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 نا في المقاومة كلمة وخياراتنا مفتوحةلَ لن نقف مكتوفي األيدي ونترك أسرانا فَ  :رمضان عبد هللا .1
اإلسررالمي اليرروم اإلثنرريهللا  أهللا  أكررد الررد رور رمعرراهللا شبررد م نررلع ا مرريهللا الجررام لحر رر  الج رراد: بيرررو 

حر ررر  الج ررراد  لرررهللا ر رررد م روتررر  ا يررردي  وررررررل ا سرررري تررري سرررجوهللا ا حررررال   اإلسررررا يلي  تريسررر  
المرررو  نريجررر  شنررراد الصررر يوني  والجنصرررري  المروحنررر   منررردداة شلررري أهللا للم اومررر   لمررر  وأهللا  يارار رررا 

 مفروح .
ري الراسررج  والسررريهللا لن  رر  تلسررحيهللا  أهللا حر رر  ونرردد الررد رور نررلع  ترري  لمرر  مرلفررز  لرر   مناسرر   الرر  

 الج اد سر  ي مرمررس  شند  يار  الرحرير الكامل   م ما  اهللا الثمهللا والرعحيا .
وقا : إننا لهللا نل ي السالح  ولرهللا نجرررب  رالوجود الصر يوني شلري أي نربر مرهللا أرن تلسرحيهللا  ولرهللا 

لنرررا ا شررررراب بإلسررراء تلسرررحيهللا  يجنررري« بإسررررا يل»نسررراوم شلررري  ر  مرررهللا ررررراا ال رررد    هللا ا شررررراب 
 وأصحاب ا ا صلييهللا.

 مررا أكررد  ترري   ررري الن  رر   شلرري عرررور  رفجيررل ا نرفاعرر  ورصررجيدها شلرري نحررا  جمرراهيري واسررع  
دتاشرراة شررهللا ال ررد  والمسررجد ا قصرري الم رردد ب حررر ال رردم  وانرصرراراة لاسررري ا  حررا  ورعررامناة مررع 

 م .محالب م المنروش  تي مجر   الحري  والكرا
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ودشررا د. نررلع  إلرري صرريا   ميثررا  وحنرري تلسررحيني جررامع   جررد ر لرري منامرر  الرحريررر شررهللا الميثررا  
مالءا  أمري ي    «.إسرا يلي »الوحني  ال ي رم إلساء بنود أساسي  من  اسرجا   لعسوط وا 

وقرررا : نحرررهللا  حاجررر  إلررري ميثرررا  وحنررري  يحررردد لنرررا مرررا هررري الثوابررر   ومرررا هررري المرججيرررا  الراري يررر  
نوني  لكامل ح نا تي وحننا تلسحيهللا  ويع ط مسيررنا و يارارنا  ونريد الميثا  الجامع   ي ن رج وال ا

مررهللا حالرر  البلبلرر  والفوعرري الف ريرر  والسياسرري   الرسررمي  والفصررا لي   الررري  اررر  ر رردد مسررر بل نررجبنا 
 وقعيرنا.

ن رراء ا ن سررام  دوهللا  وأوعررع د. نررلع  أنرر    يم ررهللا رح يررل الوحررد  الفلسررحيني   و  حررري المصررالح  وا 
سرحا اشررراب منامرر  الرحريرر  بإسررا يل   وال حررع مرع مسرار أوسررلو الر ي أ  ري شلرري ا حررال   اسررم 

 جديد  وججل  أقل ركلف  للجدو.
وقا :  حالما أهللا  النيحاهللا اإلسرا يلي  تي بيرنا  وتي  شش الرنسريل ا منري الم رد    تلرهللا ر روم ل ر ا 

 شاد  بنا   وررري    أي حا  .البي  قا م   ولهللا نفلع تي إ 
 /110362http://alqudsnews.net/post: شلي نص الكلم   امل  لالحالع

 15/5/2017لألنباء، القدس 
 

 االستخبارات اإلسرائيلية بخصوص مطالب األسرى مع وهب الريح يتفاوضان  جرَ فَ  :"العربي الجديد" .2
رجري ا ج ز  ا منير  تري السرلح  الفلسرحيني  ارصرا   مرع سرلحا  ا حررال  : نا ل   ليل -رام م 

اإلسرررا يلي  نررأهللا محالررا ا سررري المعرررعيهللا شررهللا الحجررام   انرر  برردأ  تجليرراة قبررل أيررام مررهللا اإلعررراا 
 شلي الروالي  إ  أّن ا برهن  شدم جدواها. 29 ال ي ي وع  م ا  ا سري  لليوم الر

  إهللّا ر رري  15/5/2017 قررا  مصرردر محلررع  انررررط شرردم   ررر اسررم  لررر الجرعي الجديررد   يرروم ا ثنرريهللاو 
ج راز الم رابرا  الفلسررحيني ماجرد تررج  ور رري  ج راز ا مرهللا الوقررا ي زيراد هرا الررريع   ي ومراهللا ب رر   

 ا رصا   بإيجاز مهللا الر ي  محمود ش ا   ال ي يريد أهللا ين ي ه ا الملد .
ء ملررد إعررراا ا سررري   ررا  أكثررر إلحاحرراة للمسررروي الرسررمي الفلسررحيني  مررع قرررا ويبرردو أمررر إن ررا
 مايو/ أيار الجاري. 23ي دونالد رراما  تي مري زيار  الر ي  ا 

  تري رصرريع صرحفي  إهللّا حسريهللا 13/5/2017وقا  ر ي  الوزراء الفلسحيني رامي الحمد م  السب  
  الم ّلررد مررهللا ش ررا   مرا جرر  أوعرراع ا سررري المعرررعيهللا النررير ر رري  ال ي رر  الجامرر  للنررةوهللا المدنيرر 

شررهللا الحجررام   يواصررل ج ررود  ومسرراشي  مررع م رلررد ا حررراب  إلنصرراب ا سررري ورح يررل محررالب م 
 اإلنساني  والمنروش  .

http://alqudsnews.net/post/110362
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و حسررا المصرردر المحلررع  ي رروم ترررج وهررا الررريع   م احثررا  مررع الم ررابرا  اإلسرررا يلي   بينمررا ي رروم 
سررل أشمررا  ح ومرر  ا حرررال  اإلسرررا يلي  وعررا ط اإلدار  المدنيرر  يررو ب بررولي النررير  م احثررا  مررع من

مرد رراي  لكررهللّا جميررع المحادثررا  رصررل إلرري حريررل مسرردود   جررد رأكيرردا  الجانررا اإلسرررا يلي ممررثالة 
برروزير ا مررهللا الرردا لي جلجرراد أرداهللا  أّنرر  لررهللا يفرراون مرررواهللا البر رروثي  ورّد ا  يررر مررهللا زنزاررر  ببرررود: 

 .. ر م محاو ركم اليومي  لفرع أي حديث مجي ..هللا أتاوع م إ  حيهللا أريد  لل أنا ال ي ل
ويصرررّر ا حررررال  اإلسررررا يلي  شلررري نررررحيهللاو شررردم الرفررراون حرررو  محالرررا ا سرررري إ   جرررد إن رررا  م 

 اإلعراا المفروح شهللا الحجام  ورحييد البر وثي شهللا أي مفاوعا  وشدم الحديث مج .
يررررد   إلرررري أهللّا البر رررروثي أّكررررد أّنرررر  هررررو الرررر ي   ير ررررا  الحررررديث مررررع وأنررررار المصرررردر  لررررر الجرعي الجد

ا حرال   ويرجّمد إهما  الع اط ال يهللا يمروهللا شلي زنزار  للرف د اليومي  مع شلم  أّن م يسرجوهللا لفررع 
 أي حديث مج .

ج ز  اإلسرا يلي  قفد ن ل شهللا مصادر تلسحيني   أهللّا ل اء أمنياة بيهللا شدد مهللا قاد  ا   وا  و اهللا موقع 
ا مني  الفلسحيني  وعيهللا ج از النا ال اإلسرا يلي  قد جري مةّ راة تي محاول  للروّصرل إلري رفاهمرا  

وقررا  الموقررع  إهللّا قرراد  ا ج ررز  الفلسررحيني    نررأهللا اإلعررراا  لكررهللّا الل رراء لررم يرررمّ ن شررهللا أّي نرررا  .
سرررا يلي إلرري وجرروا الروّصررل الرر يهللا نررار وا ترري الل رراء  ومررهللا بيررن م ترررج وهررا الررريع  نّب رروا الّحرررب اإل

 إلي ارفا  مع ا سري  وا سرجا   لمحالب م.
  أهللّا  هنرال  ي ر  أمرل لرردي وزيرر ا مرهللا الرردا لي 15/5/2017  مرا أورد  صرحيف   مجراريد   ا ثنرريهللا

اإلسرا يلي ومصلح  السجوهللا  جّراء اسرمرار اإلعراا وشدم  سر  حري اآلهللا  ر م ننر تيديو مررواهللا 
 ا الصحيف .المفبرل    حس

وحسررا المصرردر  ت ررد أوصررل البر رروثي رسررال  إلرري زميلرر  ا سررير  ررريم يررون   يجحيرر  تي ررا العرروء 
ويبررردو أهللّا قررراد  اإلعرررراا   ير بررروهللا  المفاوعرررا  الرررري رروّ هرررا السرررلح   ا  عرررر  ي مفاوعرررا .

   نة ررد 14/5/2017 الفلسررحيني   ت ررد قررا   ررريم يررون  أحررد قيررادا  اإلعررراا  ننرررر ا شا لررر   ا حررد
للجميررع أهللا الج ررر  الوحيرررد  الم ّولررر   الرفررراون  هررري قيرراد  اإلعرررراا  ووترررل المجرررايير وا سررر  الرررري 

 حددر ا قبل بداي  المجر   .
وأكررد المصرردر  أهللّا مفاوعررا  ا ج ررز  ا منيرر   وهي رر  النررةوهللا المدنيرر  الفلسررحيني     يررر جرراد  حررري 

الرنسررريل ا منررري والمررردني  تعرررالة شرررهللا أّن رررا ربررردو  اللحاررر   حيرررث لرررم ر رررم  رررالرلويع أو الر ديرررد   حرررع
 مرتوع  مهللا ا سري المعرعيهللا شهللا الحجام .

وقا  المصدر  لر الجرعي الجديد   إهللّا  المجنييهللا يرددوهللا أهللّا الرنسيل يجا أهللا يسرمر  س اا إنساني    
 مرسا الة  هل روجد حال  إنساني  أكثر إلحاحاة مهللا رجرين م ا  ا سري ل حر المو  .
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ورا ع المصدر  أهللّا  الجزء الم م مهللا ه   المفاوعا   هو ر    السلح  وا ج ز  ا مني    رأهللا رجلرا 
شهللا حري  ا  ولي  شهللا حريل قيادا  اإلعراا   منيراة إلي أّن ا  شجز  شرهللا الوصرو   ي  أي حلّ 

 نيء  ّن ا لم رعسط  أي نيء ح ي ي شلي ا حرال  .
  ترري السررلح  الفلسررحيني    رحرراو  أهللا رنرريع أهللّا موات رر  سررلحا  ووتررل المصرردر  تررإهللّا ا ج ررز  ا منيرر

 ا حرال   شلي الزيار  الثاني  للصليا ا حمر الدولي لاسري  هو نريج  مفاوعار  .
ووسررط رزايررد الرحّر ررا  النررجبي   شلررم  الجرعرري الجديررد   أهللّا  جررن ال يررادا  ترري حر رر  ترررع  أوشررز  

سرريما أهللّا اإلعررراا    ررا  نرر ل الحر رر  محرجرراة أمررام أنصررارها   لاقرراليم  ررالرحّرل والرصررجيد   جررد أهللا
 ي ود  أسري ترع  الدرج  ا ولي.

رع  أشحررروا لجنررر  إسرررناد تررروقرررا  أحرررد المسرررةوليهللا المحلجررريهللا لرررر الجرعي الجديرررد  إهللّا أشعررراء مرررهللا مر زيررر  
 هيري.ا سري  الحري  المحل   لل يام  فجاليا  وقياد  النارع   جد حال  شدم الرفاشل الجما

 15/5/2017 ،العربي الجديد، لندن
 

  ءالمباشر فقها قاتلالالقضاء العسكري يكشف لـ"صفا" رسميًا اسم  .3
 بررردأ  المح مرر  الدا مررر  تررري هي ررر  ال عررراء الجسرر ري   حررراع  رررز   يررروم ا ثنررريهللا:  ررراص صرررفا - ررز  

أمام منزل  جنروا    وال ي ا ريلء  محاكم  قرل  ال يادي   را ا ال سام الن يد مازهللا ت  ا15/5/2017
   شلي يد شمالء مهللا النا ال اإلسرا يلي.24/3/2017مدين   ز   تي 

وقا  النا ا الجام الجس ري تعل الجديلي لو ال  صفا  إهللا أولي جلسا  محاكم  ثالث  مر ميهللا   ررل 
  و رراهللا أول ررا للمررر م الم انررر برنفيرر  شمليرر  ا  ريررا  15/5/2017 النرر يد ت  ررا برردأ  صرر اح ا ثنرريهللا

 رال  الجلسر  الرري انر ر  ا رراة  ر رديم البينرا  مرهللا  وأعاب الجديلي أنر  ررمّ  المدشو أنرب أبو ليل .
وأنرار  ِقبل النيا   الجام و ب صوص المر م أبو ليل   و لل  حعرور المرر م ومحرامي الردتاع والنيا ر .

رريمهللا ترري شمليرر   يمهللا مر م   ا  ريررا   وهمررا رررمّ إلرري أهللا جلسرر  محاكمرر  أ ررري رجررري ما ررراةأ لجميل رريمهللا أ ررر 
وعرّيهللا أنر   جررد  ركليف مرا مرهللا قبرل  النرا ال   مراق ر  ورر رع رحر را  ت  را قبررل ا ريالر  شلري يرد أبرو ليلر .

 ا نر اء مهللا الجلس  سيرم رحديد جلس  م بل  لمحاكم  ال رل .
هللا اآل ريمهللا و  ال عا ي أهللا  ه   المحاكم  شلني  و  يوجد ما ن في     تراة إلي أهللا الجميليم ة و  ر المس

 سي وناهللا مجروتيمهللا تي الفرر  ال ادم .
 15/5/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 بل هم ضحايا االحتالل ...أسرانا ليسوا إرهابيين :وزير العدل الفلسطيني .4
شلي أبو ديال إهللا  أسرانا ليسوا إرهابييهللا  بل هم عحايا ا حرال  الفلسحيني  رام م: قا  وزير الجد 

الرر ي يجررد جريمرر  حرررا  حررد  اررر   إرهرراا دولرر   حررل ا رن والم دسررا  وال نررر . وأعرراب  ترري هرر ا 
اليوم نحيي   ري الن    والمأسا  اإلنساني   تي ه ا اليوم نسر  ر أبناء نرجبنا تري النررا   ونسرر  ر 

زا   شامرررا مرررا 69النررررا    جرررد  إلررريجررررا م شصرررا ا  المرررو  الصررر يوني  إلج رررار أهلنرررا شلررري ال رررروج 
وسرلا ا رن وارركراا الجررا م ور ويرد ال رد    1948ا حرال  يجيرد منراهد الجريمر  المرواصرل  منر  

عد نجبنا تي سبيل حرير  واسر الل   نجبنا ال ي ما زا  يناعل عد ا حرال  وا سرريحاهللا مرمسر ا 
  حل الجود  والرجوين وال انوهللا الدولي والمواثيل الدولي  .

 16/5/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 ما زال يتفاقم وعلى بريطانيا االعتذار عن "بلفور" لشعب الفلسطيني: الظلم التاريخي لعباس .5
نجا ال   لم   بناء 15/5/2017 محمود ش ا   يوم ا ثنيهللا ي فلسحينال  السلحوج  ر ي   :نيودل ي

وأكد  ي  والكرام .ا  حا  ال يهللا ي وعوهللا مجر   الحر  ي اسر لللن     و  69الفلسحيني تي ال  ري 
شاماة شلي الن       يزا  مرمس اة  ح وق   امل ة  ير من وص    69نجبنا  جد  تي  لمر  أهللا  ش ا 

قام  دولر  المسر ل   امل  السياد   و أن  مصٌر شلي الكفاح والنعا  حري دحر ا حرال  وا 
 . 1967وشاصمر ا ال د  النرقي  شلي حدود الرا ع مهللا حزيراهللا لجام 

وقررا  إهللا  الالررم   لررا ش ررا  بريحانيررا  ا شررر ار للنررجا الفلسررحيني  شررهللا إصرردارها  وشررد بلفررور حاو 
ودشرا  الراري ي ال ي لحل  نجبنا وما زا  يرفاقم  قد بدأ مهللا الناحي  الجملي  مع وشرد بلفرور المنرةوم .

الرر  ري الم ويرر   الح ومرر  البريحانيرر  إلرري رحمررل مسررةولير ا الراري يرر  وا  القيرر    ررأهللا   ر رروم بإحيرراء
نمررررا شلي ررررا أهللا ر ررررادر بررررد ة مررررهللا  لررررل بر ررررديم ا شررررر ار للنررررجا  ل رررر ا الوشررررد ال احررررل وا حرفررررا   رررر   وا 

نرجبنا ومرهللا  رال  نعررال  و فاحر  ووشير  أتنرل محراو   الحمر  والررر ويا  الفلسرحيني. وأعراب أهللا 
 . لسحيني واإللساء الري  حط وسجي ا حرال  وأشوان  إلي رنفي ها لرصفي  ال عي  الف

ا  حررا  ترري سررجوهللا ا حرررال  الرر يهللا ي وعرروهللا مجر رر  الحريرر  والكرامرر  مروج رراة  ي سررر ا  ش ررا وحيررا 
لهللا ي دأ لنرا  را  حرري ينرا  جمريج م الحرير  ويجرودوا إلري أهل رم  أن   إلي م برحي  إجال  ور دير  مة داة 

 ومرر  اإلسرررا يلي  مررهللا    مررا دشررا المجرمررع الرردولي للرررد ل والعررسط شلرري الح الرررأ  يوأسرررهم مرترروش
أجررررل رلبيرررر  محررررالب م اإلنسرررراني  المنررررروش  والجادلرررر   رم يررررداة إلحررررال  سررررراح م جميجرررراة دوهللا نرررررط أو 

 اسرثناء.
 15/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األسرى الحمد هللا يؤكد على حق العودة ويطالب باإلفراج عن  .6
رامررري الحمرررد م  لررردي منرررار ر  تررري إحيررراء تجاليرررا  الررر  ري  سرررحينيالفل أكرررد ر ررري  الررروزراء :رام م

وقرررا  الحمرررد م:  الراسرررج  والسرررريهللا للن  ررر   تررري رام م  حرررل الجرررود   وحالرررا  ررراإلتراج شرررهللا ا سرررري.
  ب أسير تري سرجوهللا ا حررال   نسرر  رهم وهرم ي وعروهللا اإلعرراا شرهللا الحجرام   7 نسر  ر اليوم 

وننانررد المجرمررع الررردولي  ررالوقوب شنررد مسرررةوليار   والعررسط شلرري إسررررا يل مجر رر  الحريرر  والكرامررر   
 لرحبيل ال انوهللا الدولي  ورلبي  محالب م الجادل   م دم  إلحال  سراح م .

وأعرراب:  ا مررل لرردي أبنرراء نررجبنا موجررود  الحرميرر  الراري يرر  رة ررد أهللا ا حرررال  إلرري زوا   والدولرر  
ا ال رررد  النررررقي   ونسرررر  ر النررر داء الررر يهللا سررراروا تررري حريرررل الفلسرررحيني    برررد أهللا ر ررروم  وشاصرررمر 

 الحري   و  ب الجرحي وا سري  ونة د أهللا النصر قادم والدول  قادم  .
 15/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لن يكون سالم واستقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية وعودة الالجئين: أبو يوسف .7

النررجا  شلري حرلّ  الفلسرحيني   شعرو اللجنر  الرنفي ير  لمنامر  الرحريرر  ام م: أكرد واصرل أبرو يوسردر 
الررروحني الثابررر  الررر ي ردشمررر  النررررشي  الدوليررر  ب صررروص حرررل الجرررود  إلررري ا راعررري الرررري هجرررر من رررا 

ي نر ل الفلسحينيوهللا  وأهللا الفلسحيني م ما  ان  الرحديا  والاروب ت و ثاب  تي أرع   و  يم هللا  أ
وأنررار إلرري أهللا ا حرررال  الرر ي   روجرر  مررهللا هرر   ا رن جررراء مررا يرجرررن لرر  مررهللا رن يررل وقرررل ورنررريد.

يجيد الكر  شبر ا سريحاهللا وال ررل والمجرازر لرهللا يثنري النرجا الفلسرحيني شرهللا ح وقر  الثابرر  الرري انحلرل 
هللا سرالم واسرر رار تري من ا  وية د شلي را دا مرا أمرام  رل الجرالم وهرو حرل وحنري ثابر . وأكرد أنر  لرهللا ي رو 

 المنح   دوهللا إقام  الدول  الفلسحيني  المسر ل  وشود  الالج يهللا مهللا ال ارج.
 16/5/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 نكبة فلسطين جريمة العصر التي لن تسقط بالتقادم :وزارة اإلعالم الفلسطينية .8

اسرج  والسرريهللا لن  ر  تلسرحيهللا جررح   رام م: اشربر  وزار  اإلشالم الفلسحيني  أهللا ال  ري السرنوي  الر
رهررراا  يرررر مسررربو  تررري الررررارير  وجريمررر  الجصرررر الرررري لرررهللا رسررر ط  الر رررادم  وررحلرررا  يرررزا  ينرررزب  وا 

  ومررا ر ج ررا مررهللا مجررازر ومحررو  1948م اعررا   ررل ال رلرر  ترري المحرراكم الدوليرر . وأكررد  أهللا ن  رر  شررام 
يرل دامرع شلري أهللا الجصرا ا  الصر يوني  للمدهللا وال رري الفلسرحيني  شرهللا   رر  أبي را  ور جيرر قسرري  دل

   مارس  أ نع جرا م الرح ير الجرقي  حل نجبنا. إسرا يل الري م د  ل يام 
 16/5/2017 ،القدس العربي، لندن
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 النكبة ما زالت فصولها المؤلمة مستمرة حتى يومنا هذااآلغا:  .9
يني   ر ررري  اللجنررر  وصرررد شعرررو اللجنررر  الرنفي يررر  لمنامررر  الرحريرررر الفلسرررح أنررررب ال رررور: - رررز  

الوحني  الجليا إلحياء   ري الن    ز ريا اآل ا  الن     أن را  جريمر  الجصرر . وقرا  تري رسرال  سرلم ا 
مرردير م رررا ا مررم المرحررد  ترري  ررز   يرنررو  سرراور   إلرريبرت رر  أشعرراء لجنرر  إحيرراء   ررري الن  رر   

نرجا الفلسرحيني مرا زالر  تصرول ا موج   إلي ا مريهللا الجرام أنحونيرو  روريريش  الن  ر  الرري حلر   ال
المةلم  مسرمر  حري يومنا ه ا  حيث ررتن دول  ا حرال  شود  الالج يهللا الفلسحينييهللا إلي ديرارهم  

وأكرد   .1948ر م صدور قرارا  مهللا ا مم المرحد  ر عي  جودر م إلي ديرارهم الرري نرردوا من را شرام 
شلري ناصري  ح ر  تري الجرود   مصرمما شلري  أهللا النجا الفلسحيني برر م  رل مرا أصرا    مرا زا  ي رد

 اسرمرار  فاح  المنروع حري إزال   ثار الن    .
 16/5/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 شريك أساسي في حصار غزةالفلسطينية النائب الغول: السلطة  .11

نام  حر   حما  تي منح    ررا  رز  مسراء اإلثنريهللا مسرير  جماهيرير  حانرد  تري م ريم النراح  
 ررررز   منررررار   ر رررري  الم رررررا    ري الن  رررر  ورتعررررا للحصرررار والمررررةامرا  الررررري رحررررال عررردّ إحيررراء لرررر

  السياسي للحر   إسماشيل هني .
وقرررا  النا رررا تررري المجلررر  الرنرررريجي شرررهللا حمرررا  محمرررد تررررج السرررو  تررري  لمرررر   رررال  المسرررير  إهللا 

وأكرد السرو   زيمرنرا.أبنراء نرجبنا منر  الن  ر  حرري يومنرا هر ا لرهللا رنرا  مرهللا ش المةامرا  الري رحال عدّ 
 ز  هو محاو   للرعييل شلي ا ورر يج ا ب دب بيع ال عي  الفلسحيني   مبينا  أهللا  ل ما يحال عدّ 

 رز  سرررححم  وأعراب أهللا  رل المرةامرا  الرري رحرال عردّ  أهللا السلح  نريل أساسي تي حصار  ز .
 شلي ص ر  صمود أبناء نجبنا.

 ءاسررحاش  أهللا رفرل لسرز ا ريرا  ال ا رد ال سرامي مرازهللا ت  راالرحير  لاج رز  ا منير  الرري السرو  وج  و 
ورررا ع  نرراهللا برريهللا أج زرنرا ا منيرر  تري  ررز   و نرد جميررع  يوحر  واشر ررا  ال رلر  ور ررديم م للمحاكمر .

الرري رالحرل الجمرالء وربرث ا مرهللا تري نفرو  المرواحنيهللا ورحمري ا رر الم اومر   وعريهللا أج رز  السررلح  
ونصررع السررو  السررلح   ظ أمررهللا المسررروحنا  ورالحررل المجاهررديهللا .الررري ر ررد  الرنسرريل ا منرري ورحفرر

 تي  ز .  ا مني وحر   ترع برسليم ملد ا ريا  الراحل ياسر شرتا  لاج ز  
 16/5/2017 ،موقع حركة حماس
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 الفلسطينية خاصة في مجال السياحة الدينية -: حريصون على تطوير العالقات الهندية عباس .11
محمرررود ش رررا  شرررهللا أملررر   رررأهللا يسررررجيا ر ررري  الررروزراء  ي فلسرررحينال سرررلح الأشررررا ر ررري   :نيرررودل ي

إلي    منيراة  إننا جاهزوهللا ونمد أيدينا للسالم اإلسرا يلي بنياميهللا نرنياهو للدشو  لرح يل السالم  وقا : 
تري  لمر  أل اهرا   وأعراب أن ا ترص  ثمين  يجا شلي الجانا اإلسرا يلي الر اح ا قبرل تروا  ا واهللا.

   حعررررور قيررررادا  ا حررررزاا وأشعرررراء 15/5/2017  ررررز الث رررراتي اإلسررررالمي ال نرررردي  ا ثنرررريهللاترررري المر 
إهللا مرررا  البرلمرراهللا  وممثلررري السرررلل الدبلوماسررري المجرمرررديهللا وشررردد مرررهللا الن صررريا  ا شر اريررر  ال نديررر   

  أي دولررر  تلسرررحيهللا المسرررر ل   ا  السرررياد   1967نسرررجي إليررر  هرررو رحبيرررل حرررل الررردولريهللا شلررري حررردود 
 . ل د  النرقي   رجيش  أمهللا وسالم إلي جانا دول  إسرا يل جاصمر ا ا

إننررررا ترررري تلسررررحيهللا حريصرررروهللا شلرررري رحرررروير الجالقررررا  الثنا يرررر  مررررع ال نررررد الصرررردي     : ش ررررا ورررررا ع 
  حالعوحريصوهللا شلي ر اد  ا ت ار ووج ا  النار حو  م رلد ال عايا  ووجودي هنا اليوم هو 

وأكرد أهمير  رجزيرز الرجراوهللا  . سياسي  تي تلسحيهللا  وتري اإلقلريمال ياد  ال ندي  شلي   ر المسرجدا  ال
إلرري أهررم ترررص الرجرراوهللا ا قرصررادي برريهللا ال نررد وتلسررحيهللا  وهرري  الثنررا ي برريهللا ال نررد وتلسررحيهللا  منرريراة 

الرجررراوهللا وعنررراء ا رفاقيرررا  تررري مجرررا  السرررياح   وع اصررر  السرررياح  الدينيررر  إلررري تلسرررحيهللا الرررري رعرررم 
حيررث يم ررهللا لو ررا   السررياح  ال نديرر  والفلسررحيني  أهللا رةسرر  رجاونرراة  الم دسررا  للررديانا  السررماوي  

 مثمراة تي ه ا المجا  ال ام.
 15/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الدولتين يجب أن يكون األساس لجهود ترامب للسالم : حل  حسام زملط .12

دونالرد ررامرا للنرر  ا وسرط قرا  الم جروث  قبل أيام مهللا زيار  الرر ي  ا مري ري -رويررز - واننحهللا
والفلسررحينييهللا يجررا أهللا   إسرررا يل الفلسررحيني إلرري الو يررا  المرحررد  إهللا أي مسررجي جديررد للسررالم برريهللا 

يرركز إلي حرل الردولريهللا لكنر  أعراب أهللا اإلدار  ا مري ير  لرم ر ردم حرري اآلهللا أي  حر  تجلير  إلحيراء 
برج د رراما  السجي إلي   الفلسحيني  لدي واننحهللا م جوث السلح   ورحا حسام زملط المفاوعا .

رح يرررل مرررا وصرررف   ا رفرررا  الن رررا ي لكنررر  أصرررر ا ثنررريهللا شلررري أهللا أي ارفرررا  ن رررا ي يجرررا أهللا يرعررري 
وقرا  زملرط تري  لمر  أمرام المر رز  الحموحا  المنرروش  للنرجا الفلسرحيني مرهللا أجرل إقامر  دولر  لر .

 الدولريهللا. ح يل حلّ الجرعي تي واننحهللا إهللا أتعل سبيل للسالم هو ر
 16/5/2017 ،القدس العربي، لندن
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 عان مذكرة تعاون مشتركالمجلس الوطني الفلسطيني ومجلس نواب البحرين يوق    .13
  م  ر  رجاوهللا تلسحيني 15/5/2017 وقج  تي م ر مجل  نواا مملك  ال حريهللا يوم ا ثنيهللا :المنام 

الرررروحني الفلسررررحيني ومجلررر  نررررواا مملكرررر   حرينررري منررررررل حررررو  الرجررراوهللا البرلمرررراني برررريهللا المجلررر  
ووقع الم  ر  شهللا المجلر  الروحني الفلسرحيني  ر ري  وترد المجلر  لل حرريهللا  شعرو اللجنر   ال حريهللا.

   حعور السفير الفلسحيني لدي ال حريهللا  ا حمدالمر زي  لحر   ترع ور ي   رلر ا البرلماني   شزام 
يني النا ا ا و  لر ي  مجل  النواا  شلي شبردم  الد شارب  تيما وقع الم  ر  شهللا الجانا ال حر 

 الجرادي   حعور شدد مهللا نواا ال حريهللا.
 .أيامويررأ  ا حمد وتدا برلمانيا تلسحينيا تي زيار  شمل رسمي  لل حريهللا رسرمر ثالث  

 15/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 نائب من فتح تحريض إسرائيلي ضد   .14

 ننررر موقررع منررردي رورررر للمسررروحنيهللا  أكبررر منررردي إ  رراري إسرررا يلي  يرروم ا ثنرريهللا : اصرر  ررجمرر 
وهرو ينرارل تري رنرل الجنرود  الحجرار  قررا   للنا ا مهللا حر   ترع جما  حويرل   صوراة 15/5/2017

وحالا مسروحنوهللا تري رجلي را  ل رم  اشر را   مع ا سري. حاجز بي  إيل تي العف  السرعي  رعامناة 
موقع إلري أهللا حويرل يجربرر مرهللا أصردقاء ز ريرا زعيردي قا رد  را را الوأنار  وار ام  بر اإلرهاا .حويل  

 وتل وصف .   تي جنيهللا  وهو مهللا جنيهللا الري رجربر مر زا لر اإلرهابييهللا  ا قصي سا  اة 
 15/5/2017 ،القدس، القدس

  
 ة مستوطنين دخلوا رام هللاخمسأمن السلطة يسل م االحتالل  .15

سرررّلم  أج رررز  ا مرررهللا الرا جررر  للسرررلح  الفلسرررحيني   : رحريرررر زينررر  ا  رررر   مرررهللا سرررليم رايررر  –رام م 
ثرررر شلررري م تررري مدينررر  رام م.  مسررر   الجررريش اإلسررررا يلي 15/5/2017 ا ثنررريهللا وقالررر   مسرررروحنيهللا ش 

صررحيف   يررديجو  أحرونررو   الجبريرر   إهللا أج ررز  ا مررهللا الفلسررحيني  أشرراد   مسرر  مسررروحنيهللا عررّلوا 
لي رام م  ود لوها  شهللا حريل ال حأ و قبل رسليم م ل روا  الجريش اإلسررا يلي قررا حراجز حري  م إ

 الي ودي .  تو    ال ريا مهللا مسروحن   بي  إيل 
 15/5/2017 ،قدس برسوكالة 
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 مصادر لـ"القدس": السلطة تبدأ العمل على تقاعد موظفيها في غزة .16
  أهللا السرررلح  الفلسرررحيني  15/5/2017   ا ثنررريهللا نرررف  مصرررادر تلسرررحيني  محلجررر  : ررراص –رام م 

وأوعررح   برردأ  رجمررل  نرر ل رسررمي إلحالرر  شرردد  بيررر مررهللا موافي ررا ترري قحرراع  ررز  إلرري الر اشررد.
المصادر تي حرديث لرر ال د    أهللا مسرةوليهللا تري ا ج رز  ا منير  و ر لل الروزارا  رواصرلوا مرع  جرن 

وأنررررار   نونيرررر  ال اصرررر  بر اشررررد المرررروافيهللا.المسررررةوليهللا ترررري  ررررز  إل ال  ررررم  البرررردء  رررراإلجراءا  ال ا
  تمرا ترو  شامراة  45جد  نوتا   أسماء الموافيهللا ال يهللا ربلع أشمارهم مهللا المصادر  إلي أهللا السلح  ر  

لبرررردء إجررررراءا  إحررررالر م للر اشررررد  نرررر ل رل ررررا ي مأي إج رررراري ولرررري  ا ريرررراريأ. منررررير ة إلرررري أهللا  لررررل 
 لفرر  الجمري .يسر دب اآل ب مهللا الموافيهللا ال يهللا بلسوا ه   ا

وقالررر  المصرررادر أهللا المررروافيهللا الررر يهللا ررررم وقرررد رواررررب م مرررة را  سرررز   سرررردر  لجنررر   اصررر  إحرررالر م 
 للر اشد  جد ار ام م  الجمل لصالع ال يادي المفصو  مهللا ترع محمد دحالهللا.

 15/5/2017 ،القدس، القدس
 
 من أدوية السرطان في مستشفيات غزة %90نقص  :الصحة الفلسطينيةوزارة  .17

مرهللا ا دوير  ا ساسري  والر صصري  تري  %35ح ر  وزار  الصرح  الفلسرحيني  مرهللا ن رص  قنا: -  ز 
 سربا   مرهللا المسرر لكا  الحبير  ال امر  %40و يراا   مهللا أدوي  السرحاهللا %90سيما     قحاع  ز 

النرراحل  اسررم وزار  الصررح  ترري  ررز    أنرررب ال رردر  .اسرررمرار الحصررار اإلسرررا يلي ال حرراع. و نررد د
  إهللا  قرصررن   الح ررو  الجالجيرر  لمرعرري قحرراع  ررز  يرحلررا 15/5/2017يرروم ا ثنرريهللا اهللا صررحفي ببيرر

يعرررمهللا حمايررر  واسرررر رار ال ررردما  الصرررحي   الرررري ررررررعص ب رررا ا زمرررا   حازمررراة  ودوليررراة  وحنيررراة  موقفررراة 
 المر    مهللا  ل جانا .

 16/5/2017 ،الراية، الدوحة
 
حصا .18  ئية حول نتائج االنتخابات المحليةلجنة االنتخابات تعلن بيانات تفصيلية وا 

بيانررا  رفصرريلي  حررو  الفررا زيهللا  الم اشرررد   15/5/2017 ا ثنررريهللا  أصرردر  لجنرر  ا نر ا ررا  المر زيرر 
والرري أشلنر را  2017الري حصل  شلي ا ال وا م  و لرل ح  راة للنررا   ا ولير  لالنر ا را  المحلير  للجرام 

 مساء ا حد.
م جرد  1552هي   وشدد م اشردها  145جر  تي ا ا نر ا ا  وشددها ب صوص ال ي ا  المحلي  الري 

 %65لر جي  ال وا م الحزعي : حصل  ال وا م المسر ل   ير الرا ج   حزاا شلي  وت اة  يلي: ت د ربيهللا ما
  وقرروا م الجب ر  الديم راحير  لرحريررر تلسرحيهللا شلرري %27.6مرهللا شردد الم اشررد  وقروا م حر ر  ترررع شلري 
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  %0.58  والم رادر  الوحنير  الفلسرحيني  شلري %2.77ا ررالب بريهللا شرد  أحرزاا شلري   وقوا م 2.77%
وجب ررر  النعرررا   %0.32والرحرررالد الرررديم راحي شلررري  %0.45وا رحررراد الرررديم راحي الفلسرررحيني شلررري 

 مهللا شدد الم اشد. %0.19وحزا النجا الفلسحيني شلي  %0.26النجبي الفلسحيني شلي 
مررهللا الجرردد الكلرري للفررا زيهللا  بينمررا بلسرر  نسرر    %19.8النسرراء الفررا زا   وت رراة للنرروع ا جرمرراشي: نرر ل 

 .%80.2الرجا  الفا زيهللا 
مهللا شدد الفا زيهللا  أما  %16.5شاماة  35-25وت اة للف   الجمري : بلس  نس   الفا زيهللا مهللا الف   الجمري  

الرر يهللا ررررراوح    ترري حرريهللا وصررل  نسرر   الفررا زيهللا%25شامرراة ت ررد نرر لوا  45-36الف رر  الجمريرر  مررا برريهللا 
 شاماة.  55مهللا الفا زيهللا قد رجاوزوا سهللا  %24.7   ما أهللا %33.8شاماة إلي  55-46أشمارهم ما بيهللا 

هي رر  وشرردد م اشرردها  181أمررا ب صرروص ال ي ررا  المحليرر  الررري ترراز  تي ررا ال رروا م  الرز يرر  وشررددها 
1,683: 

مرررهللا شررردد  %11.6جرر   حرررزاا شلررري وت ررا لر جيررر  ال ررروا م الحزعيررر : حصررل  ال ررروا م المسرررر ل   يرررر الرا 
  %0.65  وقروا م الجب ر  الديم راحير  لرحريرر تلسرحيهللا شلري %74.9الم اشد  وقروا م حر ر  تررع شلري 

 مهللا شدد الم اشد. %12.9وقوا م ا رالب بيهللا شد  أحزاا شلي 
   مررهللا الجرردد الكلرري للفررا زيهللا  بينمررا بلسرر  نسرر %22.4وت رراة للنرروع ا جرمرراشي: نرر ل  النسرراء الفررا زا  

 .%77.6الرجا  الفا زيهللا 
مهللا شدد الفا زيهللا  أما  %25.1شاماة  35-25وت اة للف   الجمري : بلس  نس   الفا زيهللا مهللا الف   الجمري  

  تري حريهللا وصرل  نسر   الفرا زيهللا الر يهللا رررراوح أشمرارهم %28.7شاماة ت د ن لوا  45-36الف   الجمري  
 شاماة.  55هللا الفا زيهللا قد رجاوزوا سهللا م %16.8   ما أهللا %29.4شاماة إلي  55-46ما بيهللا 

 15/5/2017 ،لجنة االنتخابات المركزية_ فلسطين
 
 .. فيديو البرغوثي "فبركة إسرائيلية"وحتمًا سننتصر بمطالبناأحمد سعدات: متمسكون  .19

أّكررد ا مرريهللا الجررام للجب ررر  النررجبي  لرحريررر تلسررحيهللا  ا سرررير أحمررد سررجدا   رمّسررل ا سرررري : رام م
م الجماشي  ونرشي  إعراب م حري رح ي  ا   ترراة إلري أهللا ارروب ا سرري  نر ل شرام مسرر ر   محالب 

 ومجنويار م شالي  ر م ال بوط  ا وزاهللا والرجا الجام.
ونرردد شلرري أهللا إراد  المعرررعيهللا هرري مررهللا إراد  النررجا الفلسررحيني الررري لررم ر ررزم ولررهللا ر ررزم  صررمودها 

 وحرماة سرنرصر.
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ن لر ررا محاميرر  مةسسرر   العررمير  ترررح بيادسرر   اليرروم اإلثنرريهللا  أنرر  وأعرراب سررجدا   ترري رصررريحا  
يسرررمد شزيمررر  مررهللا شزيمرر  ا سررري وصررمودهم ترري وجرر  محرراو   إدار  مصررلح  السررجوهللا اإلسرررا يلي  

  سر مجنويا  ا سري المعرعيهللا و سر حال  ا لرفاب الجماهيري النجبي تي قعي  ا سري. 
بيادسرر  قررد رم نر   أمرر  ا حررد  مررهللا زيررار  سررجدا  المعرررا و انر  محاميرر  مةسسرر   العررمير  ترررح 

يومرراة ترري سررجهللا أوهلي رردار  حيررث حعررر سررجدا  إلرري الزيررار  م بررل اليررديهللا وعرردا  11شررهللا الحجررام منرر  
شلي  الرجا واإلرها  النديد   ما يجاني مهللا اصفرار تي الوجر  وهبروط حراد تري الروزهللا ت رد  سرر مرهللا 

  يلو راماة. 65لي  يلو راما   ليصل إ 10وزن  ما ي ارا 
أسريرا مرهللا  38وأتاد سجدا   أهللا قوا  مصلح  السجوهللا اإلسرا يلي  ن لر  يوم ال مري  الماعري  برت ر  

بيررن م ا سررري مش ررا  السرريد  حسررهللا سررالم   شاهررد أبررو  لمرر   نا ررل البر رروثي  محمررد ال يررل   اسررم 
أوهلي ررردار.  نررردقجي  محمرررد رمعررراهللا  ورامررري الحلبررريأ  مرررهللا شرررز  سرررجهللا شسررر الهللا إلررري شرررز  سرررجهللا 

وقامررر   رررال  شمليررر  الن رررل  مصرررادر  مال سررر م وأ  رررر م  رررالزي الموحرررد الررر ي رفرعررر  شلررري م مصرررلح  
 السجوهللا.

إلررري أهللا ا سررررري المعرررررعيهللا تررري سررررجهللا أوهلي رررردار يجرررانوهللا مررررهللا سرررروء الرشايرررر   الناررررر ولفررر  سررررجدا 
ا أهللا الصحي   إ  اقرصر  الفحوصا  الحبي  شلي تحوصا  الوزهللا والعسط دوهللا تحص الس ر   مر

مالمج رارأ سري   وصرج   و يرر إنسراني  و اصر  تري ارل الحرر النرديد   4الاروب المجيني  تي قسرم 
أسرري محررميهللا مرهللا  رل ا دوا  الحيوير  مرهللا مرواد نااتر  ومرهللا دوهللا مرراوح  10ويحرجز تي  ل  رتر  

 و  يسمع ل م  ال روج إلي الفور  إ  ساش  واحد  يومياة.
جوهللا رمررار  سياسررا  ش ابيرر   حررل ا سررري المعرررعيهللا شررهللا وأعرراب سررجدا  أهللا قرروا  مصررلح  السرر

الحجرررام  سررررن إرهررراق م والنيرررل مرررهللا شرررزيمر م الصرررل    ومن رررا إ رررراج ا سرررري إلررري السررراحا  م بلررريهللا 
 ورجريع م للنم  الحار  مهللا السرب أثناء المداهما  الرفريني  الري رركرر مرريهللا يومياة.

شديد  شلي ا سري المعرعيهللا من را تررن   لل ترع  مصلح  السجوهللا   حسا سجدا   ش و ا  
مشمل  إسرا يلي أ شلي  ل معرا شهللا الحجام  ومنج م مهللا النراء مهللا  ني ل 200 رام  مالي    يم  

  الررر  السرررجهللا  الكانرينرررا  وزيرررار  ا هرررالي لمرررد  نررر ريهللا  و لرررل  لررر  تررري محاولررر  إلر رررام م شلررري ترررل 
ح اط شزيمر م.  اإلعراا وا 

أهللا قرروا  مصررلح  السررجوهللا اإلسرررا يلي  حاولرر  أهللا رجرررن شليرر  الفيررديو مررهللا ج رر  ثانيرر   أكررد سررجدا  
الررر ي تبر ررر  اإلشرررالم اإلسررررا يلي  حرررل ال ا رررد مررررواهللا البر ررروثي  ولكنررر  رترررن منررراهدر   اشر رررار  مرررهللا 
منروجا  ا حررال  الفاسرد  وحيلر  مرهللا الحيرل المسرر لك  وال ا سر  لكسرر مجنويرا  ا سرري وصرمودهم 

 بي والجماهيري مع الحر   ا سير  ونعا ر ا الري   رنحلي شلي م.و سر حال  الرالحم النج
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ونررردد سرررجدا  شلررري أهميررر  وعررررور  الحررر ر مرررهللا هررر   ا  شيرررا واإلنررراشا  مرررهللا م رلرررد الج رررا  
وا نرر ا    صوصررراة مرررهللا مصرررلح  السررجوهللا والررردوا ر الح وميررر  اإلسررررا يلي  الررري ررنررراو  ترررل ا سرررير 

 ر  أن ا لم ولهللا رنحلي شلي أبناء النجا الفلسحيني.مرواهللا البر وثي إعرا    مة داة ث 
تي  عوهللا  لل  قرا  سرجدا  إهللا  ا سرري المعررعيهللا رتعروا م ابلر  منردوعي اللجنر  الدولير  للصرليا 
ا حمررر الرر ي حعررروا يرروم أمرر   لزيررارر م  سررا رتررن منرردوعي اللجنرر  الدوليرر  الررد و  إلرري ا قسررام 

 والسرب الري يحرجزوهللا تي ا .
  15/5/2017يد، لندن، العربي الجد

 

 حمدان: المقاومة تملك ورقة التبادل التي سيخرج بموجبها األسرى من السجون أسامة  .21
قرررا  أسرررام  حمرررداهللا شعرررو الم ررررا السياسررري لحر ررر   حمرررا    إهللا الم اومررر  مسررررمر  ر رررم  :بيررررو 

برحريررر تلسررحيهللا محاصرررر ا وا  ررال  المجررابر والرعررييل  مبينرراة أهللّا الجدالرر  النرراجز  لررهللا ركرروهللا قا مرر  إ  
 مهللا ال حر إلي الن ر.

ووشرررد حمرررداهللا تررري  لمرررر   رررال  منرررردي الجدالررر   جرررل تلسرررحيهللا  والررر ي ي جرررد تررري الجاصرررم  اللبنانيررر  
بيرررو   برح يرررل صرررف   قري ررر  لر ررراد  ا سرررري  وقرررا :  الم اومررر  مسررررمر  وموشررردنا مرررع ا سرررري لررري  

  ب مهللا ا سري مهللا سجوهللا ا حرال  .رحسيهللا اروت م  بل  صف   قري   للر اد  ي رج  موجب ا اآل
وأنار ال يادي تي  حما    إلي أهللّا أبناء الم اوم  قرروا أهللا ي ملوا المنوار بلحم رم الحري  وأهللا يوتروا 

 بوشدهم والرزام م لاسري  وأعاب:  ه ا سيرح ل  ننا نملل ماد  الر اد   أيدينا .
 رفاقا و بل لهللا يجيدها إ  مهللا يحررها  ال و  .وأعاب  أما الموشد اآل ر تي ال د  الري لهللا رجود  ا 

 15/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 هي الطريق الوحيد الستعادة األرض والحقوق  المقاومة: قيادي في حماس .21

أكرررد شعرررو ال يررراد  السياسررري  لحر ررر  الم اومررر  اإلسرررالمي   حمرررا   تررري لبنررراهللا ج ررراد حررر  تررري الررر  ري 
لسرحيهللا أهللا رسرال  الفلسرحينييهللا اليروم تري  رل م راهللا واعرح   وهري أننرا الراسج  والسرريهللا لن  ر  نرجا ت

مرمس وهللا  حل الجود  للديار الري سلب  مهللا أهلنا   و  السالح وارركراا المجرازر والجررا م شلري أيردي 
 الجصا ا  الص يوني .

لم اوم  وأكد ح   ال  مسير   نفي  تي م يم ال ص إحياء لل  ري الراسج  والسريهللا للن    أهللا الجلم وا
همررا الحريررل ا صرروا  سرررجاد  أرن اآل رراء وا جررداد الررري ا رصررب ا ا حرررال  الح ررو  المنررروش  

  ات  لنجبنا.
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تلسرررحيني  منررررر   وعرنرررام  سياسررري موحرررد إلدار   اسررررراريجي  مرررا نررردد شلررري عررررور  الرواترررل شلررري 
 الصراع مع الكياهللا المحرل.

 15/5/2017، موقع حركة حماس
 
 ءات عباس األخيرة تجاه غزة تزيد الضغوط عليهانافذ عزام: إجرا .22

كرررد ال يرررادي  حر ررر  الج ررراد اإلسرررالمي ناتررر  شرررزام أهللا : أتاحمررر  الزهرررراء الجرررويني  نسرررم  حمررررو - رررز 
إجراءا  ر ي  السلح  الفلسحيني  محمود ش ا  ا  ير  رجا   ز   رزيد العسوط شلي ا  قا الة:  ه   

 تي نجبنا وأمرنا  وهي ركر  ا ن سام وال الب الدا لي . اإلجراءا    يم هللا أهللا ر دم قعي  أحد
ن اء ا ن سام يأري مهللا  ال  الجلو  شلي  وأعاب:  ن و   بو مازهللا   ل رلل اإلجراءا   اح    وا 

 ما د  الحوار  والرصرب  نجا واحد نس هللا وحناة واحداة .
  15/5/2017فلسطين أون الين، 

 
 الحتالل بعنوان "ال تختبروا المقاومة"ل موجهةتبثَّ رسالة  "سرايا القدس" .23

بثَّ  سرايا ال د  الجناح الجس ري لحر ر  الج راد اإلسرالمي  يروم ا ثنريهللا  رسرال  موج ر  : الرأي- ز 
 لالحرال  دوهللا الكند شهللا الرفاصيل الجمي   للرسال .

ل رنص أحررد  وحمرل الفيرديو شنرواهللا    ر ربررروا الم اومر   ومجاهرد مررهللا سررايا ال رد  ي روم برج يررز نفسر 
قرراد  الجرردو الجنرررا   نيرسرراهللا ألرروهللا  وهررو مسرر و  نررج   الجمليررا  ترري جرريش الجرردو  ومجاهررديهللا   ررريهللا 
يجملوهللا تري رررعين صروارير مرحرور   ي مواج ر  م بلر   ومجاهرديهللا تري أنفرا  سررايا ال رد  يجملروهللا 

 ليل ن ار مهللا أجل رحرير أرعنا المحرل .
 الجردو ا   نيرسراهللا ألروهللا  مسر و  نرج   الجمليرا  تري جريش الجنرر  أهللاوألمح  السرايا تري رسرالر ا إلري 

  اهللا تي مرمي نيراهللا مجاهدي سرايا ال د .
 15/5/2017م، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعال

 
 فتح تنفي عالقتها بمؤتمر خان يونس .24

جاليرر  الررري  رراهللا م رررراة شالقرر  ل ررا أو صررل   الف ا ثنرريهللا  أي  ررز  يررومنفرر  حر رر  ترررع ترري قحرراع :  ررز 
 تي م ر ال ال  ا حمر الفلسحيني ب اهللا يون  جنوا قحاع  ز . اإلثنيهللا يومايم ا رن

  ز .والث ات  تي ال ي   ال يادي  لحر   ترع تي قحاع  ا شالمدا ر   أصدرر جاء  لل تي بياهللا 
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م ر  أماموأكد  رتع ا انرحا  اسم حر   ترع تي الدشو  للمةرمر الصحفي المزمع ش د  مساء اليوم 
 شالق . لم ردع  المةرمر ولي  ل ا    أي الحر   أهللا  ا حمر ب اهللا يون   حيث ال ال

 15/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 إضراب األسرى بلغ مرحلة "الالعودة" :"لرسالةـ"الأسير محرر  .25

معررا شرهللا الحجرام أترج  قوا  ا حرال  ماإلسررا يليأ  مسراء اإلثنريهللا  شرهللا ا سرير وليرد ال رودلي ال
 ن ور تي ا شر ا  اإلداري.  4يومةا   جد قعاء   15من  

وأكررررد ا سررررير ال ررررودلي ترررري أو  رصررررريع لرررر   جررررد  روجرررر  مررررهللا السررررجهللا لررررر الرسال  نرررر    أهللا ا سررررري 
رواليةررا وصررلوا إلرري مرحلرر  الالشررود   منرريرةا إلرري أن ررم مسرررمروهللا ترري  29المعرررعيهللا شررهللا الحجررام لليرروم 

 جميع محالب م الري  فل ا ال انوهللا الدولي.إعراب م حري رح يل 
 15/5/2017الرسالة.نت، 

 
 ية لن يؤدي إلى تصعيد أمنيمريكنتنياهو: نقل السفارة األ .26

ي  مهللا رل مري ادشي ر ي  الح وم  اإلسرا يلي  بنياميهللا نرنياهو  أهللا ن ل السفار  ا : هانم حمداهللا
 رصجيد أمني. أبيا إلي ال د  لهللا يةدي إلي سفل دماء  ولهللا يةدي إلي

ي  مري جاء  أقوا  نرنياهو ه   مهللا  ال  ننر م احع مهللا ر رير رل يصي لل ا   مع الر ي  ا 
 دونالد رراما  تي ال ام  شنر مهللا ن اط/ تبراير الماعي.

' رعمهللا أهللا نرنياهو FOX NEWSويأري ه ا الننر ا سرثنا ي شلي  لفي  ر رير ننر تي ن    '
روقي  الحالي.  ما يأري الننر شلي  لفي  رصريحا  ر ي   رل  'البي  حلا شدم ن ل السفار  تي ال

الي ودي'  نفرالي بيني   والري ألمع تي ا إلي أهللا موقد ر ي  الح وم  اإلسرا يلي  هو ال ي يمنع ن ل 
 السفار .

  ي  مهللا رل أبيا إلي ال د مري ورعمن  الم احع المننور  محال   نرنياهو لرراما بن ل السفار  ا 
 منددا شلي أهللا 'ا مر لهللا يةدي إلي رصجيد أمني شلي ا رن'.

 15/5/2017، 48عرب، 
 

 : لن تقوم دولة فلسطينية بالمطلقبينيت .27
وج  وزير ص يوني رسال  إلي الر ي  ا مري ي دونالد رراما  مة داة تي ا اسرحال  قيام و ا  : 

 دول  تلسحيني . 
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أقول ا  ن ل »نفرالي بين  « اإلسرا يلي»لررعي  والرجليم ووزير ا« البي  الي ودي»وصرح ر ي  حزا 
هي « إسرا يل»بيهللا الن ر وال حر  و« إسرا يل»واعع وقاحع لهللا ر وم دول  تلسحيني  دا ل حدود 

 «.دول  ي ودي  وال د  الموحد  شاصمر ا ا بدي 
 م ا الر ي  ا مري ي و رر الرسال   ار ا  اللس  اإلنجليزي  حري يف« الكنيس »وشاد نفرالي تي م ر 

 رراما م انر  ودوهللا مررجم. 
 16/5/2017الخليج، الشارقة، 

 
 االنسحاب من غزةمن رغم بالما زالت مسؤولة عن الفلسطينيين  "إسرائيل": كاتس .28

ا والدو  الجرعي  أمري قا  وزير المواصال  والم ابرا  اإلسرا يلي  إهللا هنال رجاونا بيهللا إسرا يل و 
الرد ل اإليراني  سوريا  منيرا إلي وجود ر دم بيهللا ه   ا حراب مجرمج  لوعع  المنح   لمواج   
 حد ل  ا الرد ل.
إلي أن  تي عوء احرمالي  رجدد  -   اإل  اري اإلسرا يلي اتي حوار مع موقع  و -وأنار  ار  

ا نروط المفاوعا  بيهللا إسرا يل والفلسحينييهللا تإهللا أي م احثا  جديد  بيهللا الجانبيهللا يجا أ  رس   
مس     زاشما أن    يوجد تي ح ومر  مهللا يجارن ال هاا لمفاوعا  مع الفلسحينييهللا وتل ه   

 الرةي .
و  ر أهللا م ادرر  إلقام  جزير  ما ي  ق ال  نواح  قحاع  ز  رحاي  موات   المةسس  ا مني   وهنال 

  والسياسي   ور م ن انا     أ  ب ا حو  الموعوع  المجل  الوزاري المصسر للنةوهللا ا مني
 إشالهللا مجارع  وزير الدتاع أتيسدور ليبرماهللا ل  ا المنروع تإهللا ا ج ز  ا مني  رواتل شلي .

وروقع  ار  أهللا رحاي ت رر  ال اص   سز   موات    ات  أحياب الحل   السياسي  والحزعي  تي 
تإسرا يل ما زال  مسةول   إسرا يل   ن ا رجربر حاتزا  سر ناب المفاوعا  السياسي  بيهللا الجانبيهللا 

عمهللا  ح  ا نفصا  أحادي الجانا  محال ا  2005شهللا الفلسحينييهللا ر م ا نسحاا مهللا  ز  شام 
  فصل المسةولي  ا مني  شهللا الجانا المدني اإلنساني.

وزشم الوزير أن  لي  إلسرا يل مصلح   ح   مليوني تلسحيني تي ال حاع  ومهللا هنا رأري ت ر  
 لحل المن ل  اإلنساني  ال ا م  هنال  وع دب منع وقوع  ارث  إنساني  تي ال حاع. الجزير  الما ي 

و رم  ال و  إن  يرج ر إقام  ميناء رسمي تي  ز  ب    اآلون   وتي حا  أقيم تسي وهللا  جيدا شهللا 
ال حاع  مس   يلومررا   وهنا سي وهللا لدي إسرا يل الحل تي الرقا   ال حري  شلي   مع صالحي  

   مرور أي سفين  ل  ا الميناء  تي ال وجود رقا   نرحي  دولي .مجارع
 15/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 "لن تقوم دولة فلسطينية"أنه شاكيد: على نتنياهو إخبار ترامب  .29
اسرمرارةا لل الب وحرا الرصريحا  اآل     الرصجيد بيهللا حزا  البي  الي ودي  ال ي : رامي حيدر

ي بيني  وعيهللا ر ي  الح وم  بنياميهللا نرنياهو  صرح  وزير  ال عاء اإلسرا يلي   يرزشم  الوزير نفرال
 أييل  ناكيد  أن   شلي نرنياهو إ  ار رراما أن  لهللا ر وم دول  تلسحيني  .

وجاء  رصريحا  وزير ال عاء مهللا  البي  الي ودي   ال  ل اء مع موقع صحيف   يديجو  
يار  رراما والم ادر  الري يحمل ا للدتع  الجمل  السياسي  وا شاد  أحرونو    يوم اإلثنيهللا  رحرق  تي  لز 

 الرفاون شلي حل الدولريهللا.
ا    يم هللا أهللا ر وم دول  تلسحيني   وقال  الوزير  ناكيد إهللا  الفجوا  بيننا وعيهللا الفلسحينييهللا  بير  جدة

   شلي نرنياهو قو  ه ا لرراما .67شلي حدود 
ترص  جيد    انر اا رراما   ن  ر ي  مسرجد  ر ا   حوا  واشربر  ناكيد أهللا لدي إسرا يل 

جري   وللرف ير  ارج الصندو   يم هللا الم ادر   رفا  اقرصادي ع م مع الدو  الجرعي  المجردل  
ومع الفلسحينييهللا  بناء مناحل صناشي  ورحوير بني رحري  منرر   يسرفيد من ا الجميع تي النر  

 ا وسط .
هللا ش د سالم اقرصادي مع الفلسحينييهللا  شهللا حريل بناء مناحل صناشي  وأعات  ناكيد  يم 

 ومناريع لرتع جود  الحيا  هنال  دشونا نفجل  لل .
وادش  ناكيد أهللا  البي  الي ودي    يجررن شلي ل اء نرنياهو  الر ي  الفلسحيني  محمود ش ا   

  الري ر دب إلن اء الصراع حالما   يوجد نروط أو رناز   مس      لكننا نري أهللا المحادثا
مصيرها الفنل  وتي النر  ا وسط رندلع موج  مهللا ا شما  اإلرهابي   جد تنل  ل محادثا   وه ا 

 ما شلينا أهللا نح ر من  .
 15/5/2017، 48عرب، 

 
 بسبب مواقف الحكومة األردنية وزير العلوم اإلسرائيلي يلغي زيارة لألردن .31

ير الجلوم اإلسرا يلي أوتير أكوني   اليوم الثالثاء  زيار   ان  ألسي وز  :ررجم   اص  -رام م 
م رر  إلي ا ردهللا للمنار   تي مةرمر شلمي   حّج  موقد الح وم  ا ردنّي  مهللا اسرن اد أحد 

 مواحني ا تي ال د .
ا دبلوماسيةا شلي البيانا  ا ردني   وحسا إ اش  الجيش اإلسرا يلي  تإهللا أكوني  اشربر  لل احرجاجة

 حو  حادث  ال د . مجربرةا أهللا ه ا أقل ما يم هللا أهللا يفجل .
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وأعاب    يم هللا أهللا ن بل عرع  رلو العرع  و أهللا ني ةا لم ي هللا . منيرةا إلي أهللا ال جث  اإلسرا يلي  
 سرنارل تي المةرمر دوهللا حعور .

 16/5/2017القدس، القدس، 
 
 نائب رئيس الكنيست يدعو إلبادة الشعب الفلسطيني .31

 ند الن اا تي صحيف   هآرر   اإلسرا يلي  أم   شهللا أهللا نا ا ر ي  : برهوم جرايسي -الناصر  
الكنيس   اإلرهابي برسل يل سمورريرش   اهللا قد جاهر قبل أسبوشيهللا ب يار إ اد  النجا الفلسحيني 
شهللا   ر  أبي    واحد مهللا  يارا  ثالث  يحرح ا لحسم ال عي  الفلسحيني   وتل مناور   وهي: الحرد 

 لجماشي  أو ال  اء ساكنيهللا  انجيهللا مهللا دوهللا ح و   أو اإل اد  الجماشي  تي حا  رتعوا ال ياريهللا. ا
و ند شهللا ه ا تي م ا  لل احث اإلسرا يلي رومر تريس و  الجامل تي  مج د السالم رروماهللا . 
وي و  الكارا  إهللا سمورريرش ال ي قبل أسبوشيهللا  حا ا تي ل اء مع شدد مهللا الن صيا  

ي  مهللا الريار الديني الص يوني  وهو الريار الم ميهللا شلي المسروحنيهللا تي مسروحنا  ا جرماش
 العف  وال د  المحرل . إ  شرن سمورريرش تي  لل الل اء ما أسما   الحل الحاسم .

وحسا ما ورد تي م ا  ال احث تريس و  تإهللا سمورريرش شرن تي  لل الل اء ما أسما   الحل 
: الحرد الجماشي  أو ال  اء ساكنيهللا ثالث   يارا ي   وهو يرركز شلي الحاسم  لل عي  الفلسحين

م يميهللا  ما يجني منزوشي الح و  المدني  وال ومي   وتي حا  رتعوا ه يهللا ال ياريهللا   تإهللا الجيش 
اإلسرا يلي يجرب ما شلي  تجل  . وحينما سأل  أحد الحاعريهللا  إ   اهللا ي صد قرل الجا ال  والنساء 

 جازما:  تي الحرا  ما تي الحرا .  وا حفا   ترد 
 16/5/2017، الغد، عم ان

 
 : ضابطا "شاباك" متهمان باختالس أموال الجهاز"واال" .32

قدم قسم الرح يل مع رجا  النرح  مماحاشأ    ح  ار ام عد عا حيهللا تي ج از : رامي حيدر
ق   ورم رمديد اشر ال م حري ا مهللا الجام مالنا الأ  ينسا ل م تي ا نب ا   ا  رال  والرزوير والسر 

 انر اء اإلجراءا  ال عا ي .
ويجمل العا حاهللا تي قسم اإلدار  المالي  تي الج از  و حسا موقع 'وا '  رم اشر ال ما محلع الن ر 

 الماعي  ورم ا نر ا  ب ما  جد ردقيل دا لي مهللا قبل ج از النا ال.
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دار  ي  ونب ا   السرق  وا  رال   شلي أثرها رم و ال  الردقيل  اكرند الج از رجاوزا  مالي  وا 
رحويل المجلوما  ل سم الرح يل مع رجا  النرح   وترع رح يل جنا ي ال عي   جد موات   النا ا 

 الجام  ناي نيرساهللا. 
 15/5/2017، 48عرب، 

 
 ًا فلسطيني عامالً  هقتلسجن شرطي إسرائيلي لمدة سبعة شهور ل .33

اإلسرا يلي   يوم اإلثنيهللا   الح م شلي أحد شناصر نرح  حر  اكرف  مح م  الصلع : هانم حمداهللا
الحدود اإلسرا يلي   السجهللا لمد  س ج  ن ور ت ط  وال ي أحلل النار شلي شامل تلسحيني د ل 

 ال ط ا  عر للجمل بدوهللا رصريع.
وح م  مح م  الصلع تي ' فار سا ا'  يوم اإلثنيهللا  شلي المرحوع تي نرح  حر  الحدود  داتيد 

ني ل  بر م  'الرسبا  المو  شهللا حريل  ألد 100ريل مروعيأ  بدتع رجوين مالي   يم  أ
'  و لل تي 2013اإلهما ' للن يد شنرر ا قرع مهللا قري  ق الهللا قرا نابل   تي م بر  ير وهللا شام 

 إحار صف   اشررب تي ا بجريمر .
 15/5/2017، 48عرب، 

 
 بعد زيارة ترامب المتحدةالواليات توقع توتر العالقات مع ت "إسرائيل" .34

  ر  مصادر شبري   اهللا  إسرا يل  رروقع رورر مع الو يا  المرحد   جد انر اء زيار  : الدا ل المحرل
 دونالد رراما لالحرال . ا مري يالر ي  

شلي ا   سر ناب المفاوعا  مع  ا مري ي وحسا المصادر تإهللا  إسرا يل  رسرجد لصد العسوط 
  .السلح  الفلسحيني

وينار إلي أن  ررج  اناار اإلسرا يلييهللا لرفادي العسوط مهللا  ال  الروج  للكونسر  ا مري ي  
 والرأي الجام ا مري ي  لوقد عسوط رراما شلي  إسرا يل .

ويسرجد ر ي  وزراء ا حرال  بنياميهللا نرنياهو لصد عسوط دونالد رراما  ومهللا المروقع حدوث رورر 
 نر اء زيار  رراما إلسرا يل.وواننحهللا  جد ا أبيابيهللا رل 

 15/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 "إسرائيل": مرافق أمني لكل عامل فلسطيني في القناة السابعة .35
قال  ال نا  السا ج  ماإلسرا يلي أ  يوم ا ثنيهللا  إن  ر رر ترن مراق   : ررجم   اص  -الرسال  ن 

حصل شلي رصريع شمل تي الدا ل المحرلو  وتا مهللا رنفي هم أمني  مإسرا يلي أ شلي  ل تلسحيني ي
وأوعح  الصحيف  أهللا المناوم  ا مني  ماإلسرا يلي أ أشاد  النار تي قعي   شمليا  تدا ي .

رصاريع الجملو إثر شملي  الحجهللا الري وقج  تي رل أبيا قبل نحو ثالث  أسابيع شلي يد تلسحيني 
وأوعح  الصحيف  أن   جد دراس  دقي    دا ل المحرل.حصل شلي رصريع  ال  اء للجمل تي ال

واسرنراجا  واتل منسل أشما  الح وم  تي مناحل السلح  اللواء يو ب مرد اي شلي قرار ي عي 
 فرن رقا   أمني  إسرا يلي   الرنسيل مع ا ج ز  ا مني  شلي  ل ن ص يحمل رصريع للجمل تي 

 الدا ل.
 15/5/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 قبالة مدينة غزة االحتاللتشهاد صياد برصاص اس .36

 : أكد  شا ل    ر أهللا ابن ا الناا الصياد محمد ماجد اإللكرروني  ا يام  -شوهللا  أبوتايز  - ز  
 شاماةأ  اسرن د  جد ا ر أم   مرأثراة بإصابر  ال حير  الري أصيا ب ا ص اح يوم 28  ر م
 ي  ق ال  نواح  مدين   ز .  بنيراهللا الزوار  الحرعي  اإلسرا يلاإلثنيهللا

وقا  ز ريا   ر مسةو  الصياديهللا تي ارحاد لجاهللا الجمل الزراشي وشم الن يد محمد لر ا يام 
    أهللا ن ي   ماجد أبلس  مهللا دا ل مسرنفي برزيالي تي المجد   أهللا ابن  قد اسرن د اإللكرروني 

 م انر . مرأثراة بإصابر  ال حير  برصاص المحرليهللا   جد إصابر  تي الصدر
 15/5/2017األيام، رام هللا، 

 
 لدعوة األسير البرغوثي  االستجابة قراقع يدعو إلى .37

ا سرجا   لدشو  ا سير  إليدشا ر ي  هي   نةوهللا ا سري والمحرريهللا شيسي قراقع الفلسحينييهللا 
 البر وثي  والنروع تي شصياهللا مدني نامل. 

ا عبوا  »يداهللا ياسر شرتا   وسط مدين  رام م: وقا  م اح اة   ب المواحنيهللا ال يهللا رجمجوا تي م
حجار    إلي ع  م  حولوا ه ا السعا  إليا سري تي حاج  ماس  »وأعاب: «. ت د حفع الكيل

 «.لي تجل يساند ا سري تي مجر ر ما  و 
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وح ر مهللا أهللا حيا  ا سري  ار  م دد   ال حر   جد مرور ن ر شلي إعراب م شهللا الحجام  وأهللا 
رحلا رحرل الجم ور تي  ل المواقع لين لوا عسحاة شلي سلحا  ا حرال   ل بو  ا مر  ا  ي

 محالا ا سري.
 16/5/2017الحياة، لندن، 

 
 استيطانية قرب رام هللا اتوحد 209لبناء  مناقصة: نشر "هآرتس" .38

  ر  صحيف  هآرر  الجبري   يوم ا ثنيهللا  أهللا ما يسمي  : ررجم   اص  - ال د    -ال د 
وحد   209المجل  اإلقليمي لمسروحنا  بنياميهللا مرام م ومحيح اأ ننر أم  مناقص  لبناء 

 اسريحاني  تي مسروحن   و اب يج وا  ارج الكرل ا سريحاني  الكبري.
م شرون للمناقص  مهللا أجل و حسا الصحيف   أهللا المجل  حلا تي المناقص  مهللا الم اوليهللا ر دي

 بدء رنفي  المنروع قري ا.
 15/5/2017القدس، القدس، 

 
 ببناء قيادة فلسطينية جديدة تبدأ أنيس قاسم: العودة .39

مراسل  المر ز الفلسحيني لإلشالم   تي شماهللا  أني  توزي قاسم  ر ي  المةرمر  يالر : اهللاشمّ 
هللا شعد   وهو الم جر مهللا قري  قل يلي  تي النجبي لفلسحيني ال ارج  تلم رفّ  سنوا  الر جير م

م  يج  م ر    م ا  المراجع ال انوني   الري رة د شلي هوي  تلسحيهللا وشروعر ا وحل 1965الجام 
 الجود   وهو ال بير تي ال انوهللا الدولي.   

أني  قاسم  أكد  ير مر  شلي عرور  بناء ال و  ال اري   وقا   نحهللا لدينا أدوا  م م   لو  اهللا  
دينا  قياد  واشي    ووصد حا  ال يادا  الفلسحيني    يادا  الناام الجرعي   ما زال  ررجو المجون  ل

 مهللا السرا   وندد  أهللا الحا  لهللا يرسير إ  ببناء قياد  تلسحيني  جديد  واسرراريجي  جديد .    
  إ  أننا أج زنا ويس ا قا ال:  صحيع بنينا ثور  وحر   رحرر وحني  احرل  أسماع واهرمام الجالم

شلي ا  برر نا الجمل المسلع  ومراكز ا  حاث  وال درا  الكامن  لدي النجا الفلسحيني  وشولنا شلي 
 السرا  س جوهللا شاما ونحهللا بنف  الج لي  . 

 15/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 اب مجلس وطني يفرز قيادة فلسطينية جديدةخأبو ستة يطالب بانت .41
دشا سلماهللا أبو سر   ر ي  ال ي   الجام  للمةرمر النجبي لفلسحينيي ال ارج  إلي انر اا : إسحنبو 

ا شلي رتن أي  ارفاقا  أو رفريط  مجل  وحني جديد  رنبثل شن  قياد  تلسحيني  جديد   منددة
 يجري ه   ا يام.

ز الفلسحيني لإلشالم  للن     رل ي  المر  69يوم ا ثنيهللا  تي ال  ري الر   وقا  أبو سر   تي بياهللا  
نس  ة من :  نرتن أي ارفاقا  أو رفريط ررم مناقنر  تي الدوا ر السياسي  ه   ا يام  رح  أي 

ا  عرور  انر اا مجل  وحني جديد يمثل  مليوهللا تلسحيني نصف م تي ال ارجو  13مسمي   مة دة
   . حيث رنبثل شن  قياد  تلسحيني  جديد   و يرها   يمثلنا و  نرشي  ل

شاما شلي الن     واقرراب  إسرا يل  أكبر شملي  ر جير شرقي تي رارير تلسحيهللا   69واسرن ر مرور 
ا الرمسل  حل الجود  والدتاع شن   وررعي  النشء الفلسحيني شلي اشر ار  لل ش يد  راس  .  مجددة

   ل  ا الوحهللا .وقا :  تلسحيهللا وحننا  والجود  حل  والواجا شلي  ل تلسحيني أهللا ي دم  ل ما لدي
 15/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
م في الفهم الغربي لقضية فلسطين .41  سنة على النكبة 69بعد  الزير: تقدُّ

أكد ر ي  مر ز الجود  الفلسحيني تي لندهللا  ماجد الزير  وجود ر دم تي : نبيل سنونو -لندهللا/  ز   
شلي الن     لكن  بّيهللا تيما ي ص الموقد  سن  69الف م النجبي السرعي ل عي  تلسحيهللا   جد مرور 
 الرسمي للسرا أهللا تي   ني ا مهللا الرحو  النسبي .

وقا  الزير لصحيف   تلسحيهللا   أم :   جد س ج  ش ود  ما زا  الصراع حو  تلسحيهللا يرصدر 
 المن د تي الج لي  السرعي  سواء سياسيا أم نجبيا   لكن  لف  إلي أهللا  السرا ا وروعي هو ال ي صنع
الكياهللا الص يوني   الرالي هنال امرداد سياسي  نري وهنال شالق  شعوي  بيهللا الكياهللا الص يوني 

 والمجموش  السرعي  .
جد الرسمي لعرور  أهللا و نأهللا مدي رف م السرا للحل الفلسحيني  أعاب أهللا هنال رف ما تي ال   

 سر رار تي المنح    ي وهللا هنال نيء مهللا الرجامل مع الح و  الفلسحيني   وأهللا  لل هو جزء مهللا ا
منيرا إلي أن  رم الرجبير شهللا  لل مهللا  ال  حرح ما يجرب بر حل الدولريهللا  وتي ا شرراب الرمزي 

 بدول  تلسحيهللا تي الجديد مهللا الدو  السرعي .
أما مهللا الناحي  النجبي   قا  الزير إهللا هنال  ر دما ورف ما أكثر   مرججا  لل لجوامل مةثر  إيجا ا 

 الوجود الفلسحيني ال ي رحور  وننوء أجيا  جديد  رجرب لس  السرعييهللا  وا ور  من ا ما يرجلل
مةسسا  رجمل شلي روشي  العمير الجمجي السرعي  ال عي  الفلسحيني   وعرور  الرجامل مع الحل 
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الفلسحيني  وحعور الفلسحينييهللا تي البرلمانا  ووجود مناصريهللا ل م تي المنصا  البرلماني  تي 
 عي  كثر مهللا دول .الجالم السر 

 15/5/2017، فلسطين أون الين
 
 الفقر والعطش يضربان قطاع غزة .42

نرارهم أيام سي    جد انرداد الحصار شلي م  ريبدو أهللا س اهللا قحاع  ز  : أسام  الكحلو  - ز  
وسوء ا وعاع السياسي  الري نر  شن ا ان حاع الك رعاء لساشا  حويل  تي اليوم الواحد ووصل ا 

   أرعع ساشا   وانج    لل شلي  ات  مناحي الحيا  اليومي  والرجاري .ت ط لمد
وح ر  سلح  الميا  الفلسحيني  مهللا مرحل  شحش  بير    ار  شلي أبواا قحاع  ز   تي ال رنديد 

 الحصار وا ن حاع المرواصل للريار الك رعا ي.
لرراة يومياة تي  60احهللا الفلسحيني وأتاد نا ا ر ي  سلح  الميا  تي  ز  مازهللا البنا   أهللا نصيا المو 

 لرراة يومياة. 120-100حيهللا أهللا منام  الصح  الجالمي  ر و  إهللا نصيا الفرد يجا أهللا ي وهللا ما بيهللا 
ولكهللا نريج  سيحر  ا حرال  شلي مصادر الميا  الفلسحيني  تإهللا نصيا المسروحهللا اإلسرا يلي يزيد 

 جن مناحل العف  السرعي  رجاني مهللا  س ج  أعجاب شهللا نصيا المواحهللا الفلسحيني  مبيناة أهللا
 الجحش الح ي ي جراء مصادر  ا حرال  لمصادر الميا .

تي  عوهللا  لل  قا  ر ي  اللجن  النجبي  لمواج   الحصار النا ا جما  ال عري  إهللا ردهور 
 الم    ورسبا بوجود أكثر مهللا رعع  80ا وعاع ا قرصادي  رسبا برتع مجد  الف ر إلي أكثر مهللا 

هللا شاحل شهللا الجمل تي قحاع  ز   منيراة إلي أهللا ردهور أوعاع ال حاع نار  شهللا الحصار مليو 
 اإلسرا يلي وا  ال  المجابر ور ييد ا سريراد والرصدير  إعات   زم  الك رعاء المرصاشد .

وأوعع ال عري  أهللا الحصار الممرد لسنوا  أدي لرراجع نمو ا قرصاد   سبا وعع قيود نديد 
 ال ليل  الري يجري رصديرها مهللا سلع.شلي الكميا  

ومما زاد تي نس   الف ر رراجع ال و  النرا ي   هللا الف   الكبري من م هم الموافوهللا و  يرل وهللا روارا 
  امل  تي  ز   وجر   صوما  أ يراة شلي روارا الموافيهللا الرا جيهللا للسلح  الفلسحيني .
 16/5/2017البيان، دبي، 

 
 الشمل للمقدسيين لبات لم  داخلية االحتالل تعرقل ط .43

مارس  إسرا يل شلي مر السنيهللا سياس  منج  الفلسحينييهللا  ن ل ن   رام مهللا الروحد مع : محمد ورد
المحرل    ادشاء أهللا لم نمل الجا ال  لي  ح ا م رس ا  ا راعيأزواج م/ زوجار م مهللا  ير س اهللا 
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م نمل الجا ال  ال  تي يد شند الفلسحينييهللا  بل  م ادر  رحم  .  ما أهللا صالحي  رصديل ل
إسرا يل حري  جد الروقيع شلي ارفاقا  أوسلو  ر م أهللا الصالحيا  المدني  ا  ري ن ل  إلي السلح  

جمد  إسرا يل ا شرناء  حل ا  لم النمل  ومهللا وقر ا لم رصد  شلي  2000الفلسحيني . ومن  شام 
 أي حل ا  إ  تي إحار   ادر  حسهللا ني  سياسي  .

يني يجيش تي ال د  ويحمل ال وي  الزرقاء   بد أهللا يعحر لل يام بزيار  إلرمام مجامال  تأي تلسح
تي م را وزار  الدا لي   وما أهللا ي  ر  لل الم اهللا حري ربدأ قصص المجانا  وا لم  حابور حويل 
مهللا المواحنيهللا...  رفريش  د  الحاجيا ...  اسرك ار واسرجالء مهللا قبل الحرا  والموافيهللا...  
و يرها مهللا الِ صص الري   رنر ي شند تصل مجيهللا مهللا تصو  السن     بل أن ا رزداد تي تصل 

 الصيد.
يسر بل م را دا لي  نرقي ال د  م ا  المواحنيهللا يوميا  مجام م يمر بنف  اإلجراءا  الري 
ء رركرر حيهللا المراجج  تي  ل مر   لكهللا ِقل  من م يروج   ن وي م انر  إلي الدا لي   سبا سو 

المجامل  والحل ا  المج د   تم را الدا لي  ارر ط تي شد  حا    اإل    والم ان  مهللا قبل الحرا  
 والمس وليهللا   نريج  لجدم الكفاء  ولسياسا  رججيزي .

ويعحر الم دسي للحعور للم را ولنف  المجامل  شد  مرا  وا نراار تي دور يصل إلي  ارج 
لعماهللا د ول  إلي الم را   ما أهللا د ول    يجني عماهللا  الم را من  ساشا  الفجر ا ولي

ال دم  المحلو    تيعحر للجود  ثاني  وا نراار تي دور حويل مر  أ ري واقفا  دوهللا وجود ماال  
 تي ال ارج رحمي مهللا ل يا النم  صيفا  أو البرد وا محار نراء.

 16/5/2017، 48عرب 
 
 أشهرإداريا لمدة أربعة قاله تفرج عن كاتب فلسطيني بعد اعت "إسرائيل" .44

أترج  السلحا  اإلسرا يلي   مساء اليوم اإلثنيهللا  شهللا الكارا والروا ي : رام م/ أيسر الجي 
 أن ر  دوهللا ر م  محدد . أرعج الفلسحيني  أديا ال ودلي   جد اشر ال   إداريا  

 مجدو  الواقع نما   شاماأ  مهللا سجهللا 50وقا  مراسل ا ناعو   إهللا إسرا يل أترج  شهللا ال ودلي م
مدين  جنيهللا  نمالي العف  السرعي  المحرل   ون لر  إلي حاجز  الجلم   اإلسرا يلي الجس ري  قرا 

 المدين .
وتي رصريع لاناعو   قا  ال ودلي  إهللا  أوعاع المجر ليهللا المعرعيهللا تي السجوهللا اإلسرا يلي  

  حير  وقاسي   نريج  اسرمرار اإلعراا من  نحو ن ر .
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سنادهم تي إعراب م شهللا الحجام  حري رح يل وحا لا بر رتع ورير  الرعامهللا مع المجر ليهللا  وا 
 محالب م .

 16/5/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 للنكبة بمسيرات حاشدة 69يحيون الذكرى الـ  في الضفة وغزة الفلسطينيون  .45

شاماة شلي الن      سلسل  تجاليا   69أحيا الفلسحينيوهللا  أم     ري مرور : محمد يون  -رام م 
 تي جميع المدهللا والبلدا  وال ري الفلسحيني   رعامناة مع ا سري المعرعيهللا شهللا الحجام من  ن ر.

ال الد شند منرصد الن ار  حيث وقد النا   أنحاءوأحل   الصاترا  مهللا المساجد تي م رلد 
م  الري أقيم  تي ا دول  إسرا يل شلي دقي   صم  رجبيراة شهللا الحزهللا والحداد تي ه   ال  ري ا لي

أن ان النجا الفلسحيني  جد أهللا حرد  نصد النجا تي  لل الوق   وحولر م  ج يهللا  وصادر  
 بيور م وممرلكار م.

صداما   إليوجاب  أم  مسيرا  م رلد مدهللا وعلدا  العف  السرعي  وقحاع  ز   ورحو   جع ا 
 جن الن اهللا جنود ا حرال   الحجار   ما أسفر شهللا وقوع مع قوا  ا حرال  اإلسرا يلي حينما رنل 

 إصا ا  تي صفوب الفلسحينييهللا.
ون د قحاع  ز  أم   مسيرا  حاند  جاب  نوارع ال حاع بدشو  مهللا تصا ل إسالمي  نارل تي ا 
  ب الفلسحينييهللا  حملوا  ترا  ورتجوا نجارا  رة د ح  م تي الجود  وأسماء قراهم ومدن م الري 

 .48 م من ا قسراة الجصا ا  الص يوني  شام هجرر
وللمر  ا ولي يعرا ا ن سام مثل ه   الفجاليا  الوحني   إ  قاحج  تصا ل منام  الرحرير 

 الفلسحيني   جد تنل ا رفا  شلي برنام  موحد.
 16/5/2017الحياة، لندن، 

 
 لعودةلبنان أحيت ذكرى النكبة ... والعين على افي  المخيمات الفلسطينية .46

لن    تلسحيهللا   69أحيا الالج وهللا الفلسحينيوهللا تي م يما  لبناهللا ال  ري الر: حمد منرشأ - صيدا
الفصا ل الفلسحيني  واللجاهللا النجبي  سلسل  احرفا   دا ل الم يما  تي شيهللا الحلو  والمي   وأقام 

 إليالجود  ومي  تي صيدا والرنيدي  تي صور  شبر تي ا المنار وهللا شهللا رمسل الالج يهللا  حل 
 ووحن م.  أرع م

 15/5/2017النهار، بيروت، 
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 حالة وفاة غير طبيعية في غزة وحالتين بالضفة الشهر الماضي 13: "ديوان المظالم" .47
 : رصد  ال ي   المسر ل  لح و  اإلنساهللا  ديواهللا الماالم   تي ر رير اإللكرروني  ا يام  -رام م 

يجي   ال  ن ر نيساهللا الماعي من ا حالراهللا تي العف  حال  وتا   ير حب 13صدر شن ا  أم   
 حال  وقج  تي قحاع  ز . 11السرعي  و

حا   وتا  وقج  تي اروب  امع  وجميج ا تي قحاع   م وروزش  الحا    حسا الر رير  
تي قحاع  ز   وواحد  تي العف   ثالثمن ا نريج  شدم ار ا  احرياحا  السالم  الجام    أرعع ز   
أح ام  ثالث عي   وحال  وتا  واحد  وقج  تي نجارا  شا لي   العف  السرعي     لل رم رنفي  السر 

  اإلشدام تي قحاع  ز .
 16/5/2017األيام، رام هللا، 

 
 العالمية باإلجماع COMSATSفي منظمة الـ  جامعة القدس عضواً انتخاب  .48

وجيا   ران الرنمي  المسردام   لمجني  برس ير الركنولا COMSATSصور  منام  الر  :رام م
 أبود.شماد  يوم ا ثنيهللا   اإلجماع شلي شعوي  جامج  ال د  تي ا  و لل  حعور ر ي  الجامج 

  نل.
 اإلنجازالرصوي  شلي ال رار تي المر ز ال ومي لل حوث تي ال اهر   إهللا ه ا  أثناء نل   أبووقا  

م  المجرمع والرنمي  المسردام   وجاء  جد ترر  هام جدا لدشم ال احثيهللا تي مجا  الركنولوجيا ل د
ب ا  لية د ا شرراب الجالمي برميز جامج  ال د   ا شعاءحويل  مهللا الرواصل مع المنام  والدو  

 تي الرجليم الركنولوجي وحموحر ا ل لل رنمي  ح ي ي  للنجا الفلسحيني.
ا شعاء ور اد  المجرت  مهللا  تي ترع المجا  لر ديم المناريع مهللا الدو  COMSATSورجني الر 

 ال  أشعاء ال ي   الردريسي  والحل   تي مجا  ال حث الجلمي وروتر م ربرا  مرحور  لل احثيهللا 
دول   وهي بنسالدش  البرازيل  الصيهللا   25تي شعوير ا  COMSATS رورعم ال .ا شعاء

  سيريالن ا  لسنيسا ا   از سراهللا  نيجيريا   اكسراهللا  ا ردهللا ولومبيا  مصر   انا  جماي ا  
 السوداهللا  سوريا  رانزانيا  رون   رر يا  والمسرا وتلسحيهللا.

 15/5/2017القدس، القدس، 
 
 معرض "على عتبة الدار" يجسد آمال أطفال فلسطين في الشتات .49

أقام  جمجّي   رواّصل  مجرعاة  جنواهللا  شلي شر   الدار  للفناهللا الفلسحيني أحمد الدناهللا  تي مر ز 
   تي مدين  صيدا.مجروب سجد
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هللّا  ه ا المجرن يعّم لوحا  مرواعج   رحمل تي حّيار ا صوراة أورأي الدناهللا تي رصريع ل   
ررحّدث شهللا أحفا  اللجوء  والري أ    الوق  الكثير لجّلي أقّدم ال ليل مهللا رلل البراء  الجارم   الري 

  لجاا ال سيح  .ر سم  شلي وجو  أحفا  لم رجرب مهللا الحيا  سوي رلل ال سم  ورلل ا
ريما ملحم  إهللّا  اللوحا  رجّسد  الرفاصيل  ما  ا حفا  الري را ر   بدورها  قال  مسةول  الجمجي 

 شلي وجوه م  وهي رجّسد واقع أحفا  اللجوء  أول ل ال يهللا يجينوهللا تي الم ّيما  الفلسحيني  .
 15/5/2017وكالة القدس لألنباء، 

 
 ة الغناء الفلسطينيذكرى النكبة.. مساٍع لحفظ ذاكر  .51

للن    الفلسحيني   يرجدد الحديث شهللا دور الفهللا تي  دم  ال عي . تفي مدين  رام  69تي ال  ري الر 
النجبي  والرراثي  تي منروع  ا  انيم بر العف  السرعي  يسجي تنانوهللا تلسحينيوهللا لجمع ورسجيل 

 ي دب لحفظ الموروث الفلسحيني.
ساش  مهللا  ال  ل اء نساء شاينهللا الن     220مدين  مهللا رسجيل ورم هللا مر ز الفهللا النجبي  ال

الفلسحيني   ورم  إشاد  روزيع  ثير مهللا ه   ا  اني تي قالا يساهم بن ل ا  ني  مهللا جيل إلي 
 جيل.

وروج المر ز شملي  ال حث والجمع والروزيع من  بداي  رسجينيا  ال رهللا الماعي بإنناء م ر   موسي ي  
وا هازي  الري ررحدث شهللا ث ات  نجا يحرص شلي صوهللا رراث  اإلنساني   رعم   ب ا  اني

 وي جث رسال   الكلم  واللحهللا مفادها أهللا الفلسحيني موجود شلي ه   ا رن من    ب السنيهللا.
 15/5/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 69ـلقابات تحيي ذكرى احتالل فلسطين االن: عم ان .51

تلسحيهللا الن ابي  ال  ري الراسج  والسريهللا لن    تلسحيهللا  ال   أحي  لجن  :أيمهللا تعيال  - السبيل
 الم رجاهللا ال حابي ال ي أقيم أم  تي مجمع الن ا ا  الم ني .

وشبر المرحدثوهللا شهللا رعامن م مع ا سري تي سجوهللا ا حرال  الص يوني ال يهللا ي وعوهللا  مجر   
يعحوهللا  أرواح م تي سبيل ا مجاء ال اوي   بإعراب م شهللا الحجام  وسط صم  شرعي وشالمي  و 

 قعير م الجادل .
وقد الرحبيع مع الجدو الص يوني و ند جرا م  المسرمر   حل  إليودشوا ا م  الجرعي  واإلسالمي  

 النجا الجرعي الفلسحيني.
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وأكدوا أهللا ا حرال  زا ل   محال   واهللا ا رن والم دسا  سرجود  صحاب ا النرشييهللا  واهللا الكياهللا 
صمد أمام رعحيا  النجا الفلسحيني  وان  سيأري اليوم ال ي رربد  تي  المجادل   الص يوني لهللا ي

 وينرصر الحل شلي ال احل.
ونددوا شلي عرور  أهللا ر  ي تلسحيهللا بوصل  الجرا والمسلميهللا  وأ  رسير المجارل الجانبي  الدا ر  

 تي الوحهللا الجرعي بوصلر م.
بدأ  رحل برأس ا رح  نجار مناريع الرسوي   وح ر مرحدثوهللا مهللا  جن الم ححا  ال حير  الري 

الري رن ل روات ا لل حبيهللا الجالمييهللا شلي ر اسم مصالح ما تي المنح   شلي حساا النجوا الجرعي  
 واإلسالمي .

وح روا مهللا ر ديم المفاون الفلسحيني والجرعي أي رناز   شلي حساا ال عي  المر زي  سواء تيما 
 الالج يهللا.يرجلل  ال د  والمسروحنا  و 

وأقيم شلي هامش الم رجاهللا مجرن للصور  وأل ي الناشر أيمهللا الجروم أبيارا نجري  ب    المناس    
  ما رم شرن تيلم لفرق   اسل ا شرج  الرجاوهللا مع ا رالب أبناء النرا .

 16/5/2017، السبيل، عم ان

 
 الحريري يبحث مع وفد فلسطيني سياسات االحتالل .52

 الر ي ر ي  الح وم  اللبناني   سجد الحريري  تي السرايا الح ومي   وتداة «: طالنر  ا وس »بيرو  
وقا   اللواء  ال  النرني  والسفير الفلسحيني أنرب دبور.« المةرمر النجبي مهللا أجل ال د »

أحلجنا الر ي  الحريري شلي الرحديا  الري يواج  ا نجبنا جراء سياسا  » سيسو  جد الل اء: 
مهللا أجل رجزيز حعور  را يلي    سيما تي ال د  المحرل   وج ود ال ياد  الفلسحيني ا حرال  اإلس

 «.تلسحيهللا تي المحاتل الدولي  والجرعي 
 16/5/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 األمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تطالبالجامعة العربية  .53

جرعي   اليوم اإلثنيهللا  ا مم المرحد  و اص  مجل  حالب  جامج  الدو  ال: ال اهر  /  الد إبراهيم
 ا مهللا  الجمل شلي روتير حماي  دولي  للنجا الفلسحيني.

لن    النجا الفلسحيني  داشيا دو  الجالم  69جاء  لل تي بياهللا للجامج  الجرعي   مناس   ال  ري الر
 سحيني.للجمل   و  إلر ام إسرا يل شلي وقد انر اكار ا عد أبناء النجا الفل
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ووتل البياهللا  ار   قال  الجامج  الجرعي  إهللا  المدهللا وال ري الفلسحيني  المحرل  تي مثل ه ا الرارير 
ن د  شمليا  قرل ومجازر وأشما  ن ا وسلا شلي يد ه   الجصا ا   1948مهللا شام 

 الص يوني  .
سحينييهللا تي سجوهللا وأنار  إلي أهللا   ري الن     ررزامهللا ه ا الجام مع اسرمرار إعراا ا سري الفل

 ا حرال  شهللا الحجام .
ووج   الرحي  إلي  ا سري الفلسحينييهللا والجرا تي سجوهللا ا حرال  اإلسرا يلي ال يهللا ي ودوهللا شهللا 

 حيان وحن م و رامر م  سالح جوش م و حون م ال اوي   نرزاع ح وق م اإلنساني  المنروش  .
 15/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيل"يقع ترامب فريسة لمناورات  أالَّ مل أبو الغيط: آ .54

رصريع تي  ا ميهللا الجام لجامج  الدو  الجرعي  أحمد أبو السيط  : قا بيرو / وسيم سيد الديهللا
للصحفييهللا لدي وصول  محار بيرو  مساء اليوم اإلثنيهللا   مل أ  ي ع مرراماأ تريس  لا شيا 

 حري   .والمناورا  الري يم هللا أهللا رعج ا إسرا يل تي 
وأعاب أبو السيط  أرمني أهللا ي وهللا للزيار  المرر    للر ي  ا مري ي إلي المنح    انج اسا  إيجابي  

ورا ع قا ال  أرمني  وأهللا يربني مواقد جديد  ابرجد  شن ا الو يا  المرحد   ال  السنوا  الماعي  .
ني تي إقام  الدول  الفلسحيني  أهللا يلرزم برنفي  شملي  سالم ننح  يرح ل مهللا  الل ا ا مل الفلسحي

 وشاصمر ا ال د  النرقي  . 
ا شلي سةا  حو  الوعع الفلسحيني وما ي ا  شهللا  الجرا  شلي دور الجامج  تي ما ي ص دشم  وردة
ا شلي اإلحال   بل شلي  ا سري الفلسحينييهللا تي سجوهللا إسرا يل قا  أبو السيظ:  ه ا لي  صحيحة

 لم اح   س ررير شام ا مم المرحد  .الج    الجامج  الجرعي   ادر  
وأعاب  الجامج  الجرعي   ادر   ج د اجرماع شلي مسروي المندوعيهللا الدا ميهللا إلصدار قرار تي ه ا 
الصدد   ما  ادر   الكرا   إلي هي   الصليا ا حمر الدولي. الجامج  الجرعي  ل ا حدود تي 

ن ا الد و  تي م اررا . ور وم  ما يم ن ا مهللا الحر    لي  لدي ا جيش لإلتراج شهللا ا سري و  يم 
 الجمل الدبلوماسي اإليجابي .

 15/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 الطاقة ح   ش  من انهيار شامل في قطاع غزة جراء ر يحذ    األحمرالصليب  .55
ل إلي أكد  اللجن  الدولي  للصليا ا حمر  أهللا نع الحاق  والن ص الحاد للوقود تي  ز  وص:  ز 

مسروي حرج  ما ي دد روتير  دما  أساسي    ما تي ا الرشاي  الصحي  ومجالج  ميا  الصرب 
مدادا  الميا  الن ي .  الصحي وا 

تي رصريع صادر شن ا مساء ا ثنيهللا  أهللا هنال أزم  تي قحاشي الصح  الجام   وأوعح  اللجن 
 والبي   رلوح تي ا تل إ ا لم يحدث رد ل توري.

أن  تي الوق  الحالي    يصل الريار الك رعي إلي س اهللا  ز   تي أتعل الحا    إ   وأنار  إلي
ساشا  ت ط يوميا. وقد أعير  جميع جوانا الحيا  تي  ز   سبا ه   ا زم   ويونل أهللا  6لنحو 

 يحدث ان يار نامل للبني  الرحري  وا قرصاد المر الكاهللا تي ا  الفجل.
 15/5/2017، فلسطين أون الين

 
 ال سيادة إسرائيلية على حائط البراقيون: أمريكدبلوماسيون  .56

 نف  ال نا  اإلسرا يلي  الثاني   مساء اليوم  شهللا اند ع : نعا  محمد ورد -ال د  المحرل  
ي  ال ي وصل إلي إسرا يل لررريا زيار  الر ي  مري مواج ا  ومالسن  نديد  بيهللا أتراد الحاقم ا 

 جد سر  أيام  وعيهللا أح م ال ارجي  اإلسرا يلي  وديواهللا ر ي  الوزراء  ي  دونالد رراما مري ا 
اإلسرا يلي  بنياميهللا نرنياهو  حو  ررري ا  زيار  رراما  و اص  تي ما يرجلل بزيارر  المجلن  لحا ط 

 الم  ي محا ط البرا أ.
وقع زيار  ي  أهللا حا ط البرا  منح   مرنازع شلي ا  وأهللا زيار  رراما للمأمري وصرح  مصادر 

 اص   ول لل ت و يرتن أهللا يرات   نرنياهو  الل ا   ما يرتن أهللا ي وم مصور مهللا م را 
 الصحات  الح ومي اإلسرا يلي أو وزار  ال ارجي  بروثيل الزيار .

يا رتيع المسروي رد  فااا  شلي الحلا اإلسرا يلي بإيفاد أمري و حسا ال نا  الثاني  تإهللا موافا 
نما مصور إسرا يلي لروث يل الحدث    ول   لما ا؟ ه ا لي  مهللا نأن م  ه   المنح   ليس  لكم  وا 

 جزء مهللا العف  السرعي  .
ي  ع ا  بيرا تي صفوب الحاقم اإلسرا يلي  مري و حسا ال نا  اإلسرا يلي   ت د أثار ه ا الرد ا 

منح   م دس  رح  حيث اررفع الصراخ بيهللا الجانبيهللا  تيما ادشي اإلسرا يليوهللا أهللا حا ط البرا  هو 
 السياد  اإلسرا يلي .

ي مري ووصد مصدر تي ديواهللا ر اس  الح وم  اإلسرا يلي  الرصريحا  الري أدلي ب ا المسةو  ا 
 أن ا مثا  حي شلي ما أسما    الج ل والركبر ال ي يبدي  رجا  رراما  وأهللا ه   الرصريحا  
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الري رجل   مجارعر  النديد  ل رار مجل   مناقع    حسا ما رجر د إسرا يل لسياس  الر ي  رراما
 ا مهللا ا  ير  وأهللا إسرا يل روج   للو يا  المرحد  ب  ا النأهللا .

ي  أهللا  حا ط الم  ي هو جزء مهللا العف  السرعي  مري ون ل موقع ال نا  اإلسرا يلي  الثاني  أهللا ال و  ا 
 قد قوعل  ال هو  مهللا اإلسرا يلييهللا .

 16/5/2017، العربي الجديد، لندن
 

 "كرم أبو سالم" وغالف غزةمعبر وفد برلماني من أمريكا الالتينية يزور  .57
زار وتد برلماني رتيع المسروي مهللا أمري ا الالريني   اليوم ا ثنيهللا  : ررجم   اص  -الرسال  ن 

 مسروحنا   الب  ز  ومجبر  رم أبو سالم الرجاري جنوا نر  قحاع  ز .
نريهللا مهللا   ار ا شعاء البرلمانييهللا ورةساء البرلماهللا واللجاهللا الجبري  أهللا ش 20وأتاد  ال نا  

 أمري ا الالريني  قاموا بزيار  لمسروحنا  محيط قحاع  ز  ومجبر  رم أبو سالم. مهللا دو البرلماني  
وأنار  إلي أن  أو  وتد برلماني يصل للمجبر ليرا ع شملي  ن ل ال عا ع مهللا مإسرا يلأ إلي قاحع 

  ز .
أهللا الوتد نمل برلمانييهللا مهللا ا رجنريهللا وأورو واي و ارا واي وعنما والدونمي اهللا وعين  ال نا  

والسلفادور و واريما  والم سيل  منير ة إلي أن م زاروا أيعا منح   ناحل شوز وناهدوا  الل ا أحد 
م  ا نفا  الري حفرر ا  را ا ال سام الجناح الجس ري لحر   حما   أبراج المراق   الرا ج  للم او 

 الفلسحيني  شلي الحدود النرقي  لسز .
 16/5/2017، الرسالة نت

 
 كلياً  مدمراً  مسكناً  63األونروا" تنجز إعادة إعمار  .58

مس نا مدمرا  لياة. الن ر  63قال   ا ونروا   اليوم ا ثنيهللا: إن ا انر   مهللا إشاد  إشمار :  ز 
الدولي   ان  عمهللا نناحا  إشاد  وأورد ر رير الوعع الحارئ للمنام   الماعي تي قحاع  ز .

مس نا مدمرا  لياة   63الحا   المنجز   رم ا نر اء مهللا إشاد  إشمار -2017اإلشمار تي إبريل 
 وحد  س ني . 145وا نر اء مهللا أشما  اإلصالحا  لر 

مليوهللا  4.9وتيما ي ص صرب الدتجا  الن دي   جاء تي الر رير أن  إجما ة صرت  ا ونروا حوالي 
مليوهللا دو ر  2.7 ر  مساشدا  لإليواء  ورعمهللا المبلع: المساشدا  المةقر  بد  اإليجار: دو 
 مليوهللا دو ر. 0.7مليوهللا دو ر. و شما  اإلصالحا :  1.5شا ل . وإلشاد  اإلشمار: 4,492لر

 15/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ء يوم النكبة واجب وطنيإحيا: الحملة العالمية للعودة لفلسطين .59
أكد أميهللا سر الحمل  الجالمي  للجود  لفلسحيهللا  شبد الملل س ري   أهللا  :نادي  سجد الديهللا -شماهللا 

 إحياء يوم الن    واجا وحني  ي ر  ي تلسحيهللا حي  تي ال اكر    منيراة إلي  إحيا  ا تي ال ارا  
 اإلشالم السرعي رعليل     حس  . ال م  إليصا  صو  تلسحيهللا للرأي الجام الجالمي ال ي يحاو 

وأنار  تي رصريع لو ال  ا ن اء الفلسحيني   إلي أهللا  هنالل الجديد مهللا الفجاليا  الري سرسرمر 
  ال  ا سبوع وسرنمل ال ارا  ال م  .

وعيهللا أهللا  الفجاليا  ررنوع مهللا مسيرا  رحمل اسم تلسحيهللا وشلم ا ووثا ل ومجلوما  ر ص   ري 
عمهللا ندوا  واشرصاما   سوب رجو  تي النوارع الر يسي  لجواصم المدهللا وسر وم الن    وأ ري سرر

 برسليم م  را  لمراكز ال رار السياسي حو  شدال  ال عي  الفلسحيني  .
وأوعع  أهللا  شمل  الحمل  الجالمي  للجود  لفلسحيهللا  يمرد شلي مدار الجام   حيث  هنال شمل 

رروني ومواقع الرواصل ا جرماشي  تعالة شهللا الرواصل إشالمي يوثل الن    شبر اإلشالم اإللك
 والرجارب والرنبيل وشملي  البناء المسرمر  .

وح  اة  لان اء الفلسحيني  و تإهللا  الحمل  الجالمي  للجود  إلي تلسحيهللا  را حٌ  مفروح  الجعوي  لكات  
ي  وأحرها ا جرماشي   المةسسا  والمناما  الم رم   ال عي  الفلسحيني و  م رلد ألوان ا الف ر 

حيث رعع  تلسحيهللا  شلي رأ  أولويار ا وأهدات او شبر روايد  ات  الحاقا  والجالقا  تي 
 سياق ا.

ويروزع أشعاء الحمل    حسب ا  شلي شنرا  الدو  حو  الجالم  لمرا ج  مجحيا  الحدث 
اة وجماهيرياة  ورحنيد الرأي الفلسحيني ورداشيار   ورنايم البرام  وا ننح  الكفيل  برسحير  إشالمي

 الجام الجالمي حو  ال عي  الفلسحيني .
 16/5/2017، ، عم انالغد

 
 بلديات اليونان تعلن التضامن مع األسرى  .61

أشلهللا سفير دول  تلسحيهللا لدي اليوناهللا مرواهللا حو اسي  اليوم  رعامهللا  ات    :الحيا  الجديد   -أثينا
 بلديا  اليوناهللا مع محالا ا سري.

  و  لل مهللا مجل  ارحاد KEDE   شموم اليوناهللاصدور بياهللا مهللا ارحاد بلديا   إليحو اسي وأنار 
بلدي  يوناني  تي محيط ووسط اليوناهللا  حيث رم رسليم  63بلديا  منح   أري ي  اليوناهللا  وال ي يعم 

فار  البيانا   ال  ل اء جمع ر ي  ارحاد بلديا  اليوناهللا تي م ر   مع مسةو  النةوهللا ال نصلي   الس
 م ند جرار   اإلعات  إلي ل اء   ر جمج  مع ممثلي مجل  ارحاد بلديا  أري ي.



 
 
 
 

 

 36 ص             4290 العدد:        5/16/2017 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

الفلسحينييهللا  ا سري اري ي  الح وم  والمجرمع اليوناني  الوقوب إلي جانا  ارحاد بلديا وحالا 
الجادل  الري  اإلنساني إلي المحالا  وأنارالمعرعيهللا شهللا الحجام تي سجوهللا ا حرال  اإلسرا يلي  

والمواثيل الدولي   الري قا  البياهللا  اإلنساني تج ا ا سري والري ررفل مع ال انوهللا الدولي والجدال  ير 
 ر نر ل يومياة مهللا ح وم  ا حرال  اإلسرا يلي. إن ا

و رم مجل  ارحاد بلديا  اري ي مناندر  للح وم  اليوناني  ووزار  ال ارجي  إلي ب   الج د الجاجل 
 لفلسحينييهللا ورح يل محالب م الجادل .إلن ا  حيا  ا سري ا

 15/5/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لماذا فازت كتلة "حماس" في بيرزيت؟ .61

 هاني المصري 
للجام الثالث شلي الروالي  ور م ما رجاني  حر   حما  مهللا اشر ا   ور ديدا  مهللا سلحا  

الري رجين ا  جد س وط اإل واهللا  ا حرال  وأج ز  السلح  الفلسحيني   وتي ال ا زم  ال ان  
المسلميهللا تي المنح   ورنديد الحصار شلي قحاع  ز   والري جاء حرح الوثي   السياسي  تي أحد 
أس ا   محاول  لل روج من او تاز   رل  الوتاء المحسو   شلي  حما   تي انر ا ا  جامج  بيرزي   

ا  أي نف  شدد الم اشد الري حصل   25تحصل  شلي  شلي ا تي الجام السابل  وحصل  م جدة
ا  أي بزياد  م جد واحد شهللا الجام الماعي  بينما رراجع ال حا  22حر   النبي   الفرحاوي  شلي  م جدة

الديم راحي المحسوا شلي الجب   النجبي  مهللا  مس  م اشد إلي أرعج   وه ا يجني أهللا النبي   
رل ا  ري المحسو   شلي تصا ل ر دم   م جد واحد شلي حساا ال حا  بينما لم رحصل الك

يساري  أ ري شلي أي  م اشد  وه ا أمر قا م من  سنوا  تي مجام المواقع والجامجا  مهللا دوهللا أهللا 
رسا ل الفصا ل اليساري  نفس ا  أو يسا ل ا أشعاةها وأنصارها.  يد لفصا ل موجود  من  شنرا  

 السنيهللا و  رسرحيع أهللا رحصل شلي م جد واحد؟!
يحرح نف : لما ا رفوز  رل  الوتاء تي جامج  بيرزي   بينما ر سر أو لم رنات  تي  السةا  ال ي

 الجامجا  ا  ري؟
قبل اإلجا   شهللا ه ا السةا     بد مهللا اإلنار  إلي أهللا انر ا ا  جامج  بيرزي  ل ا أهمي   اص و 

 وهللا حالب ا أكثر نارةا لموقج ا الجسراتي تي وسط العف   ولما رمثل  تي مسير  الحر   الوحني  و 
مهللا  يرها مهللا الجامجا  يمثلوهللا م رلد المناحل والح  ا  والريارا   ما يججل ا نر ا ا  تي ا 

 .اة رج   مةنرةا شام
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إهللا السبا ا و  وا هم ال ي يفسر توز  رل  الوتاء أهللا إدار  جامج  بيرزي  حاتا  شلي ر اليد شمل 
ر   ثير مهللا أي جامج  أ ري   ما   رنحاز اإلدار  ديم راحي   بدليل انراام إجراء ا نر ا ا  أكث

إلي أي  رل  مهللا الكرل  و  رمّ هللا أج ز  السلح  مهللا الرد ل  و  رمنع إجراء ا نر ا ا   ني  توز 
 حما    و  رسر دم نفو ها و  رسمع  حد برزوير النرا    ما يججل النرا   رجبر بدق   بير  شهللا 

 واقع الحا  تي الجامج . 
السبا الثاني ال ي يفسر توز  رل  الوتاء م ما ت م  مهللا حالا وحال ا  ليسوا محسوعيهللا  أما

شلي اأ تيرجع إلي ال ا ميهللا شلي ا مهللا حيث وشي م ونناح م ورميزهم تي  دم  الحل    وِتي انفراح م 
ا شلي الحال ا    التةا للكرل المحسو   شلي  حما   تي مواقع أ ري  إ  رج د ا جرماشي   صوصة

تي صفوت ا  ما تي  لل مةرمر مجل  الحل    حال ا   ير محج ا   وه   ن ح  م م   وهللا أكثر 
 مهللا الحالا تي جامج  بيرزي  حال ا . %64مهللا 

أهللا انرصار  رل   وه ا ا مر يججلني انر ل  سرش  إلي الرج يا شلي ما صرح      حما   حو 
برنام  الم اوم   وه ا أمر  اح  رمامةا  ويجا الوتاء ر م ال مع والمالح   وا شر ا   انرصار ل

الح ر من   ثيرةا   ن  يجني وتل المنحل نفس  أهللا  سارر ا تي جامجا  أ ري  سار  للم اوم   وه ا 
 ير صحيع تي  لرا الحالريهللا شلي ا قل تي الاروب الراهن   لسبا  سيط أهللا ال مع موجود 

لم اوم  اآلهللا تي أسوأ حا ر ا  ت ي محاصر  إلي حد وا شر ا   قا م  تي بيرزي  و يرها  وأهللا ا
  وربدو أن ا  ار  رسر دم  أدا  تي 2014 بير تي قحاع  ز   وم يد  ب دن  مسرمر  من  الجام 

حويل  ا مد للرحرير   اسرراريجي الصراع والرنات  الدا لي  وللدتاع شهللا سلح   ز  أكثر ما هي 
ا تي ال رردد ورواج أت ار عار  وواهم  شهللا هدن  حويل  ا مد مع ا حرال  يم هللا أهللا   صوصة

رسرمر إلي شنر سنوا  أو أكثر إ ا رم رتع الحصار شهللا ال حاع  وِتي أحسهللا ا حوا  إ ا سمح  
إسرا يل بإقام  دول   ز   مجز  شهللا إنجاز الح و  الوحني  الفلسحيني   وشلي رأس ا إن اء ا حرال  

قام  الدول  شلي ا راعي المحرل   تعالة شهللا شزل ا شهللا مسأل  رحرير  ل تلسحيهللا الري 67  الجام وا 
أكد   حما   تي وثي ر ا الجديد  رمس  ا    ر م موات ر ا شلي إقام  دول  تي العف  وال حاع 

 عمهللا صيس  روات ي  وحني .
ر هل أقصد تيما سبل أهللا إدار  الجامج  تي بيرزي  وصفا   رل  الوتاء  هما السب اهللا الوحيداهللا لرفسي

ا  ت ون ما السب اهللا الم ماهللا   يلسياهللا وجود أس اا أ ري أقل أهمي   ررجلل  الموقد  توزها    ح جة
الناقم مهللا النجا  صور  شام   ومهللا الحالا  صف   اص   شلي النمو ج ال ي ر دم   السلح  
 الحاكم   تي العف   ورنسي  ا ا مني مع ا حرال   و يد رجامل  مع مسأل  اسرن اد  اسل
ا شرج  ومع إعراا أ حا  الحري  والكرام   وحال  ن   ال و اهللا بيهللا قا م  النبي   والسلح   
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ا ا ج ز  ا مني   و يفي  ا ريار أشعاء ال ا م  دوهللا ا حركام إلي إراد  الحل   وا ريارهم   صوصة
ما يججل م  ير الحر  وما يةدي إلي   لل مهللا زياد  شدد الساعبيهللا والناقميهللا المحسوعيهللا شلي  ترع   

م ررثيهللا بنجاح ا  وقد يجمل  جع م شلي إتنال ا  إعات  إلي رداشيا  منار   الر ي  محمود 
ا  المنار     ش ا  تي جناز  نمجوهللا بير   وما رال  مهللا بياهللا صادر شلي النبي   تي بيرزي  منددة

 ما أدي إلي تصل الجديد مهللا  وادر النبي  .
ا أتعل مهللا السابل ل دم  الحل    يواتل الجديد مهللا الحل   شلي أهللا ا لنبي   تي بيرزي  رب   مج ودة

ول لل يرحسهللا وعج ا  ولو قليالة   ل شام  ولكهللا مساوئ السلح  رر ي  االل ا السوداء شلي ا  ما 
ي رعي أهللا رجمل شلي الفصل بين ا وعيهللا السلح  تي سيا  شملي  تصل ما بيهللا السلح  و ترع   

ركر  تي المةرمر السا ع لحر   ترع أن ا حزا السلح  وحزا وه ا  ا  أكثر صجو    جد أهللا 
 الموافيهللا أكثر ما هي أي نيء   ر.

 2007وحري وقوع ا ن سام تي الجام  1996ولروعيع ما ن صد  ننير إلي أهللا  رل  الوتاء من  الجام 
نر مرا  بينما تاز  النبي   مرراهللا اثنراهللا  ومن  ا ن سام وحري اآلهللا  أي تي   ر ش 7تاز  

مرا  متي مرريهللا من ما قاحج   رل  الوتاء ا نر ا ا أ  بينما تاز   رل   7سنوا   تاز  النبي   
وعنرا   مررفج  شهللا السابل  ويا ر ما سبل أهللا  رل   2015مرا  شلي الروالي من  الجام  3الوتاء 

 الوتاء تاز  مرا  أكثر قبل ا ن سام و سر  مرا  أكثر  جد .
ا الري رات   إجراء ا نر ا ا  تي  مهللا ا نياء الجدير   الرنوي  أن   الر م مهللا المناتس  الحامي  جدة

بيرزي   ور م المناار  بيهللا ال وا م الري رميز   حد  نديد  إلي حد الر ويهللا والركفير والرحرين 
وحد  المر اد   إ  أهللا المرنااريهللا مهللا النبي   والكرل   رجوا  جد المناار  تي مااهر  منرر   ر رد لل

 الوحني  ورندد  ا حرال  ورناصر إعراا أسري  الحري  والكرام  .
ر  ي ن ح  أ ير    يم هللا رجاهل ا تي ه ا الم ا   وهي ما دام   حما   رفا ر  فوز  رلر ا تي 
بيرزي   ورجربر أهللا ه   النريج  اسرفراء شلي نجبير ا تي  ل م اهللا الري را ر ورجبر شهللا نفس ا إ ا 

ر ني و  رجري ا نر ا ا  تي الجامجا  تي قحاع  ز   لما الحري  والديم راحي   روتر  أجواء ا
ر م أن ا رسيحر شلي   ورسرحيع أهللا رعمهللا إجراء ا نر ا ا   حري  ونزاه   ور دم مثا ة يسرحيع أهللا 

 يدحن المثا  ال ي ر دم  السلح  تي العف .
لسلح  تي العف  أهللا ررفا ر  أن ا رسمع إهللا شدم إجراء ا نر ا ا  تي جامجا   ز  يججل مهللا حل ا

بإجراء ا نر ا ا  تي جامجا  العف  الري يم هللا أهللا رفوز ب ا قوا م  حما    بينما ا  ير  رمنع 
 إجراء ا نر ا ا  إ  تي الجامج  اإلسالمي  المحسو   شلي  حما  .
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بي  والجمجيا  ال يري  إهللا إجراء ا نر ا ا   ن ل منرام تي الجامجا  والن ا ا  وا رحادا  النج
وا هلي  و يرها  نرط روتير الحد ا دني شلي ا قل مهللا أجواء الحري  والنزاه  والرنات  النريد  
وا برجاد شهللا ا شر ا   والر ديدا  وا سردشاءا  متي في ما ر وم    سلحا  ا حرال أ عرور  

م ن ا مهللا الصمود تي مواج   ملح  ل يام ا بدورها الم ني والوحني شلي أحسهللا صور   وهو ي
ا حرال  وم ححار  الرامي  إلي رف يل م رلد ال ي ا  والمةسسا  الفلسحيني  حري   رساهم تي 

 دورها تي مجر   الحري  والجود  وا سر ال .
راسات  ياسات والد   16/5/2017االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الس 

 
 الخارج والدور المطلوبللنكبة.. فلسطينيو  69الذكرى الـ .62

 ماجد الزير
سن  شلي وقوع ن     69ي حيي النجا الفلسحيني والمرعامنوهللا مج  ه   ا يام   ري مرور 

تلسحيهللا  ولجل ا رجربر المناس   ا هم تي الرزنام  الوحني  حوا  ه ا الجام. وينير ا هرمام 
إلي أهللا  -و أن ا  منوش  ونامل -رير الفلسحيني الصارخ تي الدا ل وال ارج  الروقد أمام ه ا الرا

 جرح الن    ما زا  ينزب ولم يندمل.
 ما ي رجع ه ا ا هرمام  ال عي   إلي بدايار ا وأصل ا ال ي هو إقام   ياهللا  احل شلي ا رن 
الفلسحيني   وما نر  شهللا  لل مهللا الر جير ال سري لما يزيد شلي س جم   ألد تلسحيني رنرروا تي 

 قا م . وتي الجانا اإليجابي ا همو تإهللا  لل يد  شلي اسرمرار المحال    الح و .م يما  ما زال  
أهللا نسرجرن المن د الفلسحيني تي الفرر  الحالي  مهللا جوانا شد   -تي ه   ا جواء-ونجد لزاما 

سواء  ان  سياسي  أو ررجلل بواقع النجا الفلسحيني  ونحاو  اسرنراب مآ   ا مور شلي 
 ا وال جيد  ورساشد تي ه ا دراس  الجوامل الري رةثر تي رسم مسر بل ال عي .المسروي ال ري

رجيش ال عي  الفلسحيني  حال  انسداِد أتل  ح ي ي  شلي أكثر مهللا صجيد  وأبرز مااهر  لل اسرمرار 
سيحر  ا حرال  الص يوني شلي مساح  تلسحيهللا  الكامل  سواء برح م  تي مجريا  ا حداث 

ومفاصل الحيا  تي ا  أو بإح ام  الحصار شلي قحاع  ز   وتو   لل ممارسار   العف  السرعي  
 .48الجنصري    ات  أن ال ا شلي أهلنا تي أراعي 

ورراتل ه ا أزم  تلسحيني  دا لي  حاد  ين سم تي ا النجا شلي نفس   ويرجلي  لل تي من ديم إدار  
  ز .ا مور شلي المسروي السيادي الفلسحيني تي رام الل و 

وصجَّا ا مر ما يجري حو  تلسحيهللا تي اإلقليم الجرعي مهللا أوعاع دا لي  معحرع  ونزاشا  
مسلح  تي شد  أقحار  مما ساهم تي رراجع ا هرمام  ال عي  إلي مرارا مرأ ر   أما ال وي الدولي  
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لفلسحيني الري لدي ا مصالع تي المنح   تيحسي شلي اهرمام ا  ال عي  وا لرفا  لماالم النجا ا
 اننسال ا  مصالح ا  المرمثل تي ان راح ا تي أزما  المحيط الجرعي ال ي يموج  ا حداث.

و نيء مهللا الرفصيل لواقع ال عي  تي  ات  الجواناو ن و  إهللا ا حرال  الص يوني ما زا  ي ح م 
لمدين  ق عر  شلي ال د  النريد ويمار  سياس  الر ويد الري رسير ب  حي مرسارش   حيث يجز  ا

 حو  اسريحاني وجدار شز  وي مجهللا تي الر جير ال سري  وي حلل أيدي المسروحنيهللا تي انر ال 
 حرم  المسجد ا قصي.

وحا  العف  السرعي    ي ل سوءا  تالمسروحنا  قّحجر ا إلي مجاز  ح ي ي   والحواجز الجس ري  
ه ا إعات  إلي سياس  مصادر   رسحي مساحر ا  والجدار الجنصري يمرد شلي مساح  العف  برمر ا.

 ا راعي وهدم البيو  وا شر ا   الواسج .
وه   السياس  أترز  وجود ما ي ارا س ج    ب أسير يروزشوهللا شلي سجوهللا ا حرال  ويجانوهللا مهللا 
صنوب ا عح اد والرج يا  وه ا ما دتج م للد و  تي إعرا ا  مفروح  شهللا الحجام    رها 

 أسير. 1500أبريل/نيساهللا الماعي  وينارل تي  أكثر مهللا  17لل تي إعراا الكرام  ال ي انح
وتي لوح  مأساوي  أ ريو تإهللا ما ي ارا مليونيهللا مهللا س اهللا قحاع يجينوهللا تي حال  حصار محبل 

سن   و  يم هللا وصد ال حاع إ   أن  سجهللا مفروح ين د ش ا ا جماشيا  11معي شلي  أثر مهللا 
قل يمي  ودولي . وقد نرج  شهللا ه ا أوعاع إنساني  يندي ل ا ررواحأ شلي  أحراب شديد  محلي  وا 

ويجانوهللا أصال  -حسا سجال  ا مم المرحد -الجبيهللا. شلما  أهللا مجام س اهللا ال حاع هم  ج وهللا 
 وعجا مجينيا سي ا.

ال يهللا رجّ روا تي أرع م و  وا نو   تي شيوهللا المحرلو  48وينفرد الجدو الص يوني  فلسحينيي 
لجنصري   صنوت ا عدهم. ومهللا  لل اإلجراءا  المر     حل بدو الن ا مهللا حيث ي وم  ممارس  ا

 مهللا ال يام بدورهم الوحني رجا  إ وان م تي العف  و ز . 48هدم بيور م المركرر  ومنع تلسحينيي 
وقد بدا ه ا واعحا تي ا ح ام الصادر  عد زشيم الحر   اإلسالمي  هنال النير را د صالح ونا    

 ل حيا  سواء  اشر ال م أو منج م مهللا د و  البلد  ال ديم  والوصو  للمسجد ا قصي.النير  ما  ا
أما تلسحينيو ال ارج تالرجامل مج م ووصد حال م ير ايهللا مهللا بلد آل ر سواء مهللا الناحي  ال انوني  أو 

هللا اإلنساني  المجيني . وربرز الحا   ا صجا تي لبناهللا ال ي يجيش  ج و  وعجا   يم هللا أهللا ي و 
 م بو   أي ن ل  وهو شموما يحراج إلي رحرل ح ي ي لرسيير .

تمجرد زيار  سريج  لم يم برج البراجن  موسط الجاصم  بيرو أ رجحي انح اشا سريجا  أهللا أحوا  
 النجا الفلسحيني تي الم يما  هنال   ررقي  ي درج  مهللا الحدود الدنيا لح و  اإلنساهللا.
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ري ا تي الرجامل مع الالج يهللا الفلسحينييهللا تي م يم جرش مالمجروب ورن د الحال  ا ردني  رناقعا  
 م يم  ز أو ت د رفوق  السياس  ا ردني   اكرا تي الرجامل مع الفلسحينييهللا  منح م الجنسي  ا ردني  
 الكامل  ومجاملر م  المساوا  مع أن ا  م ا ردنييهللا تي الح و  والواج ا . ولم يحرم م ه ا ممهللا 

  اح م الجعوي بج ورهم الفلسحيني  والجمل شلي اسرجاد  ح وق م.ممارس  ارر
ومع  لل ت د شجز ا ردهللا شهللا اسريجاا نحو م   ألد  ج  تلسحينيي مهللا أصو   زي  ان حج  
ب م السبل  وأوعاش م ال انوني  والمجيني  رحراج إلي مراجج  ح ي ي  لمساوار م ب اقي ا ردنييهللا مهللا 

 أصو  تلسحيني .
نوا  رصدر  أ  ار تلسحينيي سوريا الجناويهللا  وهم ال يهللا  انوا يوصفوهللا  أن م ا حسهللا ومن  س  س

حا  بيهللا إ وان م تي  اقي المناحل  ولم رحدث أي  أزم  رجّ ر صفو حيار م إلي أهللا اندلج  
   تان لب  حال  اسر رارهم إلي أوعاع دموي  لم ر فل تصول ا إلي اآلهللا.2011ا حداث سن  

لل ن    مرجدد  ل م وأعحي أكثر مهللا ثلث م  ارج حدود ال  حر السوري  حري وقد نرج  شهللا  
 وصل إلي أورو ا وحدها نحو م   ألد من م هرعا مهللا جحيم الحرا.

يس ي قرام   الصور  تيما أوردنا و الحا   الدا لي السياسي الفلسحيني  اسرح ام ال الب بيهللا قحبيم 
-شلي حدر  الجالي  أكثر مهللا ش د. وه ا ما أدي  السياس  حر ريم  ترع  و حما    ال ي معي

إلي اسرفراد الجدو الص يوني  النجا الفلسحيني تي الدا ل  و  ربدو أي بوادر انفراج   -و ن ل جلي
 قريا  ل  ا الوعع.

تنحهللا نركلم شهللا برنامجيهللا مرناقعيهللا وه ا يفرز سياسريهللا رسيراهللا تي ارجاهيهللا مرجاكسيهللا  تجلي 
ترع   ل صنوب الرجامل مع ا حرال  والرجامل والرنسيل مج . وشلي الجانا جانا رسرمرئ قياد   

اآل ر سياس  م اوم    ل صنوت ا وشلي رأس ا الكفاح المسلع  و  أشر د أهللا أي مصالح  سر ن ي 
نما يم هللا أهللا رنجع أي مساع مفررع  تي ر فيد حدر ا.  ا زم   وا 

ع وأجواء     ؟ ر م سوداوي  الصور  تي الواقع ما ال ي يم هللا أهللا ي وهللا شلي  المسر بل تي ال واق
سركوهللا  ن ل  -شلي المسروي ال جيد  ن اي  للصراع-الحاليو تإننا نجر د جزما  أهللا مآ   ا مور 

 حرمي لصالع اسرجاد  النجا الفلسحيني  امل ح وق   ير من وص .
اهللا أهللا بإم ان  الرح م تالح م شلي صراع ممرد  كثر مهللا قرهللا   يرجلل  ح    واحد   وي ح  مهللا ي

 تي قفل الملد الفلسحيني دوهللا رجوع الحل  صحا  .
تالمسر بل هو حصيل  الماعي والحاعر  وقيا  الحرال الفلسحيني ورفاشل  مع الجدو الص يوني 

ما زا  مفروحا  - جد س ج  ش ود مهللا ن    تلسحيهللا-حوا  ه   الفرر  يجحي نريج  رفيد  أهللا الصراع 
 شلي مصراشي .
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  ل الميداني  شلي أرن الواقع  مسرويا  شد  رنير إلي م زوهللا قو  لدي النجا الفلسحيني والد
هللا أ رل  تي ه ا الزماهللا   امهللا تي جوانا وااهر تي جوانا أ ري  ويد  شلي أهللا  ف  الميزاهللا وا 

رح يل ر دم  -إهللا رواتر  ل  الاروب-لصالع الكياهللا الص يوني تإهللا تي الحرال الفلسحيني يسرحيع 
 جا  ا قرراا مهللا اسرجاد  الح و .م م ر

ي في أهللا ن و  إهللا ما ي ارا نصد النجا الفلسحيني يجيش شلي أرن تلسحيهللا الراري ي  ر م  ل 
 الممارسا  الص يوني   وأ لبي   اقي النجا مهللا تلسحينيي ال ارج يجينوهللا تي الجوار الفلسحيني.

م  و أن ا  مر دم   وه ا أيعا يد  وننير أيعا إلي أهللا  ل وسا ل الكفاح المم ن  ما زال  مسر د
شلي أن  تي المجمل لم يس ط أي  يار   ما تي  الكفاح المسلع ال ي نص  ال وانيهللا الدولي  شلي 

 نرشنر  للنجوا الواقج  رح  ا حرال .
رسم  حوط المن د  -شلي رنوش م-وعمهللا الصراع الدا ر حو  تلسحيهللا يحاو  أصحاا المصالع 

ر م. وهنا ننير إلي الحرتيهللا الر يسيهللا وهما النجا الفلسحيني والمحرل المسر بلي لمصلح  إراد
 الص يوني  ومهللا حول م ا حراب اإلقليمي  والدولي .

وتي ال وصفنا للعجد الفلسحيني الحالي شموما م ابل الرفو  الص يونيو تإهللا ما يم هللا وصف  
سرراريجي  لجسر ال و  بيهللا   المنا ل  الفلسحيني  النامل  للجدو وشدم رر   يصو  ويجو   م م  وا 

 عجد الحاعر وقو  المسر بل المنرار .
وهنا يبرز شنواهللا اسر دام جميع م زوهللا ال و  لدي  ل النجا الفلسحيني تي  ات  أماكهللا وجود  تي 

 الدا ل وال ارج  ورجب ر  لر وي  ه   المنا ل  ورعييل ال نا  شلي المنروع الص يوني.
تإهللا دورهم تي رجّ رهم تي ا رن ومواج ر م الم انر  للممارسا   و النس   لفلسحينيي الدا لو

الرجسفي  المجحف  يمثل  رو  الدور المحلوا  ويجام مهللا ه ا اسر دام وسا ل الم اوم  المر دم  
 المنروش   مما يججل م م  الكياهللا صج   تي ا سرفراد  ا رن.

د أهللا مهللا نأن  أهللا ي لا الحاول  شلي ويركامل مع ه ا دور تلسحينيي ال ارج الحيوي وال ي نجر 
الكياهللا اإلسرا يلي وصّناش . و  بد مهللا اإلقرار  أهللا ه   النريح  مهللا النجا قد جري ر مين ا حوا  
رعع قرهللا  وقد بدأ  رنع  محليا تي أماكهللا اللجوء  بل إهللا  جع ا د ل تي حال  إبداع. و اهللا 

 تلسحينيي ال ارج. ا ثر ال الع تي رتع السحاء شهللا 1993 رفا  أوسلو شام 
نف م درج  ا همي  ال صوي لدور تلسحينيي ال ارج مهللا إدراكنا أهللا الدشم السرعي شلي جانبيم 

هو الجامل الر يسي تي قيام ه ا الكياهللا الص يوني ال احل  -وما ير ج  مهللا  حاء دولي-ا حلسي 
 شلي أرن تلسحيهللا  بل ورس ير   سبل الحيا  مما أدي  سرمرار .
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هللا رجايم نأهللا تلسحينيي ال ارج لكي يرحر وا شلي مسروي الدو  الري يجينوهللا تي ا  ومهللا هنا تإ
دشماة ل عير م وتعحاة لممارسا  الكياهللا الص يوني الالقانوني   مهللا نأن  أهللا يزاحم ساس  الكياهللا تي 

 المساح  الري  انوا يجر دوهللا أن ا ح ر  شلي م.
لي جانا مالح   الكياهللا الص يوني وداشمي  شبر ال جالم عمهللا الوسا ل ال انوني  المراح و ي ع شلي وا 

 تلسحينيي ال ارج دوراهللا محورياهللا لركرمل ثالث  محاور نجربرها إسرراريجي  تي دورهم.
تمهللا  لل رمريهللا وجودهم تي بلداهللا اللجوء  ورحوير أدا  م  والرسلع   ل صنوب المجرت   واسرثمار 

   وا هرمام  ا جيا  النان   ورعح ا  ال عي .ا دوا  المراح  تي البلداهللا  ما يسمع    ال انوهللا 
و  لل الرم هللا مهللا وسا ل الركنولوجيا الحديث  ال ي يد ل م تي دا ر  النفا ي   ثم يأري دور اإلسناد 
 بناء نجب م تي الدا ل وال ارج  حيث يلزم ر ديم ما ريسر مهللا دشم سياسي وقانوني وا  اثي عمهللا 

 الوسا ل المراح .
 ثيرا مأسس   الجمل لفلسحيهللا بيهللا قحاشا  تلسحينيي ال ارج  والر صص تي ورساشد تي ه ا 

شناويهللا ي جمل ال ههللا والج ل وي ب   الج د لكي رجحي نرا   مر دم . وحري نرحري الدق و تإهللا مج ودا 
 جماشيا رم ب ل  شبر الج ود الماعي  تي ال ارج الفلسحيني ساهم تي   اء ال عي  حي .

نام  الرحرير الفلسحيني  مم. .بأ الري ننأ  تي ال ارج  وانحال  مجام وهنا نروقد شند دور م
س ام ال ارج تي دشم صمود الدا ل  اص  إ اهللا  الرنايما  والفصا ل الفلسحيني  تي ال ارج  وا 

 ا نرفاع  ا ولي.
تراغ منام  الرحرير مهللا قور ا لص الع لكهللا ترر  أوسلو أد  لد و  الكوادر الفلسحيني  إلي الدا ل  وا 

السلح  الفلسحيني  تي رام م   ما تي  لل إن اء المناما  النجبي  الري  ان  را ج  لر م. .ب   
 والري  ان  رجمل تي  ل ال حاشا  المم ن  الف وي  والر صصي .

 13وشلي و تإهللا الدور المننود لكل أبناء النجا الفلسحيني مهللا نأن  أهللا يعمهللا ان راط ما ي ارا 
 تي ال م الوحني  وي لل حا  ال الب لصالع ا لر اء شلي ال واسم المنرر  . مليوهللا  رجداد شام

و ير دليل شلي  لل ا لرفا   حو  دشم إعراا الكرام  لاسري الفلسحينييهللا  واإلجماع شلي حمل  
حياء   ري ن    تلسحيهللا  و يرها مهللا أشما    ي رلد شلي ا اثناهللا مهللا  محال   بريحانيا  ا شر ار  وا 

 النجا. أبناء
ورجدر اإلنار  إلي نجاح رجارا تي ال ارج أ     جيهللا ا شر ار تي مسيرر ا الن اط الم  ور  أشال   
من ا مر ز الجود  الفلسحيني تي لندهللا  ال ي شمل أكثر مهللا شنريهللا شاما شلي الر صص تي نةوهللا 

ر ح ومي  الالج يهللا وح  م تي الجود . واسرحاع الوصو  إلي منص  ا مم المرحد   منام   ي
 مسجل   ر م الرحديا  والعسوط الص يوني  النرس  والمدشوم  مهللا قوي دولي .
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شاما مهللا مةرمرا  تلسحينيي أورو ا الري ن ل  راتج  للجمل الوحني  15ورأري عمهللا ه ا رجرع  
الفلسحيني تي السرا ا وروعي. وعوادر رنسيل تلسحيني لمةسسا  جامج   مةرمر تلسحينيي رر يا 

ا الجنوعي . والرجمجا  الن ابي  والم ني  الري بدأ  أمري ا النمالي  و أمري الفلسحينييهللا تي وركرال  
 ربرز ورأ   دورا وحنيا مهللا واقع الر صصا .

وأ يرا رم رروي   لل  انحال  المةرمر النجبي لفلسحينيي ال ارج  رجرع  شمل وحني نجبي منررل  
 م الكامل تي مسير  اسرجاد  الح و .رمثل  جدا واشدا     تلسحينيي ال ارج دوره

ن لص مهللا  ل  لل إلي أهللا الدور النجبي الفلسحيني ورحوير  تي  ات  المجا   الوحني و مهللا نأن  
رح يل النفا ي  والرسلا شلي الصجاا تي سبيل اسرجاد  الح و   وأهللا ال جد النامل  اسر راج  ل 

 ي   ورجوع الحل  صحا  . ون و  إننا ر م شناصر ال و  تي ال عي  هو الكفيل  اقرراا ساش  الح
 ل الاروب الصج   الري ركرند ال عي  تإهللا النجا الفلسحيني  ا  أقرا مهللا  ي قبل  سرجاد  

 ح وق .
 15/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 القصة خلف اإلضراب عن الطعام .63

 ناحوم برنيع
ع يعرا شهللا الحجام تي السجوهللا الدا لي  جلجاد ارداهللا  مرراح. من  أرعج  أسابي ا مهللاوزير 

سجيهللا أمني. ه    نري حي   لنا بي . وشندها جاء   نري حي   أكثر:  ألدنحو   مرر ال اعج  
مصلح  السجوهللا  تي  حو  م حط ل ا   رس   س ور  مهللا نوع رورري  تي مرناو  يد مرواهللا 

 البر وثي  زشيم المعرعيهللا. 
مرحان وقعم ا.  اميرا وعج  هنال الر ح  . ت د د ل الاإل راء أمامالبر وثي لم يصمد 

 ميهللا الرورري   ت و لي    يا ب    الدرج   ولكهللا ح و  الح ع للنريط  إليلم ي ادر  أرداهللاال عم . 
 أ  ها لنفس ا.

 .اإلنجازت و لهللا يسمع لنرنياهو  اهللا يسر  ل  الحاو  شلي 
رجاه م.   شادار م الس ا ي  بيهللا السجناء المعرعيهللا يوجد قرل  وقرل    ار: لي  شندي  ر  شحد 

 هو مجرد رورري . أرداهللاهي الري ر ل ني  بل مدي الر  م والجبهللا حو  حاول  الح وم . 
 مازهللا ومةيدي .  أبوشلي  لفي  المواج   بيهللا البر وثي ومةيدي  وعيهللا  أساساالسجناء  إعراال د ولد 

شهللا الحجام  تي ا  اإلعرا ا اد  ه   مواج   دا ل حر   ترع. صلر  بإسرا يل جز ي   ولكهللا  شلي ش
 عرر  امهللا بإسرا يل  تي دا ل السجوهللا و ارج ا.
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. ت جن المحالا الري ر دم ب ا السجناء اإلعراامهللا قدروا  ان  يم هللا منع  ا مهللا أ رع اهللا تي 
  ان  مج ول . 

   ب دوءا سبوعالسجوهللا منحرا  ربردهم تي حر الصيد. ه ا  أسحعت د حلبوا مثال أهللا رر ا شلي 
ال ري   ال ادم   ا سابيعتي سجهللا جلبوع  وتي  ا منيرام  رر ا منحرا       شلي سحع ال سم 

 م ابل. أي. ولم يحلا مهللا السجناء المعرعيهللا أ ري سرر ا ه   تي سجوهللا 
شرع  مصلح  السجوهللا  حا مجارعا لكل المفاوعا .  اإلعرااتي مداو   الكابن  شني  

 يجا  سر   شلي سبيل الردع. اإلعرااو ان  الحج  هي أهللا ه ا 
  قا  لي اللواء سجوهللا أنير تاكنهللا  ال ا م  اشما  «نحهللا نريد اهللا ننزع ه   الوسيل  مهللا السجناء»

 . اإلعراامأمور  السجوهللا  شني  
وزير ببن  نف    أي.  الكابن  سمع وصاد : لم ين   أرداهللاو لد ه   الكلما   ان  رجليما  

  ني  أهللا ير مو   ان  يساري.
شا لري هدار  ولدهللا   أبناءصم  ال راب تي الكابن  ين ع مهللا سبا   ر. ت د الر ي الوزراء  اهللا

واوروهللا ناةو   اللريهللا رحرجز حما  جثري ما. الوزراء  وشلي رأس م نرنياهو   انوا يجرتوهللا  اهللا 
 ال ي حرحر  الجا لراهللا  رجويع  ز   لهللا يجيد الجثريهللا. ا و الحلا 

تي ال حاع. تأشحوا الجا لريهللا وشودا  أ ري حرا  إلييش اإلسرا يلي سيجر الج ا حوا تي أقصي 
 شابث . 

تي المرحل  الرالي  حلب  الجا لراهللا رنديد النروط ا شر الي  لسجناء حما . و اهللا الوزراء يجرتوهللا 
 ي ولوا الح ي   للجا لريهللا. أهللامنفج   ولكن م  اتوا  أي اهللا حري تي ه   ال حو  لهللا ركوهللا 

 و مهللا سجناء ترع ولي  حما . وهم  الرأكيد لهللا يجيدوا  ولدهللا وناةو .الحجام ه إعراا
 ما رسريد  شلي الرويرر ير م م تي ا ب يان  الم ارليهللا. أحدولكهللا وزراء الح وم  ي اتوهللا مهللا أهللا يحلل 

الرسيي  للحدث. تالمناور   ان  مبرر : البر وثي   زشيم   رداهللا  رو ل د  ان  مسرحي  الرورري  
الري حرح   اإلم انيا و هدب منروع. والسةا  هو ما ا يفجلوهللا  النريط. احدي اإلعراا  ه
البر وثي  وشرن الصور شلي  وا قرراح شلي   سحا النريط م ابل الرجاوهللاو  إلي ان  الروج  

البر وثي تي السلح  الفلسحيني . وهم  أشداء إلييصل النريط  أهللا ان  الحرص شلي  أ ري  إم اني 
  ي.سي رموهللا  ما ي 

للحا   حل اليميهللا تي الن  ا   الري ججلر ثالث   رلل  إم اني   أسلفناتا رار   ما  أرداهللا أما
 وموعع حسد رتاق  الوزراء.
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قرر  اإلعرااالسجناء. قبل  إعراامصلح  السجوهللا ليس  الج   الوحيد  الري رصا الزي  تي 
واحد . السجناء يحالبوهللا  إلين ر مهللا اثنريهللا تي ال –ر ليص ورير  زيارار  للسجوهللا  ا حمرالصليا 

تي إسرا يل يجارن تي ه    ا مهللا أ رع أحديواتل  ولكهللا  ا حمرالناام السابل. الصليا  بإشاد 
 جمر الروع  المرور   حفا مثا    ر: تي الحواجز تي حزما وتي حولكرم لم يسمحوا  أواللحا و 

 هياجا  بيرا تي السجوهللا.  أثارورو ه ا لم ركهللا لدي م رصاريع الجب  ن السجيهللا  ا ا ي يزوروا 
مثا  ثالث: الن أ شهللا ال ح   سريراد أح اء مهللا دول  أجنبي  مهللا اجل رس ي  المعرعيهللا قسرا.   روجد 

  روجد محاكم تي ال الد رأمر برس ي  السجناء  ا ثناء ح       تي مصلح  السجوهللا. وتي ه   
 قسرا.
مما هي ه   الح وم   أكثرروح ال ا د  تزرع الجاصف . ما تي الح وم  اشر د  اهللا ه   هي  أحد

 يميني   هي ج ان .
 15/5/2017يديعوت 
 16/5/2017القدس العربي، لندن، 
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