين "لم يخترهم هللا" ُيحظر  -14

 عليهم دخولها كي ال يلوثوا الطهارة بوجودهم. وكل شيء بشكل قانوني.
عندما يكون الغائبون موجودين على مسافة قريبة  أيضاذي يسري عن قانون "امالك الغائبين" ال -15

من أمالكهم المسروقة. فقط في قوانين الشعوب المختارة يوجد "غائبون حاضرون". وفي عائلتي 
. لكن الشعب أيضاسنة. وقد تمت مصادرة أمالكهم  70كان غائبون حاضرون قبل أكثر من  أيضا

 أكثر اختيارا(. المختار في حينه كان شعبا آخر )شعب
األبد أمالك "المختارين" حتى بعد آالف  إلىعن الحقيقة السعيدة بأن أمالك "المختارين" ستبقى  -16

السنين من التقادم. وفي المقابل، أمالك "غير المختارين"، حتى لو كانوا يمسكون بها فعليا، تتم 
 ن هللا وعد بذلك.مصادرتها وتؤخذ وُتسلب ويتم اعطاؤها ألبناء الشعب المختار. أل



 
 
 
 

 

 56 ص                                              3936 العدد:        17/5/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

والمواطن ممن يسحقون  اإلنسانعن مجتمع يبقي تحت سيطرته ماليين الرعايا، عديمي حقوق  -17
 مدنية" وعلى رأسها جنرال. إدارةتحت الجهاز الذي يسمى "

 عن الدولة التي تسجن مليونا ونصفا من البشر في سجن كبير هو "غيتو غزة". -18
اليين الناس القضاء غير العادل وغير الرحيم. إنه قضاء عن الحكم الذي يفرض على م -19

 القمع العسكري صبغة القانون والعدالة. إعطاء إلى"مسرحية" يهدف 
 عن وزيرة العدل التي تحطم الجهاز القضائي من اجل تحرير الزعماء من عبء القانون. -20
ورها، بمساعدة قوانين عن الحكومة التي تسيطر على من تحتلهم، واحيانا تسيطر على جمه -21

التي تمنحها الصالحيات المطلقة "العتبارات أمنية". )أين سمعتم عن شيء كهذا، بحق  الطوارئ 
 الجحيم؟(.

عن دولة ليس فيها طريقة قانونية للزواج بين "المختارين" و"غير المختارين"، خالفا لجميع  -22
 الديمقراطيات في العالم.

 إلىالشرق  إلىفيها أن من حق الشعب المختار االنتشار  ءاألعضاعن حكومة يؤمن نصف  -23
 أن تتم السيطرة على كل المناطق التي ُوعدوا بها من السماء.

" رغم أنها فعليا األوسطعن دولة مصممة على االدعاء أنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق  -24
 "الثيوقراطية العسكرية الوحيدة" في كل العالم.

: الولد الذي يتعرض للضرب سيقوم أحياناالتي تثبت أن علم النفس الرخيص يصدق  عن الدولة -25
 بالضرب عندما يكبر.

الصغيرة والبسيطة يذكر  األمورهذا هو، هذا هو كل شيء أو معظمه على األقل. وبسبب كل هذه 
 الفيهرر غوالن ما يذكره.

 مكن التشبيه به.ما ي اإلطالقغريب، غريب جدا، أليس واضحا بأنه ال يوجد على 
 "هآرتس" 

 17/5/2016، األيام، رام هللا
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