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 %65 المستقل ون يفوزون بـ... و إعالن النتائج الرسمية األولية لالنتخابات المحلية بالضفة .1
ــةف فلســطينلجنــة االنتخابــات المركنشررر مو رر   رئرريل لةنررة  ،حنررا ناصررر .أعلررن د، 14/5/2017 ،زي

النتررررائر الرسررررمية ا وليررررة ل نتخابررررام  ،14/5/2017 مسرررراح ا حررررد الفلسررررةينية، االنتخابررررام المر زيررررة
والتري ةررم فري ال رفة الةربيرة، وت رمنم عردد ا صروام والمقاعرد التري فرازم  ،2017 سرنةالمحلية ل

 لفائزين.بها  ل  ائمة إ افة إلى أسماح ا
وفري مسررتهل المر تمر الصررحفي الرر ا عقدترف اللةنررة فري المر ررز اإلع مرري التراب  لهررا فري مدينررة البيررر  

تفهمهرم لحقيقرة أن إةرراح االنتخابرام  رو  المفتوح عن الةعرام، شرا را   إ رابهمحيا ناصر ا سرى في 
 فعل م مل للن ال ال ا يخو ونف في سةون االحت ل. 

 يئرررة  145مرررن أصرررحاب حررر  اال تررررا  فررري  %53.4النهائيرررة ل  تررررا  بلةرررم ن النسررربة إو رررال ناصرررر 
أن   ه النسبة صدرم بعد انتهاح  افة المقترعين المتواةردين داخرل المرا رز مرن اإلدالح  محلية، مبينا  

بينمررا  انررم نسرربة ا ورا  البي رراح  403,213بأصررواتهم. و ررد بلررد العرردد ال لرري ليصرروام الصررحيحة 
 %2.75الباةلة وا ورا   1.3%

في مقر ا العام برام هللا وعبرر ةهراز الرربة  14/5/2017 وأ اف بأن لةنة االنتخابام اةتمعم ا حد
التلفزيوني م  م تبها في مدينة غز ، ونظرم في  افة الش اوى والتقارير المقدمرة مرن  يئرام الر ابرة، 

و د أ ررم اللةنرة النترائر الرسرمية حيث رأم أن أا من   ه الش اوى ال ت ثر على نتائر االنتخابام. 
التري بردأم فرور  ،والتي صدرم بعد أن أنهم ةوا م اللةنة عمليرة فررز ا صروام ،ا ولية ل نتخابام

دار  البيانام وعملية توزي  المقاعد ةبقرا   لةريقرة سرانم لروغي و ري إحردى  إغ   صنادي  اال ترا ، وا 
 وتوزي  المقاعد. الحتساب  الةر  العالمية والمعتمد  فلسةينيا  

مرن العردد  %65ويتبين مرن  ر ه النترائر أن نسربة المقاعرد التري حصرلم عليهرا القروائم المسرتقلة بلةرم 
 منها. %35ال لي للمقاعد المتنافل عليها، بينما حازم القوائم الحزبية على 

  يئة محلية. 181 ما أعلنم اللةنة عن أسماح القوائم التي فازم بالتز ية في 
، محمرود السرعدا ،رام هللا، نق   عن مراسلها في 14/5/2017 ،العربي الجديد، لندنصحيفة وأ افم 

إن "االنتخابرررام تمرررم فررري ال رررفة الةربيرررة بعرررد  ررررار الح ومرررة الفلسرررةينية، ل رررن  رررال حنرررا ناصرررر أن 
 من غير غز "، م  ردا  أن "لةنرة االنتخابرام اتخر م  ررارا   ري تبحرث مر  حر رة إةراح ا منقوص  لي   

 حمال في غز  الست مال االنتخابام،  ي تحدث في ةمي  أنحاح الوةن".
 ال المدير التنفي ا للةنة االنتخابام المر زية  شرام  حيرل، لرر"العربي الةديرد"، علرى  رامر مر تمر و 

صررحفي لالعرر ن عررن النتررائر الرسررمية ا وليررة ل نتخابررام، إن "نسرربة المسررتقلين ممررن حصررلوا علررى 
ني ال أستةي  أن أةرزم إن  انرم فعر   للمسرتقلين أو تحالفرام، و رو أمرر بحاةرة إلرى مقاعد أ ثر، ل ن
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وحرول إم انيرة إةرراح انتخابرام  . واةبي أن أعةي ا ر رام، ولريل أن أحلرل"..مرا ز أبحاث لدراستها.
  يئرة محليررة،  رال  حيرل إن "الةولررة الثانيرة مرن االنتخابرام، ووفرر  القرانون، ف نرف بعررد 65ت ميليرة فري 

إع ن النتائر والةعون، وتصبح القروائم  ري الهيئرام، يصردر مةلرل الروزراح  ررارا  بر ةراح االنتخابرام 
 الت ميلية خ ل شهر من إع ن النتائر".

من ةانبف،  ال أشررف ع رة، ع رو اللةنرة ا  ليرة للر ابرة علرى االنتخابرام، لرر"العربي الةديرد"، علرى 
خ ل فتر  الدعاية ل نتخابرام، و ر لك تةراوزام مرن  روى   امر الم تمر، إن " ناك تةاوزام حدثم

ا مررن، دخلرروا بررزا غيررر رسررمي، و ررددوا بعررك المرشررحين، وشرر ل  لررك إشرر الية حقيقيررة فرري اسررتمرار 
العملية االنتخابية في بعرك المنراة ، ل رن مرا ةررى مرن خرو رام ال تر ثر علرى نتيةرة االنتخابرام"، 

ة وتررردريب للعررراملين، وأن يرررتم إةرررراح تعررردي م علرررى النظرررام علرررى  ررررور  إيةررراد إةرررراحام فنيررر م  ررردا  
 االنتخابي.
النترائر ا وليرة ل نتخابرام البلديرة .(، أن ب)أ. ، نقر   عرن و الرة15/5/2017 ،الحياة، لندنوةاح فري 

والةهررراد اإلسررر مي والةبهرررة  حمرررالحر تررري بقررراح  مرررن رغمالرررأظهررررم  رررعف أداح حر رررة فرررتح علرررى 
مقعدا ،  15وفازم فتح في الخليل،  برى مدن ال فة، بسبعة مقاعد من أصل  خارج السبا . الشعبية

فررري نرررابلل بعرررد أن عقررردم تحالفرررا  مررر  مرشرررحين  15مقعررردا  مرررن أصرررل  11فررري حرررين حصرررلم علرررى 
 فقة. %21نسبة المشار ة في اال ترا  في المدينة بلةم  أنس ميين، علما  إ
 

 دسفتح تفوز بأغلب المجالس المحلية في ضواحي الق .2
 فرررازم حر رررة فرررتح بأغلرررب المةرررالل المحليرررة لبلررردام و ررررى  رررواحي القررردل، والتررري أةريرررم السررربم

 وحققم القوائم الرسرمية التري شر لتها الحر رة تقردما   في ال فة الةربية وأةزاح من القدل. 13/5/2017
 في الهيئام الوا عة في منةقة  واحي القدل. 27من أصل  محليا   مةلسا   17في 

ئة محلية مقدسية انتخابام المةالل المحلية، ل ن في سم  يئام فقة ترم التصرويم  ي 27وخا م 
ووصل عدد المشار ين في اال ترا   في انتخابام تنافسية، بينما فازم با ي  يئام المةالل بالتز ية.

مرن عردد المسرةلين ل  تررا   %43.8بنسبة مشار ة وصلم إلى  11,269بمنةقة  واحي القدل إلى 
 وف  لةنة االنتخابام المر زية بدائر  القدل. ألفا   25دد م البالد ع

وتظهر النتائر ا ولية فوز القوائم المستقلة بث ث  يئام محلية ببلردام الةيرب وبيرم سروريك وعناترا، 
فري حرين فرازم فرتح فرري بلردام العيزريرة وأبرو ديرل، وفررازم الةبهرة الشرعبية بانتخابرام مةلرل محلرري 

أمرا فري الهيئرام المحليرة التري   ائمة مستقلة في بلد  بيم حنينا غرب القدل.بلد  بيم عنان، وفازم 
أةريرررم فيهرررا انتخابرررام توافقيرررة وفرررازم فيهرررا القررروائم بالتز يرررة، ف انرررم الةالبيرررة لصرررالح " تلرررة التحررررر 
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أمررا القرروائم الترري  .21مررن أصررل  محليررا   مةلسررا   15الرروةني والبنرراح" التابعررة لفررتح، إ  فررازم القائمررة بررر 
 ةتم  فيها أ ثر من حزب وتسمى االئت ف ففازم بالتز ية بأرب  مناة .ا

 14/5/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 فــي ذكــرى النكبـة: الشعب متمسك بحق العودة ""الوطنــي الفلسطينــي .3
ر أ رد المةلررل الروةني الفلسررةيني "تمسرك الشررعب الفلسرةيني الثابررم بحرر  : ناديررة سرعد الرردين - انعم 

إلررى أر ررف وديرراره الترري  ةررر منهررا ةررراح سياسررام اإلر رراب واإلةرررام الترري مارسررتها العصررابام العررود  
، باعتبرراره حقررا  مقدسررا  وغيررر  ابررل للتصرررف وال يم ررن  حررد أن يتنررازل عنررف أو 1948الصررهيونية العررام 

يسررراوم عليرررف". ووةرررف المةلرررل، فررري بيررران أمرررل، التحيرررة ليسررررى الررر ين يخو رررون إ رررراب "الحريرررة 
 .رامة"، م  دا  "و وف الشعب الفلسةيني إلى ةانبهم"وال 

وةالب "المةتم  الدولي بتحمل مسر ولياتف القانونيرة وا خ  يرة تةراه الشرعب الفلسرةيني الر ا مرا زال 
وشررردد علرررى أ ميرررة "االلتفررراف حرررول منظمرررة التحريرررر، باعتبار رررا الممثرررل  .يررررزح تحرررم نيرررر االحرررت ل"

أينما وةد،  مردخل لتحصرين الةبهرة الداخليرة ومواةهرة التحرديام  لشرعي والوحيد للشعب الفلسةيني،
 المحد ة بالمشرو  الوةني"، داعيا إلى "إنهاح االنقسام وتحقي  المصالحة الوةنية".

 15/5/2017 ،الغد، عم ان
 

 بحر: نكبة فلسطين مستمرة بالتنسيق األمني ومالحقة المقاومينأحمد  .4
زالررم  يل المةلررل التشررريعي الفلسررةيني، إن ن بررة فلسررةين مرراالنائررب ا ول لرررئ ، ررال د. أحمررد بحررر

خ ل  لمة لف  ،ودعا بحر مستمر  م  تواصل التنسي  ا مني وم حقة المقاومين في ال فة الةربية.
الو ررف الفررورا  إلررىرام هللا فرري سررلةة الفرري المرر تمر الحررادا عشررر للحفرراظ علررى الثوابررم الفلسررةينية، 

مرررن فلسرررةين والتنرررازل عرررن ثوابرررم وحقرررو  الشرررعب الفلسرررةيني، وو رررف للتفررراوك علرررى بيررر  مرررا تبقرررى 
وأ رد أن الشرعب الفلسرةيني متمسرك بالمقاومرة لتحريرر  التنسي  ا مني الر ا ي رر الشرعب ومقاومترف.

"إن  ةر  الرواترب وال هربراح واسرتمرار  فلسةين بالرغم من الم امرام التي تحاك ومازالم عليف،  ائ  :
  نازل عن  ر  تراب من فلسةين، أو التنازل عن حقو نا وثوابتنا المقدسة".الحصار لن يةعلنا نت

أن  ودعرا ةميرر  فصررائل المقاومرة للعمررل لتحريررر ا سررى مررن خرر ل المقاومرة وصررفقام التبررادل، مبينررا  
مررن سررةنف، مشررددا  علررى أن الشررعب يقررف مررن  واحرردا   مفاو ررام السرر م مرر  االحررت ل لررن تخرررج أسرريرا  

 رابهم عن الةعام حتى تحقي  مةالبهم العادلة.خلف ا سرى وا  
 14/5/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 الصفوف لمواجهة التحديات وتحقيق الحرية تدعو إلى رص   الفلسطينية الحكومة .5
التحيرررة إلرررى ةميررر  أبنررراح شرررعبنا العربررري الفلسرررةيني وفررري مقررردمتهم  الفلسرررةينيةح ومرررة الوةهرررم  :رام هللا

و رررال المتحررردث الرسرررمي باسرررم الح ومرررة يوسرررف  واسرررل فررري معرررتق م االحرررت ل اإلسررررائيلي.ا سررررى الب
للن بررة: "فرري  رر ه الرر  رى ا ليمررة تقررف الح ومررة  69المحمررود، فرري بيرران صررحفي عشررية حلررول الرر  رى الررر

ب ل إة ل وا  بار أمام   رى شرهداح شرعبنا وشرهداح أمتنرا المةيرد  وأمرام الصرمود الملحمري ا سرةورا، 
 ا يخو ف ا سرى البواسل وةمي  أبناح شرعبنا، الر ا رسرم أرو  صرور المةرد فري دفاعرف عرن أر رف ال

 إلىوةدد الدعو   ووةنف وما زال يتمسك بدفاعف من  ا ثر من  رن، أمام أشرل وأةول  ةمة احت لية.
ة التحرديام ، ورص الصرفوف فري سربيل تعزيرز مواةهرإنهاح حالة االنقسام واسرتعاد  الوحرد  الوةنيرة فرورا  

 تحقي  الحلم الفلسةيني في الحرية واالستق ل.  إلىوتقصير الةري  
 14/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ةالفلسطينية "هآرتس": ترامب سيفعل كل شيء للحفاظ على بقاء السلط .6

اليرة سرتفعل  رل شريح للحفراظ  الم صحيفة " آرتل" العبرية إن اإلدار  ا مري يرة الح :القدل المحتلة
وأ رد أنرف  على بقاح السلةة الفلسةينية وم سساتها  وية من أةل مصلحة ا من القومي فري المنةقرة.

ممرا  رد يفعلرف ترامرب حرال رفرك ا ول التعراون معرف فري محاولترف  يتعين على نتنيا و أن ي ون خائفا  
ين اإلدار  ا مري يرررة الةديرررد  والقيررراد  وأشرررارم إلرررى أن الع  رررة بررر للتوصرررل إلرررى اتفرررا  سررر م تررراريخي.

 الفلسةينية في رام هللا، بنيم على  اسم رئيسي مشترك  و ا من.
ولفتم إلى زيار  رئيل ةهاز المخابرام ماةد فرج إلى واشنةن وعقده لقاحام م  مسر ولين  برار فري 

 يرك بومبيرو لزيرار  رام هللا.أةهز  ا من ا مري ية، ا مر ال ا دفر  مردير و الرة المخرابرام المر زيرة ما
وأ افم الصحيفة أن الفلسرةينيين تسراحلوا أمرام اإلدار  ا مري يرة حرول الفررا  الر ا سرتتر ف فري حرال 
انهررارم السررلةة الفلسررةينية ومررا يم ررن أن يةرررا علررى السرراحة الداخليررة والخارةيررة وتررأثير  لررك علررى 

 استقرار المنةقة، مقابل تعزيز موا ف إيران وحلفائها.
و ر  ةديرد يرتم فيرف التوصرل إلرى اتفرا  سياسري  إيةرادوأ دم الصحيفة أن القياد  الفلسةينية تحراول 

ال يعتمد على برادر  حسرن نيرة والت رامن معهرا بقردر مرا أن ت رون شرري ة اسرتراتيةية بردونها ال يم رن 
 ليمن القومي في المنةقة أن يستقر.

 14/5/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 المضربين إلى المستشفياتاألسرى نقل بلب اطي راقعق .7
رئريل  يئرة شر ون ا سررى والمحرررين، إلرى نقرل  افرة ا سررى الم رربين  ،رام هللا: دعا عيسرى  را ر 

تحررم الرعايررة الةبيررة والمرا بررة مررن  بررل أةبرراح الصررليب  عررن الةعررام، إلررى المستشررفيام حتررى ي ونرروا
امنية مر  ا سررى فري ال رفة الةربيرة: "ي فتررك وفر  القرانون و ال  را   فري خريم ت ر ا حمر الدولي.

ظرروف ال  أن ينقل ةمي  ا سرى إلى المستشفيام، وأال يبقوا في زنازين عزل ةماعي وانفررادا وفري
إنسررررانية يتعر ررررون للقمرررر  وال ررررةوةام الترررري أدم إلررررى تررررد ور خةيررررر علررررى أو رررراعهم الصررررحية". 

ا سرررى الم ررربون، بسرربب اسررتهتار  مرراعي دخررل فيهرراوأ راف: "ن  ررد أن ثمررة حالررة انهيررار صررحي ة
إسررررائيل بصرررحتهم وحيررراتهم واسرررتمرار رف رررها التةررراوب مررر  مةرررالبهم اإلنسرررانية العادلرررة وعررردم إةرررراح 

 اإل راب". مفاو ام حول   ه المةالب م   اد 
 الررررم مصررررادر فلسررررةينية إن حسررررين الشرررريل رئرررريل  يئررررة الشرررر ون المدنيررررة يةرررررا مفاو ررررام مرررر  و 

فيف  اد  اإل راب  ليين لتةنب أا تد ور على المو ف، ومن أةل الوصول إلى اتفا  يشاركاإلسرائي
 في السةون.

 15/5/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ئ األكاديمي عبد الستار قاسممحكمة بنابلس تبر ِّ  .8
ببرراح  ا  راديمي  14/5/2017ا حد    م مح مة بداية وصلح نابلل يوم: عاةف دغلل -نابلل 
ةيني عبد الستار  اسم من تهم نسبم إليف بق ف مقامام عليرا وشرتمها والتحرريك علرى الررئيل الفلس

 الفلسةيني محمود عبال خ ل مقابلة تلفزيونية لف على  نا  القدل الف ائية.
و ال  اسم في اتصال بالةزير  نرم إن المح مرة   رم فري ةلسرة اليروم ونتيةرة لعردم ح رور الشرا د 

عرن رأيرف  وتعبيررا   موةهة إليف، وأ اف أن المح مة  الم إنف تحدث سياسة و انونرا  ببراحتف من التهم ال
ن حرية الرأا م فولة وفقا للماد  التاسعة عشر.  وا 

 14/5/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 أمن السلطة يعتدي على أهالي أسرى في رام هللا ":الرسالة" .9
تابعة للسلةة في مقر المقاةعرة بررام هللا، ظهرر اعتدم عناصر من ا ةهز  ا منية ال: ال فة المحتلة

، على أ الي أسرى م ربين عن الةعام، بعد محاولتهم الدخول إلى المقر الررئيل 14/5/2017 ا حد
 للمقاةعة من ةهة  ريح الراحل ياسر عرفام.
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ةالب ووةف ا  الي نداحام استةاثة تةالب الةمي  الو وف أمام مس ولياتهم والتحرك ل مان تنفي  م
ا سررررى لو رررف اإل رررراب، بعرررد حصرررول حررراالم إغمررراح فررري سرررةن نفحرررة وترررد ور خةيرررر بأو ررراعهم 

 الصحية في اليوم الثامن والعشرين من اإل راب.
 14/5/2017 ،الرسالة، فلسطين

 
 دخل رام هللا بالخطأ م االحتالل مستوطنا  أمن السلطة يسل ِّ  .11

سرلمم الليلرة الما رية  ةمرن السرلةة فري ال رفة المحتلر الم القنا  العاشرر  العبريرة إن أةهرز  أ :رام هللا
ةريقرف ودخرل  ريرة "أبرو  ووف  القنا  العبريرة فر ن المسرتوةن  رل   لةير االحت ل. إسرائيليا   مستوةنا  

و ام عناصر ا من الفلسةيني با تياده إلى حاةز بير زيم   ر" القريبة من رام هللا عن ةري  الخة.
 أن يصاب بأا أ ى. القريب وسلموه للةير،  بل 

 15/5/2017 ،الرسالة، فلسطين
 

 2003 سنةاألجهزة األمنية للسلطة اعتقلت قاتل فقهاء  .11
الو ائي ال ا  ران  ا منمني ساب  في ةهاز أ":  ال مس ول اإلل ترونية ا يام" -حسن ةبر  -غز  

ة للسرلةة الوةنيرة التابعر ا منيرة ا ةهرز  إنيعمل في محافظام غز   بل سيةر  حمال على القةرا  
 رررد أو  مررن ةهررام غيررر معروفررة. أمررواال  لتلقيررف  2003 سرررنةاعتقلررم المشررتبف بقتررل الشررهيد مررازن فقهرراح 

مرن  أمرواال  ليلرف  أبرو أشررفالو ائي تلقى معلومرام عرن تلقري الشراب  ا منةهاز  أن ا منيالمس ول 
 للمرا بة والمتابعة الحثيثة. إخ اعفةهام خارةية فةرى 

 15/5/2017 ،هللا األيام، رام
 

 دفعة جديدة للمستفيدين من المنحة الكويتية بغزة .12
، دعررا وزيررر ا شررةال العامررة واإلسرر ان مفيررد الحسرراينة المررواةنين أصررحاب المنررازل المرردمر   ليررا   :غررز 

المسررتفيدين مررن المنحررة ال ويتيررة التوةررف، يرروم ا حررد، لفرررو  بنررك فلسررةين السررت م دفعررة ماليررة ةديررد  
 اد  إعمار منازلهم التي تعر رم للتردمير خر ل العردوان اإلسررائيلي ا خيرر علرى القةرا .لمواصلة إع

دوالر  صرحاب المنرازل المردمر   4,996,000البدح عبر فرو  بنك فلسةين بصرف  و ال الحساينة تم  
 المستفيدين من المنحة ال ويتية.  ليا  

 14/5/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 األيام المقبلةب هوتصعيد اإلضراب ر السلطة من استئناف المفاوضات ويؤكد استمراريحذ ِّ  البرغوثي .13
رام هللا:  ال ع و اللةنة المر زيرة لحر رة "فرتح"، ا سرير مرروان البرغروثي، أمرل، إن اإل رراب عرن 

 على التوالي، مستمر حتى تحقي   افة مةالبهم المشروعة. 28الةعام ال ا يخو ف ا سرى لليوم الر
قل المحامي خ ر شقيرام، عرن ا سرير البرغروثي، بعرد زيارترف، أنرف ال يوةرد أا شر ل مرن أشر ال ون

التفرررراوك حتررررى اللحظررررة، وأن ا يررررام المقبلررررة ستشررررهد تصررررعيدا، و نرررراك احتمررررال أن يتو ررررف ا سرررررى 
 الم ربين عن شرب الماح.

لحة السرةون، نافيرا وأو ح المحامي شقيرام، أن ا سير البرغوثي أبلةف أنف يرفك الحرديث مر  مصر
ما يشرا  عرن أن مصرلحة السرةون تررفك الحرديث إليرف، م  ردا أنرف محتةرز فري العرزل االنفررادا فري 

 .اإل رابمعتقل الةلمة من  بداية 
 ةرم مرن  13وعن و عف الصحي،  ال: إن الو   الصرحي ليسرير البرغروثي سريف، وفقرد أ ثرر مرن 

 .والظروف االعتقالية الصعبة اإل رابوزنف ةراح 
ولفررم إلررى أنررف يحتةررز فرري زنزانررة تفتقررر  دنررى الظررروف الصررحية، وتعررر بالحشرررام، م  رردا أنررف  مررا 

 ا سرى الم ربين ال يتواصل م  العالم الخارةي وال حتى م  المستقلين.
الن بررة وفعالياتهررا مرر  الحر ررة الشررعبية  إحيرراحالتحررام حر ررة  إلررىوةرراح علررى لسرران البرغرروثي: وأدعرروا 

عصرريان مرردني ووةنرري شررامل تتررزامن مرر   إلررىتةرروير  رر ه الحالررة  إلررىسرررى وصرروال  للت ررامن مرر  ا 
 .67ال وليونالي ليرا ي العربية المحتلة عام  اإلسرائيلي  رى مرور نصف  رن على االستعمار 

وأ رراف: أوةررف نررداح إلررى الفصررائل الفلسررةينية وفرري مقرردمتها حر ررة فررتح وحمررال للمصررالحة الوةنيررة 
ا إلى عقد م تمر وةني للحوار الشامل للوصول إلى وثيقة عهرد وشررا ة وللحفراظ وتةديد الحوار دعم

النظررام السياسرري الفلسررةيني الرر ا يعررير حالررة تآ ررل و ررعف،  انهيررارعلررى التمثيررل الفلسررةيني ومنرر  
لررررى تشرررر يل ح ومررررة وحررررد  وةنيررررة علررررى الفررررور، بمشررررار ة الةميرررر ، واسررررتعاد  الحيررررا  الديمقراةيررررة  وا 

 مررا فعررل ا سرررى الرر ين  رردموا  االسررتعمارا االحررت لالررت حم الرروةني فرري مواةهررة الفلسررةينية وحالررة 
 وثيقة ا سرى وا  راب الحرية وال رامة  تةسيد لوحد  الصف والمو ف.

فلن ي رون  ح ر من استئناف المفاو ام مةددا  على نفل القواعد السابقة التي أثبتم فشلها،أوتاب : 
 محدد، والو فوف  ةدول زمني  االحت لإسرائيل الرسمي ب نهاح  مإال بالتزا ناك ةدوى للمفاو ام 

بح  الشعب الفلسةيني بتقرير مصيره، بمرا  واالعتراف ،67إلى حدود  واالنسحاب ل ستيةانالشامل 
وعاصررمتها القرردل الحبيبررة ةررو ر الصرررا  وأصررل  67فرري  لررك إ امررة دولررة  املررة السررياد  علررى حرردود 

واشررتراة اإلفررراج الشررامل عررن ا سرررى  194ل ةئررين بررالعود  ةبقررا  للقرررار بحرر  ا واالعترررافالح ايررة، 
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والمعتقلين  برل أا اسرتئناف للمفاو رام، وو رف ةريمرة اإل مرال والتقصرير بحقهرم المسرتمر منر  ربر  
  رن من المفاو ام .

 لاالحررت مررن  واالنعتررا وخررتم: أ يررب بشررعبنا الفلسررةيني، ونحررن مررا زلنررا فرري مرحلررة التحرررر الرروةني 
عرراد علررى إةرر   أوسرر  حر ررة شررعبية وحر ررة عصرريان مرردني ووةنرري شررامل  واالسررتعمار، االعتبررار  وا 

الررر  رى  ا ترررراباإلسررررائيلي، ومررر   االسرررتعمارفررري الررر  رى الخمسرررون علرررى  لخةررراب التحررررر الررروةني
ل معر رة الحريرة وال رامرة  ري ةرزح ال يتةرزأ مرن ال فراح  رد االحرت  أنأخيررا   وأ  دالسبعون للن بة، 

 ومن أةل إسقاة نظام االبارتهايد الظالم في فلسةين.
 15/5/2017األيام، رام هللا، 

 
 هنية يهاتف عوائل األسرى القادة المضربين ويعزي بوفاة الشيخ درويش .14

 رراتف رئرريل الم تررب السياسرري لحر ررة حمررال إسررماعيل  نيررة مسرراح يرروم ا حررد عوائررل ا سرررى القرراد  
 خو ون معر ة إ راب ال رامة.الم ربين عن الةعام، ال ين ي

وأةرررى  نيررة اتصرراالم  اتفيررة، بزوةررة ا سررير القائررد مررروان البرغرروثي، وزوةررة ا سررير القائررد أحمررد 
سعدام وزوةة ا سير القائد عبال السريد، وعائلرة ا سرير حسرن سر مة، معربرا  عرن ت رامنف ال امرل 

 م  حراك ا سرى وا  رابهم ومةالبهم العادلة.
،  اتف إسماعيل  نية عائلة الشيل عبد هللا نمر دروير مقدما لهم التعازا والمواسا  وفي سيا  آخر
 بوفا  فقيد م.

و الم حر ة حمال فري بيران صرحفي إن الشريل درويرر  رو أحرد عنراوين الشرعب الفلسرةيني ورمروزه 
ل وصاحب المشوار الن الي الةويل في خدمة شعبف و  يتف، مشير  إلى ةهوده في مواةهة االحت 

 والتصدا لمخةةاتف في ةمل الهوية الفلسةينية.
 14/5/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 سقط البندقية وسـتحافظ على الثوابتلن ت   حماسالزهار:  .15

محمرود الز رار، رئريل السرلةة  د.حر ر ع رو الم ترب السياسري لحر رة "حمرال" : الرسالة نم –غز  
 أا من الثوابم الفلسةينية.على التنازل عن  اإل داممحمود عبال من خةور  

و ال الز رار فري تصرريح خراص برر"الرسالة نرم": "إننرا نحر ر عبرال مرن التو ير  علرى أا اتفرا  ير دا 
 التنازل عن الثوابم،  ن  لك لن ي ون في مصلحة أيا من ال ين سيتنازلون عنها". إلى
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الشرهر الةرارا وخةرور  وردا على س ال حول م تمر الرياك المزم  عقده في الحادا والعشررين مرن 
والروةن  اإلنسرانيهدف للتنازل عن الثوابم ا ربعرة و ري  اآلنالتنازل عن الثوابم، أةاب: "ما يةرح 

التنرازل عرن أا منهرا لرن يخردم أصرحابف ولرن  إلرىأا تو ير  ير دا  أنوالعقيد  وا رك، ونحن نعتبر 
 ي ون في صالحف".

، وان مرررا  رررو مةرررروح  رررو االستسررر م للرغبرررام آلناوأ رررد  أن خيرررار الحلرررول السياسرررية غيرررر مةروحرررة 
 الدولية الرامية للتنازل عن الق ية الفلسةينية.

وأ د الز ار خ ل  لمتف في الم تمر الوةني الحادا عشر للحفاظ علرى الثوابرم الفلسرةينيةل المنعقرد 
 في غز ، ا حد، أن حر تف لن تسقة البند ية، وسرتحافظ على الثوابم.

الثوابم الفلسةينية ال تتةير في  ل القواميل، وال تتةير بتةير الزمران أو الم ران، وال وشدد على أن "
 تحابي أا إنسان، وال تخ    ا ةبروم  ان".

وأشررار إلررى أن الرردفا  عررن المقدسررام فرري فلسررةين واةررب،  ررائ : "سنواصررل العمررل حتررى تحريررر  ررل 
الرر ين فاو رروا ولررم يحملرروا السرر ح"، مشررددا  وترراب  الز ررار: "إن  رر ا اليرروم  ررو   ررى ن بررة شربر منهررا".

 على  رور  حفاظ ال ل الفلسةيني على الثوابم.
 14/5/2017، الرسالة، فلسطين

 
 واألخرى في الضفة والقدس 48أراضي الـ أنشأ دولتين لالحتالل أحدهما في "أوسلوالهندي: " .16

أوسلو أنشأ )إسرائيل( الثانية  بل اعتبر القيادا بحر ة الةهاد اإلس مي محمد الهندا أن اتفا  : غز 
ربررر   رررررن،  ررررائ  : "مبرررردأ أوسرررلو ا رك مقابررررل السرررر م، ةعررررل  نررراك دولتررررين ل حررررت ل أحررررد ما فرررري 

 م وا خرى في أرا ي ال فة والقدل".48ا را ي المحتلة عام 
ة "أوسررلو أنشررأم دولرر و ررال خرر ل  لمررة لررف فرري المرر تمر الرروةني الحررادا عشررر للحفرراظ علررى الثوابررم:

للمسررتوةنين، ولررم ي تررفال االحررت ل برر لك بررل ةلررب المزيررد مررن التنررازالم الترري رف ررها الرررئيل الراحررل 
 عرفام فتم اغتيالف".

وأردف  ررائ  :" رغررم  لررك نسررم  مررن يريررد التفرراوك مرر  نتانيررا و مباشررر  بوسرراةة أمري يررة، بينمررا تقررول 
 يعة المعادلة".أمري ا و)إسرائيل( أن  ناك و ائ  ةديد  على ا رك ستةير ةب

ويشررير إلررى أن العرررك التفاو رري السرراب   رران االحررت ل يعرررك علررى الفلسررةينيين دولررة فرري حرردود 
 ، مقابل التةبي ، أما اآلن في ةلب منهم التةبي   مدخل للس م".67الر

وتساحل ما ال ا تستفيده السلةة مرن دخولهرا فري الحلرف علرى اإلر راب، بينمرا المفتررك أنهرا تحرارب 
 الحت ل تة ا اإلر اب والتةرف في المنةقة للهيمنة على مقدراتها و ي تهدد ةمي  دولها؟.دولة ا
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و رررال:" أمرررام تسررروي  الرررو م الةديرررد الررر ا مارسرررف المفررراوك الفلسرررةيني والتشرررد  بحرررل الررردولتين نررر  ر 
بالبررديهيام الترري عرفهررا  ررل شرربل فلسررةيني بحسررف المر ررف أن  ررل  ر  مررن  رام فلسررةين  رري لنررا، 

 من تو ي  أا اتفا  يتخلى عن الثوابم الفلسةينية". ونح ر
 14/5/2017فلسطين أون الين، 

 
 : مشروع قادم لتصفية القضية بمؤامرة إقليمية ودولية"الجهاد" .17

حمد المدلل من وةرود مشررو  أح ر القيادا في حر ة الةهاد اإلس مي : محمود  نية -الرسالة نم 
ة علررى و رر  الترتيبررام الةاريررة لعقررد مرر تمرام إ ليميررة تهرردف  ررادم لتصررفية الق ررية الفلسررةينية، خاصرر

 لو   حل لها.
، إن مررا يسرررب عررن  رر ه الصررفقة يرروحي بررأن  نرراك مررا يررتم ا حرردو ررال المرردلل لررر"الرسالة نررم" مسرراح 

 لتصفية الق ية الفلسةينية. إعداده
ري ررري دونالرررد يقررروده الرررئيل ا م أمري ررريو  ررر أن  ررر ا المخةررة  رررو بررردعم إ ليمرري وب رررةة أوروبرري 

حمايررة الق ررية الفلسررةينية برردل االنررزال  فرري المرر امرام الترري  إلررىودعررا المرردلل الرردول العربيررة  ترامررب.
وتستعد السعودية الست افة م تمر إ ليمي فري الحرادا والعشررين مرن الشرهر  تهدف لتصفية الق ية.

س ميةدولة عربية  17الةارا، بمشار ة   .وا 
 14/5/2017، الرسالة، فلسطين

 
 فتح: العودة هدف وطني ثابت وتحقيقه سيؤمن السالم واالستقرار للمنطقة .18

حر رة فرتح، علرى حر  ال ةئرين الفلسرةينيين برالعود ، واعتبرترف  ردفا وةنيرا ثابترا ال برد  أ ردم :رام هللا
 .من تحقيقف إلح ل الس م واالستقرار في المنةقة، وحقا مقدسا وم فوال في الشرائ  والقوانين الدولية

للن برة: إن دولرة  69و الم في بيان صدر يروم  حرد عرن مفو رية اإلعر م والثقافرة، لمناسربة الر  رى 
ر ائز را علرى ن برة شرعبنا الفلسرةيني وانتهةرم عنصررية غيرر مسربو ة ةسردتها  أنشرأماالحت ل التي 

، اإلنسررانية برراالحت ل واالسررتيةان االسررتعمارا وبقرروانين مخالفررة  بسررة ا عررراف والمواثيرر  والحقررو 
 ، ستبقى على رأل  ائمة القوى االحت لية االستعمارية الظالمة تاريخيا.اإلنسانيةوارت بم ةرائم  د 

عن الةعام منر   إ راباوحيم به ه المناسبة ا سرى ا بةال في معتق م االحت ل ال ين يخو ون 
ب اسررتعاد  حررريتهم الترري يومررا، وأ رردم اسررتمرار ا فرري الن ررال مررن اةررل تحقيرر  مةررالبهم علررى در  28

 .أي ا  ستبقى على رأل أولويام عمل القياد ،  هدف وةني ثابم 
 14/5/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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 حماس: ال عودة لالنتخابات المحلية في ظل العبث بالقوانين .19
النتخابرام المحليرة سامي أبرو ز ررا أن حر ترف لرن تعرود إلةرراح ا ،حمال أ د القيادا في حر ة: غز 

 في ظل العبث في  وانين وترتيبام العملية االنتخابية.
وأ اف أبو ز را في تةريد  على مو   "تويتر"، ا حرد، أن لةنرة االنتخابرام المر زيرة "فشرلم سرابقا  

 في الوفاح بتعهداتها باحترام القانون بشأن اختصاص ا من والمحا م في غز  وال فة الةربية".
لةنرررة االنتخابرررام المر زيرررة حنرررا ناصرررر  رررال فررري و رررم سررراب ، اليررروم: إنهرررا اتخررر م  ررررارا  و ررران رئررريل

 بالتباحث م  حر ة "حمال" الست مال انتخابام البلديام في  ةا  غز .
وشدد ناصر على أن انتخابام البلديام التي ةرم أمل في ال فة الةربية "منقوصة"ل لعدم مشار ة 

  ةا  غز  فيها.
 14/5/2017، ني لإلعالمالمركز الفلسطي

 
 ضرورة التحرك العاجل إلنقاذ األسرى المضربين إلىالمجتمع الدولي  "ثوري فتح" يدعو .21

 إلررىأمررل بيانررا  دعررا فيررف المةتمرر  الرردولي  "فررتح"أصرردر المةلررل الثررورا لحر ررة فتحرري صررب اح:  –غررز  
إغفرال ". ووصرف " ل رور  التحرك العاةل إلنقا  ا سرى الم ربين عن الةعام فري سرةون االحرت"

، محمر   الح ومرة "سلةام االحت ل مةالب ا سررى عرن سراب  تصرميم بمثابرة عمليرة إعردام ةماعيرة
 اإلسرائيلية اليمينية المتةرفة المس ولية عن حيا  ا سرى.

معر رررة الحريرررة وال رامرررة التررري يخو رررها ا سررررى ا بةرررال بأمعرررائهم الخاويرررة تتواصرررل لليررروم "و رررال إن 
دارتهرا الظهرر لمةرالبهم اإلنسرانية، مرا ي  رد النيرة الثامن وا لعشررين فري ظرل تعنرم ح ومرة االحرت ل وا 

. وحم رل الح ومرة اإلسررائيلية "المبيتة لح ومة اإلةرام في تل أبيب علرى ارت راب ةريمرة  رتلهم ةماعيرا  
حرد ا حيا  أا أسير  د يسقة شهيدا  بين لحظة وأخرى، وفي   ه الحرال فر ن ح ومرة ترل أبيرب و "عن 

 ."تتحمل مس ولية ما سيترتب عن  لك
 ."تصعيد فاعليام الة ب المت امنة ليسرى" إلىودعا الشعب الفلسةيني 

 15/5/2017الحياة، لندن، 
 

 إلضراب الكرامة الحركةانضمام دفعة جديدة من أسرى  تعلن الهيئة العليا ألسرى حماس .21
" ان ررمام دفعررة ةديررد  مررن أسرررى الحر ررة، إلررى أعلنررم الهيئررة القياديررة العليررا  سرررى "حمررال: رام هللا

ةانررب أسرررى آخرررين مررن مختلررف الفصررائل، إلررى إ ررراب ال رامررة، ودعررم إلررى النفيررر العررام والتصررعيد 
  د االحت ل انتصار ا ليسرى.



 
 
 
 

 

 16 ص             4289 العدد:        5/15/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وأ رردم الهيئررة فرري بيررانح يرروم ا حررد، تلقررى "المر ررز الفلسررةيني لالعرر م" نسررخة  منررف، أن ان ررمام  رر ه 
  يرررأتي "اسرررتمرار ا لعمليرررة الررردعم واإلسرررناد لخةرررو  اإل رررراب"، مشررردد  علرررى تواصرررل  ررر ا الدفعرررة الةديرررد

  اإلسناد والدعم  لما ةالم المعر ة.
ودعرررم إلرررى النفيرررر العرررام، غرررد ا فررري   ررررى الن برررةل انتصرررار ا لفلسرررةين ونصرررر  ليسررررى فررري معرررر تهم 

 افة وفي مختلف المناة .المبار ة، و لك بتوسي  حم م اإلسناد والتفاعل على المستويام  
 14/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ": تالعب بنتائج االنتخابات في جامعة النجاحأون الين "فلسطين .22

 شرف مصردر مةلرر  فري ةامعرة النةراح الوةنيرة، النقراب عرن وةررود : يحيرى اليعقروبي -غرز  ، نرابلل
بررام الة بيررة الترري ةرررم فرري الثررامن شرربهام معررزز  بأدلررة موثقررة، ت  ررد حرردوث ت عررب بنتررائر االنتخا

 عشر من أبريل/ نيسان الما ي، بهدف ترةيح فوز  تلة ة بية على حساب أخرى.
وأ د المصدر ال ا ف ل عد ال شف عن  ويتف خشية االعتقال لصحيفة "فلسةين"، أمل، أن ال تلة 

لتابعررة للةبهررة الشررعبية، اإلسرر مية الرر را  الة برري لحر ررة "حمررال"، وةبهررة العمررل الة برري التقدميررة ا
و تلررة الوحررد  الة بيررة للةبهررة الديمقراةيررة،  رردموا ةعن ررا إلدار  ةامعررة النةرراح علررى سررير االنتخابررام 

 ونتائةها، م  دين "امت  هم أدلة على  ل ما ورد في  تاب الةعن".
اإلسرر مية مررن ةالبررا مررن أبنرراح ال تلررة  75و  ررر المصرردر أن  رروام االحررت ل اإلسرررائيلية تعتقررل حاليررا 

ةامعة النةاح، من بينهم ممثل ال تلة في الةامعة م من صرباح الر ا اعتقلترف بعرد انتهراح االنتخابرام 
 من أبناح ال تلة بعد انتهاح االنتخابام. 6الة بية، فيما اعتقلم أةهز  أمن السلةة 

ابي لل تلرررة، وبيرررد ا و رررال: "إن أةهرررز  أمرررن السرررلةة تقررروم بيرررد ا اليمنرررى بالموافقرررة علرررى النشررراة االنتخررر
وأ رراف: إن  اليسرررى تعررتقلهم وتسررلمهم ب غررام بالمقابلررة وتقرروم بمحاربررة أا شرريح لررف صررلة بال تلررة".

"أةهز  أمن السلةة منعم مةاب  ال فة من التعامل م  ال تلة أثناح الدعاية االنتخابية، مرا ا رةر ا 
  إلرى أن أةهرز  السرلةة منعرم ال تلرة لةابعة متةلبام دعايتهرا االنتخابيرة فري الرداخل المحترل"، مشرير 

 أي ا من إمداد  وابل  هربائية يوم اال ترا   انم خاصة بفقرام اإل اعة الصوتية لدعايتها.
 14/5/2017فلسطين أون الين، 
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 األمريكية إلى القدس سيساعد في تقدم عملية السالم السفارةنتنياهو: نقل  .23
بنيامين نتنيا و، في تصريح ، ا حد، إن نقل  سرائيلياإل)د ب ا(:  ال رئيل الوزراح  -تل ابيب

السفار  ا مري ية في تل أبيب إلى القدل من شأنف أن يساعد فقة في تقدم عملية الس م، بحسب 
 ”.ةيروزاليم بوسم“صحيفة 

ا مري ية م  وزير  "إن بي سي نيوز“وأدلى نتنيا و به ه التعليقام عقب مقابلة اةرتها شب ة 
ا مري ي ري ل تيلرسون  ال فيها إن الرئيل ا مري ي دونالد ترامب ال يزال يستم  إلى  الخارةية

 ةمي  ا ةراف لتقييم ما  د يترتب عليف نقل السفار  ا مري ية إلى القدل.
 إن نقل السفار  ا مري ية إلى القدل ال ي ر بعملية الس م، بل الع ل.“ ال م تب رئيل الوزراح و 

سوف يدف  )عملية الس م( عن ةري  تصحيح الظلم التاريخي وتحةيم الو م النقل “ وأ اف
 ”.إلسرائيلالفلسةيني بأن القدل ليسم عاصمة 

 14/5/2017، رأي اليوم، لندن

 
 : وجود السفارة األمريكية في القدس قوة "إلسرائيل"بينيت .24

لي" نفتالي بينيم،  ال "إن   رم صحيفة معاريف العبرية أن وزير التعليم "اإلسرائي: الداخل المحتل
 نقل السفار  ا مير ية إلى القدل يقوا إسرائيل".

وأو ح أن نقل السفار  ا مري ية للقدل المحتلة سيعزز آفا  الس م  د  ل االتفا ام الفاشلة التي 
 تقوم على تقسيم القدل، وف  زعمف.

 14/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 : حرق دمى بلباس الجنود "حادث خطير"نتنياهو وليبرمان .25
أبدى رئيل الوزراح اإلسرائيلي بنيامين نتنيا و ووزير ةيشف أفةيدور ليبرمان، يوم ا حد، : تل أبيب

غ بهم تةاه إ دام متدينين يهود على إحرا  دمى بلبال الةير في حي "ميئاه شعاريم" في القدل 
 المحتلة، الليلة الما ية.

دثة في تصريحام لف  بل ةلسة مةلل الوزراح بر "العمل الحقير والمقيم". داعيا ووصف نتنيا و الحا
 اد  المتدينين إلى إدانة "  ا العمل البةيك". مةالبا الشرةة اإلسرائيلية بالعمل السري  من أةل 

 إيةاد الفاعلين وتقديمهم للمحا مة.
اإلسرائيلي. متهما الفاعلين بأنهم واعتبر نتنيا و   ا العمل بمثابة تحريك وا ح  د ةنود الةير 

 ينتمون إلى ةماعة ناةورا  ارتا )حرال المدينة( من اليهود ا رثو  ل.
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فيما وصف ليبرمان الحادثة بأنها عمل "مخةل وخةير". مشددا على  رور  أن تقوم الشرةة 
 بتحديد من يقف خلفها واعتقالهم.

ما ةرى بأنها تأتي في إةار التصرفام  من ةهتف، اعتبر يائير لبيد زعيم حزب  ناك مستقبل
الةنونية لمن أسما م بر "ا صوليين". مشددا على  رور  التحقي  في الحادثة واعتقالهم وفرك 

 القوانين على الةمي  وعدم التسامح م  مثل   ه ا حداث الخةير .
 14/5/2017القدس، القدس، 

 
 لذي أعلن فيه موافقته على حل الدولتينا بينيت: على نتنياهو التراجع عن خطاب "بار إيالن" .26

زعيم حزب المستوةنين وزير التعليم نفتالي بينيم، رئيل ح ومتف : ةالب أسعد تلحمي -الناصر  
) بل ثماني سنوام ال ا أعلن فيف موافقتف  "بار إي ن"بنيامين نتنيا و أمل بالتراة  عن خةاب 

ختباح في مو   محصن تحم ا رك، ما يتيح ال ف عن اتبا  سياسة اال"على حل الدولتين( وبر 
. وأ اف أنف ينبةي على الح ومة المبادر  "لآلخرين إم ح تصور م لحل الصرا  م  الفلسةينيين

 ."ال أن يحد د مصير ا على يد اآلخرين"وو   تصور ا ور يتها للحل، 
أن الخةاب والموافقة على ورأينا "و ال بينيم إن الخةاب  ان في عهد الرئيل الساب  باراك أوباما، 

إ امة الدولة الفلسةينية تسببا في فرك مقاةعام علينا وتفا م اإلر اب وتهديد ديموغرافي خةير، 
 ."واآلن  و الو م إلع ن إلةاح الخةاب

ي  ر أن بينيم  ان أول المس ولين اإلسرائيليين ال ا أبدى غبةتف من فوز ترامب في االنتخابام، 
 "البيم اليهودا"هاية حل الدولتين للشعبين، فيما أ ام أع اح  تلة حزبف المتةرف وأعلن احتفاليا  ن

 حف    بيرا  رفعوا فيف نخب الرئيل المنتخب.
 15/5/2017الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"ر من حرب "سايبر" على نتنياهو يحذ ِّ  .27

 ومة ا سبوعية، من ح ر رئيل الح ومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيا و خ ل ةلسة الح: محمد وتد
دولة في العالم بعد يوم واحد على تعرك أ ثر من  100 ةوم 'السايبر' ال ا تعر م لف أ ثر من 

ودعا نتنيا و المواةنين في الب د إلى  دولة على مستوى العالم لهةمام ال ترونية منظمة. 100
 اإلل ترونية المنظمة.توخي أ صى درةام الحيةة والح ر، بالتعامل م    ا التهديد والهةمام 

دولة  د أصيبم  100و ال رئيل الح ومة: 'إننا موةودون في أوج  ةمة سايبر عالمية و رابة 
خ لها. وحتى   ه اللحظة لم تتعرك البنى التحتية الحيوية في إسرائيل  ا أ ى. ا  رار ا خرى 



 
 
 
 

 

 19 ص             4289 العدد:        5/15/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

تنيا و: 'لقد أ منا  بل عد  سنوام وأ اف ن  ليلة التأثير ول ن   ا  و الو   الرا ن و  ا  د يتةير'.
المنظومة الدفاعية التي تصد  ةمام السايبر. أ منا أي ا سلةة حماية السايبر من منةل  تبصر 
المستقبل إدرا ا بأننا نواةف تهديدا ةديدا وأةلب من المواةنين ومن الشر ام في إسرائيل االنصيا  

 إلى تعليمام سلةة حماية السايبر'.
ن  ناك تةورام أخرى وسن ةر الستثمار المزيد من الموارد بهدف تزويد دولة وتاب : 'ست و 

إسرائيل على المستويين ا مني والمدني بالدفاعام المةلوبة من أةل صد   ا النو  الةديد من 
 الهةمام'.

 14/5/2017، 48عرب 
 

 البرغوثي بأي ثمن كانمروان أن ال تفرج عن  "إسرائيل"على يعقوب بيري:  .28
يعقوب بيرا إن  "شاباك" ال الرئيل الساب  لةهاز ا من الداخلي اإلسرائيلي : فتحي صب اح -غز  

، معتبرا  أن البرغوثي يحاول "مروان البرغوثي مهما  ان الثمن"على إسرائيل عدم اإلفراج عن ا سير 
 أن يصبح نيلسون ماندي  بقيادتف إ راب ا سرى الفلسةينيين في السةون. 

، معتبرا  أن وصفف برئيل معس ر الس م "رغوثي ما  و إال حلقة مار   من مسلسلالب"وأ اف: 
 ."على إسرائيل أن ال تفرج عن البرغوثي بأا ثمن  ان". وتاب : "وصف ال يلي  بف"

 15/5/2017الحياة، لندن، 

 
 ريغيف تتدخل بالسلطات المحلية بشكل غير قانوني :نائب المستشار القضائي للحكومة .29

استن رم نائب المستشار الق ائي للح ومة، المحامية دينا زيلبر، يوم ا حد، ةلب : دررامي حي
وزير  الثقافة والريا ة، ميرا ريةيف، من السلةام المحلية التدخل بالفعاليام والنشاةام الثقافية 

سلةة وأ دم زيلبر أن وزير الثقافة والريا ة ال تملك أا ص حية أو  التي تقام في مدنهم و را م.
للتدخل والتأثير الم امين في النشاةام الثقافية وال حتى على الميزانية التي تخصصها السلةام 

  المحلية للم سسام الثقافية والريا ية.
واعتبرم زيلبر أن على الوزير  ريةيف الفصل بين التعبير عن رأيها الشخصي ومو فها، وبين 

تة ل منصبها للتأثير على تمويل الم سسام استة ل سلةتها والتوةف للم سسام عن ةري  اس
 المختلفة، وفي   ه الحالة 'ال يوةد أا أسال  انوني الستة ل   ه السلةة'.

 14/5/2017، 48عرب 
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 المسجد األقصىفي  صالةيتهم بينيت بإرسال طالب يهود لل "الليكود" .31
ب رسال ت مي  يهود للص    اللي ود في بيان رسمي وزير التعليم نفتالي بينيمحزب الناصر : اتهم 

وال يفعل شيئا  ،ويعين امرأ  يسارية متةرفة مس ولة عن تدريل المدنيام، في المسةد ا  صى
ال يح  لبينيم أن "بخصوص التحريك في مدارل الشةر الشر ي من القدل المحتلة. وتاب  

ار  التربية والتعليم ومن ليل  ادرا على الو وف حتى أمام  ةوة اليسار في وز ، يعةينا المواعظ
نتنيا و، ال ا يقف بصور  شديد  وحازمة أمام  افة رئيل الوزراح بنيامين أال يعظ  يفال ا يتوال ا عل

وسياسة ةلد ال ام من ةانب  ،ال ةوة الدولية، أ ثر من أا رئيل ح ومة آخر في العقود ا خير 
 ." م اليساراليمين لم تحق  أبدا أا شيح عدا إسقاة ح م اليمين وصعود ح

 15/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 نؤيد تقرير المصير للفلسطينيينحزب "كوالنو":  .31

ماي ل أورن، ال ا شةل  " والنو"الناصر : اعتبر نائب الوزير اإلسرائيلي وع و ال نيسم من حزب 
رير نحن أي ا ن يد تقرير المصير للفلسةينيين. وتق"في الساب  منصب السفير في واشنةن، أنف 

المصير يم ن أن ي ون بأش ال متنوعة وب منها تلك التي ت من لنا اعترافا با من. ولفم إلى أن 
ي يد دولة  دونالد ترامب مستشار ا من القومي ا مري ي،  ربرم ما ماستر لم يقل أن الرئيل

مح فلسةينية زاعما إن تقرير المصير  و مصةلح لين أ ثر ب ثير من دولة فلسةينية. و و يس
 ."إلسرائيل بحيز للمناور 

 15/5/2017القدس العربي، لندن، 

 

 ضابط شرطة إسرائيلي لجهاز كشف الكذب 1,600إلخضاع  بالكنيست مشروع قانون"يديعوت":  .32
 شفم صحيفة "يديعوم أحرونوم" اليوم االثنين، أن رئيل لةنة الداخلية التابعة : ب ل  ا ر

من حزب اللي ود الحا م، يةالب ب لزام  افة  باة  سم  لل نيسم، ع و ال نيسم دافيد أمسالم،
  ابة بالخ و  لتحقي  على ةهاز البوليةراف ل شف ال  ب. 1,600تقريبا التحقيقام في الشرةة 

وفسر أمسالم ةلبف بالقول إنف "أعتقد أنف من أةل الحفاظ على شرةة إسرائيل، ف نف من الصواب 
   ل ث ث سنوام". وتساحل أنف "إ ا  ان  ل شيح سليم، إخ ا   باة التحقيقام للبوليةراف مر 

 ما ال ا يخيفهم؟".
وأ اف أمسالم أنف "لو  نم المفتر العام للشرةة،  نم سأبادر إلى   ا ا مر،  ن   ا يهدف إلى 

على مستشارين لتحسين صورتهم/ ولديهم  الشوا لالحفاظ على الشرةة. و م ينفقون مئام آالف 
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الع  ام العامة. ل لك ف ني أعتقد أن   ا القانون سيعزز صور  ومصدا ية الشرةة ةهازا  ام  من 
 بالش ل ا ف ل".

 15/5/2017، 48عرب 
 

 مناورات عسكرية إسرائيلية واسعة في الجليل والجوالن .33
بدأ الةير اإلسرائيلي، صباح يوم ا حد، مناورام عس رية إسرائيلية واسعة في مناة  : تل أبيب
وبحسب مو   القنا  العبرية السابعة، ف ن تلك المناورام   على والةوالن السورا المحتل.بالةليل ا

ستستمر عد  أيام خ ل ا سبو  الةارا وسوف يسم  دوا انفةارام وحر ة  بير  لقوام ا من 
 والةير.

ى و ال ناة  عس را إسرائيلي بأن "  ه التدريبام تأتي  من مخةة معد مسبقا بهدف الحفاظ عل
 استعداد القوام  ا ةوارئ".

 14/5/2017القدس، القدس، 
 

 ال مفاوضات جدية حتى اآلن :نادي األسير ..حاالت إغماء متتالية في صفوف األسرى المضربين .43
فادا أبو سعدى: واصل ا سرى في سةون االحت ل معر ة الحرية وال رامة، مةالبين  –رام هللا 

لتي تحرمهم إدار  سةون االحت ل منها، و انوا  د حققو ا سابقا  بتحقي  عدد من المةالب ا ساسية ا
 .من خ ل العديد من اإل رابام على مدار سنوام ا سر

أن ال مفاو ام ةدية م   ياد  اإل راب حتى اآلن،  "القدل العربي"وأ د نادا ا سير الفلسةيني لر 
 ك.و ل ما يدور الحديث عنف ليل سوى مفاو ام مبعثر   نا و نا
إن حاالم إغماح متتالية تحدث في "و الم اللةنة اإلع مية إل راب ا سرى في سةون االحت ل 

الدم و لك بعد مرور تسعة وعشرين  ون  صفوف ا سرى الم ربين في سةن نفحة، وآخرين يتقي
 ."يوما  على اإل راب عن الةعام

سيرين الم ربين محمد الةول، وأ افم في بيان لها أن محامي نادا ا سير تم ن من زيار  ا  
ويحيى إبرا يم و   ما من محافظة ةول رم. ونقل عنهما أن ا و ا  الصحية ليسرى الم ربين 

 يلوغراما. في المقابل ف ن إدار   20 حواليتزداد خةور  م  مرور الو م حيث نقص من أوزانهم 
 والتفتيشام. السةن تمعن ب ةراحاتها التن يلية ال سيما عمليام اال تحامام
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من ا سرى الم ربين في سةن نفحة وصلم أو اعهم الصحية إلى  %90أن "وتاب  ا سيران: 
مرحلة صعبة، وما تقوم بف إدار  السةن في حال تعرك أحد م لالغماح  و نقلف إلى ما أسمتف 

 . "  من الع جبالمستشفى الميداني م  العلم بأنف ال ير ى إلى مستوى العياد ، و ناك ال يقدموا أا نو 
وأفادم اللةنة بأن إدار  سةون االحت ل نقلم ا سير القائد أحمد سعدام ا مين العام للةبهة 
الشعبية لتحرير فلسةين من سةن عسق ن إلى سةن أو لي  دار. وأ افم أن   ا اإلةراح يأتي 

حامية م سسة  سياسة ممنهةة لحرمان ا سير القائد سعدام من زيارتف التي تقررم من  بل م
 ال مير.

 15/5/2017، لندن، القدس العربي
 
 لألسرى إسناداالمواجهة مع االحتالل  وتصعيدتجاري بالضفة  إضراب .43

دعم اللةنة الوةنية إلسناد إ راب الحرية وال رامة، اعتبار ا يام القادمة أيام  الةربية:ال فة 
التةارا المعلن عنف اليوم االثنين، من  مواةهة م  االحت ل في  افة الموا   وااللتزام باإل راب

 ظهرا . 2:00وحتى  11:00الساعة 
وةالبم بتحويل فعاليام إحياح   رى الن بة الفلسةينية، إلى مواةهام م  االحت ل والتوةف إلى 
الةر  االلتفافية و ةعها على المستوةنين الةاصبين، ومقاةعة الب ائ  والمنتةام )اإلسرائيلية(، 

 التةار إلى االلتزام ب لك. ودعو   افة
وثمنم اللةنة الوةنية لمساند  اإل راب في بيان لها، الدور الوةني والن الي لةما ير شعبنا و افة 
أصد ائنا و ل ا حرار في العالم على مساندتهم ودعمهم لحرية ا سرى ومةالبهم من أةل الحرية 

 وال رامة.
العامة ليمم المتحد  و افة الم سسام الحقو ية ودعم اللةنة الوةنية مةلل ا من والةمعية 

لزام ح ومة  والدولية إلى تحمل مس ولياتها القانونية وا خ  ية في توفير الحماية الدولية  سرانا وا 
االحت ل باحترام القانون الدولي واإلنساني و افة المعا دام والقوانين الدولية واإلنسانية والتحرك 

 مما يتعر ون لف من انتها ام و م  وبةر على يد االحت ل المةرم. العاةل إلنقا  أسرانا
 15/5/2017، الرسالة نت

 
 أحد مؤسسي الحركة اإلسالمية في الداخل درويشوفاة الشيخ عبد هللا  .43

الشيل عبد هللا نمر دروير، صباح يوم ا حد، أحد م سسي الحر ة اإلس مية  وفي  ت  :  فر  اسم
 عاما، بعد صرا  م  المرك. 69ر نا ز داخل الخة ا خ ر عن عم
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ويعتبر دروير  ائد الش  الةنوبي من الحر ة اإلس مية التي تشارك في انتخابام ال نيسم 
 اإلسرائيلي، ع ل الش  الشمالي، ال ا يترأسف رائد ص ح.

 و د توفي الشيل دروير داخل مستشفى " شارون" في مدينة بتاح ت فا خ ل تلقيف الع ج الةبي.
 14/5/2017القدس، القدس، 

 
 2011منذ  ميدانيا   فلسطينيا   الجئا   89السوري أعدم  النظام": مجموعة العمل" .43

( الةئا  فلسةينيا  أ عدموا ميدانيا  من  بداية 89أعلنم مةموعة العمل من أةل فلسةينيي سورية، أن )
  الرصد والتوثي  في . وأو ح فري2017مايو/ -/ 14ا حداث الدائر  في سورية و لك حتى يوم 

ةير التحرير الفلسةيني تم خةفهم مةندا  من مرتبام  17مةموعة العمل أن من بين من أعدموا 
و م في ةري  عودتهم من مو عهم العس را في مصياف إلى مخيمهم  2012في منتصف عام 

ال حايا  النيرب في حلب،  بل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختةافهم. وأ دم مةموعة العمل أن
( الةئا  19ال ين أعدموا توزعوا حسب المخيمام الفلسةينية والمدن السورية على الش ل التالي: )

( آخرين في 7( الةئا  في مخيم اليرموك، و)19( في حلب، فيما أعدم )18أ عدموا في مخيم درعا، و)
ينب، وآخر في ( الةئين في مخيم الحسينية، والةئان في السيد  ز 5حي الت امن بريف دمش ،)

 مخيم العائدين حما ، والةف في مخيم خان الشيح. 
 14/5/2017، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 من صنوف البؤس ا  عام 69.. الفلسطينيةالمخي مات  .43

، تقف شوا د 1948مخيم ا فلسةيني ا زرعم أوتاد ا عام  64ال يزال : أحمد المصرا -بيروم / غز   
التي حلم بالشعب الفلسةيني، ورمزا   وةف المعانا  التي بدأم با ت   االحت ل حية على الن بة 

من الشعب الفلسةيني من أر ف، و د تدحرةم السنون راسمة  ل عام  %57اإلسرائيلي أ ثر من 
 وا عا  أسوأ من سابقف.

الفلسةينية يقول المنس  اإل ليمي لمر ز العود  الفلسةيني في لندن، علي  ويدا، إن المخيمام 
على ةول وةود ا وانتشار ا في الدول العربية أو دول الةو  من حول فلسةين في   رى الن بة 

 الفلسةينية "تعير حالة سيئة للةاية على المستوى اإلنساني والحياتي والسياسي بش ل عام".
ام على وي يف  ويدا لر"فلسةين"، أن حالة المخيمام تشهد تراةع ا حاد ا في إرفاد ا بالخدم

المستوى اإلغاثي والصحي والتربوا واال تصادا، و و ما انع ل بش ل سلبي ةد ا على حيا  
 ال ةئين بصور  مباشر .
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ويشير إلى ارتفا  نسبة البةالة في المخيمام، ونسب الفقر   لك، وال ةة المستمر على س انها 
ا حفروه في ر الةديد بعيدا عم  "حتى ينسى س انها ح  العود ، ويعيشوا حالة من التشريد والتهةي

 وةدانهم أن فلسةين  ي الوةهة ا ساسية".
ويلفم  ويدا إلى أن من آثار حالة ال ةة التي عاشتها المخيمام في السنوام ا خير  ما تمم 

ألف  38آالف من أصل  6حيث لم يتب  من الةئيها سوى  2003مشا دتف في العرا  من  عام 
 ةألف الةف في لبنان، و ةر  ما يوازا نصف الةئي سوري 480صل ألف الةف من أ 300الةف، و

 الفلسةينيين.
ويشدد على أن "الحالة القاسية" التي تستهدف المخيمام يراد منها بش ل وا ح "تفتيم ال تلة 
البشرية الفلسةينية" ال ةئة، وبعثرتها في بلدان بعيد  عن فلسةين التاريخية، خدمة  ةند  

نه  اح القرارام الدولية الخاصة بح  العود .إسرائيلية، وا 
ويتف  مس ول ملف ال ةئين في حر ة حمال بلبنان ياسر علي، م   ويدا، واصفا  الحديث عن 

عاما من الن بة الفلسةينية بر"الحديث الم ر"، إ  إن   ه المخيمام بمن  69وا   المخيمام بعد مرور 
 .يقةنها من الةئين تعر م لن بام ومحن متتالية

ويلفم علي لر"فلسةين"، إلى أن ال ةئين عانوا وال يزالون من  ةة وحرمان على مختلف ا صعد  
اال تصادية وا منية والسياسية والحياتية، فيما حملم السنوام ا خير  مزيدا من إلقاح   ه ال ةوة 

 على  ا ل المخيمام وس انها ال ةئين.
ائل ي رسم على صعيد المخيمام في لبنان التي انتزعم ويعتقد المس ول في "حمال" أن الوا   الب

فيها أبسة الحقو  اإلنسانية ل ةئين  أن يتم ن ال ةف من بناح منزل أو شراح آخر، أو حتى أن 
مهنة  و محروم منها، أو أن يسافر دون معانا  ومقم، إلى ةانب تهالك  72يعمل، حيث إن  ناك 

ا مير ية في بيروم بالتعاون م  ا ونروا حول الو    وتظهر دراسة للةامعة البنى التحتية.
، فيما يرزح %65اال تصادا واالةتماعي ل ةئين الفلسةينيين بلبنان، أن معدالم الفقر بينهم بلةم 

 من فئة شباب   الح ال ةئين تحم خة الفقر. 74%
 14/5/2017، فلسطين أون الين

 
 المعيشية تزداد صعوبة وكارثية القطاعضاع رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة: أو  .43

 ال رئيل الهيئة الشعبية العالمية لدعم غز  عصام يوسف إن ا و ا  المعيشية تزيد صعوبة : غز 
في القةا  م  ا تراب شهر رم ان المبارك في ظل الحصار اإلسرائيلي واإلةراحام وا زمام 

 ا خير .
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، الةمعيام والم سسام اإلغاثية حول العالم، إلى ديوم ا حشر ودعا يوسف في تصريح صحفي ن  
 .شهر رم ان ةعل إغاثة فلسةين وتخفيف آثار الحصار عن غز ،  دفا  رئيسا  خ ل

، وتحقي  رم انودعا أحرار العالم إلى الو وف إلى ةانب الشعب الفلسةيني ب لياتف في شهر 
 شعار "اةعل رم انك لةز .. فلسةين ".

 14/5/2017، فلسطين أون الين
 
 نعيم: أوضاع قطاع غزة الصحية خطيرة .34

أةل  رئيل  ةا  الصحة والبيئة في اللةنة اإلدارية في  ةا  غز  باسم نعيم يوم ا حد وفدا : غز 
من المةلل التشريعي على ا و ا  الصحية "الخةير " التي تمر بها المراف  الصحية في القةا  

 ةراح سياسة تشديد الحصار.
 ل اةتما  عقد في مقر وزار  الصحة في مدينة غز ، على خةور  اإلةراحام الةديد  وأ د نعيم خ

 ،ا دوية وحليب ا ةفال إرساليامالمتعلقة بو ف  اإلةراحاموخصوصا  آخر  ،على صحة المواةنين
وانقةا  التيار  ،وأزمتي نقص الو ود ،وا تةا  نسبة  بير  من الرواتب من ال وادر الةبية والصحية

  هربي عن الخدمام الةبية الحساسة.ال
وشدد نعيم على أن االحت ل اإلسرائيلي  و المس ول ا ول عن ا زمام التي يمر بها  ةا  غز ، 

ةراحام ون القةا  الزال يعاني من حصار  االحت ل المشدد ، ا مر ال ا يلزم سلةام االحت ل  وا 
حية للمواةنين وفقا  ليعراف الدولية والقانون والص اإلنسانيةبتحمل مس ولياتف تةاه االحتياةام 

 .اإلنسانيالدولي 
 ما أ د على خةور  اإلةراحام الةديد  التي اتخ تها وزار  الصحة في رام هللا تةاه المواةنين من 

صنفا   175ا دوية وحليب ا ةفال، مبينا  أن أ ثر من  إرساليامأبناح  ةا  غز  على صعيد و ف 
 فر في مستودعام وزار  الصحة بةز .دوائيا رصيد ا ص

 14/5/2017، فلسطين أون الين

 
 أزمة الكهرباء بغزة تؤثر على خدمات "المياه" المقدمة للسكان .34

 الم سلةة المياه في  ةا  غز ، يوم ا حد، إن أزمة ال هرباح الخانقة التي : نور أبو عيشة - غز 
 المياه والصرف الصرف. يعاني منها  ةا  غز ، ت ثر بش ل  بير على خدمام 

، ن ظ م في مقر وزار  اإلع م، بمدينة غز ،  وأو ح مازن البن ا، رئيل سلةة المياه، خ ل لقاح صحفي 
 أن استمرار أزمة ال هرباح في القةا ، يش  ل "تهديدا  خةيرا  لخدمام المياه المقد مة للمواةنين". 
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مصدر للةا ة ال هربائية على مدار الساعة،  ي و ال:" آبار المياه التابعة للبلديام بحاةة إلى 
 تستةي  أن توصل المياه لمنازل المواةنين". 

وبي ن أن سلةة المياه وفي ظل استمرار أزمة ال هرباح، غير  ادر  "ا تصاديا " على تشةيل مولدام 
 الةا ة ال هربائية التي تعمل على "السوالر". 

م المياه التي تصل المواةن، ا مر ال ا ي دا إلى ولفم إلى أن  لك سي دا إلى انخفاك  ميا
 وةود تهديد حقيقي على صحتف. 

 ما شدد على أن استمرار أزمة ال هرباح في غز ، سيعة ل عمل م خام مياه الصرف الصحي 
 الموةود  داخل مدن القةا ، ا مر ال ا  د يتسبب بحدوث في انام داخل تلك المدن. 

إلى أن محةام تحلية مياه الشرب، ستتأثر سلبيا  باستمرار أزمة  ومن ةانب آخر، أشار البن ا
 ال هرباح في القةا . 

و ال:" ستتو ف عمل تلك المحةام، بالتالي  مية المياه التي سيحصل عليها المواةن ستقل، وربما 
 يعني  لك ارتفا  في أسعار تلك المياه". 

 14/5/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 بنايات أخرى أربعيغلق بناية ويخطر بهدم  اإلسرائيلي االحتالل القدس: .34

اعتقلم  وام االحت ل اإلسرائيلي، فةر يوم ا حد، الشاب محمود حمد، عقب مواةهام : القدل
 بحي المةار شمال القدل المحتلة.

ا غ  ها ا تحام  وام االحت ل للمنةقة، و  إثرونقل مراسلنا عن شهود عيان أن المواةهام اندلعم 
خةار ا بهدم أرب  بنايام أخرى  يد اإلنشاح في الحي بحةة التعدا على شار   بناية بالحديد، وا 
رئيسي، و ربها من مقاة  ةدار ال م والتوس  العنصرا ال ا يفصل الحي عن "مةار القدل" 

 ) لنديا(.
 الحي. ما استولم  وام االحت ل على مر بتين، وأشاعم أةواح من التوتر الشديد في 

 14/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مع األسرى بذكرى النكبة مسيرة برام هللا تضامنا   .34

انةلقم مساح ا حد مسير  ةابم شوار  مدينة رام هللا وصوال إلى خيمة االعتصام وسة المدينة، 
 للن بة وتأ يدا على ح  العود . 69عشية ال  رى الر
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في المسير  العلم الفلسةيني ورايام سوداح.  ما عزفم ال شافة ألحانا وأناشيد  ورف  المشار ون
 وةنية.

يشار إلى أن   رى الن بة تأتي   ا العام بالتزامن م  إ راب ليسرى الفلسةينيين داخل سةون 
 بهدف تحقي  مةالب حياتية داخل ا سر. 28االحت ل لليوم الر

ة لر"إ راب ال رامة" أن إدار  سةون االحت ل نقلم ا سير القائد في السيا ، أفادم اللةنة اإلع مي
 أحمد سعدام صباح ا حد من سةن عسق ن إلى سةن "أو لي دار".

وأ افم اللةنة أن   ا اإلةراح يأتي سياسة ممنهةة لحرمان ا سير القائد سعدام من زيارتف التي 
 تقررم اليوم من  بل محامية م سسة ال مير.

 14/5/2017نت، الدوحة، .الجزيرة
 
 التضييق على المنظمات الدولية يفاقم أوضاع غزةتقرير:  .33

ال يقتصر ال رر الناةم عن إحةام م سسام دولية عن مواصلة عملها : أحمد فياك -غز  
غز  م خرا على شريحة الصم، بل ةال مئام اآلالف من المعدومين  اإلغاثي واإلنساني في

 والمعوزين والمر ى و وا االحتياةام الخاصة وغير م ممن و عوا  حية تراة  التمويل والدعم.
وفي العامين ا خيرين بلةم حم م الت يي  والتحريك اإلسرائيلية على الم سسام الدولية العاملة 

وتير  اعتقال العاملين في   ه الم سسام، بينما من  آخرون من السفر،  في غز   روتها، فارتفعم
 وحيل دون وصول مندوبي تلك المنظمام لمتابعة نشاةاتها.

وي  د مدير ةمعية "أةفالنا" للصم نعيم  باةة أن ةو ر عملية تمويل الةمعيام الخيرية يقوم على 
 اد ت ون مفقود  في ظل الت يي  اإلسرائيلي التواصل م  الم سسام اإلنسانية الدولية، و ي حلقة ت

عا ة تنقل العاملين فيها.  على العاملين في تلك الم سسام وا 
وي يف  باةة في حديثف للةزير  نم أن وصول الت يي  اإلسرائيلي إلى مستوى ال ةة على 

ولية عن صانعي القرارام في الدول ا وروبية والةربية، تسبب في إحةام الم سسام اإلنسانية الد
تمويل الم سسام والةمعيام الخيرية في غز  خشية اتهامها بدعم حر ة المقاومة اإلس مية 

 )حمال(.
من ةانبف اعتبر مدير شب ة المنظمام ا  لية في  ةا  غز  أمةد الشوا أن التحريك اإلسرائيلي 

ا، و و ما  اد إلى على عمل المنظمام الدولية اإلنسانية أحد ا سباب الرئيسية وراح تقويك دور 
 تعمي  ا زمة اإلنسانية في القةا .



 
 
 
 

 

 28 ص             4289 العدد:        5/15/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ويرى الشوا في حديثف للةزير  نم أن االحت ل يهدف من وراح الت يي  على المنظمام اإلنسانية 
إلى تقليص المساعدام اإلنسانية إلى الحد ا دنى، لزياد  حلقام الحصار، وةمل صور  ا و ا  

 عن المةتم  الدولي. اإلنسانية السيئة لس ان  ةا  غز 
 14/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 ألف فلسطيني يسكنون القدس 432 ي":إلحصاء الفلسطين"ا .33

 4.88، من بين نحو 2016ألف نسمة نهاية عام  432ر عدد س ان مدينة القدل المحتلة بنحو د ال    
لسةينيين في مليون نسمة  م عدد الف 12.7م يين فلسةيني  م س ان فلسةين، ومن أصل نحو 

 أنحاح العالم.
لر الن بة،  69ووف  معةيام نشر ا الةهاز المر زا لالحصاح الفلسةيني في بيان بمناسبة ال  رى الر 

، مبينا أن عدد الفلسةينيين 1948ف ن عدد الفلسةينيين في العالم ت اعف تس  مرام من  عام 
 م يين نسمة. 6.41حوالي  2016المقيمين حاليا في فلسةين التاريخية بلد نهاية عام 

مو   نهاية عام  413وبلد عدد الموا   االستيةانية والقواعد العس رية اإلسرائيلية في ال فة الةربية 
 ب ر  استيةانية. 119مستوةنة و 150، منها 2015

، 2015مستوةنا نهاية عام  617291ووف   ام المعةيام، ف ن عدد المستوةنين في ال فة بلد 
 .%47مستوةنا يس نون في محافظة القدل بنسبة  292555حوالي 

مستوةنا مقابل  ل مئة  21وفي حين تش ل نسبة المستوةنين إلى الفلسةينيين بال فة حوالي 
 مستوةنا مقابل  ل مئة فلسةيني في القدل. 69فلسةيني، فقد بلةم حوالي 

 14/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 
 ظروف اقتصادية واجتماعية صعبةالمخيمات الفلسطينية في األردن ..  .33

يبلد عدد المخيمام المعترف بها من مةمو  المخيمام المتواةد  على ا را ي ا ردنية عشر  
، في حين أنشئم 1948مخيمام من أصل ث ثة عشر مخيما ، أنشف أربعة منها بعد حرب عام 

تق  في محافظام عمان  ، إ افة إلى ث ثة مخيمام غير رسمية1967الستة البا ية بعد حرب عام 
والزر اح ومادبا، وتشرف عليها الح ومة ا ردنية. ويعير س ان المخيمام الث ثة غير الرسمية في 
ظروف اةتماعية وا تصادية مشابهة لبا ي المخيمام التي تشرف عليها ا ونروا. ويش ل مةمو  

ةينيين في ا ردن و  ا يعني من مةمو  ال ةئين الفلس %65  ه المخيمام الث ثة عشر ما نسبتف 
 وةود الةئين فلسةينيين خارج   ه المخيمام. 
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مليون الةف فلسةيني مسةلين  2.1آخر اإلحصائيام تتحدث عن أنف يقيم في الممل ة أ ثر من 
ألف منهم  من عشر  مخيمام رسمية وث ثة  350لدى و الة الةوث الدولية )ا ونروا(، يعير نحو 

 م وةأ  ظروف ا تصادية واةتماعية صعبة.أخرى غير رسمية، تح
 15/5/2017الدستور، عم ان، 

 
 1948لـ"نكبة" العام  69لفلسطينيون يحيون الذكرى ا .33

، 1948يحيي الفلسةينيون، اليوم، ال  رى التاسعة والستين لر"ن بة" العام : نادية سعد الدين -انعم  
ثر من مليونين في ا ردن، ينتظرون بينما ما يزال ز اح ستة م يين الةف فلسةيني، منهم أ 

 عودتهم إلى ديار م وأرا يهم التي   ةالروا منها بفعل العدوان اإلسرائيلي.
ويتزامن إحياح اليوم الخامل عشر من "الن بة"، له ا العام، م  تواصل إ راب ا سرى في السةون 

عدوانف و  مف ليرك  ، بما يهدد حياتهم، وسة تعنم االحت ل وم يف في29اإلسرائيلية لليوم 
من مساحة ال فة الةربية بيد الفلسةينيين"، وف   %35الفلسةينية، التي "لم يتب  منها سوى 

 مس ولين. 
ا نشةة والفعاليام المتنوعة للتأ يد على "ح  عود  ال ةئين الفلسةينيين إلى  ةالمحتل فلسةينعم تو 

"، وف  اللةنة الوةنية 1948صهيوني في العام ديار م وأرا يهم التي تهةروا منها بفعل العدوان ال
 إلحياح   رى الن بة.

إ  تشهد ال فة الةربية المحتلة "إ رابا  تةاريا  عاما ، تزامنا  م  انة   مسير  ةما يرية حاشد  من 
 ريح الرئيل الفلسةيني الشهيد ياسر عرفام باتةاه دوار المنار  في رام هللا، حيث يتم تنظيم 

 ا  خم على مستوى فلسةين المحتلة"، وف  الناشة أحمد أبو رحمة.مهرةان مر ز 
 ما يشهد  ةا  غز  المحاصر تنظيم ا نشةة والفعاليام المتنوعة، أبرز ا مهرةان "عائدون" 
ال خم، لتأ يد عدم التنازل عن "ح  العود " والمةالبة بالتحرك الدولي تةاه تسري  عملية إعاد  

 إعمار القةا .
يقار  ال ةئون الفلسةينيون في مخيمام الشتام سنوام ن بتهم التاسعة والستين  من ةانبهمل

"بمفاتيح" و" واشين" تاريخية  ديمة يحتفظون بها من عمر لةوئهم، تمس ا  "بح  العود " ورفك 
 التوةين.

 ويحرص ال ةئون، في المخيمام المتوزعة بأرةاح الممل ة، على إحياح ال  رى السنوية "للن بة"،
 تعبيرا  عن "التمسك بحقهم غير القابل للتصرف أو الزوال بح م التقادم".
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فيما من المقرر أن تنةل  ا نشةة والفعاليام المتنوعة في مختلف أ ةار اللةوح والشتام، اليوم، 
لتأ يد "تمسك ال ةئين الفلسةينيين بح  عودتهم إلى ديار م وأرا يهم التي   ةروا منها بفعل 

 .1948صهيوني عام العدوان ال
 15/5/2017الغد، عم ان، 

 
 يقتحمون األقصى بحراسات مشددة مستوطنا   72القدس:  .33

ةالبا من ما تسمى "منظمة ة ب  ةل  20مستوةنا يهوديا، بينهم  72ا تحم : راسم عبد الواحد
حراسة المبارك، من باب المةاربة ب ا  صىيوم ا حد، المسةد ، الهي ل" في الفتر  الصباحية من

 معزز  ومشدد  من  وام االحت ل الخاصة.
ونف  المستوةنون ةوالم استفزازية في أرةاح المسةد وسة ر ابة شديد  من حرال المسةد المبارك، 

 ووسة  تافام ت بير احتةاةية من م صلين في ا  صى.
 14/5/2017السبيل، عم ان، 

 
 هدف إلى رفع التبادل التجاري بين البلديني لقاء بين رجال أعمال أتراك وفلسطينيين في رام هللا .33

شارك عدد من رةال ا عمال الفلسةينيين وا تراك، في لقاح مشترك ع قد في : لبابة  و ان - رام هللا
 مدينة رام هللا، يوم ا حد، وسة ال فة الةربية. 

أوغلو، رةل أعمال تر ي، إلى ةانب السفير التر ي في فلسةين غورةان تورك  20وح ر اللقاح 
 ورةال أعمال فلسةينيين. 

و ال رةل ا عمال الفلسةيني، أسامة عمر، إن اللقاح يهدف إلى "تسهيل مهمة رةل ا عمال 
 التر ي والفلسةيني في االستثمار سواح في فلسةين أو تر يا". 

يا، وأ اف في حديثف لو الة ا نا ول:"  دفنا الدائم  و تسهيل بيئة االستثمار في فلسةين، وتر 
وتعريف رةل ا عمال التر ي بفلسةين ورةل ا عمال الفلسةيني بتر يا، إ افة للتعريف بعناوين 

 االستثمار ومةاالتف". 
وأشار إلى إحدى الشر ام الفلسةينية،  دمم خ ل اللقاح، شرحا حول مةاالم االستثمار في 

 فلسةين وةبيعتف وميزاتف. 
عد  مدن فلسةينية وعلى رأسها القدل، ليتعرفوا على  و  ر أن رةال ا عمال ا تراك سيزورون

 "فلسةين وتاريخها وثقافتها". 
 14/5/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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تات الفلسطيني .34  كتاب جديد يختبر سردية الش 
تام، عن الم سسة العربية  -صدر للنا د د. رامي أبو شهاب : عزيز  علي –ان عم   المقيم في الش 

سردية الشتام الفلسةينيل منظور ما بعد  –النشر في بيروم  تاب "في الممر ا خير للدراسام و 
 ولونيالي". ويأتي ال تاب  من مشرو  النقد القائم على التأسيل لخةاب ما بعد ال ولونيالية، نظريا 
 وتةبيقيا ، وسب  لف، أصدر  تاب "الرسيل والمخاتلة خةاب ما بعد ال ولونيالية"، وال ا حصل من

 . 2014خ لف على ةائز  الشيل زايد لل تاب العام 
 15/5/2017الغد، عم ان، 

 
 "أمل جم ال وسماح بصول" لـ "النكبة الفلسطينية في الحي ز العام اإلسرائيلي"كتاب  .34

يبين  تاب "الن بة الفلسةينية في الحي ز العام اإلسرائيلي.. ة ور اإلن ار : عرك/ محمود الفةافةة
ية" أن المعتقد ا برز في الخةاب العام اإلسرائيلي تةاه الن بة ي من في الربة بين و رائ  المس ول

ث ثة ادعاحام ترا مية  ي: إن ار مةرد و وعها، والنظر إليها  بدعة مهدد   دفها نز  الشرعية عن 
 إسرائيل، والتن ر للمس ولية عنها.

لي ال ا ال ي بدا استعدادا للتوصل إلى يةاب  المو ف الرسمي اإلسرائي -وف  ال تاب-  ا المعتقد 
 تسوية م   ا ر  الن بة الفلسةينية، بل يرفك أي ا تأريخها.

ي  د ال تاب أن  ناك اعترافا غير رسمي وخةوال ببعك ا فعال التي ا ترفم في الفتر  بين عامي 
إلى  ا ر  ، و و ةزئي ومتن ر للن بة في مةملها، ويهدف أساسا إلى تحويل الن بة 1949و 1948

 فل لورية عديمة المدلوالم السياسية أو القانونية.
سرائيل لم تمتنعا عن ر ية الفلسةينيين   حايا لسياساتهما  ويشير إلى أن الحر ة الصهيونية وا 
فحسب، بل  انتا أي ا تتةلعان وتعم ن بهمة ونشاة على تةريد م من القدر  على عرك أنفسهم 

   حايا.
 فصول، إ افة إلى مدخل واالستنتاةام و ائمة المراة .  يت ون ال تاب من ستة

 14/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 إسرائيلية جامعةدورة لتعليم اللهجة المصرية في  .52
تنظم ةامعة "بار إي ن" اإلسرائيلية، خ ل عشر  أيام، دور  لتعليم اللهةة : القا ر  / حسين القباني

ين على "التعارف على ةيرانهم في الةنوب"، دون أا أ داف المصرية، بدعوى مساعد  اإلسرائيلي
 تةسسية، وف  صفحة على مو   "فيسبوك"، تابعة لوزار  الخارةية اإلسرائيلية.
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و  رم صفحة "إسرائيل تت لم بالعربية"، مساح اليوم ا حد، أن الدور  متاحة لالسرائيليين، وأنف ةرى 
نوام، يدعي  شام فريد، لتعليم اللهةة المصرية في اختيار صحفي مصرا مقيم في إسرائيل من  س

   ه الدور ، دون تفاصيل أ ثر عنها.
ونقلم الصفحة عن روني بيالر، و و مدير معهد "ح مة" لتعليم اللةة العربية الفصحى والعامية في 
إسرائيل، أن "اللهةة العامية المصرية  ي أ ثر اللهةام شيوعا في العالم العربي ومسموعة في 
ا ف م والمسرحيام وا غاني ال  سي ية، ويم نها أن ت ون المفتاح للتواصل بين ةمي  أبناح الدول 

 العربية على اخت ف لهةاتهم".
وتاب  بيالر  ائ : "تخيل أن عرا يا ومةربيا ال يتقنان الفصحى يلتقيان، فما  ي اللةة التي ستم نهما 

 أنها اللةة المصرية التي تعتبر لةة الهوليوود العربي". من تبادل الحديث؟".  بل أن يةيب: "ال شك
يةابية، وف  ما اةل  عليف  وتفاعل العشرام م  اإلع ن عن   ه الدور  بتعليقام ما بين سلبية وا 
مراسل ا نا ول،  ان أبرز ا تعلي  اعتبر أن ا مر مرتبة "بالتةلةل وسة أبناح مصر والبلدان 

 هيل عملية التةسل عليهم ودراستهم".العربية، وبالتالي دراسة تس
 14/5/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 كالمية مع االحتالل لحروبالمومني: لن ينجر األردن  .53

 ال الد تور محمد المومني وزير اإلع م الناة  الرسمي باسم الح ومة إن ا ردن لن ينةر لحروب 
ي  أحد المزاود  علينا" م  دا  أن على   مية م  ح ومة االحت ل، و ال: "نحن دولة ال يستة

 االتةاه لخيار الس م.  إسرائيل
وأ اف المومني خ ل حديثف لر"ر يا" مساح اليوم ا حد أنف ال مستةدام في   ية الشهيد رائد 

 زعيتر.
و ان رئيل وزراح ح ومة االحت ل بنيامين نتنيا و  د صرح  ائ  : "  د حان الو م ال ا يةب فيف 

 ردن و ف   ه اللعبة المزدوةة،  ما تدين إسرائيل الهةمام اإلر ابية في ا ردن، على على ا
ا ردن أن تدين الهةمام اإلر ابية  د إسرائيل، اإلر اب  و اإلر اب في  ل م ان" و لك عقب 

 استن ار الح ومة ا ردنية مقتل مواةن أردني على يد الشرةة اإلسرائيلية مساح السبم.
"محمد الس ةي" عقب  يامف بةعن ةندا  الشرةة اإلسرائيلية أنها  تلم ا ردني  ا وزعمم 

 في القدل المحتلة أمل السبم. إسرائيلي
 14/5/2017، ، عم انالسبيل
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 العديد من المناطقاألسرى في تواصل حمالت التضامن مع لبنان:  .54
ال ين يخو ون معر ة الفلسةينيين  ا سرىتواصلم في العديد من المناة  حم م الت امن م  

 المفتوح عن الةعام من  شهر.  إ رابهمالحرية وال رامة ويواصلون 
لةنة المتابعة المشتر ة اللبنانية الفلسةينية خيمة  أ اممالمستقبل(،  –الخروب  إ ليمفي سبلين )

في ساحة القدل في البلد ، لدعم   ية ا سرى. وشارك رئيل البلدية محمد خالد  وبر،  اعتصام
رئيل بلدية ةدرا ا ب ةوزيف القزا، وممثلون للفصائل الفلسةينية وا حزاب اللبنانية وفعاليام 

 ولةان شعبية وأ لية.
وأ د  وبر أن   ية فلسةين  ي بوصلة الق ايا العربية، وأن ا سرى الم ربين عن الةعام ليسوا 

 .ا مةإر ابيين بل يدافعون عن شرف 
الشعبي والرسمي لحقو  ا سرى المشروعة، داعيا إلى ال ةة على  وشدد القزا على أ مية الدعم

 للتراة  عن اعتداحاتف المتواصلة على الشعب الفلسةيني. االحت ل
وائل  دور  ال ا اعتبر أن إ راب ال رامة فخر  أبو لمة لةنة المتابعة اللبنانية الفلسةينية ألقا ا 

ية إلى إنهاح االنقسام ودعم إ راب ا سرى حتى تحقي  ليمة العربية، داعيا  افة ا ةراف الفلسةين
 مةالبهم.

، في ساحة البلد ، بمشار ة ا سرىوفي بلد  الدوير الةنوبية، نظم شبان وشابام و فة ت امنية م  
و ال  الشاعر العربي زين العابدين ف اد. وأ اح المت امنون الشمو ، ورسموا  لمة فلسةين بأنوار ا.

النسبة إلي   مصرا، فلسةين   ية مصرية، وبالنسبة  ا لبناني   ية فلسةين ب"ف اد في  لمة 
 ."  ية لبنانية، وةميعا   يتنا  د ال يان الصهيوني

 15/5/2017، المستقبل، بيروت
 

 اإلسرائيلية -ترامب لمباحثات السالم الفلسطينية  استئنافثالثي باألردن يأمل عربي اجتماع  .55
ل اةتما  عربي ث ثي با ردن، اليوم ا حد، على الرئيل ا مري ي دونالد عو  : القا ر / شيماح ةبر

 ترامب، الستئناف مباحثام الس م الفلسةينية اإلسرائيلية.
ةاح  لك بحسب بيان للخارةية المصرية اةلعم عليف مراسلة ا نا ول، عن اللقاح ال ا ةرى في 

ش را، وا ردن أيمن الصفدا، إلى العاصمة عمان، و م    من وزيرا خارةية مصر سامح 
 ةانب  بير المفاو ين الفلسةينيين صائب عريقام.



 
 
 
 

 

 34 ص             4289 العدد:        5/15/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ووف  البيان فقد  ان الهدف من اللقاح  و "التنسي  الث ثي بشأن الق ية الفلسةينية وسبل دعم 
يار عملية الس م، ال سيما  بيل زيار  الرئيل ا مري ي دونالد ترامب للمنةقة" المرتقبة أواخر مايو/أ

 الةارا.
وأشار ش را خ ل االةتما  أن "وةود رئيل أمري ي ةديد خل   و  دف  إيةابية للق ية الفلسةينية 
 يةب استثمار ا للعمل على استئناف المفاو ام المباشر  بين الةانبين الفلسةيني واإلسرائيلي".

  المشروعة للشعب واستةرد "وصوال  إلى تسوية عادلة وشاملة للق ية الفلسةينية تصون الحقو 
 الفلسةيني وفق ا للمرةعيام الدولية  ام الصلة".

واختتم بيان الخارةية المصرية باإلشار  إلى أنف "تم االتفا  على عقد االةتما  التنسيقي الث ثي 
 القادم في القا ر "، دون   ر موعد محدد ل لك.

باالةتما ، أن المةتمعين فيما   ر بيان آخر مشترك، صدر من عمان عن ا ةراف المشار ة 
شددوا على أن "حل الدولتين بما يت من  يام دولة فلسةينية مستقلة عاصمتها القدل الشر ية إلى 

وثمن المةتمعون، وف  البيان  ةانب دولة إسرائيل يمثل السبيل الوحيد لتحقي  الس م الشامل".
 المشترك، "التزام ترامب بشأن حل الصرا  وتحقي  الس م".

بحث المةتمعون   ية ا سرى والمعتقلين الفلسةينيين الم ربين عن الةعام في السةون   ما
اإلسرائيلية، وأ دوا على " رور  التزام إسرائيل بتلبية مةالب ا سرى اإلنسانية والعادلة، وفق ا للقانون 

 الدولي ومعا دام ةنيف"، حسب نص البيان.
 14/5/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 لـ"حماس" غان يهنئ هنية بانتخابه رئيسا  أردو  .56

 ال م تب إسماعيل  نية، رئيل الم تب السياسي لحر ة "حمال"، إنف تلقى : غز  /  داية الصعيدا
تهنئة من الرئيل التر ي، رةب ةيب أردوغان، بتوليف المنصب، خلف ا لخالد مشعل. و ال بيان 

ول" نسخة منف: "تلقى  نية اتصاال   اتفي ا من صادر عن الم تب، اليوم ا حد، وصل و الة "ا نا 
معالي وزير الخارةية التر ي، تشاوور أوغلو، نقل فيف تهاني الرئيل )رةب ةيب( أردوغان لهنية 
ا  بتوليف رئاسة الحر ة". وأ اف البيان: "و نأ تشاوور أوغلو  نية بنيل ثقة إخوانف وانتخابف رئيس 

 لحر ة حمال". 
التر ي "على استمرار و وف تر يا إلى ةانب الشعب الفلسةيني و  اياه العادلة وأ د وزير الخارةية 

 ما أشاد "بحالة الديمقراةية لحمال و  لك ب صدار ا الوثيقة  وخاصة في القدل وغز "، وف  البيان.
 السياسية"، حسب المصدر نفسف. 
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لع  ة م  تر يا واالعتزاز من ةانبف، عبر  نية "عن ش ره وتقديره له ا االتصال، وأ د على عم  ا
 بها والعمل على تةوير ا وتقويتها".

 14/5/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 تشيد بنجاح االنتخابات البلدية الفلسطينية "التعاون اإلسالمي" .57
أعربم ا مانة العامة لمنظمة التعاون اإلس مي عن ارتياحها لحسن سير االنتخابام : و االم

ية التي ةرم في أةواح تنافسية ومنظمة وشفافة وموثو  بها، وأثنم على الةهود البلدية الفلسةين
التي ب لم لتم ين الشعب الفلسةيني من تةاوز العقبام والوصول إلى   ه المرحلة المهمة 
وا ساسية، وأ دم أن   ه االنتخابام تش ل خةو  إيةابية في إةار ترسيل وتعزيز االلتزام 

 الديمقراةية واحترام الم سسام في دولة فلسةين. والمشار ة في العملية
وشارك وفد من ا مانة العامة للمنظمة في مرا بة سير عملية االنتخابام البلدية التي ةرم أمل 
ا ول السبم استةابة للدعو  التي تلقا ا من رئيل لةنة االنتخابام المر زية الفلسةينية تأ يدا  على 

 له ه الق ية المر زية. الم انة التي توليها المنظمة
 15/5/2017، الخليج، الشارقة

 
سرائيليين  .58  رومافي اجتماع بانتقادات لمشاركة نواب تونسيين وا 

أثارم مشار ة الوفد البرلماني التونسي في أشةال الةمعية البرلمانية لر"االتحاد : تونل رر آدم يوسف
لى ةنب م  الوفد اإلسرائيلي، ةدال واسعا  من أةل المتوسة" في دورتها الثالثة عشر  بروما، ةنبا  إ

 وانتقادا  غير مسبو  من الرأا العام التونسي.
وتأتي مشار ة الوفد البرلماني التونسي في ةلسام الةمعية البرلمانية لر"االتحاد من أةل المتوسة" 

سرى وال ا تعد إسرائيل أحد أع ائف، في الو م ال ا يعب ر فيف التونسيون عن و وفهم م  ا 
الفلسةينيين ال ين يقترب إ رابهم عن الةعام من إ مال شهر، ما أةر مشاعر غ ب بلةم حد 

وت م الةمعية عددا  من الدول العربية  اتهام المشار ين بر"التةبي  م  ال يان الصهيوني".
ان، واإلس مية، مثل تونل ومصر وا ردن وسورية والةزائر والمةرب وتر يا وليبيا وموريتانيا ولبن

ويح ر الوفد التونسي، م  با ي الوفود  إلى ةانب دول ةنوب أوروبا المتاخمة لحوك المتوسة.
العربية واإلس مية والمتوسةية، لمنا شة مو و  التنمية المستدامة، وفرص عمل ةديد  في 

 المتوسة.
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أعمال  و الم النائبة عن حر ة "النه ة"، إيمان بن محمد، في تصريح لر"العربي الةديد"، إن
الةمعية البرلمانية المنعقد  بروما  انم بح ور برلمانيين ووفود من  ل الدول العربية واإلس مية، 
وعلى رأسهم فلسةين، و"ح ورنا  ان فاع  ، حيث تمم المصاد ة على المقترح التونسي ال ا 

البرلمانيام  دافعنا عنف وداف  عنف المةرب، والمتمثل في إصدار مو ف وتحرك حول سةن زمي تنا
، وبالنسبة للمنسحبين فهي اةتهادام"، على اإلسرائيليالفلسةينيام في معتق م وسةون االحت ل 

 حد تعبير ا.
 14/5/2017، العربي الجديد، لندن

 
 "لألقصى رباطي".. حملة لكشف انتهاكات االحتالل بالقدس .59

العالم فعاليام الحملة  يواصل ناشةون مناصرون لق ية القدل من حول: إسةنبول-خليل مبروك
الدولية "لي صى رباةي" بسلسلة من الفعاليام الميدانية واإلع مية الهادفة للتوعية بوا   القدل 

وانةلقم الحملة في  والمسةد ا  صى المبارك، وما يتعر ان لف من انتها ام إسرائيلية مستمر .
تقى "القدل أمانتي" الدولي ال ا نظمتف منف  ثمر  لمل 21ا ول من مايو/أيار الةارا وستستمر حتى 
 دولة. 15أبريل/نيسان الما ي بمشار ة وفود من  9و 8ةمعية "إراد " بمدينة إسةنبول التر ية يومي 

 14/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "داعش"في الحرب ضد   ومحوريا   مركزيا   تلعب دورا   "إسرائيل": تقر  تل أبيب  .61
في عدد ا الصادر اليوم، النقاب  " آرتل“ شفم صحيفة  ز ير أندراول:من  -"رأا اليوم"-الناصر 

 عن الدور ال ا تلعبف إسرائيل في الحرب على تنظيم الدولة اإلس مي ة.
و الم الصحيفة في التقرير، ال ا اعتمد على مصادر أمني ة رفيعة الم ستوى في تل أبيب، إن  

رب التي يشنها التحالف الدولي   د  تنظيم الدولة إسرائيل تلعب دور ا مر زي ا ومحوري ا في الح
ع و   على  لك، لفتم الصحيفة في سيا  تقرير ا الحصرا    اإلس مي ة في  ل ح من العرا  وسوري ة.

إلى أن رئيل  يئة أر ان الةيور ا مري ي ة الةنرال ةوزيف دانفورد ال ا زار إسرائيل خ ل ا سبو  
السياسي ة والعس ري ة في تل أبيب أنماة إسهام إسرائيل في الحرب على الما ي، بحث م  القيادام 

. و  رم الصحيفة أن  أ  م ما تقوم بف إسرائيل  و تقديم معلومام استخبارية مهمة   التنظيم اإلر ابي 
،  ما أ  دم المصادر في تل ” داعر“للتحالف الدولي عن تنظيم  تساعد في المل  بف بش لح م ثرح

 أبيب.
 14/5/2017، ، لندنليومرأي ا
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 تيلرسون: ترامب يدرس تأثير نقل السفارة األميركية إلى القدس في مساعي السالم .61
 ال وزير الخارةية ا مير ي ري ل تيلرسون إن الرئيل دونالد ترامب يدرل مدى : أ ب -واشنةن 

سر   ائيل.تأثير نقل السفار  ا مير ية إلى القدل في مساعي الس م بين الفلسةينيين وا 
الرئيل يعتمد الح ر في "ا مير ي، أن  "أن بي سي"وأو ح في مقابلة بثم أمل على تلفزيون 

، م يفا  أن  رار ترامب سيأخ  في االعتبار آراح "محاولتف فهم تأثير   ا القرار في عملية الس م
 ."م أم يعر لهاإن  انم إسرائيل تعتبر أن النقل يساعد مبادر  الس "ا ةراف المختلفة، بما فيها 

وفي إشار  أخرى إلى اعتماد ترامب الح ر إزاح   ية القدل، ف ن سفيره إلى إسرائيل ديفيد فريدمان 
يخةة للعمل من السفار  ا مير ية في تل أبيب بدال  مما نشر عن نيتف العمل من القنصلية 

يا في تل أبيب بعد أن  ان ا مير ية في القدل،  ما أنف سيقيم في منزل السفير الساب  في  يرتزيل
 نشر أنف ينوا الس ن في شقتف في القدل. 

 15/5/2017، ، لندنالحياة
 

 مالدينوف: الوضع في األراضي الفلسطينية قد ينفجر في أي لحظة .62
أ د السيد ني والا م دينوف مبعوث ا مم المتحد  للس م في الشر  ا وسة أن حل :  نا –لدوحة ا

مثل إلنهاح الصرا  الفلسةيني اإلسرائيلي، وفي الو م  اتف  مان لنةاح الدولتين  و الحل ا 
 الةهود الدولية في محاربة اإلر اب.

وح ر م دينوف في مداخلة لف خ ل ةلسة "ا زمام السياسية وانع اساتها على استقرار الشر  
استمرار الو   ا وسة" التي عقدم اليوم، ا حد، على  امر منتدى الدوحة الساب  عشر من أن 

 الرا ن في ا را ي الفلسةينية لن يستمر و د ينفةر في أا لحظة.
ولفم إلى أن الثقة بين الةرفين اإلسرائيلي والفلسةيني تتآ ل يوميا  بسبب دور  العنف"،  ما ح ر 
من أن استمرار االستيةان يعي  حل الدولتين.. و ال "نحن نخسر أرك حل الدولتين بسبب استمرار 

 تيةان في ال فة الةربية".االس
وأشار م دينوف إلى الو   اإلنساني في  ةا  غز  بسبب الحصار المفروك على القةا ،  ائ   
إن الو   اإلنساني في غز  غير مقبول ومهدد باالنفةار، داعيا  المةتم  الدولي إلى ب ل ةهد أ بر 

 لمن  صرا  آخر في المنةقة.
 14/5/2017الشرق، الدوحة، 
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 "إسرائيل"عون ماكرون لسحب ترشيح شخص دعا لمقاطعة منتجات د  ود فرنسا ي  يه .63
دعا المةلل التمثيلي للم سسام اليهودية ) ريف( في فرنسا، ا حد، الرئيل  :ا نا ول -باريل

الةمهورية إلى “لنيابة البرلمان عن حزبف ” ويليام تشما ا“الةديد إيمانويل ما رون، لسحب ترشيح 
 ”.دعا إلى مقاةعة المنتةام اإلسرائيلية“وى أنف سب  وأن ، بدع”ا مام

ةاح  لك في بيان نشره المةلل الم  ور، ال ا يعد الواةهة السياسية   بر مةموعة يهودية في 
عن والية مقاةعة ” تشما ا”، عل  فيف على ترشيح الحزب لر”تويتر“أوروبا، على حسابف بمو   

 الفرنسية.” السان البحرية“
الفرنسية أن تشما ا، وصف في تةريد  خ ل فبراير/ شباة الما ي، ” لو باريسيان“صحيفة و  رم 

، وأعرب عن دعمف لمساعي مقاةعة المنتةام ”دولة غير شرعية ال تعترف بالقانون“إسرائيل بأنها 
 اإلسرائيلية ت امن ا م  فلسةين.

م  د دعوم للمقاةعة، ل ن ال أت  ر ما إ ا  ن“وفي تصريح أدلى بف للصحيفة،  ال تشما ا: 
المةلل التمثيلي للم سسام اليهودية في فرنسا لو فتر عن  ل تةريداتي السابقة، فلن يةد أا 

 ”. تابة لي  د   ه الب د، فأنا ناشة س م
، بعدم  انونية الدعو  إلى مقاةعة المنتةام 2015و انم المح مة العليا في فرنسا   م في 

 اإلسرائيلية.
 15/5/2017، ، لندنبيالقدس العر 

 
 وأكاديميا   وسياسيا   اقتصاديا  " إسرائيل"أكبر نقابة عم الي ة بالنرويج ت قرر مقاطعة  .64

وافقم  برى النقابام العمالي ة في النروير مساح أمل  من ز ير أندراول: -”رأا اليوم“-الناصر 
ن في إةار القانون السبم على مقاةعة إسرائيل بش لح  املح من أةل تحقي  حقو  الفلسةينيي

، في خةو  تتب   يام عد  نقابام  برى عبر العالم بنفل اإلةراح.  الدولي 
ولفم مو   صحيفة )يديعوم أحرونوم( العبري ة على اإلنترنم إلى أن  القرار يتحد ث عن مقاةعةح 

  م  تةبي  ح   شاملةح ا تصادي ة وسياسيةح وأ اديمي ةح،  ما أن  القرار يتةر   إلى حل  الدولة الواحد
ر دوا منها في الن بة عام  ، وال يتناول البت ة،  ما 1948عود  ال ةئين الفلسةينيين إلى ديار م التي ش 

، حل  الدولتين لشعبين. باإل افة إلى  لك، ف ن  القرار ي ةالب إسرائيل ب ة    أ  د المو   اإلسرائيلي 
 حت ل.سراح ا سرى السياسيين الفلسةينيين من سةون اال

وحي م اللةنة الوةنية الفلسةينية للمقاةعة  رار  ونفدرالية العمال النرويةي ة بمقاةعة إسرائيل التي 
 تشمل المةاالم اال تصادية والثقافية وا  اديمية.
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من ناحيتف، استن ر السفير اإلسرائيلي  في النروير، رافي شوتل، القرار و ال للمو   العبرا  إن  
ا ي بعدنا عن الس م. المةالبة بالمق ، وتزيد من حالة عدم الثقة والتوتر، وأي   اةعة ت سا م بش لح سلبي ح

وأ اف السفير  ائ   إن  القرار غير ا خ  ي  ي عب ر عن موا ف أساسي ة من التفر ة، واآلراح وا ف ار 
وشد د  السفير على أن  الم سبقة، والتعامل بازدواةية المعايير  د  الدولة العبري ة، على حد  زعمف. 

، و و الةدار، بحسب  ولف، ال ا أنق  حيا   القرار النرويةي  ي ةالب بهدم ةدار العزل العنصرا 
، على حد  تعبيره.9المئام من اإلسرائيليين من الموم بسبب اإلره  اب الفلسةيني 

م لدعو  اللةنة و انم عد  نقابام  برى في ةنوب إفريقيا والبرازيل و ندا وأيرلندا  د استةاب
 الفلسةينية بمقاةعة إسرائيل، باعتبار ا وسيلة لل ةة من أةل استرةا  الفلسةينيين لحقو هم.

 14/5/2017، ، لندنرأي اليوم
 

 فعاليات بألمانيا إلحياء ذكرى النكبة والتضامن مع األسرى .65
 اسما مشتر ا بين  مث ل التأ يد على التمسك بح  العود  ورفك سقوةف بالتقادم: برلين-الةزير  نم

لر ن بة الشعب  69فعاليتين شهدتهما العاصمة ا لمانية برلين عصر السبم، إحياح لل  رى الر 
الفلسةيني وتشريده عن دياره، وعبر المشار ون بالفعاليتين عن ت امنهم م  ا سرى الفلسةينيين 

 بسةون االحت ل اإلسرائيلي، وةالبوا برف  الحصار عن  ةا  غز .
ك مئام النشةاح اليساريين الفلسةينيين وا لمان بمظا ر  ةابم حي نوا  ولن البرليني وشار 

الشعبي  ا ا  ثرية العربية للت  ير بالن بة، ومأسا  الفلسةينيين على مدار سبعة عقود. وحملم   ه 
ماني المظا ر  عنوان "سنعود ل امل التراب الفلسةيني" ودعم إليها فصائل فلسةينية والفر  ا ل

 لحر ة مقاةعة الب ائ  اإلسرائيلية، ونشةاح يهود منا  ون لر الصهيونية.
ورف  المشار ون بالمظا ر  ا ع م الفلسةينية والفتام تعرف بالن بة وأخرى تةالب بتحرير فلسةين 
والحرية ليسرى الم ربين عن الةعام، وصور معتقلين من الفصائل اليسارية الفلسةينية بالسةون 

 ائيلية.اإلسر 
وم  بدح المظا ر ، أشار المتحدثون فيها إلى اتفا   ل من يسير في المظا ر  على "رفك إ امة 

 ".1948وتمس هم بالعود  لفلسةين التاريخية على حدود عام  1967دولة فلسةينية على حدود عام 
 14/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 2020عام  اإللكترونيةالجريمة  تريليونات دوالر سيدفعها العالم لشبكات ةثالث .66
تنشةل ح ومام العالم في البحث عن وسائل وأدوام د يقة وناةحة لم افحة : محمد خلف -صوفيا 
، فوسائل االتصال ووحدام الةوارئ وشب ام إمداد الماح وال هرباح والمصان  واإلدار  اإلنترنمةرائم 

تعمل  لها  اإلل ترونيةاإلع م والنشر  الح ومية ومةمعام الصناعة في مختلف القةاعام ووسائل
ل ترونية و رصنة متةدد  ت دا إلى إمن ةري  شب ام ال ومبيوتر التي أخ م تتعرك لهةمام 

ال ومبيوتر، ما ي دا إلى إحداث شلل تام في الحيا  العامة للدول  أنظمةأو انهيار  اإلنترنمانقةا  
إلى أن أ ثر من مليون شخص يصبحون  2012والمةتمعام. وتشير بعك البيانام الصادر  عام 

 بليون دوالر. 388يوميا  في أنحاح العالم، ب لفة تصل إلى نحو  اإلنترنم حايا ةرائم 
خبير ومختص في ش ون ا من  500شارك فيف  "إنتل س يورتي"وفي استة   أةرتف شر ة 

تخباراتية المتعلقة بالتهديدام والمعلومام حول العالم لقيال مدى الوعي بالمعلومام االس اإلل تروني
. وعن س ال اإلل ترونيةفي المئة إنهم يشار ون المعلومام المتعلقة بالتهديدام  42،  ال اإلل ترونية

في المئة س مة  58في المئة البرامر الخبيثة و 27عن أنوا  البيانام المتصلة به ه التهديدام   ر 
 وسمعتها. اإلل ترونيةالموا   

 
 الخبيثة: فعل إجراميالبرمجيات 

على تر ب ظهور المزيد من الفيروسام والبرمةيام الخبيثة  واإلنترنميتف  خبراح أمن المعلوماتية 
التي ال تظهر  تةبي  في الهاتف ال  ي،  ن الها رز سيستةلون بدال  من  لك الةهاز ال ا تم 

رسالها إلى الخ  "بلو وم سيستمز"ادم. ونبهم تحصينف  د الفيروسام لتحديد المعلومام القيمة وا 
الشب ام اإلةرامية ال بير  توظف البرمةيام الخبيثة  نمو ج أعمال، إ  تش ل ا ةهز  "إلى أن 

صابة  المصابة بفيروسام وبرمةيام خبيثة بنية تحتية شديد  ال فاح  في شن الهةمام وا 
 ."المستخدمين

 "إنتل س يورتي"، حددم 2017المتو عة لعام  اإلل ترونيةوفي تقرير ا ا خير عن التهديدام ا منية 
توةها  ةديدا  للتهديدام من بينها:  ةمام الفدية الخبيثة والهةمام المتةور  على البرمةيام  14

لتعزيز  اآلالما شياح  من المنازل ال  ية، واستة ل تعلم  إنترنموا ةهز  و ةمام أةهز  
ال ين يعتمدون برمةيام  اإلنترنملة  يام مةرمي  ةمام الهندسة االةتماعية، إ افة إلى محاو 

الحواسيب الةوالة بقرصنة الةائرام المسير    داف إةرامية أ بر ولمزيد من نشاةام التخريب 
شائعا  في القةا  الخاص، وأال  اإلنترنم. و  لك تو عم أن يصبح التةسل على شب ة اإلل تروني

 ني والنشر والتوزي  ووسائة اإلع م في ش ل عام.تسلم من الهةمام م سسام اإلنتاج التلفزيو 
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عقب ": "أتيفو نتوور ل"ويقول راا  افيتي نائب الرئيل لمنةقة الشر  ا وسة وتر يا وأفريقيا في 
نترنمانة   الخدمام ال  ية والمحمولة  ا شياح، ازدادم الر عة الةةرافية التي تستهدفها  وا 

على  اإلل ترونيةمرحلة ةديد  من الهةمام  2016عام ةماعام الها رز في ش ل  بير، وشهد 
الموا   الخاصة بالقةا  المصرفي والةيران والح ومام في منةقة الشر  ا وسة، و و اتةاه ليل 

 ."من المرةح أن يتةير في المستقبل القريب
ك بفرةينيا: و ان وزير الدفا  ا مير ي ا سب  ليون بانيتا  ال في منتدى لرةال ا عمال في نورفول

يوميا ،  اإلل ترونيةتواةف ب دنا تهديدا  عس ريا  مستةدا  تماما ... نتعرك لمئام آالف الهةمام "
وشب ام ال هرباح ونظمنا  اإلل ترونيةو  الح ال ا يشن ونها يةورون  دراتهم على استهداف موا عنا 

. ورأى "حرب المستقبل"دث بأنف ، واصفا  ما يح"المالية وأنظمة الح ومة في محاولة لشلنا تماما  
اإلدار  ا مير ية ال تبالد في "الباحث وا ستا  المساعد في ةامعة بوسةن وليام روبرتسون أن 

 ."اإلل ترونيخوفها 
 

 اإللكترونيةبليون دوالر كلفة القرصنة  450
أوبن "سسة في العالم، و ال المدير التنفي ا لم   اإلل ترونيةترتف  في ش ل متواصل  لفة الحرب 

 450تسببم الهةمام اإلل ترونية في العالم بخسائر ا تصادية تقدر بر"للتدريب إياد مرت ى:  "ثين يند
. وتو   الخبير في ت نولوةيا المعلومام في حديث إلى و الة أنباح "بليون دوالر بنهاية العام الما ي

ي، أن يصل حةم الخسائر ا نا ول على  امر م تمر م افحة االحتيال بالشر  ا وسة في دب
إ ا لم تتخ  الح ومام التدابير ال زمة  2020اال تصادية إلى ث ثة تريليونام دوالر بحلول عام 

لمواةهة  ةمام القرصنة اإلل ترونية. ويشير تقرير صادر عن مر ز الدراسام االستراتيةية والدولية 
اليابان وألمانيا من الهةمام خسائر الواليام المتحد  والصين و "إلى أن  "سي إل آا إل"

 150دوالر سنويا ،  ما بلةم الخسائر الشخصية مثل بيانام بةا ام االئتمان  200بلةم  اإلل ترونية
 ."مليار دوالر

أربعين مليون شخص في الواليام المتحد  لسر ة  حواليووفقا  لما ةاح في التقرير فقد تعرك 
مليون شخص  54ا أثرم الثةرام في برامر الحماية على بياناتهم الشخصية على أيدا متسللين، بينم

. ووف  رئيل وحد  م افحة ةرائم "مليونا  في الصين 20من  وأ ثرلمانيا، أمليونا  في  16في تر يا و
عدد ةرائم "اإلر اب في الم تب االتحادا لم افحة الةريمة في ألمانيا مار ول  وتل فأ، ف ن 

 لفة   ه الةرائم "، و ال إن "ألفا   82العام الما ي إ  تةاوز  في ألمانيا ت اعف خ ل اإلنترنم



 
 
 
 

 

 42 ص             4289 العدد:        5/15/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وصول   ه الةرائم إلى الم يين تسبب بخسائر  يمتها "، وأشار إلى أن "مليون يورو 51تةاوزم 
 ."بليون يورو 22.4نحو 

 
 الفدية وقرصنة اإلنتاج التلفزيوني

م تب التحقيقام الفيدرالي ا مير ي  ارتف  منسوب  ةمام الفدية خ ل ا عوام ا خير ، فقد  شف
مليون دوالر ت بد ا أفراد  1.6بلةم خسائر ا نحو  2015 ةمة عام  2500)إف بي آا( حصول 

 1989وم سسام. ويعود   ا االرتفا  إلى سهولة القيام بهةمام الفدية التي تعود ف رتها إلى عام 
التي تعتمد على  "بت وين"لة الر مية ول نها تةورم بفعل ظهور بعك الخدمام الةديد  مثل العم

مبادئ التشفير في  ثير من ةوانبها لتوفر مقدارا  عاليا  من السرية،  ن الشرةة تةد صعوبة في 
في سر ة محتويام الموسم الةديد  " ا دارك اوفرلورد"تعقبها. نةح  رصان يةل  على نفسف اسم 

وةالب بسداد فدية  "رتقالي  و ا سود الةديدالب"التلفزيونية الةديد  "نتفلي ل"من مسلسل  نا  
 "بايرم باا"بالمقابل، ول ن الشر ة رف م الدف ، ما دف  القرصان إلى بث المسلسل على مو   

ليف م المسرو ة التي يستةي  أا شخص الحصول على ما يريده من أف م ومسلس م منها إ ا 
  ان يمتلك برنامر التحميل المناسب.

من غير المرةح أن تمتن  الشر ام ا خرى التي يهدد ا "ليونيد بيرشيدس ي إنف و ال المحلل 
عن دف  الفدية  ما فعلم  "شب ة ايف بي سي"أو  "ناشونال ةيوغرافيك"و  "فو ل"القراصنة مثل 

 ."نتفلي ل
ل وتقوم  ةمام الفدية على مبدأ اخترا  حاسوب المستهدف ثم تشفير بياناتف  بل مةالبتف بمبلد مقاب

ريتشارد  "أدوبي"إعاد  فك تشفير ا وتم ينف منها مر  أخرى. ويقول مدير م افحة القرصنة لدى شر ة 
عاما  فشلم  ل برامر م افحة القرصنة التي نستخدمها، ولتحقي  النةاح  15على مدى "ات ينسون: 

 ."المش  م التةارية، وليل التقنية زاويةارتأينا أن نحدث تةييرام ة رية من 
 "انتل س يوريتي"ال ا أصدرتف شر ة  2017ف تقرير التهديدام ا منية للرب  ا خير من عام و ش

في المئة في  72، و"رانسوم وير"في المئة في برمةيام الفدية الخبيثة  26عن زياد  نسبتها 
مليون عينة ةديد  من  42البرمةيام الخبيثة التي استهدفم الهواتف ال  ية،  ما سةل ظهور 

 ةيام الخبيثة وال ار .البرم
 15/5/2017، ، لندنالحياة
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 "طريق الحرير"دوالر لـ  مليار 124الصين:  .67
بليون دوالر لخةة ةري   124تعهد الرئيل الصيني شي ةينبيند أمل بتخصيص : رويترز –ب ين 

لقديمة للتنافل الحرير الةديد، لي ون ةريقا  للس م ولم  الشمل والتةار  الحر ، داعيا  إلى نب  النما ج ا
 ودبلوماسية ألعاب القو .

سبي   ةديدا  لدعم التنمية العالمية من   "مبادر  الحزام والةري "وترو ج الصين لما تةل  عليف رسميا  
، بهدف تعزيز الروابة بين آسيا وأفريقيا 2013أن  شف شي النقاب عن الخةة الةموحة عام 

 في البنية التحتية بب يين الدوالرام. وأوروبا وما وراح  لك من خ ل استثمارام
ويمنح أ م حدث دبلوماسي في الصين للعام الحالي،  مة مشرو  ةري  الحرير التي تستمر يومين 

دولة، الرئيل الصيني فرصة ةديد  لتعزيز ةموحام الصين في  ياد   29ويشارك فيها زعماح 
ويش ك في مبادرام التةار  الحر   "أمير ا أوال  "أ العالم، بينما يروج الرئيل ا مير ي دونالد ترامب لمبد

 ."نافتا"العالمية الحالية مثل 
يةب أن نبني منصة منفتحة للتعاون ودعم ا تصاد "و ال شي في افتتاح القمة التي ت ختتم اليوم: 

عالمي حر والعمل على أن ينمو،  ما يةب على العالم تهيئة الظروف لدعم التنمية الحر  وتشةي  
التةار  محرك مهم ". وأ اف: "أنظمة عادلة ومقبولة وشفافة للتةار  العالمية و واعد االستثمار و  

نشاح مناة  تةار  حر   للتنمية اال تصادية، ويةب أن يعزز العالم نظام التةار  المتعدد  ا ةراف وا 
 ."وتسهيل التةار  الحر 

بليون دوالر(  14.50بليون يوان إ افية ) 100وتعهد تأمين تمويل  خم لةري  الحرير الةديد يشمل 
بليونا  مساعدام  60بليون يوان  رو ا  من مصرفين  بيرين، و 380لصندو  ةري  الحرير القائم و

لى ةانب  لك، سيشة  شي  للدول النامية والم سسام الدولية على دول ةري  الحرير الةديد. وا 
بليون يوان.  300وان في الخارج بما يصل إلى الم سسام المالية على التوس  بأنشةة التمويل بالي

ولم ي  ر إةارا  زمنيا  للقروك الةديد  والمساعدام والتمويل ال ا تعهد بف أمل. بدوره تعهد وزير 
التةار  الصيني تشوند شان بأن تستورد ب ين منتةام بتريليوني دوالر من الدول المشار ة في 

ام الخمل المقبلة. وأشار إلى أن الصين ستدعو إلى على مدى السنو  "مبادر  الحزام والةري "
 محادثام تةار  حر  وتم ي  دما  في المفاو ام لتأسيل شرا ة إ ليمية ا تصادية  املة.

وتةن بم  وريا الشمالية لفم ا نظار في افتتاح القمة بعدما ح رم الواليام المتحد  الصين من أن 
أخرى. وأثارم مشار ة  وريا الشمالية الد شة بعدما ح ور بيوند ياند  د ي ثر في مشار ة دول 

أةلقم صاروخا  باليستيا  في و م مب ر أمل، في تحد لدعوام ل بح برنامةها النووا. وترأل الوفد 
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ال ورا الشمالي في االةتما  وزير الع  ام اال تصادية الخارةية  يم يوند ةيف، وف  ما أوردم 
 التي لم تقدم تفاصيل عما  الف أو عن ا ةراف التي اةتم  معها. "و الة ا نباح المر زية ال ورية"

وأظهرم صور  ةماعية لمراسم االفتتاح  يم و و يصل م  مستشار البيم ا بيك ممثل الواليام 
المتحد  في المحادثام مام بوتينةر. ولم يت ح ما إ ا  ان الرة ن تبادال أا أحاديث،  ما لم 

تشارك فيها  وريا الشمالية خ ل القمة ولم تقدم الصين تفاصيل عن يت ح ما  ي الةلسة التي 
 الحا رين.

وأفادم مصادر بأن السفار  ا مير ية في ب ين أرسلم م  ر  دبلوماسية إلى وزار  الخارةية الصينية 
 الم فيها إن دعو   وريا الشمالية تبعث رسالة خاةئة، في و م يحاول العالم ال ةة على بيوند 

 بسبب تةاربها الصاروخية والنووية المتواصلة.ياند 
و انم الح ومة البا ستانية أعلنم في و م متقدم أول من أمل تو ي  اتفا ام م  الصين تزيد 

بليون دوالر تم التعهد بها  57مليون دوالر. وتأتي م  رام التفا م تلك إ افة إلى  500 يمتها على 
الصيني البا ستاني، و و شب ة من الس ك الحديد والةر  بالفعل لما يعرف باسم الممر اال تصادا 

ومشاري  البنية ا سال في مةال الةا ة ويمثل ةزحا  من المشرو  الصيني ا وس  المعروف أي ا  
. وةاحم   ه االتفا ام في و م التقى رئيل الوزراح البا ستاني نواز "مبادر  الحزام والةري "باسم 

 ب ين. شريف م  شي  بل اةتما   مة
على البيانو و و ينتظر شي. وألقى  لمة  ف ديمير بوتينوفي مو ف ةريف، عزف الرئيل الروسي 

في و م ساب  خ ل القمة،  بل التوةف لعقد محادثام ثنائية م  شي وزعماح آخرين. وبينما ينتظر 
ر . لقاح شي، عزف بوتين مقاة  من أغاني تعود للحقبة السوفياتية عن موس و وسان بةرسب

عاما  مهاراتف في العزف على البيانو في  64واستعرك رةل المخابرام الساب  ال ا يبلد من العمر 
 مناسبام سابقة.

 15/5/2017، ، لندنالحياة
 

 أيلول 11للحواسيب ... بحجم  "تاريخية"ضربة  .68
نف الر دولة ال ا أعل 150ألف  ومبيوتر في  200 ان سةحيا  ومتسرعا  إعةاح الر م : أحمد مةربي

إتيرنال " -"وانا ديت تور"( عن إصابام  ربة الفيرول المزدوج "االتحاد ا وروبي")شرةة  "يوروبول"
. ما زال الو م مب  را  لمعرفة الر م الحقيقي، ما يةعل ال ربة Wanna Detector- Eternal Blue "بلو

)سبتمبر( ا من  أيلول 11لى عليها، بل تةعلها أ رب إ "يوروبول"ال ا أسبةف  "التاريخي"تفو  لقب 
عن إرسالها ر عة أمنية  "ماي روسوفم"المعلوماتي بأسره. ويزيد في  زال التصدا لل ربة ما أعلنتف 
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يعتقد أن المهاةمين نف وا منها. تظهر المهزلة في أن  "ويندوز إ ل بي"لسد ثةر  في نظامها 
وأبقتها سرا   ي  "و الة ا من القومي"ا لم تعرف عن تلك الثةر  بنفسها، بل ا تشفته "ماي روسوفم"

الشائ  عالمي ا .  "ويندوز إ ل بي"تستعملها س حا  شب ي ا  تختر  بف الحواسيب التي تعمل بنظام 
لالنترنم، يحمل  "العالم السفلي"وسرعان ما صار الس ح االستخبارا برنامةا  خبيثا  بيد عصابام 

من  راصنة ال ومبيوتر التي اد عم أنها  "شادو برود اسم"، وف  إع ن مةموعة "إتيرنال بلو"اسم 
ا مير ي، التي ال تزال تلزم  "و الة ا من القومي"حصلم عليف من مر ز أدوام القرصنة التابعة لر 

الصمم حيال   ا االنهيار ا مني المري ، ال ا ي  ر بانهيارام مماثلة حيال  ربام اإلر اب في 
 ن انتشار واس  للفيرول ربما بدحا  من اليوم.سبتمبر. وح ر خبراح م 11

 
 المعرفة المتأخرة للثغرات

،  نها أةلقم نظاما  2014تو  فم عن دعم النظام من   "ماي روسوفم"ويزيد مهزلة التر ي  ا مني أن 
بف واشتةل عليف  "علم"ةديدا  تسعى إلى الربح منف، فتر م م يين النال في مهب المةهول ال ا 

و  "و الة ا من القومي"ال ربة المزدوةة.  ل من صوم ينادا بنقار عن تحم ل منف  و 
 دولة بسبب أخةاح   ين الةرفين؟ 150ولو ةزحا  من المس ولية عن اةتياح  "ماي روسوفم"

وانا "نعم. يرةح أن  أحدا  لن يعرف مدى نةاعة الر عة إال متأخرا ، خصوصا  أن ها ممزوةة م  
، بمعنى أن ها تتسرب إلى ال ومبيوتر وتعمل "الدود  اإلل تروني ة"بأسلوب  التي تعمل "ديت تور

باستق لية عن اإلنترنم، بل تدمر نفسها م  النظام، ف  تلح  بف أ ى إال إ ا عاد م ن صنعها إلى 
 تحري ها، ربما ةلبا  للفدية!

في الح ومام  إ ا ، لن تصيب سوى السةح تلك الةهود التي تب لها فر  ا من المعلوماتي
 "فيدي ل"الفرنسية ومرورا  بأنظمة الصحة في بريةانيا وشر ة  "رينو"والشر ام، بداية من مصان  

سام ال برى في آسيا، وربما ليل انتهاح  بشر ام االتصاالم في إسبانيا وا رةنتين،  ومعظم الم س 
 للتصدا لل ربة المزدوةة.

ر ابي ة اإلل تروني ة إال متأخرا . إ  أثبتم التةربة وةود وبصور  شبف أ يد ، لن ي عرف مدى ال ربة اإل
 "يا وو"،  شفم 2016بين اخترا  الموا   وا تشافها من الشر ام أو الح ومام. وفي  "فتر  ح انة"

ر  منف بليون حساب، مشير  إلى أن االخترا  ن ف    بل سنتين من  در  تلك  أن مو عها اخت ر  وس 
 تشافف. بلةة الحرب، ما زالم ا ولوي ة للمهاةمين اإلل تروني ين، ويرة   لك الشر ة العم  ة على ا

إلى أن الشر ام  ي التي تصن  النظم والتقنيام، ل ن تقنييها يرت بون أخةاح   ل البشر، و ي 
التي تسم ى ثةرام. وا   ت تشفها عصابام اإلر اب اإلل تروني تصبح س حا  لهم، وت ون الشر ام 
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تعرف بها إال بأثر رةعي: عندما تق  الوا عة وتستخدم الثةرام في توةيف ال ربام  غافلة، ف 
والسةو على حسابام وأموال وةلب فدية وغير ا. وحينها، ت ون الشر ام وا ةهز  في و   
دفاعي حيال  ةوم فائ  القو    نف يعرف مدى  و  المدافعين من دواخل النظم والبرامر التي 

 صنعو ا!
م أن الشر ام تقر ع نية بأن الثةرام  ي أخةاح تحصل أثناح صن  النظم والبرامر، ال وعلى رغ

في أعمال الشر ام وال في أ والها وال لدى الح ومام التي يفترك  "الموم المعلن"يظهر أثٌر ل لك 
 أن حماية النال  ي مس وليتها البديهي ة ا ولى!
ة الما ي بةلب من الرئيل دونالد ترامب لبحث وفي واشنةن )رويترز( ع قد اةتما  ليل الةمع

بلدا  حول العالم. و ان ترامب ةلب  150من  أ ثرفي  اإلل ترونيةالمترتبة على الهةمام  ا خةار
 أمنيون  ا االةتما .  ما عقد مس ولون  إلىالوةني توم بوسرم الدعو   ا منمن مستشاره لش ون 

فيف مس ولون من م تب التحقيقام الفدرالي )اف بي )السبم( شارك  أملمن  أولاةتماعا  آخر 
 القومي لمحاولة معرفة  وية المس ولين عن ارت اب االخترا ام. ا منآا( وو الة 

 15/5/2017، ، لندنالحياة
 

 النكبة أم المصائب .69
 د. فايز أبو شمالة

ها غير الن بة، ، وال اسم يةةي تفاصيل48 بير   انم الن بة التي حلم على الشعب الفلسةيني سنة 
لقائف في المةهول.  وال ن بة أوحر من ا ت   شعب ب املف من أر ف، وا 

والن بة  ي أم المصائب المتتالية التي حةم على رأل الشعب الفلسةيني، حتى صار المثل الدارج 
، رغم أن الفلسةيني لم يترك داره ةوعا ، ولم يترك أر ف ”من ترك داره،  ل مقداره“لديهم يقول 

ا الحا د، الفلسةيني ترك داره بفعل الخديعة التي مارستها إسرائيلرعف ومدنف و راه بقو  السيف الوز 
ا نظمة العربية  دهل وما زال ال ةئون الفلسةينيون ي  رون أحداث الرحيل، و يف ةلبم منهم 

بعد  لك الةيور العربية ترك بيوتهم م  تا ، لتحرر لهم ا رك من العصابام اليهودية، لتنسحب 
 الةيور بأوامر سياسية، وتترك ا رك نهبا  للعصابام الصهيونية.

ولما  انم المصيبة إحدى بنام الن بة، ومن أحفاد ا، ل لك ترى عشرام المصائب  د زحفم على  
الشعب الفلسةيني بعد الن بة، ومنها على سبيل المثال مصيبة  م ال فة الةربية إلى ا ردن سنة 

اح بقيام دولة فلسةينية على ما تبقى من أرك فلسةين، ومنها مصيبة عدم ، وعدم السم1950
ا لل فة الةربية إسرائيلاإلع ن عن القدل عاصمة للدولة ا ردنية، ومنها مصيبة االحت ل ال



 
 
 
 

 

 47 ص             4289 العدد:        5/15/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

، ومنها مصيبة خروج الفدائيين من ا ردن بعد حرب أ لية أوةعم 67وغز  والةوالن وسيناح سنة 
ومنها مصيبة تخلي النظام العربي الرسمي عن مسئولياتف تةاه الق ية  الق ية الفلسةينية،

، التي ” امب ديفيد“الفلسةينية، وو   المسئولية على ظهر منظمة التحرير، لتحل بعد  لك مصيبة 
ا لةنوب لبنان، ومحاصر  بيروم، وترحيل القوام إسرائيلسهلم عبور مصيبة احت ل الةير ال

برأسها، ومن بعد ا اتفا ية ” أوسلو“، لتةل بعد  لك مصيبة اتفا ية 82سنة  الفلسةينية إلى المنافي
، ثم مصيبة المفاو ام العبثية، وما نةم عنها من تفرد بالقرار السياسي شة  على ”وادا عربة“

 االنقسام الةةرافي، وعزز الفصل بين بقايا الوةن.
ئب التي عصفم بحيا  الشعب ومن يقرأ التاريل الفلسةيني المعاصر ي تشف أن بعك المصا

الفلسةيني  د  برم م  الزمنل حتى صارم ن بة، ومن   ه المصائب نسيان القياد  السياسية 
، بل تعمدم القياد  أن تن ب المةتم  الفلسةيني، وتشةلف 1948مايو  15الرا نة ل  رى الن بة في 

والةعون المقدمة  د الفائزين  بق ايا صةير  مثل خصم الرواتب، واالنتخابام المحلية، ونتائةها،
 فيها، يأتي  لك  من مخةة يتعمد مسح ال ا ر  الةماعية، وشل إرادتها.

نما ةاح منسةما  م  مو ف القياد   تةا ل القياد  السياسية الفلسةينية ل  رى الن بة لم يأم عبثا ، وا 
التي  إسرائيلتراف ب، ف حياح   رى الن بة يعني عدم االعإسرائيلالسياسي من االعتراف بدولة 

يين، ل لك ترى الهةوم اإلع مي إسرائيلتسبب بالن بة، و  ا يتنافى م  العقود المو عة م  ال
، و أن 48، ويتناسى اغتصاب فلسةين سنة 67ا سنة إسرائيلالفلسةيني ينصب على االحت ل ال
الفلسةينية لم يبدأ إال  ، و أن العدوان الصهيوني على ا رك67الق ية الفلسةينية لم تبدأ إال سنة 

 ، و ل ما سب   لك من ةرائم مشةوب من ال ا ر  والتاريل.67سنة 
في   رى الن بة، على الشعب الفلسةيني أن يتةاوز  يادتف السياسية، وأن يتحرر من مواثيقها 

 وعقود ا العفنة، وأن يفةر غ بف زحفا  باتةاه الحدود التي تختبف خلفها دولة الصهاينة.
 : تةا ل القياد  إل راب ا سرى في يومف الثامن والعشرين ن بة م لمة وحزينة.م حظة

 14/5/2017، رأي اليوم، لندن
 

 مواقع التواصل في خدمة الموساد .71
 د. صالح النعامي
تدلل التحقيقام التي تةريها ا ةهز  ا منية في فلسةين وفي العديد من الدول العربية م  عم ح تم 

على الدور الحاسم وال بير ال ا يلعبف الف اح اإلل تروني في تم ين  رائيلإستةنيد م لصالح 
ية من االحتفاظ باحتياةي من المصادر البشرية، التي ال تسهم فقة في تزويد إسرائيلالمخابرام ال
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الصهاينة بالمعلومام االستخبارية الد يقة، بل إن   ه المصادر باتم تعد مر با أساسيا من مر بام 
 لميداني والعملياتي للمخابرام الصهيونية.الةهد ا

ية بتصنيفاتها المختلفة: ةهاز المخابرام والمهام إسرائيلو د منح الف اح اإلل تروني المخابرام ال
الخاصة )الموساد(، ةهاز المخابرام الداخلية )الشاباك(، وشعبة االستخبارام العس رية )أمان(، 

العم ح. فقد ألقى الف اح اإلل تروني تأثير  يود الةةرافيا فرصا  بير  وحسن من  درتها على تةنيد 
ا والعناصر العربية المرشحة إسرائيلو لص الحاةة إلى االحت اك المباشر بين رةل المخابرام ال

 للتةنيد.
فمن خ ل م تبف في تل أبيب، ب م ان رةل المخابرام، تحم اسم مستعار، التواصل م  شرائح 

عربية التي ترتاد موا   التواصل االةتماعي.  ونظرا  ن الحسابام الشخصية مختلفة من الةما ير ال
وصفحام مرتادا موا   التواصل تت من معلومام شخصية حولهم، فقد سهل ا مر على رةل 

ية مهمة تحديد ا شخاص المناسبين للتةنيد. في الو م  اتف، ف ن نشاة إسرائيلالمخابرام ال
لتواصل وةاب  ما ينشرونف من معلومام شخصية يمثل رافدا آخر يصب الشباب العربي على موا   ا

 في تحقي  نفل الهدف.
ية إلى تدشين حسابام وصفحام بهدف استدراج الشباب الفلسةيني إسرائيلوتبادر المخابرام ال

 "الفيسبوك"والعربي لبراثن العمالة. فعلى سبيل المثال،  ناك ما يدلل على أن بعك الصفحام على 
، " رفان من غز "بش ل خاص إلى تةنيد الشباب الفلسةيني لصالح المخابرام، مثل صفحة  تهدف

حيث تعرك الصفحة على الشاب الفلسةيني المساعد  في الهةر  وتةلب منهم أن ي تبوا أسماح م 
 وأر ام  واتفهم من أةل التواصل بهدف االستدراج.
لفلسةينية في  ةا  غز  وبعك الدول العربية أن و د دلم التحقيقام التي أةرتها ا ةهز  ا منية ا

ية تلةأ إلى نشر إع نام عن فرص عمل على موا   التواصل بهدف إسرائيلالمخابرام ال
 االستدراج للعمالة.

فعلى سبيل المثال، دلم االعترافام التي أدلى بها بعك عم ح ألقم السلةام المصرية القبك 
 من خ ل نشر إع ن عن فرص عمل. "الموساد" بل  عليهم  بل عامين أنهم استدرةوا من

يةل بسبب إسرائيلو د مثلم موا   التواصل االةتماعي ح  لمع  م واةهتها المخابرام ال
تحوالم سياسية وأمنية أو نتاج  يود الةةرافيا. فعلى سبيل المثال بعد تةبي  خةة فك االرتباة في 

ك المستوةنام في القةا ، تقلصم فرص االحت اك ا وتف يإسرائيل ةا  غز  وانسحاب الةير ال
 ية والفلسةينيين. إسرائيلالمباشر بين المخابرام ال



 
 
 
 

 

 49 ص             4289 العدد:        5/15/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وتدل التحقيقام التي تةريها ا ةهز  ا منية في فلسةين أن موا   التواصل والهواتف ال  ية  ي 
 الوسيلة ا  م في االستدراج نحو التةنيد.
ية من تةنيد نوعين من العم ح. أشخاص إسرائيلبرام الوتم ن موا   التواصل االةتماعي المخا

ية ويعرفون أنهم يةبقون تعليماتها وأشخاص يرتبةون إسرائيليوافقون على االرتباة بالمخابرام ال
 ية ويةبقون تعليماتها دون أن يعرفوا أنهم يعملون لصالحها. إسرائيلبالمخابرام ال

على أن ا شخاص ال ا  "وما خفي أعظم"في برنامر  "زير الة"ويدلل الوثائقي المهم ال ا بثتف  نا  
في تونل لم  "صفا ل"التي  امم بتصفية الشهيد محمد الزارا في مدينة  "الموساد"ساعدوا خلية 

ي ونوا يعلمون أنهم مرتبةون بالموساد، حيث إن عناصر   ه الخلية  دموا أنفسهم على أنهم يمثلون 
لصحافية التونسية مها بن حمود  التي تعاونم م  خلية التصفية شر ة انتاج إع مي. فقد  انم ا

ت من بأنها تعمل في فري  شر ة إع مية، ولم ت ن تدرك مرامي أع اح الخلية من وراح ةلبهم منها 
 عن الزوارا. "فيلم"مساعدتهم في إعداد 

د العم ح  ي ية غيابها في تةنيإسرائيلويت ح مما تقدم أن الحلقة التي تستةل المخابرام ال
 عف مستوى الوعي. ول ي نو ح خةور  غياب الوعي، علينا أن نشير أن أحد الوسائل التي 

، وتهديد الشخص "مماسك أخ  ية"ية في التةنيد  و تسةيل إسرائيلتستخدمها المخابرام ال
تةلب بف حف ونشر ا في حال لم يواف  على االرتباة ويتةو  لتقديم المعلومام االستخبارية التي 

ية ال يم نها إسرائيلمنف. م  العلم من أنف بديهيام الوعي أن يدرك   ا الشخص أن المخابرام ال
 أن تنف  تهديد ا.

و ناك حادثة وا عية في عالم الةاسوسية تدلل على أن المخابرام ال يم نها أن تفي بتهديداتها بنشر 
ني يوسي ميلمان أن الموساد تم ن المماسك ا خ  ية. يروا معل  الش ون االستخبارية الصهيو 

أواسة سبعينيام القرن الما ي من تصوير ةنرال عربي أثناح زيارتف باريل و و يمارل الر يلة م  
إحدى عمي م الموساد، وعندما حاول أحد مس ولي الموساد ابتزاز الةنرال بتهديده بنشر الصور، 

فما  ان من رةل الموساد أن ةم  صوره سخر منف ا خير وا ترح عليف أن يقوم  و بنشر الصور، 
 وانصرف.

  صارى القول، يتوةب تة ير الوعي بوسائل المخابرام الصهيونية في تةنيد العم ح والتح ير منها.
 14/5/2017، السبيل، عم ان
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 ردوغان وتأثيراتهأهجوم  .71
 يعقوب عميدرور

تر يا، رغم أن   ه  انم فتر   بش ل سلبي في الرأا العام في إسرائيلةويلة لم ي  ر اسم  أشهر
، سواح في الحديث عن محاولة االنق ب "أعداح تر يا"توتر أ ثر فيها الرئيل اردوغان من مهاةمة 

ليف. وفةأ ، بعد أن إ بل االستفتاح الشعبي ال ا بادر  إلةراحاتفالفاشلة أو في سيا  معار ة العالم 
 ليلة، خرج الرئيل ب لمام  أغلبيةبي، حتى لو  انم في االستفتاح الشع أراد اأحدث التةييرام التي 

م  غز  والقدل  إسرائيلفي السيا  الفلسةيني بش ل عام وفي سيا  تعاةي  – إسرائيلشديد   د 
 بشد  استثنائية وبةاب  شخصي. أي ابش ل خاص. الرد من تل أبيب لم يتأخر، 

. وبفحص موا فف بد ة يم ن  ميا  إسيةب علينا الت  ر أن الحديث يدور عن رئيل يتبنى مو فا 
 إسرائيل. إن أا اتفا  م  اإلر ابالمسلمين أو حمال، ل ن دون عنصر  اإلخوانالقول إنف يشبف 

لدى الرئيل التر ي، ويةب أن ال نخد  انفسنا في  إيديولوةيأو أا مصلحة لن تحدث أا تةيير 
 .إسالميةشخصية  و و يتبنى موا ف إسالمية. إنف يقف على رأل حر ة ا مر  ا 

صحيح أنف ال يستةي  أن يتةا ل تماما أن نصف شعبف تقريبا يف ر بش ل مختلف، ومواةنون 
في السياسة. ول ن حزبف  اإلس مموا ف ال تريد تدخل  ا  ل ثيرون يتبنون موا ف علمانية أو على 

الدولة  إدار حية منحف، حسب رأيف، ص  ا خيرال ا يرأسف يقود خةا مختلفا. االستفتاح الشعبي 
حول نقل مرا ز الثقل السياسي في الدولة.  إةراحاتفم   ا غلبيةحسب  ناعتف،   ا مةزى تصويم 

سي م ن االستفتاح الشعبي رئيل الدولة من السيةر  دون عائ ، ل ن  –من الناحية السياسية والبنيوية 
 .إسالميةعلى ةريقف ال أخرىفي نفل الو م  انم   ه مصاد ة 

أن الحديث ال يدور عن سلوك شخصي، حتى لو  ان ل لك تأثير. المو ف  إلى اإلشار ر تةد
في تر يا واس ، ل لك يصعب على ال ثيرين الموافقة على سيةر  اليهود على القدل  اإلس مي

على الفلسةينيين. دولة يهودية  وية في  لب ما  ان  ام مر   إسرائيلالقديمة، وسيةر  
يسهل   مف من  بل  ل من يتبنى موا ف سياسية  ام ةاب  ديني  أمرامانية ليل العث اإلمبراةورية

 امر شخصي. إلى ا مر، وليل من الصحيح تحويل إس مي
 إ امة إم انية، و ي في مر ز ا تمام تر يا. أولها  و إسرائيليوةد لتر يا مش  م  ثير  ال تتعل  ب

. وةمي  أنقر تقك م اةعهم في  اإلم انية  ه دولة  ردية على ةول الحدود الةنوبية لتر يا. 
 ن حدوث  لك يهدد س مة الدولة التي يعير فيها معظم الشعب  ا مرتقريبا  لقون من   ا  ا تراك

 امة  أةزاحيخشون من أن ت ون دولة  ه ه أو  يان  ه ا سابقة في ةري  ا تسام  ا تراكال ردا. 
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. و د تةد تر يا نفسها في حرب داخل ا  رادال ا يعير فيف في الةزح الةنوبي الشر ي من الدولة، 
 سوريا والعرا  من اةل و ف الحلم ال ردا، و  ا لن ي ون أمرا سه . أرا ي

. تر يا ع و في الناتو وةيشها أوروباو ي الهوية التر ية وع  تها م   أخرى ناك مش لة صعبة 
االتحاد  إلىتر يا االن مام  أرادمى السنين  و الةير الثاني من حيث الحةم في الحلف. على مد

ودف  ثمن داخلي  ا وروبية، ومن اةل الوفاح بالشروة  انم مستعد  لتةبي  المعايير ا وروبي
الةير  قو  مهمة في الساحة الداخلية  و ةزح من ةهود تر يا  إخصاحبا ظ. المفار ة  ي أن 

نتيةة   ه العملية  و ال ا م  ن من نشوح حر ة االتحاد. إال أن فقدان  و  الةير  إلىل ن مام 
تخشى منف بسبب  و   أوروباوتعزز سلةة الفرد ال ا  انم  أوروبات بعد تر يا اآلن عن  إسالمية
 الةير.

على  بول تر يا. الصرا  العلني عشية  أوروبامن الوا ح اآلن أنف ليل  ناك فرصة لموافقة 
والسلةام الهولندية عمل على تلوين الصور  الوا حة  انيةا لماالستفتاح الشعبي م  المستشار  

دائما شعور بأن الحديث يدور عن لعبة  ا تراكبألوان  وية، وال أحد يعتقد غير  لك اآلن.  ان لدى 
وليل عن نية حقيقية. و ال لي مصدر تر ي رفي  المستوى، خرير ةامعة محترمة في  أوروبية

 أةرالتسمح بمآ ن المساةد بأن يعلو صوتها على صوم  لن أوروبا"سنة:  15سويسرا،  بل 
.   ا  يل في الو م ال ا  انم فيف العلمانية  وية في الةرفين. و  ا صالح اليوم، حيث أن "ال نائل

، ليتراك أبوابهالن تفتح  أوروباتحارب حرب ثقافية  د الةرباح.  أوروباو إسالميةتر يا أ ثر 
 ست ون.ويةب على تر يا أن تقرر أين 

 ن  ا تراكستفشل تقريبا. العرب يحتقرون  واإلس ميإن محاولة تر يا الةرا وراح العالم العربي 
المسلمون في مصر تنصلوا من  واإلخوانالعثمانية م  العرب لم تختف.  اإلمبراةورية  رى تعامل 

 .أي اد اآلن الع  ة م  تر يا في الفتر  القصير  التي ح موا فيها في القا ر . و  ا يوة
في الشأن الفلسةيني  انم ةزحا من ةهود تر يا  ي تحظى بعةف الدول  إسرائيليبدو أن مهاةمة 

العربية، ل ن يبدو أن   ه التةربة لن تنةح. تستةي  تر يا تلبية احتياةام حمال ل نها لن تستةي  
يوةد أا عربي سيواف  على  أن تقود العالم السني  ما تريد. حلم الخ فة التر ية لن يتحق   نف ال

 أن تح مف تر يا.
تر يا تنتظر فتر  ا تصادية صعبة. اال تصاد نما في ظل ح م اردوغان، إال أن تر يا تحتاج 
استثمارام  بير  ةدا من اةل استمرار النمو. وتةيير ةاب  النظام في الدولة لن يشة  االستثمارام 

 تصادا، تصعب معرفة  لك، ل ن من الوا ح الخارةية.  يف سيقف النظام في وةف ال ةة اال
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أنف لن يتم ن من اتهام اآلخرين بعد  يامف بالق اح على المعار ة، و و المس ول بش ل وا ح 
 ووحيد عن الو   في تر يا.

في  إسرائيلاالنق ب الفاشل، وحسب االستفتاح الشعبي، لم يتم   ر اسم  أزمةيةب م حظة أنف في 
في السيا  الفلسةيني، و  ا يستح  ردا  إسرائيلية. االدعاحام الفظة توةف ل ائمة العناصر السلب

لةاح المصالح المشتر ة بين إمو و  شخصي، وال يةب  إلىم ئما، ل ن ال يةب تحويل  لك 
التهدئة،  ا ةدرالدولتين سواح في مةال اال تصاد والةا ة أو الرغبة المشتر ة ل بح  و  إيران. من 

 و م التصرف بتشدد وبدون خدا  ال ام.ل ن في نفل ال
 14/5/2017اليوم  إسرائيل

 15/5/2017القدس العربي، لندن، 
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