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���ن�א�����وא��وא���א����ون���ز���א���א� �
  ــــ

 .مقربون من رئيس الكنيست، حزان هدد رئيس الكنيست بعد تعليق عمله نائبا له: �������زאن -

 .يحاولون قتلي سياسيا للزانية اكثر ثقة مني؟: �زאن -

�ش���� -��و��� �!�"� تنتقد بـشدة قـرار رئـيس كتلـة المعـسكر            �$و�א�#�
الثقـة   هرتسوغ لذي وافق على الغاء مؤقت ألحد أعضاء الكنيست مقابل حزان لمنع حجب الصهيوني

 .عن الحكومة واسقاطها

��%و�  -��الدولتين، شريطة اعتراف   يتهم الرئيس عباس التهرب من المفاوضات ويعلن انه ملزم بحل�

��" و�� א��*( ��زو�� ودو��" א��א�ل "�'ود�الفلسطينيين ��� � .א��

برأيـي نعـم، رفـع     العزلة الدولية إلسرائيل تطرح سؤال هل إسرائيل هي الـضحية؟ : ��א+ 'ودא  -
بضحايا الناجين من المحرقة األلمانية، لكن   لصالح الفلسطينيين الذين يوصفون "اسرائيل"الشرعية عن 

ـ " إسرائيل"مبادرة الن هناك مصلحة مشتركة لـ أالن طرح" إسرائيل"بإمكان  ة محاربـة  والدول العربي
 .المتطرف اإلسالم

  ــــــــــــــــــــــــ

-  �������� �بينيت يلغي مسرحية، وريجب تهدد مسرح عربي       : א�وز�א���د-ون����������د�د�א�����ج�א���دא
 .لألطفال

على تمويـل   على الرغم من موافقة اللجنة الخاصة" مخرب" يلغي مسرحية عن وز��א������ -
 .جندي الى بطل لجنة توافق على مسرحية تحول قاتليجب التحقيق في عمل : المسرحية

- ���.�/��0����،��$�الظهـور امـام    ، ترد على رفض الممثـل نورمـان عيـسى   وز��5א���2�34وא��
 .الذي أسسه عيسى المستوطنين في غور االردن وتهدد بوقف تمويل المسرح االطفال

- �������=���>":�:�و�א�"��������9س�"��و��د"�ط��.�وز��5א���2�34א���א���� 

  يهددون بالتوجه الى المحكمة العليا في حال نفذ الوزراء تهديدهمא���د�ون -

- "� . يوقف نائبه، اورن حزان، من إدارة جلسات الكنيست��س�א�#�

 .ال اتوقع خالل حياتي ان نصل الى اتفاق مع الفلسطينيين: وز��א<�ن��و!>���ون -

 "نتنياهو يتعامل مع العرب كمسنين ومتقاعدين": א��!��#� ��א���3 -א����.���د�א��>���و����و� -
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� �

������� �

�����"�א����א�ل"��@���������@��"��:��א��3����5א<و���?� -A�����B!زאن���אن����������

 .��Aو.��'�

�%و�#���!�وط> -���:����א���'ود������3ل�א�� "��Dא�ل"دو�����2ط

 .ة سبير وطلب بعدم المشاركة في احتفال بالكليةاستقبال وزيرة الثقافة ميري ريجب بالصراخ في كلي -

�������A� 2�0ز��D�"5א�ل" -������Dد�س�� 
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�������5ن�א����د��א���א�B��"��3و��"������ �
  ــــــــ

�ط��.�א�#��"���دמ�D!�א+�����#�"��زאن"��@��!����������"����2�FG�� �
كان يدير  " حزان"ي أشار إلى أن     اتخذ هذا القرار في أعقاب التقرير التلفزيوني الذ        -

 .داراً للقمار في بلغاريا وكان ضالعا في تشغيل العاهرات وفي تعاطي المخدرات 

��و���#�3د�����א����"�2 �א��א�ل�و����א��#و������د���س��H%� �
��0@���"وز��5א���2�34وא���$��صحيفة في مقالها االفتتاحي تصريحات     الانتقدت   -�� "

��2�"���� �اذا كانت هناك حاجة لمقص الرقيب فسنستخدمه، ولن اسمح بالمس  "'����>א�
تصريحات تتحقق باسرع مما    هذه ال  �ن�و$������I،  "بصورة الدولة وجنود الجيش االسرائيلي    

 .يتوقع، وان لم يكن من جانبها بل من جانب شركائها في الحكومة والتابعين لهم

- ��"���Bא���لذين يحكمون حكما مطلقا واالنظمة االستبدادية على دعـم         لقد درج الطغاة ا   " بالقول   א����
الفنانين بشرط أن يمجدوا اسمائهم، اما في االنظمة الديمقراطية فالنـشاط الثقـافي والنقـدي يـدعم                 
بميزانيات حكومية للحرص على توجيه قوة الحاكم في صالح شعبه ووطنه، وتفيد التجربة بان الثقافة               

، نهايتها أن تكون ترفيها فقط، وهذه الثقافة تسمح للحكام بصرف انتبـاه             المتعلقة بذوق الجمهور فقط   
 ".شعوبهم عن االمراض السياسية واالجتماعية التي بوسع الثقافة ان تكشفها

���Bذ�D/�א�א"���ز����!Gن:�وز��5א��دل�א���א��� BDS� �

قـسم  شاكيد، بعض التوجيهـات إلـى ال   إييليت أصدرت وزيرة العدل اإلسرائيلية، -
ضد حركـة المقاطعـة    اإلجراءات القضائية الدولي في وزارتها، إلعداد العديد من

   ."B.D.S"بالـ المناوئة إلسرائيل والمعروفة

���K��“"א������#”����א���א�/��Bو��א��B���4��� �

�����Kس�����"�-�����" #����א��"���א�����א�

��3���?�د�����و3���5������Bط�����.�������מ�א����������ن����

��3���$=�א��'�#���"���ولא��و����0،�و��<���D

��א�/���א����د����א�/ش�א���א�� ���Dن� �
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 عاما على جمع شهادات الجنود اإلسرائيليين ممن        11 منذ تأسيسها قبل     ”#����א����"���“������Kتعمل   -
خدموا في األراضي المحتلة، وتنشر تلك الشهادات عبر موقعها اإللكتروني وعبر معارض تنظمها فـي            

 .العديد من الدول
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��  ��ز�א����ون��ن�א�����وא��وא���א������وא�دو�
  ـــــــــــ

 

ن�2 ����طق�������� -���א���*ل���������$د�א����ط����و��Dא�ل���������»�ج«

 ز�����3��5א<�מ�א����د��5ول��3وق�א����ن

  ــــــــــــــــــــــــــ

�د�و��D?���3ط�����Dא�ل�و�$����א����و -�. ط��"��وא"�2 ��ل���

3���ق�������� -�����%و�����ول�א����@*ل�א���3ط���������!د�א�/�'��و���و���>�و���

���-��.��#� 

  ــــــــــــــــــــــــــ
�ج�!��+�2?���د�5!��� -��?����و$�>����/ون����������� ��Dא�ل��زل�

��?��ط���D���Gא�ل��!Gن�א��'دد�א��א�? -�?# ���د�א�/ش�א<��

  ــــــــــــــــــــــــــ

- �'�و�א�3دس�2 ���אع���د�2ع��ن�%و� ��2ط

- �'��د�و����3ط�����A�"���-��5�$�3���)و��  ��Dא�ل�

ون�2�و��وא��وزPع� -���$�?�� ������5@ز�5565
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�����5ن�א����د���3�ط��"B����א������وא</�� �
  ــــــــ

��?�ط������د� ��$�������Kא�ط�ل�א����ط�������� �
 صدر بدعم من  ط��������د������� ����� على   ��ط� �א��@�������Kא�ط�ل�א����ظهر   -

ألمانيـة خيريـة    جمعية
ــف  ــى تعري ــسعى ال ت
الجمهور األلماني بهـذه    

���"�الشخصية �����د�מ�א�3ط��ع�א���� ���� �/���

 ،2?���2طن

ن�א�/�����������"إن الفكرة تمت ضمن      -���������א

، حيــث "א<������  א<��������و�-������א�����د
وهى مـن الفئـات األكثـر    -الرسائل العادية  مؤسسة البريد طابعا بريديا لفئةقضت هذه االتفاقية بإصدار 

 . حنظلة واسم الجمعية  يحمل صورة-استخداما فى ألمانيا

����2015מ�"�א�3دس"א<د.�א����ط�?��!�د���و�!�و���وز��/��ز�5 �
ائـى   للرو2015لعـام  " جائزة القـدس "لألدباء والكتاب العرب منح  أعلن االتحاد العام -

الفلسطينى رشاد أبو شاور تكريما لمسيرة تقدر نصف قرن من الكتابـة التـى    واألديب
 .المؤلفات اإلبداعية والدراسات األدبية شملت

 بالصراع العربى الصهيونى وبنضال األمة العربية من أجـل تحريـر فلـسطين    ����ل���و�!�و�تهتم  -
وتقـديرا لمكانتـه    "سطين والثقافة العربيـة ولدوره فى خدمة قضية فل.. ولمدينة القدس نصيب منها 

 .البارزة فى خريطة اإلبداع العربي

  كان فاعال فى مؤسسات1942ولد فى الخليل عام " �!�د���و�!�و�"א����ط�?� א<د.جدير بالذكر ان  -
منظمة التحرير الفلسطينية وصـدرت أولـى مجموعاتـه         

  ثم توالـت 1970عام ) الماضية ذكرى األيام(القصصية 
 1973) أيام الحـرب والمـوت  (مؤلفاته ومنها روايات 

 1978) العـشاق ( و 1974) البكاء على صدر الحبيب   (و
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 . إضافة إلى دراساته السياسية1986) السابع الرب لم يسترح فى اليوم(و

�4ل�2 �א�$���א�@����@������$2א����4�?�� א���4ل�א���� ��و���ن�
��?�א���4ل�א���� ��و��ن����أثار رفض    -�المشاركة في مسرحية من انتاج مسرح حيفا        

كان من المقرر عرضها في المجلس اإلقليمي غور األردن التمثيل أمام المستوطنين من             
سكان غور األردن العتباره جزءا من الضفة الغربية، ردودا متباينة داخـل إسـرائيل              

خصوصا بعد أن ألغي مسرح حيفا عرض المسرحية هنـاك          
 .ان بممثل آخرولم يستبدل نورم

��������0هذا االمر أثار حفيظة      -����وز��5א���2�34א����א�

���@التي صرحت إنه ال يمكن لمن يشارك في إجـراءات           �
تهدف الى مقاطعة إسرائيل القيام بذلك على حساب الدولـة،          
مشيرة إلى الدعم الذي أعلنت عنه سابقا للمسرح الذي يديره          

 ان التعايش ال يقتصر على تل ابيب ويجب على من يتحـدث عنـه      عيسى في يافا من اجل التعايش، وتقول      
 .الوصول الى غور األردن واال فإنها ستعيد النظر بالنسبة للمسرح في يافا

حياتهما لتحقيق التعايش بين اليهـود والعـرب وقـد اقامـا       يكرسان   وزو/�> �و���نالجدير بالذكر، أن     -
ن ان يتوقع منه كمواطن عربي ان يخالف ضميره ويوافـق           مسرحا في مدينة يافا لهذا الغرض ولكن ال يمك        

 .على التمثيل في اماكن موضع خالف

��ون�<��د�א���.�"���#ز�"��2طن��מ���د�:��و!� �
إن القضية الفلسطينية لم تعد القضية المركزية بالنسبة للعرب، معتبـرا أنـه ال      -

 .يرى حال قريبا للصراع مع الفلسطينيين
نية بمواصلة السيطرة على الفلسطينيين، واتهامهم بالتهرب إسرائيل غير مع أن -

 كل العروض التي قدمت لهم منذ اتفاقات أوسلو إلنهاء الصراع، معتبرا أن من
 الفلسطينيين اختاروا االنقسام
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��א��$3��..�א�3دس$�� �

�������� �
?���3ض���?�א�3دس�وא�4وא�":��א�!�.�א����ط� ��ن� �

�?�.�د���א<�ن�א�−��������מ���'���א��*���א��� �
المنهجي  إن إسرائيل تعمل وعلى كل الجبهات للسيطرة على مدينة القدس من خالل التغيير             -

والمقدسات تأسيسا لواقـع   المدروس لمعالمها أو بالتهويد وبالسيطرة الدائمة على األرض
 ، ة المقدسة في المستقبلالمدين جديد على األرض يبيح التوصل إلى تسوية تستثني

هـذه   هذا بكل تأكيد لن يكتب له النجاح الن الشعب الفلسطيني ال يمكنـه أن يقـايض   -
القدس تمثل  المدينة والثوابت األخرى بما فيها حق العودة في أية تسوية مطروحة، ألن

 قلب الصراع الذي ال ينتهي إال بحل واقعي وموضوعي لهذه القضية
وعلـى   القدس من تهويد لها يمثل جريمة دولية بحق اإلنـسانية ما تفعله إسرائيل في  -

أمام المحكمة الجنائية الدوليـة   األسرة الدولية إحالة كل المسئولين في إسرائيل عن ذلك إلى المحاكمة
القدس بالنسبة للديانات السماوية الثالث، الن في هـذا   في الهاي بسبب تخطيطهم للقضاء على قدسية

 هذه الديانات، ويشكل ذلك عدوانا واضحا على حق وحرية اإلنسان كما يمثل شر فيالتطاول مساس مبا
 .جريمة تستوجب المحاكمة والعقاب

.���2ط� �����3א��א<��# ��ول�א�3دس���� �
��ل���و�د��−�� :��א���طق����מ�א�������א����ط

 فـي   19/67مع الشرعية الدولية وخاصة قرار رقـم         إن هذا القرار مهم وينسجم     -
 .في األمم المتحدة) بصفة مراقب(دولة غير عضو   الذي اعترف بفلسطين29/11/2012

ن�#*د�א<�����I*ل�א�3دس���/�����.���3א����  א�/�����א����
�א<��ن�א����מ�א������د���!-ون��2��طن������−��= א��������د

 �א������א�������وא<�א$ 
جم مـع   إن هذا القرار األمريكي مهم وينس      -

الدولية، حيث أن االدارة االمريكية  الشرعية
 .تعي دائما خطورة موضوع القدس
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القضاء األمريكي وهـو     أن المؤسسات المناصرة إلسرائيل في امريكا حاولت طرح هذا الموضوع أمام           -
الذي الصّلة ودعم لعملية االستيطان غير الشرعي  األمر الذي يعد مخالفا للقانون الدولي والقرارات ذات

 .خطورته على منطقة الشرق األوسط ال يقبله العالم ومدى
القانون الدولي ومع قرارات مجلس األمن  أن هذا القرار يأتي في إطار التوجه الصحيح وأنه ينسجم مع -

 المتحدة،  الدولي والجمعية العامة لألمم
 . مقدمتها قضية االستيطانوفي  باستمرار اعتماد القانون الدولي لمسائل الشرق األوسط كافةالمطالبة -

�#��?���א��א���#���א<��� ����D�.$Aא� �
"�#����س���د��א�3دس�−����� �

بريطانيا  نوضج للعالم أنه كما أن واشنطن هي عاصمة الواليات المتحدة، ولندن عاصمة من المهم أن -
ما األكثر من ذلك إسرائيل، وإن  القدس أيضا كانت وستبقى هي عاصمة دولة-وباريس عاصمة فرنسا 

 ، أنها قلب وروح الشعب اليهودي
رأسـها، أن   المتحدة، في هذه األيام تحديدا بينما تحاول معاداة السامية أن تُطل كنا نتوقع من الواليات -

 ، تدعم دولة إسرائيل وأن تعترف بالقدس عاصمة لها
األمر المعـروف   ن بشكل واضح وعلنيالواليات المتحدة األمريكية، باراك أوباما، أن يعل ُأناشد رئيس -

 الشعب اليهودي منذ أجيال، أن القدس هي عاصمة إسرائيل وأن إسرائيل هي بيت
 

� �
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��������� �

�"�����א����"�دن��دמ�Dد�אج�א<�מ�א����د��D�5א�ل�2 �"�א���#��א���������د�2ع��ن�א<ط��ل" �
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� �����א��א<���ن�א�����מ���R��מ�א������د��5���ن�#�� ����ون�����دמ�Dد�אج�א�/��ش�����G�� 
���?��� ��#�.�א��'�#��"������������»��������א��������«א���א���� ��و%� ����+�א��/�و���"�א�

�� .�א<ط��ل$����د��3����وق� /�����
، أسفها الشديد للقرار   أعربت الحركة عـن  -

مرة يـرفض فيهـا     أن هذه هي أول    حيث  
المتحــدة توصــيات لألمـم   األمين العـام 

باألطفال والنزاعـات   ممثله الخاص المعني   
 . المسلحة

قـد  الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل     الجدير بالذكر، أن كالً من       -
-صعدتا خالل الفترة الماضية من ضغوطاتهما على بان كي مـون            

 من أجل   -لصالحية في هذه المسألة   كونه الشخص الوحيد صاحب ا    
ــيش  ــع إدراج الج من

 .اإلسرائيلي في الالئحة

�מ� -�������ن�א��-�������ن�

��������Sא�Tذ���ض�%�3���و

���������"���3ق�א��������و�����א<ط��ل�B*ل�א��زא���'د���� �א�

 א������،��ن��/ل��������Dא�ل��ن�א�������
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سرى الفلسطينيين بإهمال ممنهج، ال بـل يمكـن         إن اسرائيل تتعامل مع األ     -
القول انه تعذيب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويتمثل ذلك           
خصوصا بالعزل االنفرادي، وفي منع االسرى مـن تلقـي          

 العالج الالزم لألمراض واالصابات الجسدية، وفي منعهم من أبسط حقوقهم االنسانية والسياسية

قلب القضية النابض، وهم يدفعون حريتهم ثمنا لحرية شعبنا، ومـن هنـا             إن االسرى الفلسطينيين هم      -
نرى أن متابعة قضيتهم والتواصل معهم وتأمين متطلباتهم والسعي من أجل حريتهم هو واجب وطنـي                

 .يقع في سلّم اولويات نضالنا
يارتها لكي يتسنى ة التي سنقوم بزيارته أو ز/سنقوم قبيل كل زيارة بنشر اسم وصورة وتفاصيل االسير -

 .لمن يود أن يكتب في التعليقات رسائل لألسرى لكي تنقل لهم مباشرةً

���Dא�ل����ج��ن��زز�א�دو+���د��/�>���د�5��מ �

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اليوم الثالثاء عن رئيس المجلس التشريعي الفلـسطيني      -
اإلسرائيلي غربي رام اهللا على " عوفر"في سجن  أن أمضى عاما بعد عزيز الدويك) البرلمان(

 .جماهيرية بالضفة الغربية قبل أعوام خطاب في مناسبة بتهم منها إلقاء خلفية إدانته

�����0א��!�5 �
طلقت السلطات اإلسرائيلية سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيـز الـدويك بعـد               أ -

اعتقاالت إدارية متعددة وبعد احتجاز طويل في أخر اعتقال له ولم توجه له تهمة وعومل معاملة قاسية         
رلمانـات  سراحه لكثرة المطالبات من مؤسسات حقوق إنـسانية وب        " إسرائيل"أطلقت  . وهو بهذا السن  

 . ومنظمات رأي عام
وال زالت إسرائيل تبقي عدداً كثيراً من الوزراء الفلسطينيين والكثير منهم بدون أي محاكمة باعتقـال                 -

وهناك عدد آخر حكمت عليهم أحكاماً طويلـة تتجـاوز مئـات            . إداري بدون أي سبب سوى اإلرهاب     
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 سعدات وغيرهم ال زالوا في الـسجون،        السنين كالدكتور مروان البرغوثي وأبو حازم الشوبكي وأحمد       
هذا باإلضافة إلى عدد كبير من األسرى من األطفال والشيوخ والنساء، وذلك في تحد صارخ لمبـادئ                 

 . حقوق اإلنسان ومبادئ الديمقراطية
تدخل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان والبرلمانات ضرورة كبيرة لرفع الظلم المستمر علـى    -

 . م الشيوخ والمرضىهؤالء ومنه
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  استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل خالل اقتحام جنين -

 االحتالل يعتقل طفالً وشاباً مقدسيين في العيسوية -

 فلسطينيين في 10االحتالل يعتقل  -
 الضفة الغربية

جرافات االحـتالل تتوغـل      -
بشكل محدود شرق القراراة    

 بخان يونس
� 3رافات االحتالل تهدم ج - �
� �

��وא"�א���*ل��د����ز����و��א32'��2 �א���و��و�ط�א�3دس� �
دمرت آليات تابعة لبلدية االحتالل فـي      -

اإلسـرائيلية  " سلطة الطبيعة "القدس و 
تحرسها قوة من جيش االحتالل اليوم      

 متـرا مربعـا     30األربعاء، مزرعة تضم غرفة بمساحة      
مزرعـة أشـجار، فـي بلـدة        وبئرا وأسوارا وأسالكا و   

 . العيسوية وسط القدس المحتلة
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