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 االستيطان إلغاء قرار مجلس األمن ضدّ بتطالب واشنطن  "إسرائيل" ":يديعوت" .1

ت مصادر إعالمية عبرية عن أن الحكومة اإلسرائيلية تقدمت عبر وزارة الخارجية بقائمة كشف رام هللا:
وقالدت صدحيفة ديددي وت أحروندوتد  طلبات إلى مندوبة واشنطن في هيئة األمم المتحددة نيكدي هدالي 

الديي  2334ال برية، أمس، إن من بين الطلبات التي تقددمت بهدا إسدرائيإ، إبطداإ قدرار مجلدس األمدن 
ان االسددتيطان اإلسددرائيلي فددي الغددفة اللربيددة والقدددس واعتبددرل غيددر شددرعي وطالدد  بوقدد  عمليددات أد

كما طالبت بالحد من أنشدطة هيئدات األمدم المتحددة التدي تكدرس جهدود كبيدرة تجدال  البناء االستيطاني 
 القغية الفلسطينية، إلى جان  خفض الميزانية والقوة البشرية المخصصة لهيل األنشطة 

رت الصحيفة ال برية إلى أن إسرائيإ طالبت أيغًا أمريكا بالحد من عدد المناقشات التدي يجريهدا وأشا
 مجلس األمن والتي تت لق بالقغية الفلسطينية، وُتجرى مرة واحدة شهريا 

وتمكنددت هددالي منددي توليهددا منصددبها الجديددد، مددن كسدد  يقددة ال ديددد مددن مةيدددي إسددرائيإ وبندداء سددم ة 
ن أشددددد المددددداف ين عددددن إسددددرائيإ علددددى السدددداحة الدوليددددة، مددددن خددددالإ سلسددددلة مددددن باعتبارهددددا واحدددددة مدددد

 التصريحات ال امة والخط  وتوجيه اللوم لألمم المتحدة على انحيازها غد الدولة ال برية 
 13/5/2017األيام، رام هللا، 

 
 للمحاكمة ومساعدوه يمثلون جريمة االغتيال تمهيدا   ءقاتل الشهيد فقها .2

د: عيسى س د هللا، وكداالت: أعلندت وزارة الداخليدة فدي غدزة اإللكترونيةداأليام  ،هللا عيسى س د -غزة 
المحدرر مدازن فقهداء أحدد قدادة كتائد   األسديرأن النيابة ال سكرية انتهت من تمييإ مسرح جريمة قتإ 

النيابدددة  إنعلدددى لسدددان المتحددددإ باسددمها إيددداد البدددزم، فدددي تصدددري  صدددحفي:  ،وقالدددت الداخليدددة القسددام 
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ال سدددكرية انتهدددت، فجدددر أمدددس، مدددن تمييدددإ مسدددرح الجريمدددة للمدددتهم بقتدددإ الشدددهيد مدددازن فقهددداء و خدددرين 
ل رغدهم علدى  البزم أنه ستستكمإ الحقًا بقية اإلجدراءات القانونيدة تمهيدداً  وأوغ  مشاركين بالجريمة 

 المحكمة 
 13/5/2017 ،األيام، رام هللا

 
 ل أسبوعبحر: المقاومة حققت ثالثة انتصارات خال أحمد  .3

أكددد أحمددد بحددر، النائدد  األوإ لددرئيس المجلددس التشددري ي، أن المقاومددة حققددت ياليددة انتصددارات  :غددزة
وقداإ بحدر، خدالإ خطبدة الجم دة بمسدجد شدهداء الرغدوان بلدزة: إن  متتالية خالإ األسدبو  الماغدي 

انده ومنوومتده كش  خلية اغتياإ القائد األسير المحدرر مدازن فقهداء شدكإ غدربة قويدة لالحدتالإ وأعو 
 لألجهدددزة األمنيدددة التاب دددة لدددوزارة الداخليدددة بقطدددا  غدددزة ولحركدددة حمددداس  كبيدددراً  األمنيدددة، وحقدددق انتصددداراً 

وحّمددإ االحددتالإ المسددةولية الكاملددة والمباشددرة عددن عمليددة االغتيدداإ دالتددي سدديدف  يمنهددا خددالإ األيددام 
 المقبلةد، وفق تأكيدل 

وهدي ندداوم جديدد لسددير  ،للحركددة ومحبيهدا شددكإ انتصداراً كمدا أشدار بحددر إلدى أن وييقددة حركدة حمداس ت
 على مستويات محلية ودولية  كبيراً  عمإ الحركة على جمي  المستويات، والقت قبوالً 

وال ربيددة بفددوز الكتلددة اإلسددالمية فددي جام ددة بيرزيددت فددي انتخابددات مجلددس  اإلسددالميةكمددا هنددأ األمددة 
  بنا بخيار المقاومة وسقوط نهج أوسلو أن هيا الفوز دليإ على تمسك ش الطلبة، مةكداً 

وناشد بحر األمة ال ربية واإلسدالمية للوحددة واالصدطفا  خلد  قغدية أسدرانا المغدربين عدن الط دام 
فدي المحافدإ  وسياسدياً  وم نويداً  لما يقار  الشهر، وتحمإ مسةولياتها تجال قغيتنا، ودعم شد بنا ماديداً 

لددى الوحدددة لمواجهددة االحددتالإ اإلسددرائيلي الدديي ي ددد ال دددو  كمددا دعددا أبندداء شدد بنا وفصددائله إ الدوليددة 
وأكددددد أن خيددددار المقاومددددة  علددددى غددددرورة التمسددددك باليوابددددت الوطنيددددة  الوحيدددددن ألبندددداء شدددد بنا، مشدددددداً 

 الفلسطينية هو والطريق الوحيد واألقصر لتحرير أرغنا واست ادة حقوقنا  
 12/5/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 على "اتفاق سالم"... بال إبطاء محمود عباس جاهز للتوقيع: بوست" "جيروزاليم .4

اجتدددداز رئدددديس السددددلطة الفلسددددطينية، محمددددود عبدددداس، دنقطددددة الالعددددودةد، وأعددددر  عددددن : يحيددددى دبددددوق
  هددديا مدددا نقلتددده صدددحيفة دإسدددرائيإداسدددت دادل، بصدددورة غيدددر مسدددبوقة، للتوقيددد  علدددى داتفددداق سدددالمد مددد  

ر واسددد ة االطدددال  علدددى مسددداعي اسدددتئنا  المفاوغدددات، بدددين دجيدددروزاليم بوسدددتد أمدددس، عدددن مصددداد
أوغدددد  للددددرئيس األمريكددددي، دونالددددد  عبدددداستغددددي  المصددددادر، أن و  والسددددلطة الفلسددددطينية  دإسددددرائيإد
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ترام ، خالإ لقائه في البيت األبيض األسبو  الماغي، أنه جاهز للتوقي  علدى اتفداق برعايدة اإلدارة 
نفسها، ينوي ترام  سح  ت هد من رئيس الحكومة اإلسرائيلية،  األمريكية بال إبطاء  ووفق المصادر
ب دددد أيدددام، وأن يدف ددده إلدددى اإلعدددرا  بددددورل عدددن االسدددت داد  دإسرائيإددبنيدددامين نتنيددداهو، خدددالإ زيارتددده لددد

 للتوصإ إلى داتفاق سالمد 
زام ال لندي في المقابإ، تةكد الصحيفة أن نتنياهو والمقربين منه، يلتزمون الصمت ويبت دون عن االلتد

 بمسار التسوية والمفاوغات  

 13/5/2017 ،األخبار، بيروت
 

 المصالحةتشكيل لجنة إدارية في غزة يعطل و  ...الوقت الكافي ترامبالمالكي: يجب منح إدارة  .5
يمددن وزيدددر الخارجيدددة الفلسدددطيني ريدداض المدددالكي ال القدددات مددد  روسددديا، : طددده عبدددد الواحدددد - موسددكو

 تطور بشكإ مستمر  وقاإ في مةتمر صحافي فدي موسدكو أمدس، إن الزيدارةووصفها بأنها إيجابية وت
الحاليدددة للدددرئيس الفلسدددطيني محمدددود عبددداس إلدددى روسددديا ومحادياتددده فدددي سوتشدددي مددد  الدددرئيس الروسدددي 

إلى خالفات السلطة م   فالديمير بوتين تحمإ دالالت خاصة وتتميز عن زياراته السابقة، كما تطرق
 س لجنة إدارية في غزة ي طإ المبادرة القطرية حماس، وقاإ إن تشكيإ حما

وأعر  المالكي عن قناعته بغرورة دمن  اإلدارة األمريكية الجديدة الوقت الكافي كدي تدتمكن مدن فهدم 
إسالمي، ال إسرائيلي، لتتمكن  -عربي  -م طيات القغية الفلسطينية بشكإ أكبر بمنوور فلسطيني 

 دخوإ في أي عملية قادمةد هيل القيادة من الت امإ م ها عند ال
السددلطة تف ددإ كدإ مددا بوسدد ها لتجدداوز الخالفددات وت مددإ علددى  بددوتين أنلوقداإ المددالكي إن عبدداس أكددد 

أن دالسدلطة الفلسدطينية وافقدت  المدالكيوأكدد   الفلسدطينيينإقنا  حماس بدأن الخالفدات تغدر مصدال  
عددن  المصددالحة الفلسددطينيةد، م ربدداً  علددى المبددادرة القطريددة حددوإ الخددروا مددن حالددة انسددداد األفددق أمددام

 أن حماس لم ترد حتى اآلن على تلك المبادرة  أسفه على
 13/5/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 منظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لصالح فلسطينالمالكي يرحب بصدور قرار من  .6

عددن مجلددس الحدداكم  12/5/2017 بقددرار صدددر يددوم الجم ددة الفلسددطينية رحبددت وزارة الخارجيددة :رام هللا
 ( لصدددال  فلسدددطين باإلجمدددا  UN-HABITATالمتحددددة للمسدددتوطنات البشدددرية  موئدددإ  األمدددملمنومدددة 

فددي المجلددس  58فددي بيددان صددحفي، إن الدددوإ األعغدداء الددد  ،وقدداإ وزيددر الخارجيددة د  ريدداض المددالكي
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ر الخدا  بفلسدطين مدن فدي ال اصدمة الكينيدة نيروبدي، علدى القدرا 26دورتده  أعمداإأجم ت في نهايدة 
 دون الحاجة إلى التصويت 

وأوغ  المالكي، أن القرار يطال  بالتركيز على تطوير االحتياجات والمسداعدات للشد   الفلسدطيني 
كما ورد فدي قدرارات المنومدة وبرامجهدا وتقاريرهدا، بمدا فيهدا  1967الفلسطينية المحتلة عام  األرضفي 

حدددوإ الحدددق فدددي التنميدددة وتخطددديط التجم دددات  2015 سدددنةفدددي  هاإعدددداد اسدددتنتاجات التقدددارير التدددي تدددمّ 
، وتقريددر المجلددس االستشدداري الدددولي تحددت عنددوان التخطدديط المكدداني دالقدددس الشددرقيةدالفلسددطينية فددي 

 للمناطق  ا( في الغفة اللربية من األرض الفلسطينية المحتلة 
 ر هيا القرا إصدارسهم في أوأعر  المالكي، عن شكر فلسطين لكإ من 

 12/5/2017 ،القدس، القدس
 

 التدخل لتلبية مطالب األسرىبعريقات يطالب المجتمع الدولي  .7
المجتمددد   ،أمدددين سدددر اللجندددة التنفيييدددة لمنومدددة التحريدددر الفلسدددطينية ،صدددائ  عريقدددات  دعدددا د :أريحدددا

ن ومواييددق الحكومددة اإلسددرائيلية لاللتددزام بالقددانون الدددولي وحقددوق اإلنسددا إللددزامالدددولي التدددخإ الفددوري 
 الفلسطينيين ال ادلة  األسرى، وتلبية مطال  1949جني  ل ام 
لقدداء عريقددات مدد  القنصددإ الفرنسددي ال ددام بييددر كوشددار، ومميددإ اليابددان فددي فلسددطين  خددالإجدداء يلددك 

القنصإ األمريكدي، إغدافة إلدى اتصداالت مد  المسدةولين األوروبيدين  بأعماإتاكاشي أكولوبو، والقائم 
 واألشقاء ال ر   المتحدة واألمم

وحمددإ عريقددات الحكومددة اإلسددرائيلية المسددةولية الكاملددة عددن سددالمة وحيدداة األسددرى الدديين يخوغددون 
 عن الط ام  إلغرابهم 27م ركة األم اء الخاوية في اليوم الد 

 12/5/2017 ،وكالة معا  اإلخبارية
 

 تتمادى في سياسة العقاب الجماعي "إسرائيل"منصور: رياض  .8
دعا المندو  الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحددة السدفير ريداض منصدور،  :وفا وكالة - نيويورك

المجتم  الدولي، إلى بديإ جهدود فوريدة اسدتجابة لمناشددات األسدرى المغدربين عدن الط دام، والغدلط 
  اإلنسانيةلم اناتهم  لوغ  حدّ  دإسرائيإدعلى 

لدى رئديس مجلدس األمدن  األوروغدواي(، ورئديس جاء يلك في رسائإ متطابقة ب يها السفير منصدور، إ
وتماديدده  اإلسددرائيلي االحددتالإالجم يددة ال امددة، واألمددين ال ددام لألمددم المتحدددة، بشددأن اسددتمرار غطرسددة 
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في انتهاك حقوق وقم  حريات الش   الفلسطيني وتص يد ممارساته غير القانونية الممنهجة في وإ 
 ما يقر  من خمسة عقود من االحتالإ 

منصددور فددي رسددائله إن المدددنيين الفلسددطينيين، خاصددة األطفدداإ، يت رغددون بشددكإ يددومي للقتددإ  وقدداإ
شددد بنا  التدددي تواصدددإ اسدددتخدامها للقدددوة المفرطدددة وال شدددوائية غددددّ  دإسدددرائيإدواألسدددر واإليالإ مدددن قبدددإ 

 الفلسطيني األعزإ 
مدن خدالإ  دإسدرائيإدأما بالنسدبة لقطدا  غدزة، حدير منصدور أن سياسدة ال قدا  الجمداعي التدي تنفديها 

فرض حصارها غيدر القدانوني وغيدر األخالقدي يزيدد مدن م انداة مدا يقدر  مدن مليدوني نسدمة مدن أبنداء 
 ش بنا الفلسطيني هناك 

 13/5/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 هيئة محلية  145يتوجهون النتخاب ممثليهم في  فلسطينيألف  700الضفة الغربية:  .9
ألد  ناخد  وناخبدة، إلدى مراكدز االقتدرا ، التدي فتحدت أبوابهدا  700وم السبت، نحدو يتوجه، الي :رام هللا

 هيئة ومجلس محلي فدي الغدفة اللربيدة  145، النتخا  مميليهم في في تمام الساعة الساب ة صباحاً 
وقدداإ المدددير التنفيدديي للجنددة االنتخابددات المركزيددة هشددام كحيددإ فددي اتصدداإ هدداتفي مدد  وكالددة األنبدداء 

 11محطدددة انتخابيدددة، موزعدددة علدددى  1,275مركدددز اقتدددرا ، تغدددم  461ينية، إن اللجندددة جهدددزت الفلسدددط
التددي ترشددحت النتخابددات مجددالس الهيئددات  االنتخابيددةوأغددا  أن عدددد القددوائم  محافوددة فددي الغددفة 

 مق ددداً  1,561ومرشددحة، يتنافسددون علددى  مرشددحاً  4,411قائمددة، تغددم  536، بلدد  2017المحليددة لل ددام 
هيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة فقط، وبالتدالي سدُي لن  181وأشار إلى أن هناك  مخصصة لها 

عن فوزها بالتزكية بجمي  مقاعد المجلس في يوم إعالن النتائج، وبل  عدد المرشحين في هديل القدوائم 
وبدددّين كحيدددإ إلدددى أن عددددد المرشدددحات مدددن اإلنددداإ وصدددإ إلدددى  ، يميلدددون عددددد المقاعدددد فيهدددا 1,683

( مرشحة، وأن هنداك يمداني قدوائم تترأسدها مرشدحة أنيدى، مدن بينهدا قائمتدان كدإ مرشدحيها مدن 1,584 
 اإلناإ 

 13/5/2017 ،القدس، القدس
 

 ألف مقدسي لن يشاركوا في االنتخابات المحلية 315 .10
أل  فلسدطيني مدن مديندة القددس مدن المشداركة فدي  315لن يتمكن نحو : محمد أبو الفيالت -القدس 

المجددالس المحليددة الفلسددطينية التددي تجرهددا السددلطة الفلسددطينية فددي الغددفة اللربيددة وغددواحي انتخابددات 
 ، لرفض االحتالإ تشكيإ مجالس لهم 13/5/2017يوم السبت  القدس
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أمددا التجم ددات السددكانية التددي تقدد  فددي غددواحي مدينددة القدددس وتخغدد  إلددى السددلطة الفلسددطينية، ف نهددا 
فددي  محليدداً  مجلسدداً  28مددن أصددإ  مجلسدداً  27إي يخددوض االقتددرا   سددتنوم انتخابددات للمجددالس المحليددة،

 غواحي مدينة القدس ب د امتنا  مجلس جب  المحلي عن التقدم لالنتخابات المحلية 
داخإ الحدود التي وغ تها  سكانياً  تجم اً  13وي ود حرمان هةالء المقدسيين من التصويت إلى وجود 

س، وتمددن هم مددن تشددكيإ مجددالس محليددة، وتفددرض علدديهم بلديددة االحددتالإ، حيددإ يحملددون هويددة القددد
 المشاركة في انتخابات بلدية االحتالإ التي يقاط ها أغلبهم 

 12/5/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 اشتية: قانون انتخاب الهيئات المحلية معقد وال يناسب الواقع الفلسطيني .11
اشددددتية أن قددددانون انتخددددا  مجددددالس  رأى عغددددو اللجنددددة المركزيددددة لحركددددة فددددت  محمددددد :ندددابلس، رام هللا

إلدى أن ال شدائرية تطلدى علدى االنتخابدات  الهيئات المحلية م قد وال يناسد  الواقد  الفلسدطيني، مشديراً 
، إلدى أن أبدرز سدلبيات 12/5/2017الجم دة  فدي تصدري  صدحفي، يدوم ،وأشار اشتية المحلية الحالية 

ن فدي الترشد  ب يددًا عدن القدوائم مدن يلدك، فدالكيير النوام أنه يحرم المسدتقلين والكفداءات والديين يرغبدو 
ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة وال يرغبون في أن يحسبون على جهة م ينة أو قائمدة سديحرمون مدن 

وأغددا  أن ت قيددد مسددألة توزيدد  المقاعددد بندداء علددى الترتيدد  ال علددى أسدداس الحاصددلين علددى  الترشدد  
اإليجابيددات كغددمان وجددود نسدداء غددمن نوددام الكوتددة وأكددد أن القددانون لديدده ب ددض  أعلددى األصددوات 

من عدد أعغاء المجالس البلديدة، وشددد علدى غدرورة  %20المفروض بما يمن  النساء بنسبة تصإ 
ال مإ على ت ديإ النوام ب د االنتخابات الحالية بحيإ تكون  خر انتخابدات بهديا النودام، بمدا يج لده 

 وموغوعية  أكير يسراً 
 12/5/2017 ،فلسطين أون الين

 
 الشاعر يدعو الختيار القوائم االنتخابية الممثلة للعمل المشترك .12

ناصددر الدددين الشدداعر   دعددا نائدد  رئدديس الددوزراء فددي الحكومددة الفلسددطينية ال اشددرة د :نددابلس، رام هللا
المواطنين المشاركين فدي االنتخابدات البلديدة التدي مدن المقدرر إجراةهدا السدبت فدي الغدفة اللربيدة إلدى 

تيددار القددوائم االنتخابيددة التددي تميددإ ال مددإ المشددترك، وتقدددم األولويددات الوطنيددة بهددد  الحفدداو علددى اخ
خالإ مقابلة له نشرتها قائمة نابلس الموحدة المنافسدة  ،وطال  الشاعر النسيج المجتم ي الفلسطيني 

بت الختيار األفغإ على انتخابات بلدية نابلس، جمي  المواطنين للمشاركة في ال ملية االنتخابية الس
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واألكيددر خدمددة للبلددد، وباختيددار النمددويا اإليجددابي، مشدديرًا إلددى أن القددوائم التددي تميددإ ال مددإ المشددترك 
 يج  أن يتم دعمها بكإ قوة من غير ولم وال احتكار لتكون نمويجًا للجمي  

 12/5/2017 ،فلسطين أون الين
 

 نابلسن "تسلال" إلى ي  أمن السلطة يسلم لالحتالل مستوطن   .13
قاإ موق  القناة الصهيونية اليانية أمس الجم ة إن قوات أمن السلطة تدخلت إلنقاي اينين من  :نابلس

 المستوطنين المسلحين حاصرهما شبان فلسطينيون جنو  نابلس، وسلمتهما لقوات االحتالإ  
ابلس بددداف  وأغددافت القندداة عبددر موق هددا اإللكترونددي أن مسددتوطنين دتسددلالد إلددى قريددة قصددرة جنددو  ندد

استكشددا  المنطقددة، ليحاصددرهما مجموعددة مددن المددزارعين الفلسددطينيين، قبددإ أن تتدددخإ قددوات السددلطة 
وأشدارت القنداة إلددى أن عمليدة تسدليم المسدتوطنين تمدت عبدر حدداجز  التدي حغدرت للمنطقدة إلنقايهمدا 

 تفو  جنو  نابلس بوجود عدد كبير من جنود الجيش الصهيوني 
 13/5/2017 ،السبيل، عّمان

 
 للتعذيبشكاوى من طلبة الجامعات بالضفة تفيد بتعرضهم  :مؤسسة الحق لحقوق اإلنسان .14

رئيس دائرة التوييق بمةسسة الحق لحقوق اإلنسان تحسين عليدان : قاإ يحيى الي قوبي -غزة  ،نابلس
تلددة، تفيددد نهدم تلقددوا ال ديددد مددن الشددكاوى فددي اآلونددة األخيدرة مددن طلبددة الجام ددات بالغددفة اللربيددة المحإ

ويوغ  عليان لصحيفة دفلسطيند، أن  بت رغهم لم املة وت يي  قاسيين في سجون السلطة األمنية 
وحير مدن أنده فدي  الجهات المختصة التي راسلوها نفت ادعاءات الطلبة، وحصرتها بب ض الحاالت 

له إلددى لجنددة حدداإ واصددلت السددلطة إخفدداء انتهاكاتهددا لحقددوق اإلنسددان، فددي التقريددر السددنوي الدديي ترسدد
مناهغددة الت دديي  فددي األمددم المتحدددة لتبددين مدددى التزامهددا باالتفاقيددة مددن عدمدده، فدد ن مةسسددة الحددق 

 بالتقرير الرسمي يبين وقو  عمليات ت يي  في سجون السلطةد   خر مرتبطاً  دسترسإ تقريراً 
وستقدم كإ مدا وكش  عليان بأن مةسسته تحغر ملفًا كاماًل لمراسلة الجهات المختصة بهيا الشأن، 

لديها من أدلة تةكد وق  سوء الم املة في سجون أجهزة أمن السلطة، قد تصإ للمطالبة بتشكيإ لجنة 
 تحقيق محلية مستقلة 

ن أن األدلدددة تتغدددمن إفدددادات مدددن أشدددخا  ت رغدددوا ل مليدددات اعتقددداإ وت ددديي  متكدددررة، وملفدددات وبددي   
إلددى أن م وددم النوددر ولفددت  ات حقوقيددة ومخالفددمصددورة توهددر  يددار الت دديي ، إليبددات وقددو  جريمددة 
ب دددم وجددود مدديكرة احتجدداز صددادرة عددن النيابددة  االعتقدداالت تددتم دون اإلجددراءات القانونيددة الغددرورية،
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ال امة أو أي محكمة، م تبرا أن االعتقاإ على يمة المحافو أو يمة اللجنة األمنيدة المشدتركة ألجهدزة 
 حتلة  السلطة انتهاك للحريات بالغفة اللربية الم

 13/5/2017 ،فلسطين أون الين
 

 : ال جريمة منظمة بغزة وسنتعامل بصرامة مع اإلشاعاتغزة مدير عام شرطة .15
أكد مدير عدام الشدرطة اللدواء تيسدير الدبطش أن وقدو  الجريمدة فدي قطدا  غدزة ال : نسمة حمتو - غزة

 دإ الجرائم ي ني أنها منومة، مشددًا على استقرار الحالة األمنية وفقًا لمةشرات م 
، وجدود 11/5/2017يدوم الخمديس  مدينة غزةفي خالإ لقاء مفتوح عقدته وزارة الداخلية  ،ونفى البطش

جريمددة منومددة فددي غددزة دوال عصددابات إجراميددةد، مشدديرًا إلددى أن الوددرو  التددي عددانى منهددا شدد بنا مددن 
فددة القددانون، ولكددإ حصددار وقطدد  للكهربدداء دشددكلت عدداماًل مهمددًا فددي الغددلط النفسددي للتفكيددر فددي مخال

إلدددى أن وغددد  غدددزة تحدددت الغدددوء ديحدددتم علدددى النودددر ولفدددت  جريمدددة حدددديت لهدددا دوافددد  وخصوصددديةد 
 األجهزة األمنية والشرطية الت امإ بصرامة وحس  القانون م  مروجي اإلشاعاتد 

وفددي سددياق  خددر، تحدددإ الددبطش عددن مشددرو  وطنددي إلنشدداء مركددز فطددام لمدددني المخدددرات فددي غددزة، 
وأفددداد بددأن تكلفدددة المشددرو  تقددددر بنحدددو    وزارات الصددحة والشدددةون االجتماعيددة والداخليدددة بالت دداون مددد

 مليوني دوالر دون مإ جاهدين إليجاد قط ة أرض يقام عليها المركزد 
 12/5/2017 ،فلسطين أون الين

 
 سلطة المياه الفلسطينية تسابق الزمن لمنع انهيار خزان المياه الجوفية في غزة .16

مدازن غنديم لدددالحياةد أن تقدارير دوليدة بيندت أن   كش  رئيس سلطة الميال الفلسدطينية د :غزة، رام هللا
الخزان الجوفي للميال فدي قطدا  غدزة مهددد باالنهيدار التدام فدي غغدون يدالإ سدنوات نتيدددددددجة السدح  

وقدداإ  المفددرط للميددال، وهددو مددا يهدددد بفقدددان أكيددر مددن مليددوني فلسددطيني ي يشددون فددي القطددا ، مددأواهم 
ن ال دالم يبددي اهتمامدًا  غنيم إن سلطة الميال تسابق الزمن لمن  انهيار الخدزان الجدوفي فدي القطدا ، وال
ال ف نده سديكون مطالبدًا ب يجداد مدأوى لمليدوني فلسدطيني  بمساعدة الفلسطينيين على تفدادي دالكاريدةد، وال

 في حاإ انهيار الخزان الجوفي 
جدوفي فدي قطدا  غدزة غيدر صدالحة لالسدتهالك بسدب  تسدر  مدن ميدال الخدزان ال %97أن  إلدىوأشدار 

وأوغد  أن قددرة الخدزان السدنوية  ميال البحر والصر  الصحي إليه نتيجدة السدح  الزائدد عدن الطاقدة 
مددددددليون متددر مك دد ، أي أرب ددة  200حددو ن إلددىمليددون متددر مك دد ، لكددن االسددتهالك يصددإ  55تبلدد  

ض منسدددو  الميدددال الجوفيدددة، وتسدددر  ميدددال البحدددر وميدددال انخفدددا إلدددىأغدددددد ا  قددددرة الخدددزان، مدددا أدى 
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وقدداإ إن  المجدداري، إي ارتف ددت دالندددددددددتراتد فددي ميددال الخددزان وباتددت غيددر صددالحة لالسددتهالك اآلدمددي 
  سلطة الميال وغ ت خطة لمواجهة الكارية القادمة

 13/5/2017 ،الحياة، لندن
 

 سنوات خمس خاللمسؤولون فلسطينيون يأملون في تدشين عملة رقمية  .17
رويتددرز: قدداإ عددزام الشددوا، محددافو سددلطة النقددد الفلسددطينية  البنددك المركددزي المددأموإ(، فددي  –نيقوسدديا 

مسدددةولين فلسدددطينيين يخططدددون ألن تصدددب  لألراغدددي الفلسدددطينية عملتهدددا  إنمقابلدددة أمدددس الجم دددة 
تدددخإ اإلسددرائيلي ال الرقميددة الخاصددة بهددا خددالإ خمددس سددنوات، فددي إجددراء يهددد  لتددوفير الحمايددة غدددّ 

السلطات، في وإ السيطرة المحدودة على اإلمدادات النقدية والتغدخم،  إنلكن الشوا يقوإ  المحتمإ 
تفكر في حإ على غرار دالبيتكويند وهي عملة رقمية عالمية ونوام للسداد  وأغا  دهيا شديء نريدد 

 أن نرال   سيكون اسمه الجنيه الفلسطينيد 
 الجتما  السنوي للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في قبر  وتحدإ الشوا على هامش ا

 13/5/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 عنصر مفصول من كتائب القسام ءقاتل فقها": الجزيرة" .18
، ءعلمددت الجزيددرة مددن مصددادر مطل ددة أن قاتددإ األسددير المحددرر القيددادي فددي كائدد  القسددام مددازن فقهددا

كددرت المصدادر أن القاتددإ تددم فصدله قبددإ سددنوات مدن كتائدد  القسددام وي كدان عغددوا فددي كتائد  القسددام 
بسب  تجاوزات سلوكية وأخالقية، وأوغحت أنه انغم ب دد فصدله مدن القسدام لجماعدة سدلفية متطرفدة 

 قبإ أن يجندل الموساد اإلسرائيلي 
هدر وأكد مصدر في حماس أنده تدم إحغدار القاتدإ إلدى مسدرح الجريمدة لتمييدإ عمليدة االغتيداإ قبدإ و

، حيإ كان عشرات مدن عناصدر األمدن والشدرطة ينتشدرون مندي الصدباح فدي 12/5/2017الجم ة  يوم
 محيط البناية التي قتإ فيها فقها 

 12/5/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 "إسرائيل"عتبر مقدمة إلبرام هدنة طويلة األمد مع : وثيقة حماس قد ت  إسرائيلية دراسة .19
إن إسرائيإ ترى في الوييقة السياسية الجديدة التي أصدرتها حركة حماس قالت دراسة بحيية إسرائيلية 

فددي األيددام األخيددرة أنهددا قددد تفسدد  المجدداإ أمددام الحركددة لتشددّكإ بددديال عددن الخددط السياسددي الدديي تسددلكه 
 حركة فت  ورئيسها محمود عباس، وقد ت تبر تحديا له 
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التداب  لجام دة تددإ أبيد ، أن الفدرق بددين وأوغدحت الدراسدة التدي أصدددرها م هدد أبحداإ األمددن القدومي 
، أن األولدى منحدت الب دد 1988وميياقهدا التأسيسدي الديي أعلنتده عدام  2017وييقة حماس الصادرة في 

 الوطني الفلسطيني وزنا أكبر من الب د األيديولوجي اإلسالمي 
ر  بهدا، وال ت طيهدا وبّينت الدراسة أنه وعلى الرغم أن حماس ما زالت حركة م ادية إلسرائيإ وال ت ت

شرعية أو تقر بحقها في القيام، ف نه ال يمكن إلسدرائيإ التلاغدي عدن تلييدرات براغماتيدة واغدحة فدي 
 الوييقة، وهيا مةشر قد ي تبر فرصة مواتية إلسرائيإ 

إسددرائيإ قدددرأت فددي وييقددة حمدداس ابت دددادا عددن م دداداة السددامية التدددي  دالجنددراإ اإلسددرائيلي أودي ديكددإ:
حركددة بهددا خددالإ ال قددود الماغددية، بدددليإ أنهددا أعلنددت أنهددا ال تحددار  اليهددود بسددب  ديددانتهم، اتهمددت ال

نما ت ادي االحتالإ الصهيوني د  وال
 

 تغيرات جوهرية
وقداإ الجندراإ اإلسدرائيلي أودي ديكددإ الديي أعدّد الدراسدة، إن توقيددت إصددار حمداس لوييقتهدا السياسددية 

ايو/أيددار، حيددإ يحيددي الفلسددطينيون يكددرى النكبددة، وتحتفددإ لدديس عفويددا، فقددد جدداء موعدددها فددي أوائددإ م
إسرائيإ بيكرى تأسيسها، وتصدر قبإ شهر فقط من مرور خمسين عاما على حدر  األيدام السدتة فدي 

وأغددا  دحرصددت حمدداس مددن خددالإ وييقتهددا السياسددية علددى أن توهددر حركددة وطنيددة مسددةولة   1967
وأوغدد  ديكددإ أن إسددرائيإ  ني والسدداحة ال ربيددةد ت دديش حملددة تليددرات جوهريددة داخددإ الشددار  الفلسددطي

قددرأت فددي وييقددة حمدداس ابت ددادا عددن م دداداة السددامية التددي اتهمددت الحركددة بهددا خددالإ ال قددود الماغددية، 
نما ت ادي االحتالإ الصهيوني   بدليإ أنها أعلنت أنها ال تحار  اليهود بسب  ديانتهم، وال

مدد  الفلسددطينيين، أن الوييقددة عمدددت إلوهددار حمدداس وأكددد ديكددإ، الددرئيس السددابق إلدارة المفاوغددات 
 كحركة براغماتية وليست متطرفة من أجإ تحسين صورتها لدى الرأي ال ام ال المي 

 
 موقف مشترك

وقدددداإ ديكددددإ، الدددديي شددددلإ سلسددددلة طويلددددة مددددن الووددددائ  ال سددددكرية فددددي الجدددديش اإلسددددرائيلي بمجدددداإ 
ستراتيجي، أن إسرائيإ يمكن لها أن تنور لوييقدة االستخبارات والت اون ال سكري الدولي والتخطيط اإل

حماس عبر منوورين: أولهمدا أن حمداس مدا زالدت حركدة م اديدة، والت امدإ م هدا ال بدد أن يكدون مدن 
خددالإ الدددعوة للقغدداء عليهددا سياسدديا وعسددكريا، ويانيهمددا عدددم قدددرة إسددرائيإ علددى تجاهددإ مددا ورد فددي 

 الوييقة من مةشرات براغماتية 
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اسة بدالقوإ دوييقدة حمداس قدد ت تبدر مقدمدة إلبدرام هدندة طويلدة األمدد مد  إسدرائيإ، ويمكدن وختمت الدر 
لهيل الهدنة أن تكون حافزا الستئنا  ال ملية السياسية م  السلطة الفلسطينية، واالستفادة من الت اون 
ى اإلقليمدددي للت ددداون االقتصدددادي، وتحسدددين البندددى التحتيدددة فدددي قطدددا  غدددزة مدددن خدددالإ المحافودددة علددد

 االستقرار األمني هناكد 
 12/5/2017نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 ذراع الكل الفلسطيني يّ  ل  على الجميع التصدي لكل المحاوالت الرامية إلى ": الديمقراطية" .20

تتخو  أسر الشهداء والجرحدى فدي قطدا  غدزة ال سديما الُم دمدة منهدا أن يطالهدا : نسمة حمتو -غزة 
وقطد   لمخصصدات  %30سلطة الفلسطينية من خصم لمووفيها بنسدبة قط  الروات  اليي بدأت به ال

 الشئون االجتماعية عن عدد من األسر الم وزة 
مدددن جانبددده قددداإ عغدددو المكتددد  السياسدددي للجبهدددة الديمقراطيدددة طدددالإ أبدددو وريفدددة، إن أهدددالي الشدددهداء 

تحصددإ عليدده  والجرحددى واألسددرى جدداءت تغددحياتهم الكبيددرة فددي إطددار النغدداإ الددوطني، مةكدددًا أن مددا
وأغدددا : دعلدددى الجميددد   هددديل الفئدددات هدددي حقدددوق مكفولدددة بالقدددانون مدددن منومدددة التحريدددر الفلسدددطينية 

التصدددي لكددإ المحدداوالت الراميددة إلددى لددي يرا  الكددإ الددوطني الفلسددطيني سددواء مددن أطددرا  أوروبيددة أو 
موعددها لكافدة الفئدات مدن من الواليات المتحدة األمريكيةد، داعيًا إلى االلتزام بتسدليم هديل الرواتد  فدي 

وأكددد أن اللجنددة التنفيييددة عقدددت اجتماعددًا عدداجاًل وطارئددا مددن  الشددهداء واألسددرى والشددئون االجتماعيددة 
أجددإ إلددزام القيددادة الفلسددطينية ب دددم القيددام بددأي خطددوات تخدد  القغددايا الوطنيددة بمددا فددي يلددك الشددهداء 

 أي خطوة منفردة في هيا الصدد  واألسرى والجرحى، مشددًا على أهمية عدم السماح باتخاي
 13/5/2017، فلسطين أون الين

 
  على ضابط إسرائيلي اعتقال فلسطينّي من "كفر قاسم" باّدعاء رفعه سكينا   .21

اعتقلت قوة من شرطة االحتالإ، مساء يوم الجم ة، فلسطينًيا  :ترجمة خاصة -دالقدسد  -رام هللا 
 غابط إسرائيلي في دبتاح تكفاد  من داخإ الخط األخغر بزعم رف ه سكيًنا على

 56وحس  موق  يدي وت أحرونوت ال بري، ف ن الم تقإ من سكان كفر قاسم ويبل  من ال مر  
 عاًما(، وتم نقله للتحقيق 

 12/5/2017القدس، القدس، 
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 م أسر الشهداء في مخيم المغازيحماس تكرّ   .22
شددهيدًا مددن  150ئالت أكيددر مددن مدداس فددي مخدديم الملددازي وسددط القطددا  الجم ددة، عدداحكرمددت حركددة 

 الفصائإ الفلسطينية كافة في المخيم 
وحغددر حفددإ التكددريم النائدد  األوإ لددرئيس المجلددس التشددري ي أحمددد بحددر، ولفيدد  مددن قددادة الحركددة 

 وفصائإ المقاومة الفلسطينية وأسر الشهداء 
 13/5/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ة من تمثيل الفلسطينيين قضائيا  مشروع قانون إسرائيلي يمنع منظمات حقوقي .23

من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية للتشري ، األحد القادم، على اقتدراح قدانون يهدد  : هاشم حمدان
إلى من  منومات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية، ميإ ديش دييند أو حركات ميإ دسالم اآلند، من تقديم 

 التماسات إلى المحكمة باسم فلسطينيين 
يا االقتراح، بشأن الحق بتقديم دعوى، في أعقا  موجة التماسات إلخالء بيوت ومسدتوطنات ويأتي ه

 أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وعلى رأسها دالبةر االستيطانية في عمونا وميلروند 
ويمندد  القددانون الجديددد أعغدداء الكنيسددت مددن التوجدده إلددى المحكمددة ال ليددا غددد قددوانين وقددرارات اتخدديها 

 أو الحكومة، وال تتصإ بهم بشكإ مباشر  الكنيست
وبحس  االقتراح، ف ن المحكمة دلن تسم  لشخ  أو منومة أو سلطة عامة بتقديم التماس إليهدا إيا 
كاندددت مصدددلحة المتغدددرر أو مدددن قدددد يتغدددرر ال تمدددس بشدددكإ شخصدددي، أو بجدددزء مدددن أعغدددائهم أو 

 المصال  التي يتولون المسةولية عنهاد 
الكنيست من كتإ االئتال  الحكومي، بينهم رئيس االئتال  دافيد بيتان، وميكي أعد االقتراح أعغاء 

زوهددر مددن كتلددة دالليكددودد، ومددوطي يوغيدد  وبتسددالئيإ سددموتريتش مددن كتلددة دالبيددت اليهددوديد، وأكددرم 
 حسون من كتلة دكوالنود، وعوديد بورر من كتلة ديسرائيإ بيتينود، ورئيس شبا  الليكود دافيد شاين 

شددداين فددد ن دمنومدددات اليسدددار المتطدددر ، ميدددإ سدددالم اآلن ويدددش ديدددين، تقددددم التمددداس غدددد وبحسددد  
 االستيطان في الغفة اللربية، دون أن يكون لهم أي عالقة بهيا الشأند على حد ت بيرل 

 وأغا  أنه تم إخالء البةرة االستيطانية دميلروند دون أن ييبت أحد ملكيته لألرض  على حد قوله 
الوقددت لوغدد  نهايددة لوغدد  يسددتطي  فيدده كددإ إنسددان أن يقدددم التماسددا إلددى ال ليددا متددى  وتداب  أندده دحددان
يغا إن القدانون يمند  أيغدا أعغداء الكنيسدت مدن تقدديم التماسدات غدد قدرارات أوقاإ  يروق له يلكد 

 الكنيست والحكومة 
 12/5/2017، 48عرب 
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 ل ما وصفه باإلرهاب  اتخاذ اإلجراءات لوقف تمويل السلطة إلى مجلس األمندانون يدعو  .24
اتخددداي  إلدددىدعدددا السدددفير اإلسدددرائيلي فدددي األمدددم المتحددددة داندددي داندددون مجلدددس األمدددن أمدددس : نيويدددورك

عدائالت  إلدىاإلجراءات لوق  تمويإ السلطة الفلسطينية داإلرها د، من خالإ من هدا مدن دفد  رواتد  
في إن السلطة دتستخدم أمواإ وقاإ دانون في مةتمر صح األسرى والم تقلين في السجون اإلسرائيلية 

المانحين الدوليين لددف  رواتد  وصدلت الدى نحدو بليدون دوالر حتدى اآلن الدى عدائالت إرهدابيين ُأوقفدوا 
 وحوكمواد من جان  إسرائيإ  واعتبر أن السلطة إنما دتمّوإ اإلرها د من خالإ دف  هيل الروات  

 13/5/2017الحياة، لندن، 
 

 بسبب تركيبة حكومته مع الفلسطينيين تفاقاال ند طرح نتنياهو عدم إمكانيته تف: ليفني مسؤول إسرائيلي .25
قددداإ مسدددةوإ إسدددرائيلي: دفدددي هجدددوم سددداحر أقنددد  الفلسدددطينيون ترامددد  بدددأنهم م نيدددون بالسدددالم رام هللا: 

ويرغبون بدف  اليمن ليلك، وأن ال  ء الرئيسي تتحمله إسرائيإ د وأغا  بأن تلك دكانت الرياح التي 
ي أروقددة اإلدارة األمريكيدة  وهديا هددو التفداهم الديي سدديزور علدى غدوئه ترامدد  المنطقدة فددي عصدفت فد

مكلدد  بالمفاوغددات الخددا  المميددإ الوقدداإ المسددةوإ، الدديي اعتدداد الحددديإ مدد   مددن هدديا الشددهرد  22
جيسددون غددرينبالت، بأندده تفاجددأ هدديا األسددبو  عندددما سددم  اليهددودي األصددولي اليمينددي، الدديي ، الدوليددة
مددن الكليددة الدينيددة هددار عتسدديون، يكددرر يكددر أفكددار وزيددرة الخارجيددة اإلسددرائيلية السددابقة تسدديبي  تخددرا

 ليفني حوإ عملية السالم 
وأغددا : دفددي ال ديددد مددن المددرات التددي تحددديت فيهددا مدد  غددرينبالت كددان يقددوإ ليفنددي قالددت، وليفنددي 

نده يقددرها كييدرا وينصدت بانتبدال ت تقد، وبرأي ليفني  وعلى ما يبدو أنها أغدحت شدبه مرشددة  ويبددو أ
وبحس  مسةوإ إسرائيلي، فد ن ليفندي ال تقددم اإليجدازات فقدط للدرينبالت حدوإ محادياتهدا  الى  رائها د

نمددا تقددوم بتفنيددد طددرح نتنيدداهو حددوإ عدددم إمكانيتدده التوصددإ التفدداق بسددب   الطويلددة مدد  الفلسددطينيين، وال
الدددوزراء كدددان غدددامنا ألصدددوات الم ارغدددة فدددي  تركيبدددة حكومتددده  وقالدددت ليفندددي للدددرينبالت بدددأن رئددديس

الكنيسدت، وكمددا قالددت مددةخرا، إيا قدداإ نتنيدداهو بأنده ال يسددتطي ، يت ددين أن يكددون مددن الواغدد  للجميدد  
 بأنه ال يريد 
دلددينا فرصدة كبيدرة جددا، حيدإ أن الدرئيس يتحددإ عدن عزمده إبدرام صدفقة إلنهداء الندزا    وتقوإ ليفني

ر ويت داطى مد  القغدايا األساسدية  وهدو ال يغدي  وقتده  وأعتقدد ب مكانيدة ولدينا رئيسا يفكر بشكإ كبي
وعن تفاةلها، قالت ليفني بأن داألمور هيل المرة تبدو مختلفة، حيإ قلصدت  حدوإ شيء دراماتيكي د

المطال  الفلسطينية  وهم مست دون لتقديم تندازالت  ويمكدن اآلن للدرئيس ترامد  تحقيدق النجداح م هدم 
وأغدافت بدأن ترامد  هدو الوحيدد القدادر علدى القيدام بديلك بددون  ليين د علدى حدد ت بيرهدا وم  اإلسدرائي
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نتنياهو  وقالت: دال أحد سديجرة علدى القدوإ بأنده ال يحد  إسدرائيإ، أو بدأن أمدن إسدرائيإ ال يهمده أو 
 بأن لديه شيء غد بيبي  ف سرائيإ مهمة له ويفكر بأمنها وعالقاته م  نتنياهو م روفة د

ليفني، دترام  شدخ  جددي، وي ندي مدا يقدوإ  وال دالم ال ربدي ناغدج  وهنداك فرصدة لمبدادرة  وتاب ت
 إقليمية مدهشة  وكإ يلك ي تمد على الرئيس ونتنياهو وعباس  وبدرجة متساوية فقد ال يحدإ يلكد 

 13/5/2017القدس، القدس، 
 

 "حزب هللا"مسبقا  أعّده  في لبنان سببها كمين مخّطط له "كارثة الشييطت"إسرائيل" ت قر بأن " .26
ب ددد عشددرين عامددًا مددن الغددبابية، أربدد  لجددان تحقيددق ويددالإ روايددات متغدداربة، صددادق : محمددد بدددير

الجدديش اإلسددرائيلي أخيددرًا علددى الحقيقددة التددي تهددّر  منهددا طددوياًل: دكاريددة الشددييطتد فددي لبنددان سددببها 
  كمين مخّطط له مسبقًا أعّدل حز  هللا

د 13سددم ال مليددة السددرية التددي كددان مددن المفتددرض أن تنفدديها وحدددة دشددييطت دأغنيددة الصفصددا د هددو ا
قدر  بلددة أنصدارية الجنوبيدة، وكدان هددفها زر  عبدوات  1997أيلوإ  5التاب ة للجيش اإلسرائيلي، ليإ 

 جنديًا  16ناسفة غد هد  تاب  للمقاومة  تألفت القوة المنفية من 
جندددديًا  صدددّنفت  12عبدددوات غددددها وأودى بحيددداة  وخدددالإ سددديرها نحدددو الهدددد  وق دددت فدددي كمدددين فّجدددر

إسرائيإ الحادية بددالكاريةد، لكن مالبساتها بقيدت حتدى األمدس القريد  للدزًا، وتحدوإ إلدى موغدو  ندزا  
 بين األسلحة المختلفة للجيش اإلسرائيلي، ال سيما سالح البحرية وش بة االستخبارات 
 13/5/2017، األخبار، بيروت

 
 قراطية والسالمو وأبعد عن الديم "اليمين"اإلسرائيليون الجدد أقرب للدين و دراسة إسرائيلية: .27

وديددد  عدددواودة: يكشددد  بحدددإ جديدددد فدددي إسدددرائيإ أن فئدددة الشدددبا  فيهدددا اليدددوم أكيدددر تددددينا  –الناصدددرة 
ويمينية، وأقإ ليبرالية وتفاةال، ويةمنون أقدإ بمةسسدات الدولدة وهدم أقدإ قلقدا مدن شدب  الطائفيدة، لكدنهم 

ن بأن الخال  األكير خطدرا فدي إسدرائيإ هدو ياك بدين اليهدود وبدين الفلسدطينيين فيهدا  وي در  مقتن و 
( أنفسهم كيمينيين وبحاإ الخيار بين الديمقراطية وبين 15-18( والشبيبة  21-24من الشبا    67%

ةاإ منهم أنه قبإ س %74منهم يختارون الخيار األخير  في المقابإ يرى  %82احتياجات األمن ف ن 
 داإلرها د والتربية ف ن السةاإ األهم اليي على الحكومة م الجته هو غالء الم يشة 

وردا على السةاإ عن التهديد األخطر على اإلسرائيليين لم يشر الشبا  اإلسرائيليون للتصدعات بدين 
للتصدددد   اليمدددين وبدددين اليسدددار أو بدددين المتددددينين وال لمدددانيين أو بدددين الشدددرقيين واللدددربيين بدددإ أشددداروا

 ( %17الحاصإ م  فلسطينيي الداخإ  
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 1998والدراسة، التي أنجزها م هد دماكرود لالقتصاد السياسي ويكررها مرة كدإ سدت سدنوات بددء مدن 
بهددد  المقارنددات بددين األجيدداإ وفحدد  المواقدد  الشخصددية واالجتماعيددة والقوميددة، توهددر بوغددوح أن 

يقتر  للددين وهدم أقدإ تفداةال حيداإ مسدتقبإ إسدرائيإ: ال الجيإ اإلسرائيلي الصاعد ينحو بقوة لليمين، و 
 ييق بالقيادات، أو المحاكم وبقية مةسسات الدولة لكنه راغ  جدا باالنتماء 

 13/5/2017القدس العربي، لندن، 
 

صابة العشرات برصاص االحتالل .28  استشهاد فلسطيني وا 
صابة  خرين في أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشه :ميرفت صادق - رام هللا اد شا  وال

مواجهات بقرية النبي صال  غر  مدينة رام هللا في الغفة اللربية، فيما أصي  ال شرات بمواهرات 
وأفادت المصادر الطبية بأن  خرجت نصرة لألسرى المغربين عن الط ام في منطقة نابلس شماال 

النار عليه في مواجهات  عاما( استشهد ب د إطالق قوات االحتالإ 23الشا  سبأ نغاإ عبيد  
شهدتها قرية النبي صال  غر  رام هللا، ولم تفل  محاوالت إنقايل في مستشفى سلفيت القري  من 

 القرية 
وقالت الناشطة مناإ التميمي للجزيرة نت إن قوات االحتالإ قم ت مواهرة في قرية النبي صال  

لقت الرصا  الحي باتجال يوما، وأط 26خرجت لدعم األسرى المغربين عن الط ام مني 
المتواهرين مما أدى إلى إصابة أرب ة منهم واستشهاد الشا  عبيد، إلى جان  إصابة عدد كبير 

 بحاالت اختناق جراء مهاجمتهم بقنابإ اللاز الكييفة 
وقاإ الهالإ األحمر الفلسطيني إن جنود االحتالإ احتجزوا إحدى سيارات اإلس ا  التاب ة له في 

 صال  وحاولوا اعتقاإ أحد المصابين من داخلها قبإ السماح لها بنقله إلى المستشفى  قرية النبي
متواهرا بالرصا  الم دني الملل   16من ناحية أخرى، أعلنت المصادر الطبية أيغا إصابة 

بالمطاط ونحو ياليين  خرين بحاالت اختناق شديدة خالإ مواجهات شهدتها قرية بيتا جنو  مدينة 
 ا إلغرا  األسرى نابلس دعم

 12/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 المضربين  األسرىيتعمد عرقلة التفاوض مع  "إسرائيل"ر: المستوى السياسي في قراقع يحذّ   .29
والمحررين، عيسى قراق ، في تصري  لد  األسرىقاإ رئيس هيئة شةون : علي سمودي -جنين 

، جل اد الداخلي األمناليي يميله وزير  رائيلياإلسالمستوى السياسي  إندالقدسد مساء يوم جم ة، 
، وهو يرفض األسيرةمن كوادر الحركة  اإلغرا مفاوغات م  قادة  أي أماميغ  عقبات أردان، 
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، عالوة على رفغه المطلق إغرابهميقوم هةالء بفك  أنقبإ  األسرىمفاوغات م   أي إجراء
المغربين  األسرىتريد إعدام  إسرائيإ إنق  دوقاإ قرا مروان البرغويي  األسيرللتفاوض م  القائد 

المتواصإ عن الط امد، محمال  إغرابهميوما على  27اليين دخلوا مرحلة الخطر الشديد ب د مرور 
 قد تنجم عن يلك  أخرىتداعيات  وأي األسرىكامإ المسةولية عن حياة هةالء  اإلسرائيليةالحكومة 

 12/5/2017القدس، القدس، 
 

 الجنائيين حه" يتعّرضون ألساليب تنكيلية واتهام إدارة "ايشل" باحتجاز المضربين في أقساماألسرى في "نف .30
أفادت اللجنة اإلعالمية إلغرا  الحرية والكرامة، بأن األسرى المغربين : فادي أبو س دى -رام هللا 

يهم في سجن نفحة يت رغون ألسالي  تنكيلية تصإ إلى حد االعتداء عليهم بالغر ، للغلط عل
ودف هم إلنهاء إغرابهم  وأوغحت اللجنة عق  زيارة محامي نادي األسير لألسير المغر  سامر 
أبو دياك، من محافوة جنين أن وحدات قم  السجون دالدرورد ودالمتساداد وداليمازد ال تفارق 

 السجن، وهي تقوم ب مليات التفتيش واالقتحامات على مدار الساعة 
دت على عدد من األسرى قبإ أيام بالغر  بال صي ورشهم باللاز ردًا على وأكد أن قوات القم  اعت

عدم تمكن أحد األسرى المغربين من الوقو  عند فح  النوافي  كما أشار إلى أن أي عملية 
احتجاا يقوم بها األسرى يتم نقلهم بمقابلها إلى الزنازين االنفرادية  ولفت إلى انتهاا إدارة السجن 

 سرى المستمرة داخإ السجن، إي ال يستقر أسير في غرفة ألكير من يالية أيام  لسياسة نقإ األ
وأعلنت اللجنة أن إدارة سجن دايشإد ت زإ األسرى المغربين عن الط ام داخإ أقسام للسجناء 
الجنائيين، وسط إجراءات تنكيلية وقم ية تمارسها قوات القم  على مدار الساعة  وأغافت أن 

ر تمكن وألوإ مرة من زيارة األسير المغر  بالإ عجارمة في سجن دايشإد، محامي نادي األسي
 ب د عمليات تنقيإ ت رض لها 

 13/5/2017، لندن، القدس العربي
 

 : أطباء إسرائيليون يشاركون في قمع األسرى المضربين"هيئة شؤون األسرى" .31
عيادات السجون اإلسرائيلية اّتهمت دهيئة شةون األسرى والمحرريند الكوادر الطبية في : الناصرة

بالمشاركة في عمليات القم  التي يت ّرض لها األسرى الفلسطينيون المغربون عن الط ام لليوم الد 
الناصر فروانة، في بيان  وقاإ رئيس وحدة الدراسات والتوييق في الهيئة، عبد على التوالي  26

ن والم تقالت إلى أماكن لقم  صحفي دإن سلطات االحتالإ اإلسرائيلي حّولت عيادات السجو 
األسرى المغربين عن الط ام ووسيلة للتنكيإ بهم والغلط عليهم، وج لت من تقديم ال الا 
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وأوغ  في بيانه الصادر يوم الجم ة، أن هيا السلوك لم يقتصر  للمرغى شرطًا إلنهاء إغرابهمد 
ن ما يشاركهم فيه األطباء اإلسرائيليين على الجنود اإلسرائيليين وال املين في إدارة السجون فحس ؛ دوال

ال املين في عيادات السجون، في تجاوز سافر ألخالقيات و دا  المهنة الطبية، وتحد صارخ لكافة 
وأغا  دالشهادات والم لومات الواردة من السجون تةكد  المواييق الدولية واإلنسانيةد، وفقا لفروانة 
ساءة م املتهم، والغلط النفسي أن األطباء اإلسرائيليين يشاركون في ت ي ي  األسرى المغربين وال

عليهم وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم، كما يشاركون، بشكإ مباشر أو غير مباشر، في محاوالت 
 ابتزازهم ومساومتهم بتقديم ال الا مقابإ إنهاء إغرابهمد 

 12/5/2017، قدس برس
 

 "اإلسالمم السوري و"جيش تحرير معتقلة فلسطينية في صفقة تبادل بين النظا .32
أفاد مراسإ مجموعة ال مإ جنو  دمشق، أن النوام السوري أطلق سراح الجئة فلسطينية : دمشق

د اإلسالمنساء غمن صفقة تبادإ بين النوام السوري ودجيش  يالإكانت م تقلة لديه إلى جان  
  أحد فصائإ الم ارغة المسلحة 

سيدي مقداد،  -لين يوم الخميس عبر حاجز ببيال وفي التفاصيإ أجريت صفقة تبادإ الم تق
سراح رجإ وزوجته يتهمهما بالت اون م  النوام السوري  اإلسالموتغمنت الصفقة اطالق جيش 

 م تقلين  ستةمقابإ اطالق النوام سراح 
 12/5/2017، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 خالل ثالثة أشهرقهم في سجون النظام السوري توثي معتقال  فلسطينيا  تمّ  450: "مجموعة العمل" .33

م تقاًل  450أكد فريق الرصد والتوييق في مجموعة ال مإ من أجإ فلسطينيي سورية أنه ويق 
فلسطينيًا في سجون النوام السوري، ويلك خالإ الحملة التوييقية التي أطلقتها المجموعة لجم  

ووفقًا  تمرت طيلة الشهور اليالإ الماغية أسماء الم تقلين الفلسطينيين في سورية والتي اس
المجموعة ف ن حصيلة الم تقلين الفلسطينيين في سجون النوام السوري قد ارتف ت إلى  إلحصائيات

   م تقاًل ويقتهم المجموعة خالإ السنوات الست الماغية 1,602
 12/5/2017، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 
 



 
 
 
 

 

 21 ص             4287 العدد:        5/13/2017 سبتال التاريخ: 

                                    

 تضر بأسر الشهداء والجرحى؟ هل.. أزمة رواتب السلطة .34
تتخو  أسر الشهداء والجرحى في قطا  غزة ال سيما الُم دمة منها أن يطالها : نسمة حمتو -غزة 

وقط   لمخصصات  %30قط  الروات  اليي بدأت به السلطة الفلسطينية من خصم لمووفيها بنسبة 
 الشئون االجتماعية عن عدد من األسر الم وزة 

ألوغا  الص بة التي ي يشها قطا  غزة من انتشار البطالة والحصار المفروض يأتي يلك في وإ ا
 أعوام واألزمات المتراكمة وأبرزها دقط  الكهرباءد  10مني أكير من 

يدها على قلبها؛ خوفًا من إجراءات جديدة تتخي بهد   -والدة ليالية شهداء -تغ  أم علي القايض 
ة، قائلة:د أوقفنا االعتصام األسبوعي أمام مقر مةسسة الشهداء تغييق الخناق على غزة األيام المقبل

غرا  األسرىد   والجرحى بسب  األوغا  الداخلية من خصم روات  المووفين وال
وأغافت:د صحي  أن الوغ  في غزة ص   ولكننا ش ٌ  جبار؛ القرار اليي اتخيل الرئيس محمود 

أ بال ، ون لنها بال هوادة: لن نتنازإ عن عباس في اآلونة األخيرة بشأن المووفين وغيرهم خط
 حقوقناد 

وال يختل  الوغ  كييرًا لدى الشا  محمد شرا  واليي ي اني من إعاقة جسدية ال يستطي  على 
 إيرها الحركة أو التنقإ إال بص وبة 

عاما( ال اطإ عن ال مإ؛ قاإ لددفلسطيند :د فوجئت بقرار قط  مخصصاتي من دالشئون  25شرا   
أن لي أسرة وأعيش في غرفة م  زوجتي التي  من رغمبالجتماعيةد بيري ة أن والدي موو ، و اال

 ت اني هي األخرى من إعاقة جسدية إال أن يلك لم يشف  لي عند وزارة الشئون االجتماعيةد 
وتحديت مصادر مطل ة أنه سيتم فت  با  التقاعد االختياري لجمي  مووفي السلطة من شهر يونيو 

  ال سكريين، والتقاعد اإلجباري لب ض الفئات من المقبإ
 13/5/2017فلسطين أون الين، 

 
 البدء ببرنامج شعبي جديد لدعم إضراب األسرى .35

أعلنت اللجنة الوطنية إلسناد إغرا  األسرى، عن البدء : عواصم/ عبد هللا التركماني-محافوات
لمستمر عن الط ام، يتغمن ف اليات جديدة في ببرنامج نغالي جديد لدعم إغرا  األسرى ا

، من مواصلة الخميس وحيرت اللجنة في بيان لها نشر يوم محافوات أراغي السلطة الفلسطينية 
لحوة في وإ  أيدولة االحتالإ استهتارها بحياة أسرانا البواسإ وهو ما قد يةدي الرتقاء شهداء في 

، مطالبة المةسسات الدولية بتحمإ إرادتهمفاشلة لكسر الحالة الحرجة وما يت رغون له من محاوالت 
 من خطر الموت  أسراناحياة  إنقادمسةوليتها في 
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السبت بتكيي  التواجد في خيم االعتصام الدائمة في مراكز المدن  يوموسيبدأ هيا البرنامج النغالي 
 لألسرى  إسناداالفلسطينية واالنطالق بمسيرات تجو  شوار  المدن 

األحد فسيشهد تص يدًا ميدانيًا على جمي  نقاط االحتكاك والتماس تنطلق فيه المسيرات أما يوم 
ليسوا وحدهم، حيإ سيكون التجم  لمحافوة رام هللا  األسرى أنالحاشدة إلرساإ رسالة واغحة 

 د اإلسرائيلي إيإوالبيرة عند الساعة الحادية عشرة، يم االنطالق باتجال حاجز دبيت 
نة العتبار يوم االينين يوما للتص يد الميداني في كإ المناطق ونقاط التماس وهو يوم فيما دعت اللج

 تجاري ما بين الساعة الحادية عشرة وهرا وحتى الراب ة عصرا  إغرا 
مقرات اللجنة الدولية  أمامكما خصصت يوم اليالياء لالعتصامات الحاشدة في كافة المحافوات 

 عشرة وهرا للغلط لتحمإ مسةولياته تجال أسرانا  الساعة الحادية األحمرللصلي  
فهو يوم للمسيرات الحاشدة في مراكز المدن بمشاركة االتحادات الش بية والنقابات  األرب اءأما يوم 
 المتحدة للتجم  الساعة الحادية عشرة  األمموالمةسسات كافة تنطلق نحو مقرات  واألطرالمهنية 

والمدن  األريا د النوعي والشامإ في جمي  المناطق في وعن يوم الخميس فهو يوم التص ي
 والمخيمات الباسلة بمشاركة طالبية وشبابية متميزة ومةيرة على جمي  نقاط التماس م  االحتالإ 

أما الجم ة فسيشهد غغبًا ش بيًا عارمًا في وجه االحتالإ تقام فيه الصلوات في الساحات ال امة 
  األبطاإلألسرى  إسنادايها نقاط التماس بوابات السجون تشت إ ف وأمام

 13/5/2017فلسطين أون الين، 
 

 فقها مازن ارتياح في غزة بعد التعرف على قاتل .36
م  إعالن حركة حماس إلقاء القبض  -على وسم #مازن_فقها-تفاعإ رواد التواصإ االجتماعي 

يم على زن التي كان تخيّ  أجواء الحمن رغم بالو  على قاتإ القيادي في كتائ  القسام مازن فقها 
القطا  ب د فقدان شخصية بارزة في ساحة المقاومة اإلسالمية، ف ن مالم  البهجة والسرور ارتسمت 
على الوجول ب د اإلعالن عن إلقاء القبض على قاتله، وهو ما ان كس صدال في مواق  التواصإ 

 االجتماعي 
 12/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 قرار توسيع رقعة الصيدمن رغم بالتواصل استهداف الصيادين قوات االحتالل  .37
غزة: شنت قوات االحتالإ اإلسرائيلي اعتداء جديدا استهد  صيادين خالإ رحلة عملهم اليومية، 
قبالة سواحإ قطا  غزة، في الوقت اليي قللت فيه نقابة الصيادين من أهمية القرار اإلسرائيلي 

 لصيد أمام سواحإ القطا ، بسب  المغايقات اإلسرائيلية األخير، القاغي بتوسي  رق ة ا
وقاإ صيادون إن زوارق االحتالإ اإلسرائيلي، هاجمتهم أمس الجم ة، بنيران أسلحتها الرشاشة، 

وأجبر  خالإ عملهم قبالة بحر شماإ قطا  غزة، دون أن يبل  عن وقو  إصابات في صفوفهم 
رة المنطقة، خشية ت رض حياتهم لخطر اإلصابة أو االستهدا  اإلسرائيلي الصيادين على ملاد

 االعتقاإ 
جاء يلك ب د أن قللت نقابة الصيادين من أهمية القرار اإلسرائيلي بتوسي  مساحة الصيد قبالة 

 شواطئ غزة، التي اتخيتها إسرائيإ قبإ أيام 
أمياإ بحرية في وأكدت نقابة الصيادين أن قوات االحتالإ تسم  للصيادين بالصيد لمسافة أرب ة 

 بحر مدينة غزة والشماإ، ورغم ياك يت رض الصيادون في هيل المنطقة لمالحقات يومية 
 13/5/2017، لندن، القدس العربي

 
 ف حقوقك خالل االعتقال وطالب بها"عر  ا" في فلسطين:الحركة العالمية للدفاع عن األطفال  .38

في فلسطين، المرحلة اليالية من حملة دأعر  رام هللا: أنهت الحركة ال المية للدفا  عن األطفاإ 
حقوقك خالإ االعتقاإ وطال  بهاد التي تستهد  األطفاإ الفلسطينيين، بالت اون م  وزارة التربية 

عاما بحقوقهم  17و 12والت ليم ال الي  وهدفت الحملة إلى ت ري  األطفاإ اليين تتراوح أعمارهم بين 
م اعتقالهم على يد جيش أو شرطة االحتالإ اإلسرائيلي، التي يج  أن يتمت وا بها في حاإ ت

مدرسة  26ورشة عمإ في  128وشملت المرحلة اليالية من الحملة تنويم  وتمكينهم من المطالبة بها 
حكومية في محافوات: القدس والخليإ وبيت لحم ونابلس وجنين وسلفيت، إغافة لورشة استهدفت 

 ال المية في بيت لحم  أطفاإ فرق الحماية التاب ين للحركة
وتغمنت الورش التي نومها الباحيون الميدانيون في الحركة ال المية للدفا  عن األطفاإ واستهدفت 

من اإلناإ(، توزي  بطاقة م لومات تهد  إلى رف  الوعي  190من اليكور و 3,499  طفالً  3,689
ن الممارسات التي تنطوي على بالحقوق األساسية لألطفاإ التي يمكن في حاإ تطبيقها حمايتهم م

 أسالي  غير قانونية يلجأ إليها المحققون اإلسرائيليون النتزا  االعترافات منهم 
 13/5/2017، لندن، القدس العربي
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 اللجنة القطرية تبدأ المرحلة الثالثة من مدينة حمد بغزة .39
رئيس اللجنة  يصإ س ادة السيد السفير محمد ال مادي: مص   اإلفرنجي ومحمد جماإ -غزة 

القطرية إلعادة اإلعمار، إلى قطا  غزة خالإ أيام، ويلك غمن سلسلة زياراته المستمرة للقطا   
وأفاد مصدر فلسطيني مطل  لددالشرقد أن السفير ال مادي سينفي جولة تفقدية للمشاري  التي تنفيها 

ن يلتقي السفير ال مادي اللجنة القطرية في مختل  محافوات القطا   وتوق  المصدر الفلسطيني أ
خالإ زيارته م  قادة الفصائإ الفلسطينية في غزة، وعلى رأسهم إسماعيإ هنية رئيس المكت  

 السياسي لحركة حماس، باإلغافة إلى لقائه شخصيات فلسطينية رفي ة بالقطا  
مد السكنية تواصإ اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة أعماإ المرحلة اليالية من مدينة الشيخ ح كما

عمارات سكنية جديدة في المدينة، غمن المرحلة اليالية  سب بلزة، حيإ بدأت األعماإ إلنشاء 
 منها 

 12/5/2017الشرق، الدوحة، 
 

  دول عربية غدا   ستض في فيلم يوثق مشاهد من حرب غزة ي عر   .40
أن الفيلم الويائقي محمد البكاي: أعلنت دار السينمائيين الموريتانيين، مساء الخميس،  -نواكشوط 

دوإ عربية بالتزامن م   أرب ةالفلسطيني دإس ا د، سي رض غدا األحد، في ال اصمة نواكشوط و 
 عرغه الرئيسي في مهرجان سينمائي في قطا  غزة 

وأوغحت دار السينمائيين، في بيان أن فيلم دإس ا د اليي يتناوإ وقائ  الحر  اإلسرائيلية األخيرة 
ة، سي رض في مصر والملر  وموريتانيا وتونس واألردن، بالتزامن م  عرغه ( على غز 2014 عام 

 ت غ(  16:00بتوقيت فلسطين   19:00األساسي في غزة، غدا األحد، الساعة 
 8وي رض الفيلم الويائقي، للمخرا الفلسطيني الشا  محمد الجبالي، مشاهد من الحر  اإلسرائيلية  

 (، التقطها المخرا أيناء مرافقته لطاقم مس فين 2014أغسطس/     28يوليو/ تموز إلى 
ويأتي ال رض غمن عروض تنومها الشبكة ال ربية ألفالم حقوق اإلنسان في خمس دوإ عربية 
دعما لمهرجان دالسجادة الحمراءد، اليي افتت  ف الياته في غزة، في وقت الحق من أمس، ويستمر 

 أيام  خمسةعلى مدار 
 13/5/2017، القدس العربي، لندن
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   الطراونة يدعو إلى ضرورة الحشد إليجـاد حـل للقضيــة الفلسطينيــة .41
بحإ رئيس مجلس النوا  عاط  الطراونة في ال اصمة األيرية باكو م  وزير دبتراد:  -باكو 

الخارجية األيري المار محمديارو  عددا من القغايا يات االهتمام المشترك وال القات الينائية بين 
 ين البلد
القمة ال ربية انبيق عنها يالية مخرجات  أنكد الطراونة بحغور الوفد النيابي المرافق له، على أو 

رجاعها إلى المرب  األوإ في االهتمام ال ربي، والالجئين  هي: إعادة االهتمام بالقغية الفلسطينية وال
لصاق اإلرها  باإلسال  م اليين يتدفقون إلى األردن خاصة من دوإ الجوار، وال

واست رض مواق  األردن اليابتة والم لنة إزاء اإلرها  والالجئين والقغية الفلسطينية، داعيًا إلى 
غرورة الحشد إليجاد حإ للقغية الفلسطينية، الفتا إلى تطابق الموق  األردني واأليري في هيا 

 الشأن، وفيما يت لق باحترام الشرعية الدولية أيغًا 
 13/5/2017الدستور، عّمان،   

 
 اللبنانية االتصاالت تخرق شبكة "إسرائيل": "أوجيرو" .42

تلقى عدد  11/05/2017أعلنت وزارة االتصاالت اللبنانية وهيئة دأوجيرود في بيان أنه دبتاريخ : بيروت
رقم هاتفي( اتصاالت مشبوهة، من خالإ  10000حو نمن المواطنين في مناطق لبنانية مختلفة  

راق الشبكة الهاتفية من خارا لبنان  وبنتيجة التدقيق الفني تبين أن هيل است ماإ تقنية عالية الخت
يطاليا وسورية وال راق ودوإ أخرى إلى داخإ الشبكة اللبنانية من دون  االتصاالت أتت من فرنسا وال
أن توهر األرقام الحقيقية الصادرة عن هيل االتصاالت، وتم التالع  عمدًا بالرقم اليي يوهر على 

هات  المتلقي ليوهر وكأن مصدرها شبكة الهات  اليابتد  وقالت: دمن هنا، ن تقد أن ال دو شاشة ال
اإلسرائيلي هو وراء هيل االتصاالت المشبوهة التي سبق أن حصلت في ال دوان اإلسرائيلي عام 

 د 2006
بها  وأكدت أنها دتواصإ التحقيق في هيل الم طيات لم رفة كامإ حيييات هيل القرصنة التي قام

ال دو اإلسرائيلي والتخاي التدابير واإلجراءات الفنية الالزمة لمن  تكرار هيا األمر، وسيتم إطال  
الحكومة اللبنانية والرأي ال ام اللبناني من الوزارة وأوجيرو على كإ المستجدات والم لومات التي 

 تتوصإ إليهاد 
 13/5/2017الحياة، لندن، 
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 الفلسطينية أولوية األولويات في المنطقة  القضيةأبو الغيط: معالجة  .43
أكد األمين ال ام للجام ة ال ربية أحمد أبو الليط فدي نددوة جدرت فدي دالم هدد  :سمير ناصي  –لندن 

الملكدي للشدةون الدوليدةد فدي لنددن دتشداتهم هدداوسد أن م الجدة الوغد  فدي فلسدطين يجد  أن يتصدددر 
وفددي ردل علددى سددةاإ طرحتدده  ا فددي الشددرق األوسددط قائمددة األولويددات فددي القغددايا المطلددو  م الجتهدد

محاورته في هيا اللقاء البارونة اليزابيإ سايمونز حوإ هيا الموغو  مشيرة فيه إلى أن قغايا أخدرى 
يبدو أنها تشكإ االهتمام األوإ على حسا  القغية الفلسطينية وما إيا كدان هديا األمدر مفيدداق   قداإ 

مسدددةولين فدددي دوإ ال دددالم ال ربدددي  كدددان وزيدددرًا لخارجيدددة مصدددر( كندددا ك 2011أبدددو اللددديط: دحتدددى عدددام 
نتحددددإ عدددن قغددددايا وقددد  االسدددتيطان فددددي فلسدددطين ووغددد  غددددوابط لددده وعدددن كيفيددددة إنشددداء الدولددددة 
الفلسطينية وعن إحداإ تقدم وتحقيق حإ عادإ في فلسطين، وفجأة تحولت األنوار إلدى جهدة أخدرى 

ال: دالدرئيس األمريكدي دونالدد ترامد  قداإ إنده يسد ى ووغ ت القغدية الفلسدطينية جانبداد  وأغدا  قدائ
إلددى حددإ شددامإ وواسدد  للوغدد  فددي فلسددطين، لننتوددر ونددرى مددايا سدديتحقق، ولكددن برأيددي الخددا  إن 
إسرائيإ ليست متحمسة للتوصإ إلى حإ يرغي الجمي : وأتمنى أن تغلط أمريكا عليها لدف ها نحو 

لوغ  سيستمر في االنفجار فدي ال دالم ال ربدي علدى التوصإ إلى هيا الحإ وعدم االطمئنان إلى أن ا
 حسا  القغية الفلسطينية ولج إ إسرائيإ تحترم الحلوإ التفاوغية الجدية وال ادلةد 

ولدى سةاله عن مايا ب مكان بريطانيدا أن تف لده لتحقيدق طموحدات وتطل دات الشد   الفلسدطيني، قداإ 
حتفداإ بمئويدة دوعدد بلفدورد، ألن ميدإ هديا االحتفداإ أبو الليط إن أوإ ما يمكنها أن تف له هو عدم اال

سييير مشاعر سلبية كييرة وليس هناك غرورة دلزيادة الطين بلةد، كما يقوإ الميإ، فهيا األمر يوس  
 الجرح ال ميق لدى الفلسطينيين ويش رهم بالمزيد من اإلهانة 

 13/5/2017القدس العربي، لندن، 
 

 مع المحافظة على تفوق "إسرائيل" مليار دوالر بمئةودية للسعصفقة أسلحة لبيت األبيض: ا .44
قدداإ مسددةوإ كبيددر بالبيدت األبدديض يددوم الجم ددة إن الواليددات المتحدددة علددى أحمددد صددبحي:  –واشدنطن 

مليددار دوالر ويلددك قبددإ  100وشددك اسددتكماإ سلسددلة مددن صددفقات األسددلحة للسدد ودية تزيددد قيمتهددا عددن 
 ترام  القيام بها للرياض أسبو  من زيارة ي تزم الرئيس دونالد 

وأغددا  المسددةوإ الدديي تحدددإ لرويتددرز شددريطة عدددم نشددر اسددمه إن هدديل الحزمددة قددد تزيددد فددي نهايددة 
مليار دوالر خالإ عشدر سدنوات لمسداعدة السد ودية علدى ت زيدز قددراتها الدفاعيدة فدي  300األمر عن 

 ي النوعي على جيرانها الوقت اليي تواصإ فيه الحفاو لحليفتها إسرائيإ على تفوقها ال سكر 
 13/5/2017وكالة رويترز لألنباء، 
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 إفريقي مشترك لدعم القضية الفلسطينية ومساندة األسرى - عربيتحرك  .45
يم ن رئيس البرلمان ال ربي، مش إ بن فهم السلمي، الموق  التاريخي اإلفريقدي تجدال القغدية  القاهرة:

ة دولتدددده المسددددتقلة وعاصددددمتها مدينددددة القدددددس الفلسددددطينية وكفدددداح الشدددد   الفلسددددطيني، مددددن أجددددإ إقامدددد
الشدددرقية، وفدددق قدددرارات الشدددرعية الدوليدددة  وقددداإ السدددلمي إنددده اتفدددق ونويدددرل روجدددي نكدددودو دانددد ، رئددديس 
برلمدددان عمدددوم إفريقيدددا، علدددى التحدددرك المشدددترك مدددن أجدددإ الددددف  بمسدددار إرسددداء سدددالم قدددائم علدددى حدددإ 

 ة القدس الشرقية الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدين
وأصددددر االتحدددادان بياندددًا مشدددتركًا عقددد  مباحيدددات جدددرت بينهمدددا فدددي ختدددام اجتماعدددات الددددورة الراب دددة 
للبرلمددان اإلفريقددي التددي عقدددت بمدينددة دبميدرندددد بجنددو  إفريقيددا، جددرى فيهددا بحددإ مسددتجدات القغددية 

ليدة والسد ي إلدى ترسديخ نودام فصدإ الفلسطينية، انتقدا فيه إم ان دإسدرائيإد فدي التنكدر اللتزاماتهدا الدو 
عنصددري تجلددى علددى وجدده الخصددو  فددي ت املهددا الالإنسدداني مدد  األسددرى الفلسددطينيين، وعبددرا عددن 
إشادتهما القوية بكفاح وصمود قيدادة وشد   فلسدطين، وشدددا علدى مطالبدة دإسدرائيإد بداحترام القدوانين 

 الدولية في الت امإ م  األسرى الفلسطينيين  
 13/5/2017رقة، الخليج، الشا

 
 للمشاركة في االحتفال اليهودي في كنيس الغريبةيتوافدون مئات اليهود التونسيين واألجانب  .46

بدأ مئات اليهود التونسيين واألجاند  أمدس، احتفداالتهم السدنوية فدي : محمد ياسين اجالصي –تونس 
 داللريبةد جنو  تونس وسط إجراءات أمنية مشددة 

ونسية مني صباح أمس، توافد مئات اليهود التونسيين واألجان  للمشاركة في وشهدت جزيرة دجربةد الت
االحتفدداإ اليهددودي فددي كندديس اللريبددة، وهددو أحددد أقدددم الم ابددد اليهوديددة فددي أفريقيددا، والدديي ستتواصددإ 

 طقوسه إلى منتص  أيار  مايو( الجاري 
ن جنددو  شددرق( علددى الطددرق وانتشددرت الوحدددات األمنيددة وال سددكرية فددي جزيددرة جربددة  محافوددة تطدداوي

الرئيسددية للمدينددة وطريددق المطددار وُأقيمددت حددواجز التفتدديش علددى مددداخإ الجزيددرة، إغددافة إلددى تشددديد 
 الرقابة على داللريبةد و دالحارةد  الحي اليهودي القديم( وتأمين مواك  الزوار اليهود 

، إن أكيدر مدن ألد  يهدودي وقاإ رئيس الطائفة اليهودية في تونس بيريز الطرابلسي للصدحافيين أمدس
من تونس ومدن ب دض الددوإ األوروبيدة سيشداركون فدي احتفداالت اللريبدة، مشديرًا إلدى أن هديا الموسدم 
سددددديكون مميدددددزًا مدددددن حيدددددإ عددددددد المشددددداركين ومدددددن حيدددددإ الوفدددددود اإلعالميدددددة األجنبيدددددة والشخصددددديات 

 الديبلوماسية والدينية 
 13/5/2017الحياة، لندن، 
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 لدعم األسرى روايتهة خاصة بفلسطين من روائي جزائري يطلق طبع .47
أطلق الروائي الجزائري واسيني األعرا، مساء الخميس، طب ة خاصدة مدن روايتده دنسداء : رامي حيدر

 كازانوفاد، ويلك في متح  محمود درويش في مدينة رام هللا 
لطب ة لدعم وكت  على غال  الرواية األمامي دطب ة خاصة بفلسطيند، وقد تبر  األعرا بري  هيل ا

 األسرى األدباء في سجون االحتالإ اإلسرائيلي 
وهيل المرة هي الياليدة التدي يقدوم فيهدا الروائدي الجزائدري الم درو  بدالتبر  بريد  بيد  روايدة مدن رواياتده 

 لدعم األسرى األدباء في فلسطين 
ن القطدددد  صددددفحات مددد 510الروايدددة صددددادرة عدددن دار األهليددددة للنشدددر والتوزيدددد  فدددي األردن، وتقدددد  فدددي 

المتوسددط، وصددمم غالفهددا الشدداعر زهيددر أبددو شدداي ، ولوحددة اللددال  كانددت للفنددان اإليطددالي جونايددان 
 كالوجي 

 12/5/2017، 48عرب 
 

 خالل زيارته حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره سيعلنترامب : "القدس" .48
األميركي، دونالد الرئيس  أنعلمت دالقدسد من مصادر مقربة من البيت األبيض أمس، : رام هللا

ترام ، ي تزم اإلعالن عن دعمه إلقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحق الفلسطينيين في تقرير 
سرائيإ، فيما أبل  فريق ترام  لمباحيات السالم المتوق ة  مصيرهم، خالإ زيارته المرتقبة لفلسطين وال

يقودل محامي الرئيس جيسون بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي تحت الرعاية األميركية، اليي 
غرينبالت، ب شرا  صهر ترام ، جاريد كوشنر، الحكومة اإلسرائيلية أن الرئيس األميركي ينور إلى 

الصرا  قابإ للحإ  هيا بينما أكدت مصادر  أنعملية استئنا  مفاوغات السالم بجدية، وي تبر 
ن اليهوإ والصدمة من الخطوات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ي يش حالة م أنإسرائيلية أمس 

المتسارعة التي يقوم بها الرئيس األميركي في إطار مساعيه لتحقيق سالم شامإ في المنطقة، خاصة 
استقباله الحافإ للرئيس محمود عباس، والقمة األميركية ال ربية اإلسالمية، التي سيشارك فيها 

ن ترام  ي د له فخا سياسيا وتصورا الجاري، حيإ يتخو  نتنياهو من أن يكو  21بالس ودية في 
   شامال للحإ دون علمه استنادا إلى مبادرة السالم ال ربية

 13/5/2017القدس، القدس، 
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 بتجنب مواجهة ترامب "إسرائيل" ينصحفريدمان  .49
أكد السفير األمريكي الجديد في إسرائيإ ديفيد فريدمان اليي يتوق   :فادي أبو س دى -رام هللا 

تإ أبي  لتسلم مهامه يوم االينين المقبإ، أن الرئيس دونالد ترام  عازم على تقديم  وصوله إلى
اإلسرائيلي، نافيًا وجود أي مخطط ل قد لقاء  -مبادرة سياسية للتوصإ إلى حإ للصرا  الفلسطيني

ة الحالي  ونص  اإلسرائيليين بغرور  أيار ياليي خالإ زيارته للمنطقة في األسبو  األخير من مايو/
الت اون م  المبادرة السياسية التي سيطلقها والمساعدة في إنجاحها، وتجن  المواجهة م ه ومساعدته 

 على تنفيي سياساته في الشرق األوسط 
وحس  صحيفة دهآرتسد اإلسرائيلية، ف ن تصريحات فريدمان جاءت خالإ محاديات م  دبلوماسيين 

ة ترام  للمنطقة، ف ن الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني ومسةولين إسرائيليين  وقالت إنه دم  قر  زيار 
يحاوالن فهم ما سيطرحه ترام  من مبادرة سياسية، إال أن الرئيس األمريكي ال يمتلك حتى اآلن 
خطة منومة إلطالق عملية السالم، ولكن لديه ال ديد من االقتراحات ويمتلك الطموح والحماس 

 إلحداإ اختراق تاريخي بالوصوإ التفاق شامإد  وال زم على دف  عملية السالم قدماً 
 13/5/2017، لندن، القدس العربي

 
 "إسرائيل"تقرر مقاطعة  النرويجكبرى نقابات  .50

الية في النرويج على مقاط ة إسرائيإ بشكإ كامإ من أجإ تحقيق حقوق وافقت كبرى النقابات ال مّ 
ام عدة نقابات كبرى عبر ال الم بنفس الفلسطينيين في إطار القانون الدولي، في خطوة تتب  قي

وحّيت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاط ة قرار كونفدرالية ال ماإ النرويجية بمقاط ة  اإلجراء 
واعتبرت اللجنة هيا القرار انتصارا،  إسرائيإ التي تشمإ المجاالت االقتصادية واليقافية واألكاديمية 

 ة النرويجية لتحويإ القرار إلى خطوات عملية وقالت إنها ستس ى للتنسيق م  النقاب
يرلندا قد استجابت لدعوة اللجنة  وكانت عدة نقابات كبرى في جنو  إفريقيا والبرازيإ وكندا وال

 الفلسطينية بمقاط ة إسرائيإ، باعتبارها وسيلة للغلط من أجإ استرجا  الفلسطينيين لحقوقهم 
 12/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 يصّوت لدعم إضراب األسرى البرتغاليالبرلمان  .51

يوم الجم ة، على قرار دعم وتأييد إغرا  األسرى في سجون ، صّوت البرلمان البرتلالي في جلسته
االحتالإ، ب قرارل مشرو  بيان التصويت التغامني م  األسرى، والمقدم من الحز  الشيوعي، حز  

 كتلة اليسار، وحز  الخغر 
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دعم إغرا  األسرى بأغلبية عدد األصوات من األحزا  الميكورة أعالل حيإ تم نجاح مشرو  قرار 
 امتنا الديمقراطي والحز  المسيحي الديمقراطي غد مشرو  القرار و  االشتراكيحيإ صوت الحز  

 الحاكم عن التصويت  االشتراكيالحز  
لتأكيد على موق  أكد مشرو  القرار، على تأييد إغرا  األسرى في سجون االحتالإ اإلسرائيلّي، وا

قامة دولة فلسطينية حّرة ومستقلة، بناء على قرارات القانون والشرعية  البرتلاإ لصال  حّإ الدولتين، وال
دانة االنتهاكات المستمرة  الدولية  وأشار ن  البيان إلى دعم وغ  األسرى في سجون االحتالإ، وال

م للمطالبة بحقوقهم التي يكفلها بحقهم، والوقو  م هم ودعمهم في اإلغرا  المفتوح عن الط ا
القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جني  الراب ة الخاصة بم املة أسرى الحر ، والقانون الدولي 

 اإلنساني 
 12/5/2017القدس، القدس، 

 
  بلديات تقرر رفع العلم الفلسطيني على مبانيها ثالث: إيرلندا .52

دّية، بينها ال اصمة دبلن، رف  ال لم الفلسطيني قررت يالية بلدّيات ايرلن: نجي  فراا -بيت لحم 
  69على مبانيها، تزامنًا م  إحياء الفلسطينيين ليكرى النكبة الد

وقاإ صالح عجارمة مدير مركز دالجئد في مخّيم عايدة ببيت لحم، لد دالقدسد، إّن البلديات اليالإ 
إلى أّن صاح  االقتراح هو جون  ، مشيراً إيرلنداهي: ال اصمة دبلن، وساليجو ودونيلوإ، شماإ 

، اإليرلنديينليون  عغو في مجلس بلدية دبلن(، وقد أبلله بالخطوة الرمزية التي تهد  الطال  
 على م اناة الفلسطينيين اليومّية في وإ االحتالإ اإلسرائيلي 

وكير، وكانت صحيفة ديدي وت أحرونوتد ال برية، قد قالت بأن سفير إسرائيإ في إيرلندا، زئي  ب
ب إ برسالة إلى أعغاء المجلس البلدي قبإ اتخاي القرار، في محاولة إلقناعهم بم ارغة االقتراح، 
وادعى في رسالته أن الحديإ هنا يدور عن دقرار مشحون من الناحية السياسية يةكد توجهًا منحازًا 

 وأحادّي الجان  نحو الصرا د 
د يرف  بموجبه ال لم الفلسطينّي واإلسرائيلّي، لكن واقترحت عغو البلدية،  ن فايني، دحاًل وسطاً 

  11عغوا مقابإ  43االقتراح رفض بلالبية 
 12/5/2017القدس، القدس، 
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 ية" لبنة أخرى في مبنى األبرتهايددقانون "الدولة اليهو  .53
 سليمان أبو إرشيد 

األوإ لم يقم بتهجيدر  الفرق بين االست مار االستيطاني في جنو  أفريقيا ونويرل في فلسطين، هو أن
السددكان األصددليين ولهدديا السددب  داغددطرد إلددى تأسدديس نوددام فصددإ عنصددري دأبرتهايدددد ليددتمكن مددن 
فددرض حكددم األقليددة المهدداجرة والمسددت مرة علددى األغلبيددة الباقيددة فددي وطنهددا، فددي حددين اعتمددد المشددرو  

تطهيدر عرقدي حولدت  الصهيوني في فلسطين علدى اقدتال  وتهجيدر أهدإ الدبالد األصدليين عبدر عمليدة
األقليددة المسددت مرة إلددى أغلبيددة وقدديفت بلالبيددة الفلسددطينيين إلددى خددارا حدددود الدولددة، ولدديلك تمكددن مددن 

 تأسيس نوام دديمقراطيد يفاخر به نورائه من حاالت االست مار الكولونيالي القليلة 
وم لنددة أيغددا عددام  المفارقددة أن نوددام األبرتهايددد فددي جنددو  أفريقيددا تأسددس وتحددوإ إلددى سياسددة رسددمية

، ب د أن تسلم مقاليد الحكم الحز  الوطني اليميندي األفريكداني األبديض، الديي نقدش علدى رايتده 1948
استمرار سيطرة ال رق األبيض على البالد واالستيالء على أراغي السدكان األصدليين مدن خدالإ سدن 

 د األصليين قوانين عنصرية تقوم على أساس تفغيإ المست مرين البيض على أهإ البال
خدالء السدود مدن غالبيدة منداطق الدبالد  ن كان المسدت مرون فدي جندو  أفريقيدا قدد مارسدوا التطهيدر وال وال

فقدط مددن أرض جندو  أفريقيددا  %13وحصدرهم فدي م ددازإ غيدر متصددلة جلرافيدا دبانتسدتوناتد، شددكلت 
هم ولم يقوموا باقتالعهم التاريخية، ف نهم كانوا أرحم من الحركة الصهيونية بأن أبقوا عليهم داخإ بالد

 من وطنهم والقي  بهم إلى خارا الحدود 
ل دددددت بهددددديل الطريقدددددة إشدددددكالية األغلبيدددددة واألقليدددددة وصدددددار ب مكانهدددددا تأسددددديس نودددددام حكدددددم  الصدددددهيونية حن

الم درو  بقددرار التقسديم، والديي طالد  بددأن  181دديمقراطديد، وفدق مدا ند  عليدده قدرار األمدم المتحددة 
من  حقوق إنسان لكإ مواطن كاملة ومتساوية لكإ إنسان، دون تمييدز فدي الددين تلتزم الدولة ال تيدة ب

وال ددرق والجددنس، واغدد ة تددأمين تلددك الحقددوق وحمايتهددا دسددتوريا كشددرط للنوددر ب يجددا  لغددم الدولددة 
 ال تيدة للمنومة الدولية التي ستراق  بنفسها تنفيي هيا االلتزام  

ي مقاإ نشرل في دهآرتسد مةخًرا، إلى نتيجة أن الفصإ في هيا السياق يخل  الكات     ميخائيإ ف
اليي يتحدإ عن الحقوق في وييقة استقالإ إسرائيإ  واليي طالما فاخرت به( هو فصدإ إجبداري ولدم 
يدددأت بسدددب  الطبي دددة الديمقراطيدددة للدولدددة أو بكدددرم أخدددالق مةسسددديها، بدددإ اسدددتجابة الشدددتراطات األمدددم 

قسيم والتي كان سيتوق  عليها قبوإ إسرائيإ أو عدم قبولها في المتحدة المنصو  عليها في قرار الت
 األمم المتحدة 

لم تستط  استخدامه خالإ احتالإ عام  1948إال أن الموديإ اليي استخدمته الحركة الصهيونية عام 
، فبددالرغم مددن تهجيددر مئددات اآلال  مددن الغددفة اللربيددة وقطددا  غددزة والجددوالن، إاّل أن اللالبيددة 1967
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، وشددكلت وال زالددت مشددكلة 1967ى بقيددت فددي المندداطق الفلسددطينية التددي احتلتهددا إسددرائيإ عددام ال ومدد
سياسدددية وديملرافيدددة أعاقدددت تنفيدددي مخططهدددا فدددي توطيدددد مشدددروعها الكولونيدددالي علدددى كامدددإ فلسدددطين 

 التاريخية 
، نشددأت فدددي الغددفة اللربيدددة أقليددة اسدددتيطانية، تسدد ى إلدددى 67وب ددد مدددرور نصدد  قدددرن علددى احدددتالإ 

لهيمنة على أغلبية سكانية بقوة االحتالإ وعبر  لّيدات وتشدري ات تفغديلية شدكلت، إلدى جاند  تحدوإ ا
مدا كدان يفتددرض أن يكدون بالنسددبة للفلسدطينيين خشددبة القفدز باتجددال الدولدة، أمددر واقد  دائددم، بددا وكأندده 

ياتي بالقددر الديي صمم مسبقا ليشكإ بنية تحتية لنوام أبرتهايد، واق  فيه مدن فلسطينية تتمت  بحكم 
يسدم  بده االحدتالإ،  ال تواصدإ جلرافددي بينهدا يددخلها سدكانها عبددر بوابدات وحدواجز االحدتالإ، بينمددا 
يسدددرح المسدددت مرون البددديض  المسدددتوطنون( ويمرحدددون تحدددت حراسدددة الجددديش اإلسدددرائيلي فدددي غالبيدددة 

 التي ت ر  بالمنطقة ا(  %60مساحات األرض  أكير من 
سددلطان الجدديش( باإلغددافة إلددى غالبيددة األرض، علددى جميدد  المددوارد الطبي يددة تلددك األقليددة تسددتولي  ب

والفغاء والمداخإ والمخارا والممرات الحيويدة وتدتحكم بتفاصديإ حيداة الفلسدطينيين فدي هديل الم دازإ، 
بينمددا تمددارس بشددكإ مباشددر وعبددر أدوات و ليددات دولتهددا الكولونياليددة دتطهيددر عرقدديد شددبيه هدديل المددرة 

لدديي مددورس فددي جنددو  أفريقيددا بهددد  دتنويدد د المنطقددة ا مددن الفلسددطينيين وحشددرهم فددي بددالتطهير ا
 الم ازإ المخصصة لهم 

فددي جنددو  أفريقيددا، أيًغددا، اعترفددت حكومددة الفصددإ ال نصددري بالبانتسددتونات كأقدداليم مسددتقلة، بحيددإ 
قيدت تحدت يكون لكإ منطقة رئيس من الش   األصلي وعلم ونشيد وطني، لكن هديل البانتوسدتونات ب

سدديادة الحكومددة المركزيددة لدولددة جنددو  أفريقيددا، ت تمددد عليهددا بشددكإ كامددإ فددي الجاندد  المددالي، وفددي 
ال القات الخارجية، وقد ُوغ ت لكدإ بانتوسدتان أجهدزة أمنيدة أيغدا، ووفدت الجدزء الكبيدر مدن أهاليهدا 

 من المستوطنيند  األفارقة، ليس للدفا  عن أمنهم، بإ للدفا  عن مصال  حكومة األبارتهايد، وأ
نسدددتيكر يلدددك ونحدددن نشددداهد صدددورة طبدددق األصدددإ فدددي الواقددد  الفلسدددطيني، فلدددم يبدددق مدددن أوسدددلو سدددوى 
البانتسددتونات والتنسدديق األمنددي، بينمددا ت مددإ حكومددة اليمددين االسددتيطاني علددى ت زيددز االسددتيطان علددى 

رسداء البنيد ة القانونيدة والسياسددية، األرض وتشدبيك دولدة المسدتوطنين فدي الغدفة اللربيدة بالدولدة األم وال
لمددا قددد نسددميه نحددن بنوددام أبرتهايددد هددو بللددتهم منوومددة قانونيددة تغددمن التفددوق الصددهيوني اليهددودي، 

 حتى في حاإ فقدان األغلبية ال ددية ب د غم الغفة اللربية إلى إسرائيإ 
وام األبرتهايد، لقد عبرت افتتاحية صحيفة دهآرتسد التي اعتبرت دقانون يهودية الدولةد حجر زاوية لن

عددن يلددك بددالقوإ إن أي وغدد  يددتم فيدده صدديانة يهوديددة الدولددة لدديس خددالإ األغلبيددة اليهوديددة، بددإ مددن 
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خددالإ قددانون مميددز يددتم تطبيقدده بقددوة البددوليس، ب ددد تحددوإ اليهددود إلددى أقليددة، هددو غيددر ديمقراطددي ولددن 
 يدوم 

 11/5/2017 ،48عرب 
 

 مؤشرات قانون القومية الصهيوني .54
 يبرهوم جرايس

مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيديدة علدى قدانون مدا يسدمى دإسدرائيإ الدولدة القوميدة للشد   اليهدوديد، 
تحمإ الكيير من المةشرات على تليرات لم تكن واغحة إلى هيا الحد، حتدى عمليدة التصدويت  فهديا 

تهد  القددانون ال نصددري االقتالعدددي، يحوددى بشددبه إجمدددا  صددهيوني علددى بندددودل ال نصددرية التددي تسددد
الش   الفلسطيني في جمي  أماكن تواجدل؛ ولكن في المقابإ، يحمإ في طياته ما هو موغ  خال  
عقائدي جوهري بين التيارات الدينية اليهودية، والصهيونية، وليس واغحا ب د، كي  كان من الممكن 

 تجاوزها 
إ المبددأ، قدانون مدا يسدمى فقد أقر الكنيست يدوم االرب داء الماغدي بدالقراءة التمهيديدة، بم ندى مدن حيد

دإسرائيإ الدولة القوميدة للشد   اليهدوديد، يقصدد فدي ال دالم، مدن منطلدق أن الصدهيونية ت تبدر اليهدود 
 في ال الم ش با، وليس فقط ديانة، وال أساس لهيل البدعة، التي اختلقتها الصهيونية لتبرر وجودها 

هم دإسدددرائيإد، هدددي مكدددان تقريدددر المصدددير ويحددددد القدددانون فدددي بنددددل األوإ أن فلسدددطين، وحسددد  تسدددميت
دللشددد   اليهدددوديد وحددددل، مدددا ي ندددي أوال أن ال حدددق للشددد   الفلسدددطيني فدددي وطنددده  وهددديا يّسدددد بدددا  
المفاوغددات إلقامددة الدولددة الفلسددطينية، وبالتأكيددد ف ندده يسددد البددا  بشددكإ أقددوى أمددام عددودة المهّجددرين، 

قوميدة لهدم  ولكدن بطبي دة الحداإ فد ن شدرعية  مجرد رعايا في وطنهم، ال حقدوق 48ويج إ فلسطينيي 
 وجودنا وتطل اتنا، ال نستقيها من كتا  القوانين الصهيوني، الزائإ حتما م  الصهيونية برمتها 

لى جان  هيا، ف ن القانون اليي يأخي صفة دقانون دستوريد، يتغمن بنودا من المفترض أنها تيير  وال
غددى أن القددانون الدديي وهددر ألوإ مددرة قبددإ سددت سددنوات، يهوديددة  وقرأنددا فددي مددا م -خالفددات يهوديددة

يييدددر تحفودددات كييدددرة لددددى أوسددداط ابنددداء الدياندددة اليهوديدددة فدددي ال دددالم، بمدددا يشدددمإ منومدددات وجم يدددات 
 ناشطة في اللوبي الصهيوني في أوطانها، ولها أهميتها بالنسبة إلسرائيإ  

مددت دالحريددديمد، المندداهض للصددهيونية، وأوإ هدديل الخالفددات وأشدددها، نجدددها لدددى التيددار الددديني المتز 
ولكن قسمهم األكبر في إسرائيإ ي ترفون ب سرائيإ ككيان سياسي عابر، ويشداركون فدي الحكدم، ألنهدم 
يةمنددون بددأن دمملكددة إسددرائيإ سدديقيمها المسددي د حينمددا يددأتي ألوإ مددّرة إلددى ال ددالم  مددا ي نددي أن تحديددد 

ح  البسدداط مددن تحددت عقيدددتهم  وعلددى الددرغم مددن دعددم ت ريدد  إسددرائيإ بهدديا الشددكإ ليهددود ال ددالم، يسدد
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كتلتي دالحريديمد للقانون، رغم اعتراغهم عليه حسد  بياندات سدابقة، فد ن طوائد  مدن يات التيدار، ال 
 تتميإ في الكنيست، هاجمت القانون، باعتبارل قانونا صهيونيا قومجيا، ال يخ  الدين اليهودي 

قانون ال يمن  مكانة كاملدة وحاسدمة للشدري ة اليهوديدة كمرج يدة كيلك، ف ن دالحريديمد ينتقدون كون ال
أولى للقوانين، بينما ال لمانيون يتخوفون من مجرد يكر الشري ة، وتيبيت القوانين الدينية القائمدة التدي 

 تت لق بالحياة ال امة، وج لها قوانين دستورية من الص   نقغها 
لتددي الحريددديم اللتددين سددتواجهان انتقددادات حددادة فددي ولدديس واغددحا مددا هددي الصددفقة التددي أبرمددت مدد  كت

مدددن اليهدددود اإلسدددرائيليين  ولكدددن الحكومدددة أعلندددت أنهدددا سدددت رض ب دددد  % 16جمهدددورهم، الددديي يشدددكإ 
شهرين قانونا موازيا ليات القدانون  وقدد حودي القدانون بتأييدد كدإ كتدإ االئدتال ، مقابدإ م ارغدة كدإ 

ى م ارغددددة كتلتددددي الم ارغددددة الصددددهيونية األكبددددر، كتددددإ الم ارغددددة  ولكددددن ال يمكددددن أن ن ددددّوإ علدددد
دالم سكر الصهيونيد  حز  ال مإ(، وديوجد مستقبإد، ألن هيا اعتراض قائم بلالبيته على حسدابات 

 حزبية، ولربما تحفوات من ب ض البنود، غير تلك المت لقة بالبنود ال نصرية 
رى أن الشمس ما تزاإ تشرق من الشرق، في حينما سيقّر القانون نهائيا، سنستيقو في اليوم التالي، لن

مسارها الم تداد نحدو اللدرو  غربدا  والحقيقدة الملموسدة لندا، وللصدهيونية بقددر أكبدر، أنده مد  انقغداء 
كإ يوم، ف ن الصهيونية تكون قد اقتربت أكير إلى زوالها، ألن كإ ما هدو مبندي علدى خدرا  ودمدار، 

ي القوانين ال نصرية الشرسدة، لديس ناب دا فقدط مدن الفكدر ال يمكن أن يدوم  فكإ ما نشهدل من يروة ف
نما أيغا هدو محاولدة مدن الصدهيونية إلب داد أزماتهدا الداخليدة عدن  الصهيوني ال نصري االقتالعي، وال

 الواجهة، وتأجيإ أجلها المحتوم: الزواإ  
 13/5/2017 ،الغد، عّمان

 
 األسرى الفلسطينيون وسياسات اللئام .55

 محمد خالد األزعر 
لم يسبق ألي أمين عام لألمم المتحدة أن حغر بنفسده واحددًا مدن االجتماعدات التدي ي قددها المدةتمر 
اليهدددددودي ال دددددالمي سدددددنويًا  وحددددددل أنطونيدددددو غدددددوتيريش كسدددددر هددددديا التقليدددددد، وألقدددددى أمدددددام أحددددددإ هددددديل 
االجتماعدددات بكلمدددة، تلقاهدددا المجتم دددون ب واصددد  مدددن التصدددفيق قيامدددًا وق دددودًا  فدددي حدييددده المشدددب  
باألحددانين الجياشددة، وعددد غددوتيريش إسددرائيإ بالتصدددي ألي تصددور ُيفهنددم مندده انحيدداز األمددم المتحدددة 
غدها، وقاإ: دسأكون في طلي ة محاربي الالسامية، التدي أحدير مدن تصداعدها فدي أوروبدا والواليدات 

 المتحدة  وال شك أن إسرائيإ تحتاا إلى الت امإ م ها كأي دولة أخرىد 
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ون هيل الوعود وملزاها وكي  أنها ت ني، غمن أشياء أخرى، االصطفا  خلد  من أجإ تبصر مكن
إسددرائيإ فددي مواجهددة المواقدد  الرافغددة لسياسدداتها داخددإ المنومددة األمميددة، علينددا أن نتدديكر اعتددراض 
األمدددين ال دددام علدددى قدددرار منومدددة اليونيسدددكو أواخدددر ال دددام الماغدددي، الددديي قغدددى بدددأن الحدددرم القدسدددي 

صى يخ  الفلسطينيين وحدهم، وأنه أدلى حينياك بدرأي مخدال ، قطد  فيده بدأن وغمنه المسجد األق
 دالهيكإ كان موجودًا في القدس وأنه ي ود لليهودد 

أينددداء وقدددو  غدددوتيريش فدددي حغدددرة المدددةتمر اليهدددودي والبدددوح بطروحاتددده المنحدددازة إلدددى إسدددرائيإ، كدددان 
ية قد دخإ يومه الساب   لكن الرجدإ لدم إغرا  األسرى الفلسطينيين عن الط ام في الزنازين اإلسرائيل

يلحدددو يلدددك، وبالتدددداعي ف نددده لدددم يتسددداءإ عدددن أسدددبا  هددديا السدددلوك االسدددتينائي، الددديي ي دددرض حيددداة 
المغددربين لخطددر المددوت  لددو أن غددوتيريش ف ددإ يلددك، مددن بددا  أداء واجباتدده الوويفيددة أو مددن قبيددإ 

إليددددده بالخصدددددو ، لتأكدددددد أن هدددددةالء  االسدددددتجابة لرسدددددالتي األسدددددرى واألمدددددين ال دددددام للجام دددددة ال ربيدددددة
المناغددلين  يددروا الدددفا  بلحددومهم الحيددة وأم ددائهم الخاويددة، عمددا كفلتدده لهددم القددوانين الدوليددة الشددرعية 
ومواييدددق حقدددوق اإلنسدددان والشددد و  تحدددت االحدددتالإ وفدددي ودددإ األسدددر مدددن حقدددوق وهددديل ل مدددرك هدددي 

علدى صدديانتها وتطبيقهددا بتجددرد ومددن دون القدوانين والشددرائ  ياتهددا، التددي يفتدرض أندده ومنومتدده قائمددان 
مواق  مسبقة  ل لم األمين ال ام، ف ن الدولة الوحيدة في عالمنا الراهن التي تحتإ أراغي دولة أخرى 
بالكامددإ، وتسددوم شدد بها سددوء ال دديا  وتمندد  عددن أسددرال وم تقليدده الدددواء واللددياء والكتددا  وزيددارة األهددإ 

انيتهم، ليست جدديرة بالت امدإ م هدا كدولدة عاديدة  ال ينبلدي والتواصإ م هم وتحاوإ تجريدهم من إنس
للددوتيريش أن يطالدد  بم املددة الدولددة األكيددر خروجددًا علددى قددوانين الحددر  والسددالم، واألكيددر عصدديانًا 
لقدددرارات األمدددم المتحددددة، بمدددا فدددي يلدددك القدددرارات التدددي أنشدددأتها وقبلدددت علدددى أساسدددها عغدددوًا فدددي هددديل 

 المنومة، كسائر الدوإ 
بهديا الرجدإ أن يراجد  دروسده وأن يهتددي بلدوازم مهنتده ال دابرة لدصراء الشخصدية، لي در  الفدارق  حري  

 بين إسرائيإ وغيرها من الدوإ 
وددداهر الحددداإ أن رةى غدددوتيريش تنددددرا فدددي سدددياق حملدددة لتطبيددد  منودددور المجتمددد  الددددولي إلسدددرائيإ 

فلسطين، وأحدإ نمايجها إلحاحدًا  وتحسين صورتها، بلض النور عن سوءاتها القانونية وجرائمها في
سياستها المنحطة تجال األسرى  ففي إطار المناسبة ياتها التي أدلى بين يديها الرجإ بمداخلته المومأ 
إليهددا، انبددرت نيكددي هددايلي، مندوبددة واشددنطن لدددى األمددم المتحدددة، للدددفا  باسددتماتة عددن هدديل الصددورة  

لبنداني همدا مصددر االغدطرا  فدي الشدرق األوسدط ولديس ومن حدييها اكتشفنا أن دإيران وحز  هللا ال
إسددرائيإ، التددي علددى األمددم المتحدددة التوقدد  عددن االسددتفراد بهدداد  كدديلك أعددادت هددايلي علددى األسددما  
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األسددطوانة القديمددة المشددروخة عددن دإسددرائيإ الدولددة الديموقراطيددة الوحيدددة، التددي لدديس للواليددات المتحدددة 
 األوسط، وقد حان وقت التوق  عن تقري هاد أصدقاء مخلصون غيرها في الشرق 

حددين اختددار دونالدددد ترامدد  السددديدة هددايلي، حاكمدددة واليددة كاروليندددا الجنوبيددة، لمنصدددبها الحددالي، يدددارت 
هواجس الدب ض تجدال صدالحيتها ألنهدا تفتقدر إلدى الخبدرة فدي السياسدة الخارجيدة  وقدد تيقّندا الحقدًا مدن 

علددى درايددة بددأحواإ الدددنيا خددارا واليددة كارولينددا، لوقفددت  صددحة هدديل الهددواجس، فلددو كانددت هدديل السدديدة
علددى أسددبا  التقريدد  الدددائم إلسددرائيإ داخددإ األمددم المتحدددة وخارجهددا  ل نصددا ، يمكددن التمدداس ال ددير 
للسفيرة األمريكية حتدى لدو كاندت أكيدر خبدرة بال القدات الدوليدة وقغدية فلسدطين  فهدي ال تميدإ نفسدها 

نمددا مددا تمليدده عليهددا واشددن ددُ   تفهددم الدددور الدديي يغددطل  بدده غددوتيريش، وتجدداوزل وال طن  هدديا فيمددا يص 
غرابهم في سجون إسرائيإ، كونده يميدإ القدانون والتنوديم  لموغوعة حقوقية ساخنة كقغية األسرى وال

 الدوليين 
يا استمر على نهجه وغمس المواق  الحقوقيدة بدرةال  تقديرنا أن غوتيريش ما زاإ في مستهإ واليته، وال

ة، فسدت اني قغدايا ال ددر  وهمدومهم الم روغدة علددى المدأل الددولي فددي األمدم المتحددة وتواب هددا، الياتيد
الكييدر مدن سدوء الفهدم  ولدديا، فد ن الديبلوماسدية ال ربيدة مطالبدة ببدديإ جهدد أقدوى، لتنبيده الرجدإ عدداجاًل 

 إلى ما دأ  على إغفاله سهوًا أو أغفله لةمًا وقصدًا 
 13/5/2017 ،الحياة، لندن

 
 ل هدم المسجد األقصىقب .56

 فهمي هويدي
ب دددما تددم تهويددد القدددس، متددى ت صدد  الموجددة بالمسددجد األقصددىق هدديا السددةاإ وددإ يلددوح طددواإ ياليددة 

 أيام في فغاء ملتقى القدس الدولي، اليي ان قد ب سطنبوإ في اليامن من شهر مايو الحالي 
لولون بترميم اآليار والدياكرة  يلدك وحين حإ على  الدور في رئاسة إحدى الجلسات قلت إننا اآلن مش

أن ال دددالم ال ربدددي واإلسدددالمي صدددار متفرجدددا علدددى مدددا يجدددرى فدددي القددددس  ووحددددهم المقدسددديون ال دددزإ 
صاروا يتصدون ل عصار الوحشي بصدورهم ال اريدة  يحددإ يلدك فدي حدين تنهداإ ماليدين الددوالرات 

از علددى المدينددة المقدسددة  يددم لددم يكددن مددن أيريدداء اليهددود طددوإ الوقددت لتمكددين اإلسددرائيليين مددن اإلجهدد
مستلربا أن يصب  السةاإ المتداوإ بين المقدسيين هو متى ولديس هدإ يهددم المسدجد األقصدىق ألنهدا 

 صارت في رأيهم مسألة وقت فقط 
الليددورون علددى القدددس والقغددية الدديين نومددوا مددةتمر إسددطنبوإ بالت دداون مدد  الحكومددة التركيددة رفغددوا 

جين  ووجدددوا أن مقاومددة اإلعصددار تواجدده مشددكلتين، األولددى تتميددإ فددي اإلرادة االنغددمام إلددى المتفددر 
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السياسية واليانية في التمويإ  واألولى ليس مقطوعا بها في ال الم ال ربي على األقإ، أما اليانية فهي 
التي يمكن تحريكها، رغم أنها تتأير بحسابات اإلرادة السياسية بدرجة أو أخدرى  صدحي  أن يمدة حدال 
جدديريا ل شددكاإ يتميددإ فددي إنهدداء االحددتالإ، إال أن الدديين اجتم ددوا فددي إسددطنبوإ لددم يتطرقددوا إليدده، أوال 
ألنهم كانوا مشلولين بشكإ  خر من أشكاإ المقاومة، ويانيا ألن الخطا  الرسمي ال ربي صار مهيدأ 

كدانوا مميلدين  للتطبي  بأكير مدن انشدلاله بدالتحرير  خصوصدا أن عدددا غيدر قليدإ مدن وزراء األوقدا 
فيه، في حين أن المشاركين من الباحيين النشطاء جاءوا مدن مختلد  أنحداء ال دالم اإلسدالمي، ومدنهم 

 من جاءوا من بلدان للجاليات المسلمة فيها حغور قوي  الهند وجنو  إفريقيا ميال( 
سدتيمار عوائدد الفكرة األساسية للمةتمر تناولت الموغو  مدن بدا  يكدي و مدن  إي انطلقدت مدن زاويدة ا

األوقا  لتوفير التمويإ الالزم لمساعدة المقدسيين على الصمود في وجده اإلعصدار  يلدك أن كييدرين 
ال ي رفون أن أوقا  الحرمين الشريفين والمسجد األقصى منتشرة في مختل  أنحاء ال الم اإلسالمي  

يا وغدد نا فددي االع تبددار أن السدد ودية تتكفددإ برعايددا وقيمتهددا وعوائدددها تقدددر بددالماليين أو المليددارات  وال
الحدددرمين الشدددريفين ولدددم ت دددد بحاجدددة إلدددى جهدددد خدددارجي يسدددهم فدددي يلدددك  فهددديا ي ندددى أن مدددوارد رعايدددة 

 األقصى يمكن أن تتغاع  عدة مرات  إيا وجهت إليها عوائد أوقا  الحرمين 
تمدد  حغددورل وبدده لقددد كددان الوقدد  وال يددزاإ مددن إفددرازات عبقريددة الحغددارة اإلسددالمية  إي بدده أيبددت المج

استطا  المواطنون أن يسهموا في عجلة التنمية بحيإ يج لون عمارة الدنيا سبيال إلى عمارة اآلخدرة  
ومددن خاللدده تسددابق المسددلمون إلددى وقدد  األمددواإ وال قددارات لصددال  كددإ مددا ينفدد  الندداس، مددن رعايددة 

طدرق، وصدوال إلدى تجهيدز الغ فاء إلى إقامة الجسور وبنداء المددارس والمشدافي وحفدر اآلبدار وشدق ال
الجيددوش  والقائمددة طويلددة ألنهددا أصددبحت تشددمإ كددإ أنشددطة المجتمدد  المدددني واألهلددي  وحددين يصددب  
األمر كديلك فدال غرابدة أن تحتدإ المقدسدات رأس القائمدة، بحيدإ يصدب  نصديبها عوائدد األوقدا  أكبدر 

 وأوفر 
قا  اإلسالمية في مختل  أنحداء األوراق التي قدمت حافلة بالبيانات التي صورت غخامة حجم األو 

أل  كيلدومتر مربد   وفدي القددس القديمدة  27ال الم اإلسالمي فمساحة األوقا  في فلسطين التاريخية 
مدن أراغديها أوقدا    %90مدن أراغديها، وفدي مديندة عكدا القديمدة  %80و 60تميإ األوقا  مدا بدين 

 69ر  وعوائددد األوقددا  السددنوية فددي قطددر واألمانددة ال امددة لألوقددا  فددي الكويددت ت ددد أكبددر مالددك لل قددا
عقارا  2517من أراغي قل  إسطنبوإ دأغلى األراغيد تتب  الوق  وفي المدينة  %34مليون دوالر و

ألدد  فدددان    600وقفددا وفددي الهنددد نصدد  مليددون وقدد  تتددوز  علددى  3339موقوفددا  كمددا أن فددي بللاريددا 
 إلخ 
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 مكانيددة تحويدددإ أوقدددا  الحدددرمين الشدددريفين لصدددال  األوراق أيددارت عديددددا مدددن األسدددئلة ب غدددها ت لدددق ب
القدددس واألقصددى، السددةاإ هنددا لدديس شددرعيا فقددط لكندده فددي شددق مندده يت لددق بدداإلرادة السياسددية أيغددا  
ساءة االستخدام،  الب ض اآلخر يت لق بجهود حصر مساحات األوقا  الهائلة التي ت رغت للنه  وال

 الحتالإ اإلسرائيلي باعه الكبير في يلك في مختل  الدوإ ال ربية اإلسالمية، كما أن ل
وقددد قيددإ لددي إن األوقددا  اإلسددالمية فددي األرض المحتلددة ت رغددت للنهدد  مددن قبددإ إسددرائيإ، كمددا أن 
الفاتيكددان أيغددا أصددب  يددتحكم فددي أوقددا  القدددس  إن مشددكلة الليددورين علددى األوقددا  الكبددرى أنهددم ال 

 د غيرهم اليين أوصلوا األمر إلى ما وصإ إليه  يملكون سوى التوصية والدعاء، أما التنفيي فهو بي
 13/5/2017 ،الشرق، الدوحة
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 جيمس زغبي
 ترجمة: عالء الدين أبو زينة

خددالإ وقددت مربددك وغيددر مسددتقر، جدداء رئدديس السددلطة الفلسددطينية محمددود عبدداس إلددى واشددنطن للقدداء 
 لد ترام  الرئيس األمريكي دونا

وكمددا كددان واقدد  الحدداإ فددي م وددم القغددايا، كددان ترامدد  غيددر قابددإ للتنبددة بدده بطريقددة مدهشددة عندددما 
يت لددق األمددر بالت امددإ مدد  قغددايا الشددرق األوسددط  وخددالإ حملتدده للوصددوإ إلددى البيددت األبدديض، لددم 

سددرائيلي، اإل-يقتصددر األمددر علددى خلددو برنددامج حزبدده مددن أي يكددر لددددحإ الدددولتيند للصددرا  الفلسددطيني
نما أدان هو نفسه الرئيس أوباما بسب  تخليه عن إسرائيإ في األمم المتحدة، ووعد بأن يكون دأكير  وال
رئيس دعمًا إلسرائيإ على اإلطالقد  كما أنه التزم بأن يقوم بنقإ السفارة األمريكية فورًا من تإ أبيد  

الستيطاني  وب د أن فاز بالرئاسة، إلى القدس، وأن ال يمارس أي غلط على إسرائيإ لوق  التوس  ا
قددام ترامدد  بت يددين ياليددة مددن أقددر  مستشدداريه: ديفيددد فريدددمان، وهددو متشدددد بددروابط عميقددة مدد  حركددة 
المستوطنين في الغفة اللربية، وجيسون غرينبالت، وصهرل جاريد كوشدنر، ليكوندوا مب وييده للت امدإ 

 م  موغوعات المنطقة المليئة بالنزاعات 
دإ، أصددب  ترامدد  يرسددإ إشددارات أخددرى، مختلفددة ب ددض الشدديء  وعلددى سددبيإ الميدداإ، فددي وقددت أحدد

خالإ وفي أعقا  زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وب د عودة غدرينبالت وكوشدنر مدن 
جوالتهمددا األولددى فددي منطقددة الشددرق األوسددط، شددر  البيددت األبدديض فددي غندداء مددا بدددا أندده لحددن  خددر  

س اآلن بيقددة عدن طموحدده إلدى صدن  دصددفقة كبدرىد يكددون مدن شدأنها جلدد  السدالم إلددى ويتحددإ الدرئي
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المنطقدددة  ولدددم يدددتم عدددرض أي تفصددديالت عدددن هددديل الخطدددة، ولكدددن، كمدددا كدددان الحددداإ مددد  الكييدددر مدددن 
 ت هدات ترام ، قيإ لنا أن نيق به حين يقوإ إن ديلك سو  يحدإد ودسو  يكون عويمًاد 

خطددة ترامدد  حتددى اآلن، ف نهددا تتغددمن علددى مددا يبدددو إعددادة  فددي حددين لددم يددتم الكشدد  عددن عناصددر
الفلسددطينية، مصددحوبة بجهددود لتحقيددق درجددة مددا مددن الت دداون -اسددتئنا  محاديددات السددالم اإلسددرائيلية

 اإلقليمي بين إسرائيإ وحلفاء الواليات المتحدة من ال ر  
ته المتقلبدة، أفغدت كلهدا أفغت يقة ترام  الجريئة والصاخبة، والتليير الواغ  فدي لهجتده، وشخصدي

إلى وغ  القادة الفلسطينيين فدي وغد  حدرا  وأصدبحوا م لقدين علدى حبدإ مشددود، ويحتداجون بشددة 
إلى دعم الواليات المتحدة لهم، سياسيًا وماليًا على حد سدواء  وربمدا  يكوندون قلقدين أو غيدر واغدحي 

مددن إيدددارة  -النور إلددى غدد فهمبدد–الرةيددة إزاء وجهددات نوددر الددرئيس والمددرتبطين بدده، لكددنهم يخشددون 
نفورل  وفي مواجهة هيل الحقائق المريبة، حاوإ عباس تحقيق أفغإ ما يمكن من وغ  ص  ، عن 

الل د  علدى األندا المتغدحمة –طريق الوهور بأنده يسدت ير صدفحة مدن كتدا  ترامد  اإلرشدادي نفسده 
تاريخيددةد لج ددإ السددالم  للددرئيس بواسددطة الت بيددر عددن اليقددة فددي قدراتدده ووصدد  رئاسددته بأنهددا دفرصددة

 حقيقة 
لكددن الم غددلة الفلسددطينية حقيقيددة جدددًا  ففددي المقددام األوإ، يخلددق رفددض ترامدد  االلتددزام ب قامددة دولددة 
فلسددطينية وافتقددارل إلددى الوغددوح مشددكلة، بمددا أن الفلسددطينيين ال ي رفددون مددا هددو المطلددو  مددنهم ومددا 

 يرًا اليي ُي رض عليهم  وهنا، ال تبدو اإلشارات واعدة كي
لقددد أعدداد القددادة ال ددر  التأكيددد مددرة أخددرى علددى التددزامهم بمبددادرة السددالم ال ربيددة، التددي تةسددس هددد  

، والتفاوض على 1967تطبي  ال القات م  إسرائيإ فقط ب د انسحابها من األراغي المحتلة في ال ام 
في الشدروط األساسدية  حإ عادإ لقغية الالجئين  لكن اإلسرائيليين رفغوا رفغًا قاط ًا مجرد النور

 لمبادرة السالم ال ربية 
سددرائيإ( هددو أن ترامدد  سددو  يحدداوإ الت امددإ مدد  هدديا الوغدد  الصدد   عددن  الحددديإ فددي واشددنطن  وال

الفلسددطينية مددن دون -طريددق اقتددراح مسددارين متددوازيين: واحددد يتغددمن اسددتئنا  المحاديددات اإلسددرائيلية
يا حددإ يلدك شروط مسبقة، و خر، يجم  إسرائيإ والدوإ ال ربي ة لمناقشة مسألة الت داون اإلقليمدي  وال

ف ليدددًا، ف نددده ينصددد  فخدددًا خطيدددرًا لكدددإ مدددن الفلسدددطينيين والددددوإ ال ربيدددة  ربمدددا تريدددد الواليدددات المتحددددة 
سددرائيإ موهددر دعمليددة سددالمد لتددوفير غطدداء لت دداون عربددي يددران  لكددن -وال إسددرائيلي لمحاربددة التطددر  وال

فدي عمليدة ال تنتهدي وبدال أي –د ساروا على هيا الطريق من قبإ الخطر على الفلسطينيين واغ   لق
نتيجة  كمدا أن الخطدر علدى ال در  واغد  أيغدًا  فحتدى موهدر إقامدة عالقدات طبي يدة مد  إسدرائيإ، 
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على حسا  الفلسطينيين، سو  يةدي فقط إلى ت زيز مواق  المتطرفين، بينما ينتج في الوقت نفسده 
 هدية دعائية ل يرانيين 

أن كدداًل مددن الفلسددطينيين وال ددر  ي رفددون جيدددًا هدديل المخدداطر، فدد ن اقتراحددًا يقلدد  مبددادرة السددالم بمددا 
 ال ربية على رأسها، لن يكون بداية مناسبة 

في األيناء، كاندت المراكدز الفكريدة المختلفدة والمتنوعدة فدي واشدنطن، والتدي تشدللها اآلن مجموعدة مدن 
قين الفاشدددلين، عاكفدددة علدددى تقدددديم المشدددورة إلدارة ترامددد ، مفاوغدددي الشدددرق األوسدددط األمدددريكيين السددداب

موغددحين أنهددم ت لمددوا القليددإ جدددًا مددن تجدداربهم  فهددم مددايزالون يقترحددون إحددداإ تحسددينات طفيفددة فددي 
دنوعيددة حيدداةد الفلسددطينيين، ويغدد ون علددى عدداتق السددلطة الفلسددطينية غددرورة أن يتخلددى قادتهددا عددن 

سدتوطنات، والقددس، والالجئدين، كدإ يلدك بينمدا يتوداهرون بدأن دمطالبهم غير الواق يدةد بخصدو  الم
الدوإ ال ربية يمكن أن تخطو فوق الفلسطينيين وتتجاوزهم في طريقها نحو إقامة عالقات م  إسرائيإ 
من أجإ تأسيس جبهة موحدة غد إيران والتطرفية  ولم يكن أي من هديا قدد عمدإ فدي الماغدي، كمدا 

 أنه لن ي مإ اليوم أيغًا 
علدددى الدددرغم مدددن ب دددض المقاومدددة البسددديطة مدددن اإلدارة فيمدددا يت لدددق –جانبهدددا، واصدددلت إسدددرائيإ  مدددن

المسدير فدي طريقهدا المسدتفز، م لندة عدن إقامدة مشدروعات بنداء جديددة هائلدة  -بسياساتها االستيطانية
فدددي الغدددفة اللربيدددة والقددددس، إلدددى جانددد  االسدددتمرار فدددي هددددم مندددازإ الفلسدددطينيين وعمليدددات التطهيدددر 

  رقي للمجتم ات البدوية الفلسطينية، من أجإ تمهيد الطريق للمزيد من التوس  االستيطاني ال
من الواغ  أنه لو كان ترامد  جدادًا بدأي مقددار إزاء كدب  جمداح التصدرفات اإلسدرائيلية  ولديس هنداك 

كدن يلدك دليإ على أنه كيلك(، فسيكون عليه أن يتحوإ من اللهجة االعتيارية إلدى الفرق دة بالسدوط  ل
لن يحدإ بما أن الكونلرس يحتفو بدور حاسدم ليل بده فدي تخفيد  أي شديء قدد يرغد  أي رئديس فدي 

 ف له 
يدف  الكونلرس بقوة في اتجال م اقبة أي وكإ جهود أمريكيدة أو دوليدة لم ارغدة التوسد  االسدتيطاني 

ألمدواإ التدي تُددف  اإلسرائيلي  وقد حإ الكونلرس الرئيس على الطل  من السلطة الفلسطينية حج  ا
ل ددائالت األسددرى، أو مواجهددة خفددض فددي الدددعم المددالي األمريكددي  وهددو يهدددد بتخفيغددات عقابيددة فددي 

وبيلك –تمويإ األمم المتحدة والوكاالت األخرى التي ت ارض االحتالإ وت تر  بالمطال  الفلسطينية 
 ية يهدد المكاس  القليلة التي كسبتها المبادرات الدبلوماسية الفلسطين

يحتاا أولئك الديين ي تقددون أن الدرئيس يمكدن أن يسديطر علدى الكدونلرس فقدط إلدى النودر فدي عجدزل 
عن تمرير أجندته مدن حشدد الكدونلرس  وسدو  تقابندإ أي محاولدة لج دإ موقفده أشدد مد  اإلسدرائيليين 

 بتحال  في الكونلرس، واليي سي رقإ أي جهد من هيا القبيإ 
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ن عباس ليس في حاجة إلى تنفير الرئيس األمريكي، فد نني لسدت وايقدًا وال وهكيا، بينما أتفهم حقيقة أ
 متفائاًل بأنه سيرى أي تحرك حقيقي في اتجال تحقيق سالم عادإ 

قبددإ عقددود مددن الددزمن، عندددما كنددت فددي بدايددة عملددي، ت لمددت درسددًا مددن الم لددم، إبددراهيم أبددو للددد  وقددد 
ار اليومية  وسي ني ميإ هيا االنتبال، كما حير أبدو للدد، علمني أن ال أولي انتباهًا إلى تدفقات األخب

إلددى خلددق حددس تفدداةلي غيددر حكدديم أو يددأس غيددر مبددرر  وبددداًل مددن يلددك، نصددحني بددأن أركددز علددى 
التيددارات ال ميقددة التددي تحدددد المشددهد السياسددي  وال تشددير هدديل التيددارات فددي الوقددت الحددالي إلددى اتجددال 
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