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 عدم المساس بالوضع التاريخي للقدسإلعادة إطالق المفاوضات و أردنية تدعو  -قمة مصرية  .1

ت فني الاناةر  أمنس قمن  الأممن منن الاناةر ، أن أحمد مصطفى، عن 18/5/2017الحياة، لندن، ذكرت 
 ضننرور  علننى أكنندت بننين الننرايس المصننرل عبنندالفأا  السيسنني والياةننل اعردننني الملنن  عبنند  ال نناني،

اسنننأ مار زخنننم اادار  اعمرلكيننن  لليمنننل علنننى اسنننأاناى مفاوضنننات السننن م علنننى أسننناس حنننل الننندولأين 
 والمبادر  اليربي .

سف، أنه أم خ ل المحاد نات اسنأيراع عندد وأوضح الناطق باسم الرااس  المصرل  السفير ع ء يو 
أطننرق النانبننان الننى الاضنني  الفلسننطيني ، وشننددا علننى ضننرور   حينن مننن الاضننايا ااقليمينن  والدولينن ، 

"اسنننأ مار النننزخم النننذل أولننند منننأل قننندوم اادار  اعمرلكيننن  النديننند  لليمنننل علنننى اسنننأاناى المفاوضنننات 
اًل الى حل الدولأين، اسأنادًا الى المبادر  اليربي ، بهندى المباشر  بين الفلسطينيين وااسراايليين، وصو 

الأوصل الى أسوي  شامل  للاضي  الفلسطيني  أصون الحاوق المشروع  للشيب الفلسنطيني فني اقامن  
 وعاصمأها الادس الشرقي ". 67دولأه على حدود 

علننى أن  شنندد ال نناني، الملنن  عبند ، عننن تبأننرا  منن الانناةر ، أن 18/5/2017الغــد، عّمــان، وأضنافت 
اعردن سيسنأمر، ومنن منطلنق الوصناي  الهاشنمي  علنى اعمناكن المادسن  فني الاندس، فني الندفا  عننن 

 المادسات ااس مي  والمسيحي  في المدين ، وبما يحافظ على ةولأها وعروبأها.
سناس بنه، لمنا الزعيمان على أةمي  الحفاظ على الوضأل الأارلخي الااام في الاندس، وعندم الم أكدكما 

سننيكون لننه مننن انيكاسننات خطيننر  علننى أمننن واسننأارار المنطانن  برمأهننا، حينن  شنندد ن لأننه علننى أن 
اعردن سيسنأمر، ومنن منطلنق الوصناي  الهاشنمي  علنى اعمناكن المادسن  فني الاندس، فني الندفا  عننن 

 المادسات ااس مي  والمسيحي  في المدين ، وبما يحافظ على ةولأها وعروبأها.
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 محاوالت كيري لتغييرها الملك سلمان أفشل  ... و ني: ال نية لتعديل المبادرة العربيةمجدال  .2
قنال مسنن ول فلسنطيني ان أل أينديل علنى مبننادر  السن م اليربين   ينر مطننرو  : كفنا  زبنون  - رام  

ت اآلن، وقد طواه الزمن، م كدًا أصدل خادم الحرمين الشرلفين المل  سلمان بن عبند اليزلنز لمحناوال
أحمنند مننندالني، عضننو اللنننن  الأنفيذينن  لمنظمنن   .وأوضننح د سننابا  انننراء أينندي ت علننى المبننادر .

الأحرلنر، أن الملن  سننلمان أصندي شخصنيًا لمحنناوالت وزلنر الخارنين  اعمرلكنني السنابق ننون كيننرل، 
سن  بهنا كمنا ةني. وقنال منندالني، وةنو  من أننل مسناعد اننراء أيندي ت علنى المبنادر  اليربين ، وأنم ا

علنننى المبنننادر   كبينننر للنننرايس الفلسنننطيني محمنننود عبننناس، فننني حننندي  لنننن"الشرق اعوسننن "، ان "الأينننديل
اليربينن  كننان مشننرو  نننون كيننرل وعمننل عليننه خنن ل اليننام الماضنني، وكننان يسننيى انننراء أينندي ت 

لننى اطنن ق عملينن  سنن م، ممننا قنند ينن دل ا اسننراايلي  بشننكل مأننوا ز، مننأل أسننمح باقامنن  ع قننات عربينن  
افسا  المنال اننا  الأسوي ، كنان منطانه يانوم علنى أانديم محفنزات للسنراايليين. لكنن ةنذا الوضنأل 

 لم يننح، ونحن وانهناه بكل قو  وأفشلناه.
 18/5/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف واشنطن من حائط البراق .3

حنناا  البننراق فنني البلنند   د  ، أمننس، بأصننرلحات أمرلكينن  أيننرحبننت وزار  الخارنينن  الفلسننطيني  :وكناالتال
 الاديم  بمدين  الادس نزءًا من الضف  الغربي  المحأل .

"واضننننح أن  ،فنننني أصننننرلحات للذاعنننن  الرسننننمي  الفلسننننطيني  ،وقننننال وزلننننر الخارنينننن  رلنننناع المننننالكي 
يس دونالنند أرامننب الموقننف اعمرلكنني ةننو موقننف واضننح حيننال رفننع أينن  مشننارك  اسننراايلي  لزلننار  الننرا

لحننناا  البنننراق، أو كنيسننن  الايامننن ، لكنننون ةنننذه ننننزءًا منننن الضنننف  الغربيننن ، وأراضننني محألننن  وال أأبنننأل 
 وأضاى "ةذا موقف سياسي قول نحن نرحب به". اسراايل".

 18/5/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 حياء السالماالحتالل استهتار بجهود إ قوات الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين بحماية .4
"ان نننننراام المسننننأوطنين المأكننننرر  بحماينننن  قننننوات االحننننأ ل  الفلسننننطيني  قالننننت وزار  الخارنينننن  :رام  

ااسننننراايلي بحننننق أبننننناء شننننيبنا، اسننننأهأار بننننالنهود اعمرلكينننن ، واليربينننن ، والدولينننن ، الهادفنننن  اطنننن ق 
احأ لي  ممنهن ، أهدى النى  مفاوضات حاياي  بين النانبين الفلسطيني وااسراايلي، وييكس سياس 

  وضأل اليراقيل أمام زلار  الرايس دونالد أرامب المهم  للمنطا ".
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وأداننت النوزار  قينام "سننلط  الطبيين  ااسنراايلي "، مدعومنن  بانو  منن ننيت االحننأ ل بناقأ   أك نر مننن 
 ...سأين شنر  زلأون عمرةا أربأل سنوات في خرب  ابزلق شرق مدين  طوباس

 17/5/2017 ،نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
 

 في القدس اإلسرائيليوزير المالية الفلسطيني يلتقي نظيره  .5
عانند بننين وزلننر المالينن  ااسننراايلي موشننيه كحلننون  لانناء سننرلاً  أنذكننرت الانننا  اليبرلنن  ال انينن   :رام  

نأنينناةو كننان علننى علننم بهننذا الننى أن بنيننامين  وأشننارت ونظيننره الفلسننطيني شننكرل بشننار  فنني الانندس.
 اللااء، الذل نري خ له الأوصل الأفاق بشمن "أسهي ت اقأصادي  سأادم للفلسطينيين".

الأوافق عليه توقد يأم الأصولت عليه يوم اعحد  ، فان من بين ما أم  ااسراايلي ووفاا للانا  الألفزلوني  
بننني علنننى مننندار السننناع ، وأطنننولر المنننناطق المابنننل فننني نلسننن  الحكومننن  ااسنننراايلي  ، فنننأح ميبنننر اللن

ن نأنينناةو يحنناول أن ي بننت اوحسننب ذات المصنندر فنن الصننناعي  وأنميأهننا فنني مننناطق الخليننل وننننين.
لأرامنننننب قبينننننل وصنننننوله أننننننه يمكنننننن أن يأخنننننذ خطنننننوات اضنننننافي  دون أن أشنننننمل أنميننننند البنننننناء فننننني 

 أو اخ ء أل منها. ،اتيمر المسأ
ن الننننوزلر كحلننننون ييانننند انأماعننننات باسننننأمرار مننننأل ا  ااسننننراايلي  علننننى ذلنننن ، قالننننت وزار  المالينننن ورداً 

 المس ولين في السلط  الفلسطيني . 
 17/5/2017 ،القدس، القدس

 
 النائب جمعة: يتوجب على السلطة تحريك سفاراتها في الخارج إلسناد إضراب األسرى  .6

  بشننمن اضننراب دعننا النااننب عننن حركنن  فننأح أشننرى نمينن ، السننلط  الفلسننطيني  الننى ضننرور  الأحننر 
وقال نمي ، فني حنوار  اعسري، الذين يواصلون اضرابهم المفأو  عن الطيام عك ر من    ين يومًا.

منأل صنحيف  "الرسنال  ننت": "يننب علنى السنلط  أحرلن  كنل م سسناأها وسنفاراأها الدبلوماسني  النشننط  
يناد حل  لاضي  اعسري".  في دول اليالم، للضغ  على االحأ ل وا 

ق آخنر، فاند أشناد نمين  بندور وزار  الداخلين  واعمنن النوطني بغنز  فني اكأشناى قاأنل الشنهيد وفي سيا
 مأل االحأ ل. مأخابراً  45مازن فاهاء، واعأاال 

وفيما يأيلق بسياسن  الأهديند الأني ينأهنهنا رانيس السنلط  محمنود عبناس فني الأيامنل منأل قطنا   نز ، 
أنهننا ال أأفننق مننأل الاننانون  ذه السياسنن ، م كننداً وخصننم رواأننب مننوظفي السننلط ، أبنندي نمينن  رفضننه لهنن

 اعساسي الفلسطيني.
 18/5/2017 ،الرسالة، فلسطين
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 ولين المصريينؤ دحالن يصل القاهرة للقاء عدد من المس .7
زلنار   ي، فن17/5/2017 محمد دح ن الى الااةر  يوم اعربيناء الفلسطيني الايادلوصل : أحمد نمي 

سننون  فنيولين المصنرلين سنبل دعنم اعسنري الفلسنطينيين   مأل المسأسأغرق عد  أيام يبح  خ لها 
 وال   ين. الحادلاالحأ ل بيدما دخل اضرابهم عن الطيام يومه 

 17/5/2017 اليوم السابع، القاهرة،
  

 فقط من تفاصيل اغتيال فقهاء %5لـ"قدس برس": داخلية غزة أفصحت عن  مصادر .8
الكشف  قالت مصادر رسمي  مطلي ، ان ما أم  : دون مظلومأحرلر خل، من عبد الغني الشامي -  ز 

عنه في م أمر وزار  الداخلي  الفلسطيني ، أمس ال   اء، حنول أفاصنيل ا أينال اعسنير المحنرر منازن 
 فاهاء، ةو "نزء بسي  ندًا مما أملكه الوزار  من ميلومات عن الواقي ".

الكشننف عننن ةولأننه، بننمن اعنهننز  اعمنينن  وفنني حدي ننه لننن"قدس بننرس" أفنناد المصنندر الننذل طلننب عنندم 
 عملت على مدار شهر ونصف الشهر ليل ونهار ونميت ميلومات مهول  و اي  في اعةمي .

وذكننر أن اعنهننز  اعمنينن  فنني قطننا   ننز  فر  ننت آالى السنناعات مننن الأسننني ت قبننل أن أننأمكن مننن 
 في اليملي ؛ وةم باليشرات. لغز ا أيال فاهاء، ونمأل كاف  اعدل  واعأاال الذين شاركوا حل  

وأضافت المصادر "ما أفصح عنه وكيل وزار  الداخلي  أوفيق أبو نييم خ ل المن أمر الصنحفي أمنس 
فنني الماانن  فانن  مننن الميلومننات الأنني أننوفرت لنندي اعمننن فنني  ننز  والأنني سننمحت  5ال   نناء، ال يينندو 

 الظروى اعمني  بالكشف عنها".
 17/5/2017 وكالة قدس برس،

 
 لشخصه فقط دون المساس بعائلته يسيءلداخلية بغزة: العميل لالحتالل ا .9

قال المأحد  باسم وزار  الداخلي  واعمنن النوطني ايناد البنزم ان سناو  شنخح فني وحنل اليمالن  :  ز 
وشدد البزم في أصرلح له عبر  لشخصه فا  دون المساس بياالأه. يسيءوالأياون مأل االحأ ل انما 

ميل بفيله ةذا ال يم ل اال نفسه، "فنمينأل عاا أننا قندم ت الشنهداء واعسنري والنرحنى الفيسبو  أن الي
 وخر نت المااومين من أبنااها".

 17/5/2017 ،فلسطين أون الين
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  للحصار بداية االلتحام مع العدو رفضا   القادمةالجمعة : فتحي حماد .11
ت اعربياء، مسير  نماةيرل  حرك  حماس، نظم، ان 17/5/2017، الرسالة، فلسطينموقع  قال

وشار  في المسير  الأي انطلات  شمال قطا   ز  أنديدًا بن"الم امر " على  ز  وأشديد الحصار عليها.
بيد ص   المغرب من مسند الخلفاء الراشدين بمخيم نباليا الماات من المواطنين وأنصار الحرك ، 

 رافيين شيارات مندد  بالم امر  على  ز .
المكأب السياسي للحرك  فأحي حماد، في كلمأه خ ل المسير ، أن المن امر  علنى الاطنا   وأكد عضو

سأأحطم على صخر  صمود ونهاد أبناء شنيبنا، قنااً : لنن أسنأطيأل ينا عبناس أن أركنأل الشنيب بمننأل 
وأضننناى حمننناد أن رانننيس السنننلط  فاننند الشنننرعي ، م كننندًا أن شنننيبنا الفلسنننطيني سنننام  الننندواء والغنننذاء.

وأكنند أن  ننز  سننأباى أبينن  علننى الكسننر  ه وأنسننياه اعمننني مننأل االحننأ ل وأسننليمه للمناةنندين.سياسنناأ
 وسأكسر حصارةا، الفأًا الى أن حماس أسأمد شرعيأها من نهادةا وأنفاقها ودماء شهدااها.

 2وونه رسال  لألسنري قنال فيهنا: ا بأنوا وأننأم أوانهنون  طرسن  المحأنل، ا بأنوا فصنفا  وفناء اعحنرار 
 دم ، وسأخرنون باذن  .قا

عضننو المكأننب السياسنني لحركنن  ، أن 17/5/2017وكالــة الــرأي الفلســطينية لإلعــالم، غــزة، وأضننافت 
حماس فأحي حماد، دعا النماةير الفلسطيني  بغز  للأوننه ينوم النمين  المابلن  النى نانا  الأمناس منأل 

 االحأ ل رفضا للحصار المفروع على الاطا .
خ ل مسنيرات نماةيرلن  نظمأهنا الحركن  أنديندا بالحصنار شنمال  نز ،  اعربياء موقال حماد مساء يو 

وأضنناى، "لننن يسننأطيأل  "لننيكن يننوم النمينن  المابلنن  بداينن  االلأحننام مننأل الينندو رفضننا للحصننار الظننالم".
، لذا ناول لهم صنيكم ياربنا من النصنر"، محنذًرا ارادأناالمحاصرون  ني ارادأنا، ولن يسأطييوا كسر 

 نفنار شيبي نراء اسأمرار الحصار "ااسراايلي" المفروع على قطا   ز .من ا
يومننا أندينندا بالحصننار ون كنند بننمن  40وأننابأل حمنناد، "اننننا ر ننم الحصننار والأضننييق يسننأنفر شننيبنا منننذ 

وأضنناى:" ان لغأنننا الاادمنن  سننأأغير الننى لغنن  الحنننر ولغنن   نننذير االنفنننار قننادم اذا لننم يفنن  الحصننار".
ر الحصننار بنناذن  ، وسنننرنأل لب دنننا برنالننا ونسنناانا وشننبابنا وأطفالنننا ر ننم الحاقنندين الأمناس وسنكسنن
"سنيرحل عبناس بذلنه ومهانأنه  وعن م امر  رايس السنلط  المنأهين  واليأنه ضند  نز ، قنال: والمأآمرلن".

 وسأباى حماس ر م انف الحاقدين وسأباى  ز  ابيه عصي  على الكسر".
ه الاانونين  والدسنأورل  واالنسناني ، وأضناى مخاطًبنا عبناس "مهمنا قندمت وأوضح أن عباس فاد شرعيأ

 من بيأل وأهاون وأنازل لن يرضى عن  أرامب وال  يره".
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 "الجهاد" تؤكد أن إجراءات عباس تجاه غزة تمثل ضغطا  على شعبنا .11
ي  حننذرت حركنن  النهنناد ااسننن مي، مننن مسننا   أمرلكينن  "أحمننل مشننارلأل أصنننفو : نبيننل سنننونو - ننز  

للاضي  الفلسطيني "، رافضً  الزلار  المرأابن  للنرايس اعمرلكني دونالند أرامنب، فيمنا أكندت أن اننراءات 
راننيس السننلط  محمننود عبنناس أننناه قطننا   ننز ، ةنني "حالنن  ضننغ " علننى الشننيب الفلسننطيني، مشنندد  

 على أنه "ال يمكن أن أحد  مصالح  طالما أن ةنا  خياًرا يأحد  عن المفاوضات".
الايننادل فنني "النهنناد" أحمنند المنندلل، لصننحيف  "فلسننطين"، أمننس: "المطننرو  أمرلكًيننا ودولًيننا تعلننى وقننال 

السلط   الأنازل أك ر"، مبيًننا أن "ةننا  دولن  فني الضنف  الغربين  أسنمى دولن  المسنأوطنين النى ناننب 
ننمت أماًمننا، ولننم يبننق  لنننا أرع نننزعم أنننن ا سنننايم عليهننا تاسننراايل ، مننا ييننني أن الضننف  الغربينن  قنند ق،ضو

 ".1967دول  تفي حدود  
ونبه على أننه فني ظنل "الينناد اعمرلكني" و"ةنذا الضنيف والهنوان اليربني النذل نييشنه، والنذل أهنرول 
منننن خننن ل ةنننذه اعنظمننن  باأنننناه الأطبينننأل منننأل تاسنننراايل "، فنننان منننا ينننراد منننن السنننلط  ةنننو مزلننند منننن 

وبينت لحنم، قنااً : "ال أةنً  وال  1948محألن  سنن  ورفع زلار  أرامنب المرأابن  لفلسنطين ال "الأنازالت".
 سهً  وال نرحب بهذه الزلار  الأي أحمل مشارلأل أصفوي  للاضي  الفلسطيني ".

يأمسننننن   -علنننننى النننننر م منننننن ننننننداءات اعسنننننري والشنننننيب الفلسنننننطيني-وأضننننناى: "ان عبننننناس ال ينننننزال 
 بالمفاوضات والأنسيق اعمني مأل االحأ ل ااسراايلي".

صنننالح  الفلسنننطيني ، أوضنننح أن منننا يحأننناي الينننه الفلسنننطينيون ةنننو "اعننناد  أنننرميم المشنننرو  وبشنننمن الم
الوطني الفلسنطيني"، مبيًننا أننه ال بند أن يانوم علنى "أحرلنر فلسنطين منن بحرةنا النى نهرةنا، وال بند أن 
انا أكون ةنا  اسأراأيني  فلسطيني  موحد  لموانه  ةذا اانرام الصهيوني ضد شيبنا ومادساأنا وأسر 
 داخل السنون الصهيوني ، الذين ةم في ميرك  اعمياء الخاوي  مأل ةذا اليدو والن د الصهيوني".

 17/5/2017، فلسطين أون الين
 

 أبو زهري خالل زيارته مخيم البص بلبنان: حماس مستمرة في المقاومة حتى التحرير .12
وم اعربيناء، خيمن  االعأصنام أرأسنه الاينادل بالحركن  سنامي أبنو زةنرل، ين، زار وفد من حركن  حمناس

 الأضامني  مأل اعسري البواسل، في مخيم البح ننوبي لبنان.
وأكننند أبنننو زةنننرل أن قضننني  اعسنننري ةننني الاضننني  الناميننن  الأننني أنمنننأل الكنننل الفلسنننطيني فننني النننداخل 

 والشأات، مشددًا على ضرور  المشارك  في الفياليات واعنشط  المساند  للاضي  الوطني .
اس سأسأمر في طرلق المااوم  حأى الأحرلر، مشيرًا الى أن الحركن  أننأهس سياسن  أسنر وقال ان حم

 ننود االحأ ل في سبيل أحرلر اعسري الفلسطينيين من سنون االحأ ل.
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كما ندد أبو زةرل الأمكيد على أمس  حرك  حماس بال وابت الفلسطيني  وعلى رأسها حق اليود  النى 
 كخيار لأحرلر اعرع والمادسات. فلسطين، والأمس  بالمااوم 

 ونبه الى ضرور  الأمس  بالوحد  الوطني  الفلسطيني .  
 17/5/2017، غزة، موقع حركة حماس

 
 تريد معالجة قضية الالجئين بإعادة توطينهم  واشنطن بركة: .13

  حذر مم ل حرك  حماس في لبنان علي برك  من م امر  أمرلكي  اسنراايلي: يحيى اليياوبي -بيروت 
كبينننر  أسنننأهدى قضننني  ال نانننين باعأبارةنننا أصنننبحت عابننن  أمنننام عمليننن  "الأسنننوي " منننن ونهننن  نظنننر 

وأشار برك  في الوقت ذاأه، الى أن أمرلكا أرلد أن أيالس الاضي  منن خن ل اعناد  أنوطين  االحأ ل.
أيني  ال ناننين بيينندا عننن ديننارةم اعصننلي  فنني فلسننطين، داعيننا النندول المضننيف  ل ناننين لوضننأل اسننأرا

 مشأرك  لدعم قضي  ال ناين وحق اليود .
وقال برك  لصحيف  "فلسطين"، أمس: "ان الحل اعمرلكي أو ما ييرى بصفا  "الارن" ال أشنمل اقامن  

م"، ميأاندا أن المطنرو  ةنو حكنم ذاأني 1967دول  مسنأال  كاملن  السنياد  علنى اعراضني المحألن  عنام 
 يكون خاضيا ل حأ ل ولنسق أمنيًا ميه. نديد للشيب الفلسطيني بالضف  الغربي 

واعأبر برك  ما سبق أرانيا عن اأفاق أوسلو ومبادر  الأسوي  اليربي  والارارات الدولي ، بهدى أصفي  
 الاضي  الفلسطيني  وأكرلس قو  االحأ ل لكي أصبح نميأل دول المنطا  في خدمأه.

ات لبننان لنم أمننح ال نانين حانوقهم اانسناني  وحول اللنوء الفلسطيني في لبنان، قال برك  ان حكومن
 والمدني  واالنأماعي ، وأنها قامت بمنأل ال ناين من أبس  حاوقهم بذرلي  أنها أرفع الأوطين.

واأهننم منظمنن  الأحرلننر الفلسننطيني  بالأاصننير فنني دورةننا أننناه ال ناننين بينند خرونهننا مننن بيننروت عننام 
وسنلو لنم أيند أهنأم بأفيينل م سسناأها بلبننان، وأن المنظمن  ، مشيرا النى أن المنظمن  بيند اأفناق أ1982

 أصبحت على أرع الواقأل فرعا أابيا للسلط ، وليس مرنيي  لها.
 17/5/2017، فلسطين أون الين

 
 ل أمام محكمة أمريكيةمث  األسير عبد هللا البرغوثي ي   .14

، اعسنير الاسنامي عبند منايو أينار/ 14اسنأنوبت محكمن  أمرلكين  ينوم اعحند الماضني : حمد اليرابيندم
  البر ننو ي، عبننر أانينن  "الفيننديوكونفرنس" فنني قاعنن  محكمنن  االحننأ ل بالانندس؛ بننزعم مسنن وليأه عننن 

 قأل مواطنين أمرلكيين.
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سننناعات، لنننم يأنننناوب خ لهنننا البر نننو ي منننأل المحكمننن  وأسنننال  المحاانننين  5واسنننأمرت المحاكمننن  نحنننو 
بهننا، أو االعأننراى بننالأهم المونهنن  لننه، كمننا أنننه رفننع  اعمرلكننان، وأننم أمنيلهننا بينند رفضننه االعأننراى

 ااقرار باسمه للمحااين.
وأيرع البر و ي، خ ل نلس  المحاكم ، الى االعأداء بالضرب المبر ؛ ليدم أناوبه مأل المحكمن ، 

 قبل أن يأم عزله في زنازلن اليزل االنفرادل بسنن "نلبو ".
االحنأ ل النى أشنويه صنور اعسنري الفلسنطينيين، منن  ةذه المحاكم ، وفي ةنذا الأوقينت، أ كند سنيي

خ ل ألفيق الأهم اليهم، اذا ما علمنا أن محاكم  البر و ي واأهامه باأل مواطنين أمرلكيين، أمأي قبل 
 أسبوعين من زلار  الرايس اعمرلكي دونالد أرامب الى تاسراايل .

 17/5/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 سنوات بالسجون  خمسة: يجب منع بقاء األسير أكثر من حسن سالمة للمقاوماألسير  .15
م بدا في سنون االحأ ل الصنهيوني، رسنال   48ونه اعسير حسن س م  المحكوم : الادس المحأل 

الننننى المااومنننن  الفلسننننطيني  فنننني ذكننننري اعأاالننننه الحادينننن  واليشننننرلن، بسننننن قننننانون يمنننننأل بانننناء اعسننننير 
 سنوات. 5أو  3 الفلسطيني داخل سنون االحأ ل أك ر من

وقننال سنن م  فنني رسننال  لننه مسننرب  مننن السنننون، ونشننرت اعربينناء، "ان ةننذا اليننالم الظننالم ال ننن من 
باوانينه ومياةداأه الأي ما حمأنا يوما، وال أنصفت شيبنا، وال أعادت لنا حاا مسلوبا. ن من بالمااوم  

، ونأمنى عليها ونحن نزء منها أن يسن قانون في لوااحكم   لوااح المااوم ".ح ا
وأضننناى: "يمننننأل باننناء اعسنننير الفلسنننطيني داخنننل السننننون ااسنننراايلي  مننند  أزلننند عنننن  ننن   أو خمنننس 
سنوات مهما كان ال من. ةذا الاانون الذل ن من به، وةو الحل الوحيند لكنل أسنير، وةنو الخن ح لننا 

 أنا".من وس  النحيم، وةو الذل سيحفظ لنا كرامأنا وعزأنا، وسييدنا الى عاا 
ودعا الشيب الفلسطيني لنصر  قضي  اعسري والنفير من أنلها في كل ميدان، وأن ينأفع فني وننه 
االحأ ل بكل ما يمل  من أدوات المااوم ، "ةذا المحأل النذل يسنلب أرضننا وياأنل أبناءننا.. نهنادكم 

 ومااومأكم له حق من حاوقنا لنييت بكرام  وعز ".
 17/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "الشاباك": اعتقلنا خلّية من نابلس .16

عنى أن  أفرادةنا  :نابلس أعلن نهاز "الشابا " ااسراايلي، يوم اعربياء، عن اعأاال خلي  فلسطيني ، اد 
 ةنمات وزر  عبو  ناسف  قرب مسأوطن  "ألون مورله" قرب نابلس. لأنفيذخططوا 
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ونمييهم من سكان مخي م عسكر بنابلس، وضيوا في وحسب بيان الشابا ، فان أفراد الخلي  اعربي ، 
 منأصف شهر أبرلل/ نيسان الماضي عبو  ناسف  قرب مسأوطن  "ألون مورله".

وأشنننار البينننان النننى أن الخليننن  خططنننت لسلسنننل  عملينننات اطننن ق ننننار، وأننننه خننن ل الأحاينننق ميهنننم أنننم 
 أل.الكشف عن مكان لأصنيأل المأفنرات وع ر داخله على أسلح  محلي  الصن

 17/5/2017القدس، القدس، 
 

 ليبرمان: العالقات األمنية مع واشنطن عميقة ومهمة وسوف تستمر .17
ااسراايلي، أفيغدور ليبرمان، ان الي قات اعمني  بين اسراايل  دفا قال وزلر ال: ةاشم حمدان

نها سوى أسأمر.  والواليات المأحد  عميا  وأسهم في قو  اسراايل، وا 
ن ةذه على خلفي  الأاارلر بمن الرايس اعميركي، دونالد أرامب، كشف أمام روسيا ناءت أقوال ليبرما

 ميلومات سرل  حساس  قدمأها اسراايل.
وكأب ليبرمان على حسابه في "أولأر" أن "الي قات اعمني  بين اسراايل وبين حليفأنا الكبري 

ا في قوأنا، ةكذا كانت وةكذا الواليات المأحد  عميا  ومهم  و ير مسبوق  في نطاقها ومساةمأه
 سوى أسأمر". على حد قوله.

 17/5/2017، 48عرب 
 

 يدعو للحذر في نقل المعلومات لواشنطن ةسرائيلياإل مخابراتال في جهاز مسؤول .18
مصدر مس ول في نهاز المخابرات ، أن برةوم نرايسي عن، 18/5/2017، الغد، عّماننشرت 

النظر في  اعاد  الى"يدييوت أحرنوت" ااسراايلي ،  ااسراايلي ، دعا في أصرلحات لصحيف 
واشنطن، على ضوء ما ينشر بمن الرايس اعميركي دونالد أرامب، قد  الىالميلومات الأي يأم نالها 

نال لوزلر الخارني  الروسي ميلومات سرل ، حصل عليها من اسراايل، بشمن أنظيم داعت. خاص  
عن ةذه الميلومات يضأل ناسوسا اسراايليا لدي داعت أحت وأن أاارلر اخبارل  أاول ان الكشف 

 الخطر.
وقالت الصحيف ، انه ليس واضحا بالضب  أل ميلومات نالها الرايس أرامب للوزلر الروسي، أو اذا 
كانت بالفيل ميلومات اسأخباراأي  اسراايلي . وقال المصدر المخابراأي ااسراايلي للصحيف ، "اذا 

هذه الميلومات ولو بطيب  قلب، فان ةذا يشكل خطرا محدقا على مصادر أدلى أرامب بالفيل ب
الميلومات ااسراايلي ، الأي خصصت لها سنوات من النهد من أنل الوصول اليها، فانه ينب 

ذا أص  ينب نالها.اعمرلكان الىاعاد  النظر في أل ميلومات ننالها   ، وا 
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الصحف اليبرل  نالت عن مس ولين ، أن حميأسيد أل، عن 18/5/2017الحياة، لندن، وأضافت 
أمنيين كبار أنهم سيكفون عن نال ميلومات أنميها االسأخبارات ااسراايلي  الى نظيرأها اعميركي ، 

 سار  وزراء الى نفي احأمال أم ر الي قات االسأخباراأي  بين البلدين.
الي قات اعمني  بين اسراايل "، أن "أولأر"وكأب وزلر الدفا  أفيغدور ليبرمان في حسابه على 

وحليفأنا الكبري الواليات المأحد  عميا  ومهم  و ير مسبوق  في حنمها ومساةمأها في قوأنا، ةكذا 
 ."كانت وةكذا سوى أسأمر

لدينا  ا  كبير  بالم سس  االسأخباراأي  اعميركي ، "وقال وزلر ش ون االسأخبارات يسراايل كاأس: 
 ."ي بيننا في موانه  أهديدات ايران وأذرعها وداعت وأأباعه سيأواصل ولأيمقوالأياون االسأخباراأ

اسنننراايل لديها  ا  كامل  بالشراك  "وصر  السنننفير ااسراانننيلي في واشننننطن رون درلنننمر بمن 
 -لي قات اعميركي اسرااينننل أأننننطلأل لأوطيد ا"، مننننضيفًا أن "االسأخباراأننني  مأل الواليات المأننننننحد 

 ."ااسرااينننلي  في السننننوات المننننابل  أحنننت ادار  أننننرامب
 

إلى  بضم الضفة فيها يطالبون عضو بـ"الليكود" يوقعون على عريضة  800"القناة السابعة":  .19
 "إسرائيل"

يل بنيامين بزعام  رايس وزراء اسراا "ليكودال"حزب ، أن ميا عن، 18/5/2017الحياة، لندن، نشرت 
 الىنأنياةو يسأابل الرايس اعميركي دونالد أرامب بيرلض  أحمل مشرو  قانون بضم الضف  الغربي  

 السياد  ااسراايلي  الكامل .
على ةذه اليرلض ، وفاًا لما نشره  "ليكود"من أعضاء مركز حزب  800ووقأل خ ل اعيام الماضي  

بينهم وزراء في حكوم  نأنياةو وأعضاء كنيست، وأهدى  موقأل الانا  السابي  ااسراايلي  أمس، من
مشرو  قانون ينح على البدء في  "ليكود"أبني حزب  الىةذه اليرلض  الأي ينرل الأوقيأل عليها 

 فرع السياد  ااسراايلي  الكامل  على الضف .
لر اليلوم أن بين الوزراء وأعضاء الكنيست الذين وقيوا على ةذه اليرلض  وز  الىوأشار الموقأل 

ااسراايلي اوفير اكونيس وناابه وزلر الخارني  ااسراايلي أسفي حطبولي والوزراء ااسراايليون ايوب 
 قرا، ول اى كيت، وناوا بوكر، ونورلت كورن، وميكي زوةر، ولرون مزوز، ولهودا كيلي ، و يرةم.

 الى "الليكود"د بيطون من حزب وأم ل ةذه اليرلض  دعمًا مباشرًا لمشرو  الاانون الذل أادم به دافي
ط ق الينان للبناء  الكنيست ااسراايلي، للبدء في فرع السياد  ااسراايلي  على مناطق الضف  وا 

 االسأيطاني.
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 واأعضاء اللنن  المركزل  لحزب الليكود في اسراايل، وق ي، أن 17/5/2017القدس، القدس، وذكرت 
 السياد  ااسراايلي  على مسأوطنات الضف  الغربي .يوم اعربياء، على عرلض  أطالب بأطبيق 

موقأل الانا  اليبرل  السابي ، أنه أم أسليم اليرلض  الى رايس اللنن  المركزل  حاييم كاأس، أشار و 
 يوًما عاد نلس  والأصولت على مشرو  الارار. 30حي  سيأارر في  ضون 

 
 "إسرائيل"ه الئحة اتهام في خارج م ضدّ قد  ت  عن أي جندي قضائي ال دفاعالاقتراح قانون بتمويل  .21

من المارر أن أأخذ اللنن  الوزارل  ااسراايلي  للأشرلأل قرارةا، اعحد الاادم، بشمن دعم : ةاشم حمدان
أو عدم دعم اقأرا  قانون يلزم الدول  بأمولل الدفا  الاضااي عن أل نندل، أو نندل مسر  ، أادم 

 بسبب أمر قانوني أصدره أو نفذه. ضده الاح  اأهام في خاري الب د
وبحسب اقأرا  الاانون، فان النندل سيحصل على حماي  قضااي ، وأمولل كامل لمصارلف 
المحكم  من خزلن  الدول ، وبمصادق  لنن  ييينها وزلر اعمن، أضم مم لين من النياب  اليسكرل  

اانون ييأبر أن 'اعمر الاانوني' الذل يشار الى أن ال ووزار  اعمن ووزار  الخارني  ووزار  الاضاء.
 يوفر المساعد  الاضااي  للنندل ةو 'أمر بمونب الاانون وأوامر النيت'.

يذكر أنه بادر الى اقأرا  الاانون كل من عضو الكنيست ماير كوةين من كأل  'يت عأيد'، ودافيد 
 بيأان من كأل  'الليكود'.

 18/5/2017، 48عرب 
 

 ضالعان بقضية الغواصات وستنتهي بلوائح اتهام ون وشيمر يعلون: نتنياهو  .21
ااسراايلي السابق، موشيه ييلون، ان رايس الحكوم  ااسراايلي ،  دفا قال وزلر ال: ب ل ضاةر

بنيامين نأنياةو، ومحاميه دافيد شيمرون، ضاليان في قضي  الغواصات وأن ةذه الاضي  سأنأهي 
يديو في صفحأه في "فيسبو "، يوم اعربياء، قال فيه انه ونشر ييلون ماطأل ف بأونيه لوااح اأهام.

 دفا منأل بنسده صفا  الغواصات وأن المفاوضات حولها اسأ نفت بيد اسأاالأه من منصبه كوزلر لل
وأضاى ييلون أنه أدلى بافاد  كامل  في الشرط  حول ةذه الاضي   وأم اسأبداله بمفيغدور ليبرمان.
 اديم لوااح اأهام في اطارةا.  وأنه على قناع  بمنه سيأم أ

وقال ييلون أمس ان ال ش  لديه في أن نأنياةو وشيمرون ضاليان في قضي  الغواصات، وأن "كل 
مسمل  الاطأل البحرل  وحوع بناء السفن اعلماني ةي قضي  ملو  ، أضطلأل فيها مصالح ليست في 

ذا لم يأم أاديم الاح  اأهام فانني س  مشن حمل  عام  وسمرول كل شيء".مصلح  دول  اسراايل. وا 
 17/5/2017، 48عرب 
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  من فتح والسلطة تحاول إفشال إضراب األسرى  أطراففدوى البرغوثي:  .22
اأهمت المحامي  فدوي البر و ي، زون  اعسير مروان البر و ي، أطرافًا داخل حرك  "فأح" : رام   

 ري المضربين عن الطيام داخل السنون.والسلط  الفلسطيني  بمحاول  افشال الخطو  النضالي  لألس
، أنها علمت بأحر كات سياسي  اعربياءوأك دت زون  اعسير البر و ي في أصرلحات صحفي ، يوم 

 انهاع ااضراب و"بشكل عانل".
وأشارت البر و ي الى أن الوضأل وصل لمرحل  الغليان، وقالت: "ان كل المحاوالت الأي أنرل من 

فشال اضراب اعسري الذل ياوده البر و ي، سأفشل أمام اراد  وأحد ل أسفل وفوق الطاول ، ا
روا خوع ميرك  النضال مأل المحأل بمميااهم الخاوي ".  وصمود ة الء اعسري، الذين قر 

وأضافت، "محاوالت أطراى من حرك  فأح والسلط  افشال ااضراب بدأت من خ ل نشر وأبن ي 
نراء أحر كات واأصاالت مأل االحأ ل للضغ  على الروايات "ااسراايلي " ضد اعسر  ي المضربين، وا 
 اعسري المضربين لف  اضرابهم".

وشد دت البر و ي على أن اعسري بحان  لكل الدعم المحلي واليربي والدولي والحاوقي واانساني، 
يااى خطوأهم النضالي   وليس انراء الأحالفات واللااءات السرل  لخفع الرو  المينوي  لألسري، وا 

 السأياد  حاوقهم اليادل .
 17/5/2017، الين أون فلسطين 

 
 الحركة اإلسالميةفي  رائد صالح يتهم االحتالل بتلفيق اتهامات لنشطاء .23

اأهم رايس الحرك  ااس مي  داخل الخ  اعخضر الشيخ رااد ص   أنهز  المخابرات ااسراايلي  
ن أل  اعنهز  في بيان عن اعأاال خلي  مزعوم  أخط  بألفيق اأهامات لنشطاء في حركأه بيد اع 

 لشن ةنمات.
وقال الشيخ ص   ان المخابرات ااسراايلي  أحاول الصاق روايات مصطني ، ميأبرا بيانها أافها ال 

 يسأحق الرد، وأنه محاول  اخفاء فضااح االحأ ل الك ير ، وفق أيبيره.
شمالي  المحظور  اسراايليا الى أن االعأااالت طالت أك ر وأشار زعيم الحرك  ااس مي  تالننا  ال

 من عشرلن ميروفين بدعمهم للمسند اعقصى والذود عنه.
وقال مدير مكأب النزلر  وليد اليمرل ان رد الشيخ ص   يوضح أن ةنا  ع مات اسأفهام ك ير  

يد أن كانت فرضت أيأيما حول حايا  االأهامات وصدق الرواي  ااسراايلي ، وال سيما أنها ناءت ب
 على الميلومات وم حا  نشطاء في الداخل.
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وأوضح أن الهدى من البيان ااسراايلي ربما ةو شل حرك  الناشطين حأى لو كانت في اععمال 
اانساني  وال سيما مأل قدوم شهر رمضان، وكذل  ا بات أنها أخرنت الحرك  ااس مي  خاري 

ن كان خدماأيا أحت لوااها.الاانون، وأنها لن أسمح بمل   نشا  وا 
 17/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 أسرى محررون في الخارج يطلقون حملة لمناصرة األسرى المضربين عن الطعام   .24

أعلن منموع  من اعسري الفلسطينيين المحررلن وكوادر في حرك  فأح بالخاري، يوم : رام  
بينوان"  ااسراايلي المضربين عن الطيام في السنون  اعربياء عن اط ق حمل  لمناصر  اعسري 

  اني  من صلواأ ". 33اعسري  أع و 
وقال أحمد سهيل نااب السفير الفلسطيني في اليونان ان الحمل  أهدى الى مخاطب  شيوب دول 

اذا ما أواصل  33في اليوم الن اضرابهماليالم كاف  للوقوى الى نانب اعسري الفلسطينيين خ ل 
 اني  عند الساع  ال اني  بيد الظهر حسب الأوقيت المحلي  33ضراب وذل  من خ ل الوقوى اا

 الصلوات والأونه بالدعاء هلل عز ونل. اقام لكل دول  ومن  م 
وأشار سهيل الى أنه بدأ وزم  ه اعسري المحررون وبخاص  الياملون في السفارات والانصليات 

مناصرلن وم لدين للاضي  الفلسطيني  في مخألف دول اليالم لأنظيم الفلسطيني  في الخاري بمخاطب  
 ةذه الفيالي  الهادف  الى أشكيل ضغ  على الحكوم  ااسراايلي  لدفيها الى ألبي  مطالب اعسري.

 17/5/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 على شاب من الخليل  عاما   25تحكم بالسجن  إسرائيليةمحكمة  .25
حكمت محكم  عسكرل  اسراايلي ، مساء اليوم اعربياء، بالسنن : أرنم  خاص  -لادس" "ا -رام  

عاما  من الخليل بدعوي أنفيذه عملي  طين  19عاما  على الشاب عماد الدين أيسير الطرد  ت 25ت
في رلشيون لأسيون ننوب أل أبيب ما أدي اصاب   2015في شهر نوفمبر/ أشرلن ال اني من عام 

 ليين.اسرااي 4
ألف شيكل  220وحسب موقأل الانا  اليبرل  السابي ، فان الحكم يشمل دفأل أيويضات مالي  بمبلغ 

ألف شيكل كغرام  منها أيويع لصاحب المأنر وللممألكات اليام   15للسراايليين المصابين، و
 الأي أضررت نراء اليملي .

 محاوالت بالاأل وحياز  سكين. أربألت وونهت له النياب  اليسكرل  ااسراايلي  الاح  اأهام أضمن
 17/5/2017القدس، القدس، 
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 االحتالل يجمع كل األسرى المضربين بثالثة سجون قريبة من المستشفيات: قراقع .26
قال رايس ةيا  ش ون اعسري والمحررلن عيسى قراقأل ان مصلح  سنون االحأ ل : رام   

ري المضربين عن الطيام، الى سنون تبار السبأل، ااسراايلي نالت مساء يوم اعربياء، كاف  اعس
 وشط ، والرمل   لاربها من المسأشفيات.

وذكر قراقأل أن ةذه الخطو  أشير الى خطور  الوضأل الصحي لألسري المضربين عن الطيام لليوم 
 على الأوالي، وأحسبا لحصول أطورات مفانا  على حالأهم. 31الن

دار  مصلحوحما    السنون، المس ولي  كامل  عن حيا  اعسري، الذين أصيب ل سلطات االحأ ل وا 
 ى "المسأشفيات الميداني ".م، ونري نالهم الى ما يسا ماءبيضهم بنزلف داخلي وحاالت 

 17/5/2017، الين أون فلسطين 
 

 هيئة شؤون األسرى لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية .27
حررلن في فلسطين عيسى قراقأل اللنن  الوطني  دعا رايس ةيا  ش ون اعسري والم:  ز 

أاديم احال  فورل  ب اح  اأهام ضد وزلر "تالفلسطيني   اليليا لمأابي  المحكم  الننااي  الدولي ، الى 
 ."اعمن الداخلي ااسراايلي نلياد أردان

الاأل منذ أأضمن ال اح  أهديده اعسري الفلسطينيين المضربين عن الطيام ب"وطالب قراقأل بمن 
بداي  ااضراب، واأخاذ انراءات وحشي  وقميي  في حاهم أشكل أهديدًا وخطرًا على حياأهم 
وصحأهم، وعدم الأزامه الميايير الدولي  واانساني  في الأيامل مأل اعسري المضربين من خ ل 

نهاكهم قصدًا من خ ل عمليات نال أيسفي  مسأمر  ومأواصل ،  زنهم في زنازلن عزل سيا  ندًا، وا 
 ."وحرمانهم من زلارات اعةالي والمحامين

اذاللهم في "، و "االعأداء على اعسري المضربين"كما طالب بمن أأضمن ال اح  اأهام أردان بن 
شكل مسأمر، والضغ  عليهم نفسيًا، وأنرلدةم من م بسهم وحاناأهم الشخصي  وأزولر الحاااق 

د تعضو اللنن  المركزل  لحرك  فأح النااب اعسير  مروان وااساء  الشخصي  بالاذى والأشهير ض
 ."البر و ي، والأهديد بأغذي  المضربين قسرلاً 

 18/5/2017الحياة، لندن، 
 

 تضامنا مع األسرى تظاهرات في مدن الضفة وغزة  .28
أ لات المنموعات الشبابي  طرلق قلنديا من كل االأناةات حأى الطرق  :فادل أبو سيدي –رام   

الفرعي  في المخيم والكسارات أيضا، وكذل  مدخل مخيم اعميرل ومخيم النلزون ومدخل الضاحي  
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الم دل الى سردا، وطرلق نسر عطار  بيرزلت وطرلق بيت رلما ودير  سان  وسلواد وعين سينيا 
 ولبرود وحانز اعنفاق وطرلق بيت ايل شهد أزم  خانا .

الواصل بين شمال  رب الادس ورام   ومسأوطن   لق مأضامنون الطرلق أحت النسر أ كما 
عطروت عند الناط  اليسكرل  الأابي  ل حأ ل مباشر  أمام حرك  عمال المسأوطنات، فيما قامت 

بمطارد  المأضامنين. وفوي شمال  ااسراايليقوات ما يسمى بحرس الحدود في نيت االحأ ل 
 صل طولكرم عن مدين  نابلس.لرايسي الذل يفا لق الطرلق الضف  الغربي  أ، 

الخروي الى الشوار  وا   ق الطرقات الرايسي  بين باعسري أمأي ةذه الأحركات بيد أن طالب 
 المسأوطنون في الضف  الغربي . يسلكهاالمدن، وأحديدًا أل  الأي 

ن وكشفت ال لنن  ااع مي  اضراب الحرل  والكرام  المنب ا  عن ةيا  ش ون اعسري والمحررل
أسيرًا مضربًا فا  من  39ونادل اعسير الفلسطيني، أن مصلح  سنون االحأ ل سمحت بزلار  

بدأوا ااضراب قبل شهر. وأوضحت أن مصلح  سنون االحأ ل وضيت اليديد  1500أصل قراب  
مأل من اليراقيل أمام زلار  المحامين لألسري المضربين منذ بداي  ااضراب بالمنأل الاطيي من الل ااء 

للضراب وذل  خ فًا لما أ،قر  في الماضي كحاوق أساسي  لألسري  17اعسري حأى اليوم 
 وللمضربين منهم.

 18/5/2017، لندن، القدس العربي
 

 المساندة لإلضراب  أسير م ضرب يهاجم تقاعس الفعاليات .29
خل السنون ةانم أحد اعسري المضربين عن الطيام في أسرلب من دا :فادل أبو سيدي –رام   

الفياليات الفلسطيني  المساند  للضراب، على اعأبار أنها ليست بمسأوي ااضراب وال الخطر 
وأن أخذلنا قيادات  وااس ميأوقينا أن أخذلنا فصاال اليمل الوطني "المحدق بحيا  اعسري. وقال 

انأظروا خبر "ى . وأضا"السلط  الفلسطيني ، لكن ما أينبنا منه أن يخذلنا الشار  الفلسطيني
 ."اسأشهادنا، خ ل الساعات الاادم  بيد أن أوقف شرب الماء

ينب على الشباب واعحرار أن يأواندوا في كاف  ناا  الأماس مأل اليدو المنرم في "وخأم بالاول 
الضف  و ز  والادس وأن ال نأر  الميدان حأى أسأنيب ادار  السنون لمطالب اعسري اعبطال 

 ."لطيام، فالميدان ينأظر الرنال واعبطالالمضربين عن ا
 18/5/2017، لندن، القدس العربي
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 حمالت إسرائيلية مكثفة في الضفة الغربية تتسبب في إصابات واعتقاالت وعمليات هدم .31
حامد، من بلد  سلواد  ابراةيمأعلنت سلطات االحأ ل ااسراايلي أن قواأها اعأالت الشاب : رام  

 بيد أن أصابأه برصاح مسأوطن. شمال رام  ،
وكانت موانهات قد اندليت في البلد  الأي يحاصرةا االحأ ل، أضامًنا مأل اعسري الفلسطينيين في 
سنون االحأ ل. وأصيب في الموانهات عشرات النساء واعطفال بحال  اخأناق نراء قنابل الغاز 

 .المسيل للدمو  الأي أطلاأها قوات االحأ ل ااسراايلي
في  ضون ذل  ةدمت قوات االحأ ل ااسراايلي الندران الداخلي  لمنزل أحد الفلسطينيين في حار  
مسلم، في قرل  كرلس   رب بلد  دورا ننوب محافظ  الخليل، بيد محاصرأه لساعات، واعأالت شابا 

ن الداخلي  من بلد  بني نييم شرقا. وحسب مصادر أمني  فلسطيني  فان قوات االحأ ل ةدمت الندرا
لمنزل رزق رنب، بيد محاصرأه لساعات، واحأناز نميأل قاطنيه، وقامت باالسأي ء على ةواأفهم 

واعأالت قوات االحأ ل أيضا الشاب صهيب عبد  الخلوي ، للحيلول  دون أواصلهم مأل الخاري.
 الحميد أبو نارور، بيد دةم منزله في بلد  بني نييم.

 18/5/2017، لندن، القدس العربي
 

 واحتجاجات ضد تقاعس المنظمات الدولية… تحذيرات من استشهاد أسرى مضربين .31
أكد مركز أسري فلسطين للدراسات، مأل انأياز اعسري الفلسطينيين المضربين عن الطيام   ز :

أك ر من أل وقت، فيما  "باأت مأوقيه وقرلب "شهرةم اعول، أن امكاني  اسأشهاد أحدةم أو أك ر 
خر مخأح بالدفا  عن اعسري المنظمات الدولي  بما فيها الصليب اعحمر، ودعاةا انأاد مركز آ

 للايام بوانبها لحماي  اعسري المضربين.
وقال رلاع اعشار، الناطق ااع مي للمركز في أصرلح، ان اليشرات من اعسري المضربين 

ن االحأ ل ر م ذل  يرفع نالهم"دخلوا في مرحل  الخطر الشديد" الى مسأشفيات خارني   ، وا 
 للمأابي  الصحي .

 ير ميني بمصير "وأشار الى أن االحأ ل يحاول أن يرسل رسال  بيد شهر من ااضراب، بمنه 
نهاكهم لوقف ااضراب "اعسري، وأنه ال ييبم بأدةور أوضاعهم الصحي  ، بهدى الضغ  عليهم وا 

عروع يادمها االحأ ل، انهاء ااضراب  المفأو  دون ألبيه مطالبهم، أو على اع لب الابول بمل
 حأى لو لم ألب الحد اعدنى من حاوقهم.
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وفي السياق طالب مركز اعسري، وةو مركز آخر مخأح في مأابي  ش ون اعسري والميأالين 
داخل السنون ااسراايلي ، الم سسات الدولي  وخاص  الصليب اعحمر الدولي، ومنلس حاوق 

 ."حأ ل لليمل بمونب االأفاقيات الدولي الزام اال"اانسان بن 
نساني "وأكد أن كل مطالب اعسري  على اليالم أن يدفأل باأناه "، وقال في بيان نديد له "أساسي  وا 

 ."أطبياها والضغ  على االحأ ل للموافا  عليها
أحمل يشكل حال  اخأبار حاياي  للم سسات الدولي ، الأي ينب أن أ"كما أكد أن اضراب اعسري 

. ودعاةا "مس ولياأها اأناه الاضايا اانساني  ووقت اعزمات، بحيادي  ونزاة  ودون انحياز لطرى
عليها أن أحمي "عن أكون فاعل  وضا ط  لحماي  الضحايا في الحروب والنزاعات الدولي . وقال 

 ."ناالأفاقيات الدولي ، وألزم الخارنين عن الاانون الدولي واالأفاقيات من الميأدي
 18/5/2017، لندن، القدس العربي

 
 غزة تعاني نقصا  في الدواء والكهرباءالفلسطينية:  وزارة الصحة .32

أكدت وزار  الصح  في قطا   ز ، أمس، أن الخدمات الصحي  في مشافيها أشهد : وكاالت –  ز 
أن  عن أزم  مرحل  عصيب  نراء الأرانأل الخطير في اعدوي  والمسأهلكات، وبسبب أزم  الوقود النا

 الكهرباء.
ان خدماأنا الصحي  في قطا   ز  أشهد "وقال الناطق باسم وزار  الصح  الطبيب أشرى الادر ، 

مرحل  عصيب  نراء الأرانأل الخطير في ماوماأها اعساسي  من اعدوي  والمسأهلكات الطبي  وحليب 
 ."اعطفال والوقود

 18/5/2017، الشارقة، الخليج
 

  2017/ أبريل مولود جديد بغزة خالل نيسان 3,600الفلسطينية:  وزارة الداخلية .33
مولودا نديدا، بميدل  602أالى و     شهد قطا   ز ، خ ل شهر نيسان الماضي  : ميا - ز 

حال  أبليغ عن وفا  خ ل الشهر  296مولودا يوميا، بالماابل سنلت مكاأب اعحوال المدني   120
 ميا.حاالت وفا  يو 10ذاأه بواقأل 

من مواليد  %51وأظهرت احصااي  صادر  عن اادار  اليام  لألحوال المدني  بوزار  الداخلي  بغز  أن 
 مولودا. 1,782انا  بواقأل  %49مولودا نديدا، ماابل  1,820نيسان ذكور، بواقأل 

 17/5/2017، وكالة معا  اإلخبارية
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 "كول باريسلتعديل بروتو "يدعو  "األردني الفلسطينياألعمال "ملتقى  .34
الحكوم  لضرور  أيديل وأنميد بروأوكول بارلس  اعردنيالفلسطيني  اععمالدعا ملأاى  -عمان

 بسهول  ودون أي  عراقيل.  الفلسطيني السوق  الى اعردني الأنارل بهدى زلاد  الصادرات 
ادل بين زلاد  الأب ان أمسالملأاى ط ل البو خ ل م أمر صحافي عاد  ادار وقال رايس منلس 

وفلسطين مرأبط  بأيديل بروأوكول بارلس الذل يأضمن شروطا وبنودا أمنح دول  االحأ ل  اعردن
 .الفلسطينيالأحكم والسيطر  على االقأصاد 

من قدر  االقأصاد الفلسطيني على النمو كونه نيل الأبادل  1994وحد  بروأوكول بارلس االقأصادل 
 .اعولىبالدرن   ااسراايلياالحأ ل الأنارل محصورا بين فلسطين ودول  

ولنظم اأفاق بارلس اسأيراد البضااأل الأي يحأانها الفلسطينيون، وخصوًصا اعردني  والمصرل ، 
 أنويفرع شروًطا على انسياب حرك  البضااأل من أل  الدول الى السوق الفلسطيني. وبين البو 

المسأهلكين،  أذواقخصوصا وانها ألبي  ني اعردالسوق الفلسطيني  مأيطش  للأيامل مأل المنأنات 
مشددا على أةمي  اأخاذ انراءات عانل  بهذا الشمن في ظل أرانأل انمالي الصادرات الوطني ، 

 السيما الى اليراق وسورل .
 18/5/2017الغد، عّمان، 

 
 "إيالن بابي " لـ"إسرائيلعشر خرافات عن كتاب " .35

صرا ، والفهم الحاياي و ير المأحيز للماضي يمكن الأارلخ يكمن في قلب كل : عرع/ أمل عيسى
أن يوفر الس م، وعلى النايع من ذل ؛ فان أشويه الأارلخ أو الأ عب به لن ي دل اال الى  رس 

 الفأن  وحصد الكار  .
والصرا  الفلسطيني ااسراايلي م ال حي على ذل ، فالأضليل الأارلخي والأشويه المأيمد حأى لما 

ي الارلب؛ ال يمكن أن ياود اال الى أيزلز الامأل وحماي  االحأ ل والنظام حد  في الماض
 االسأيمارل، وليب الدور المهم في ادام  الصرا .

أحول عشر  فصول   -خرافات الماضي وخرافات الحاضر  م الأطلأل للمسأابل-عبر      أنزاء 
دم الم رخ ااسراايلي اي ن بابي في وخاأم  عن اسراايل االسأيمارل  في الارن الواحد واليشرلن؛ يا
 كأابه "عشر خرافات حول اسراايل" ردا ودحضا لأل  اعساطير.

 17/5/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 "حماس" في األدب الروسي عبر رواية للمستشرق "بروخانوف"  .36
اي  دخلت  ز  وحرك  المااوم  ااس مي  "حماس" اعدب الروسي الحدي ، من خ ل رو : موسكو

 لألديب الروسي الميروى "الكساندر بروخانوى"، م لف رواي  "المسأشرق".
وأحكي الرواي  قص  رنل اسأخبارات روسي، مكلف بمهم  خارني  قادأه ليدد من دول الشرق،  

ومصر، الى أن وصل الى قطا   ز ، الذل دخل اليه عبر اعنفاق،   منها اليراق ولبنان وسورل
 شهيد عز الدين الاسام.والأاى فيه بكأااب ال

"بروخانوى"، من خ ل روايأه؛ أعطى للاارئ الروسي صور  ميبر  عن ميانا  قطا   ز  من ناحي ، 
ولحنم صمود أةلها في ونه االحأ ل ااسراايلي من ناحي  أخري، مأل الأطرق للحاااق الأارلخي  

 الأي أرب  أةالي فلسطين بمرضهم.
مناسب  عن اعنابه بصمود  ز  الأي زارةا في اطار نهود كسر  وقد عبر "بروخانوى" في أك ر من

 الحصار عن قطا   ز .  
 17/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ع مع كيان يقتل أهلنا في فلسطينطبّ  لن ت   البرلمانية: وفودنا األردني النوابمجلس  .37
رلمانينن  الأنني ينأنندبها المنلننس أكنندت اعماننن  اليامنن  فنني منلننس النننواب أن الوفننود الب :تبأننرا -عمننان 

لأم يلننه فنني المنن أمرات والمحافننل الدولينن  المخألفنن ، لننن أطبننأل مننأل كيننان  مننا زال ياأننل ويشننرد أةلنننا فنني 
 فلسطين، وييأدل على مادساأها ااس مي  والمسيحي  في الادس المحأل .

ر اليننام للنميينن  وقالننت فنني أصننرلح لهننا يننوم اعربينناء ان مشننارك  وفنند نيننابي فنني انأماعننات المنن أم
البرلمانيننن  ل أحننناد منننن أننننل المأوسننن  والنننذل اخأنننأم أعمالنننه مننن خرًا فننني ايطالينننا، ال أينننني بنننمل شنننكل 

وأكدت أن الموقف النيابي  الأطبيأل مأل الكيان، لمنرد أواند أعضاء من الكنيست في أعمال الم أمر.
رةابننه بحننق الشننيب  الفلسننطيني، مننن محنناوالت واضننح باسننأمرار بضننرور  أيرلنن  ممارسننات االحننأ ل وا 

 الأهولد المسأمر  ومصادر  اعراضي وبناء المسأوطنات والأيدل على المادسات.
وقالت ان محاوالت الأصيد والأشكي  بالمواقف اعردني  ومنهنا البرلمانين  لنن أنطلني علنى أحند، منذكر  

فننع راننيس منلننس بمواقننف برلمانينن  عنند  رفننع خ لهننا البرلمننان الأطبيننأل مننأل الكيننان، كننان آخرةننا ر 
النننواب المهننندس عنناطف الطراوننن  أونيننه النندعو  للكيننان للمشننارك  فنني أعمننال قمنن  المنأنندي اليننالمي 

 للنساء في البرلمانات الدولي الذل انياد في اعردن اليام الماضي.
  18/5/2017، الغد، عّمان

 



 
 
 
 

 

 23 ص             4292 العدد:        5/18/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 الصفدي حول القدس مرفوضة تصريحاتكتلة اإلصالح:  .38
 لنيابي  أصرلحات وزلر الخارني  أيمن الصفدل أناه الادس الشرلف.اسأنكرت كأل  ااص   ا

وقالت الكأل  في بيان صحافي اليوم أنها أرفع ةنذه الأصنرلحات وأ كند أن الاندس كنل الاندس وحند  
وأن النيت اليربي اعردني حارب الصهاين  فني كنل الاندس وروت دمناء شنهدااه كنل  أأنزأ،واحد  ال 

ات وزلننر الخارنينن   يننر مسننبوق  فنني السياسنن  اعردنينن ، وأخننالف مننا عهننده أرابهننا. وبينننت ان أصننرلح
 فيهنا،الصنهيوني لهنا ووننوده  االحنأ لاعردن الرسمي والشيبي من موقف أناه وحد  الادس ورفنع 

كما أأناقع ةذه الأصرلحات مأل حايا  السياد  والرعاي  اعردنين  علنى اعوقناى ااسن مي  فني كامنل 
 الادس وعلى رأسها المسند اعقصى المبار .

وأضافت أن أنزا  الادس شرقي  و ربي  كما ورد على لسان وزلر الخارني  منزلق خطير يأماةى مأل 
وةنننو يأسنننق منننأل  ولابولنننه،لنننه  ولهيننن ها النننى الاننندس موقنننف اادار  اعمرلكيننن  بخصنننوح نانننل سنننفارأ

 فيها.المخططات الصهيوني  الأي أحا  ضد المدين  والونود اليربي ااس مي 
 17/5/2017السبيل، عّمان، 

 

 يستقبل رؤساء قبائل أردنيين ويحدثهم عن القرآن و"ألف ليلة وليلة" "إسرائيل"رئيس  .39
ايل ر وفنننين رلفلنننين أمنننس بينننع ر سننناء اليشننناار فننني ودينننأل عنننواود : اسنننأابل رانننيس اسنننرا -الناصنننر  

اعردن ممننن ياومننون بزلننار  للننب د لخمسنن  أيننام، مننن أنننل الأيننرى عننن قننرب علننى ااسننراايليين. وقننال 
بيان صادر عن ديوان رلفلين انه على اع لبي  اليربي  في المنطا  أن أند الااسنم المشنأر  بنين كنل 

يهم كينف بنادر والنده لأرنمن  الانرآن الكنرلم لليبرلن  ولكأناب اعطراى، موضحا أنه اسأذكر على مسنام
 "ألف ليل  وليل ".

وادعى البيان أن المشاركين في الوفد يم ل ون عد  قباال في اعردن منن منطان  اربند والزرقناء وعمنان، 
وأنهننم يطليننون علننى أشننكيل  واسنني  مننن ااسننراايليين "لأيميننق الميرفنن  بننين الشننيوب". وقننال البيننان ان 

عننام كانننت أننرأب  بي قننات طيبنن  مننأل اليننرب فنني  200عاالنن  الننرايس رلفلننين المايمنن  فنني الانندس منننذ 
الب د خاص  البدو الذين أيلم منهم الك ير. وأضاى أن رلفلين أشاد بالرواب  المخضرم  بين المملك  

 اعردني  الهاشمي  واليهود في اسراايل. 
خ اعردنيين الذين لم أرد أسما ةم في البيان الرايس على وحسب البيان فان الرايس رلفلين شكر الشيو 

حفنناو  االسننأابال، وقننالوا "نانننا مننن بنن د بطننل السنن م الياةننل اعردننني الراحننل الملنن  حسننين ومننن بنن د 
السنن م والأفنناةم والأينناون واليطنناء والأسننامح". كمننا قننال شننيوخ الابااننل اعردنيننون ممننن رافاهننم بالزلننار  

اسراايلي ، بحسب البيان، انهم نا وا من أنل أطبيق مسير  الس م ولخدمن  الايناد  موظفو الخارني  ا
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الهاشننمي ، ونحننن ناننول السنن م لكننل مننن يأحنند  مينننا. وأننابيوا "أمألنننا اآلمننال بننمن السنن م سننييم كننل 
 المنطا  كي يييت النميأل بس م وسكين ".

  18/5/2017، القدس العربي، لندن

 

 اتحاد معلمي فلسطين متكر "فلسطين النيابية"  .41
اأحناد الميلمنين الفلسنطيني فنر  الاندس  أعضناءكرمت لنن  فلسطين النيابي  عددًا من  :تبأرا -عمان 

رانيس اللننن  الناانب يحينى السنيود، خن ل االنأمنا ، النذل حضنره  كندوأ .أمنسخ ل انأمنا  عادأنه 
لسطيني فر  الادس عيسنى قطنامين باسل فرلحات ورايس اأحاد الميلمين الف اعردنييننايب الميلمين 

 اعسننري فنني فلسننطين خاصنن  فيمننا يأيلننق بموضننو   اعشننااءنانننب  الننىلنننن  فلسننطين أاننف دومننا  أن
 ااننننننراءات أن الننننى النظنننننر الخاوينننن ، الفأنننناً  اعميننننناءالننننذين ياننننارعون االحنننننأ ل ااسننننراايلي بميركنننن  

 .اانسانا  بحاوق أأنافى مأل االأفاقيات الدولي  المأيل اعسري بحق  ااسراايلي 
نسننأذكر فنني ةننذا الماننام شننهداءنا فنني فلسننطين الننذين ضننحوا بنندمااهم الزكينن   اننننابنندوره قننال فرلحننات "

 ونحيي كل الفلسطينيين الذين يأصدون بصدورةم للرصاح".
 18/5/2017، الدستور، عّمان

 

 حماس تهنئ هنية بانتخابه رئيسا  لحركة الحريري  لبنان: بهية .41
ب السياسنني لحركنن  حمنناس اسننماعيل ةنينن ، اأصنناال ةاأفيننا مننن النااننب فنني البرلمننان ألاننى راننيس المكأنن

 اللبناني بهي  الحرلرل مهنا  اياه بانأخابه رايسًا للمكأب السياسي للحرك ، مأمني  له الأوفيق.
وأمنت الحرلرل أن يكون ةذا االنأخاب فاأح  خير على الشيب الفلسطيني وييطني زخمنا للمصنالح  

قامن  دولأنه المسنأال  والوحد  ا لفلسطيني  بما يحاق أطلياأه في احااق قضيأه اليادل  وأحرلر أرضه وا 
مياننننه فننني اعأداءاأننننه  وعاصنننمأها الاننندس ليأنننوي بننننذل  نضننناالأه فننني موانهننن  االحننننأ ل ااسنننراايلي وا 

 وممارساأه ومحاوالأه الداام  لأهولد اعرع والمادسات في فلسطين.
 17/5/2017موقع حركة حماس، 

 
 مليون دوالر 12 يوقع عقود لمشاريع جديدة في قطاع غزة بـ السفير القطري  .42

وصل السفير محمند اسنماعيل اليمنادل رانيس اللننن  الاطرلن    ز  ن مصيب اافرنني ومحمد نمال:
 اعاد  اعمار قطا   ز ، الى الاطا  عبر ميبر بيت حانون شمال الاطا .
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ز ، أن اليمننادل سننيوقأل عاننود مشننارلأل ندينند  بأكلفنن  انمالينن  وأعلنننت اللنننن  الاطرلنن  اعنناد  اعمننار  نن
وقالت اللنن  الاطرل ، في بيان "ان أةم المشنارلأل النديند  المانرر  مليون دوالر أمرلكي. 12أبلغ نحو 

 عمارات سكني  في المرحل  ال ال   من مدين  الشيخ حمد السكني ". 7أوقيأل عاودةا، انشاء 
 17/5/2017الشرق، الدوحة، 

 

 إلى أكثر من عشرة ماليين دوالر التجارة البينية": توقع بنمو إسرائيل"وفد اقتصادي تركي يزور  .43
من رنال اععمال، منن  120أك ر من  الوفد ويضم   ،اسراايل اقأصادل أركي: وصل وفد يحيى دبوق 

والغنذاء بينهم مصد رون ومديرون عامون لشركات أركي  كبنري، فني منناالت الطاقن  والبنناء والطينران 
والزراع ، اعمر الذل يشير، كما ي كد ااع م اليبرل، أيزلنز الي قنات االقأصنادي  والسياسني ، علنى 

 نحو مأزايد.
راننيس الوفنند الأركنني محمنند بيننوكيكس، الننذل يننرأس منلننس المصنند رلن فنني بنن ده، الننى مضنناعف  ودعننا 

سراايل، في خ ل فأر  زمني  ال أ فني  النظنر أناوز خمس سنوات، الفأاً حنم الأبادل الأنارل لأركيا وا 
حننندي  منننأل صنننحيف  "نينننروزاليم بوسنننت" ااسنننراايلي ، النننى أن  "الوقنننت حنننان لأغيينننر أصنننور المنننواطنين 
ااسراايليين أناه اعأرا ، وكذل  اعأرا  أناه ااسراايليين". وأعرب عن  اأه بنمن الأننار  البينين  بنين 

مليننارات دوالر فنني  10ر كمننا ةنني اليننوم، الننى أك ننر مننن مليننارات دوال 3.9البلنندين يمكننن أن أنمننو مننن 
د علنننى أن أيزلنننز الي قنننات بنننين رننننال اععمنننال ااسنننراايليين  خننن ل السننننوات الخمنننس المابلننن . وشننند 

 بالسوق الأنارل  وحسب، بل أيضًا بالي قات السياسي ، وعلى نحو مأزايد. ايناباواعأرا ، ال ي  ر 
وازا  نشنر ميطينات اقأصنادي  اسنراايلي ، أشنير النى أننه فني الربنأل اعول زلار  الوفد الأركني أنمأي فني من

فنننني المانننن ، فيمننننا ارأفيننننت  20مننننن اليننننام النننننارل، ارأفيننننت الصننننادرات الأركينننن  الننننى اسننننراايل بنسننننب  
 في الما . 45الصادرات ااسراايلي  الى أركيا بنسب  

   18/5/2017، األخبار، بيروت
 

 في غزة مأساوي وبحاجة لحلول سياسية لتحسين ظروف الحياة  الوضع  :األونروامدير عمليات  .44
عبد الهادل عوكل: وصف مندير عملينات "اعوننروا" فني قطنا   نز  بنو شنا ، الينوم اعربيناء،  – ز  

اعوضا  في الاطا  بالممساوي ، موضحًا أن اعزمات الأي يييشها الاطا  بحان  الى حلول سياسي  
و شننا  خنن ل منن أمر صننحفي عاننده فنني ماننر اعونننروا بغننز ، أفنناقم وعننزا بنن لأحسننين ظننروى السننكان.

 الوضأل اانساني الى أزمات الكهرباء والمياه، وأاليح رواأب الموظفين.
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مننن سننكان الاطننا  بنناأوا  %80وأشننار الننى أن الأاننارلر الأنني أصنندرأها اعمننم المأحنند  سنناباًا ذكننرت أن 
 دولي  من أنل الييت.ييأمدون، بسبب الفار والبطال ، على المساعدات ال

من نه  أخري، أوضح بو شا  أن اسأمرار أوقف محط  أوليد الكهرباء الوحيند  فني قطنا   نز  عنن 
اليمننل بشننكل كامننل، أدخننل الاطننا  فنني أزمنن  كهربنناء ندينند ، بحينن  يغننرق الاطننا  فنني الظنن م لننيً ، 

 اعمر الذل ي  ر على حيا  السكان وخاص  الطلب  بشكل رايسي.
الى أن أزم  الكهرباء انيكسنت سنلبيًا علنى قطاعنات أخنري، حين  أدت النى ظهنور أزمن   النظرولفت 

 في ألو  مياه البحر نظرًا لأحولل ضخ المياه اليادم   ير الميالن  الى البحر.
 17/5/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 ط البراق إسرائيلي: يجب نقل السفارة إلى القدس... وحائالمندوبة األمريكية في األمم المتحدة .45

قالت مندوب  الواليات المأحد  في اعمم المأحد ، نيكي ةايلي، مساء أول منن : سما –الادس المحأل  
أمننس، أنننه ينننب ناننل السننفار  اعمرلكينن  الننى الانندس، وأعربننت عننن اعأاادةننا بننمن "حنناا  البننراق" الننذل 

 أسميه اسراايل "حاا  المبكى"، ةو منطا  اسراايلي .
ل نيكي ةايلي في ماابلن  منأل "شنبك  مسنيحي " علنى اانأرننت محسنوب  علنى اليمنين النديني ناءت أقوا

في الواليات المأحد ، وفاًا لما نشره موقنأل صنحيف  "ةنآرأس" اليبرلن  أمنس. وأكندت ةنايلي فني الماابلن  
الاندس  أنه يأونب نال السفارات الى مدين  الادس وليس فا  السفار  اعمرلكي ، مشير  الى أن "مدينن 
 عاصم  دول  اسراايل وفيها مار الحكوم  ااسراايلي  ومركز الارار وعلينا أن نكون في الادس".

النننى أن "الننننزء الصنننيب ةنننو أينننن ينننندمس الفلسنننطينيون فننني ذلننن ، وأينننن أنننندمس  النظنننر ولفأنننت ةنننايلي
لننى أل منندي يصننر الفلسننطينيون  علننى ةننذا  اسننراايل. اسننراايل ال أرلنند أاننديم أل أنننازالت فنني الانندس، وا 

وأضنافت أنهنا ال أينرى موقنف اادار  اعمرلكين   الشمن؟ وةل الاندس ةني علنى طاولن  المفاوضنات؟".
 بالضب ، "ولكن موقفي الشخصي ةو أن الحاا  نزء من دول  اسراايل".

  18/5/2017، الحياة، لندن
 

 عراقيل قد تواجه "إسرائيل"هجمات مسلحين في  بخصوص مع أمريكيين "البنك العربي"تسوية  .46
أصبحت أسوي  بين "البن  اليربي" وأمرلكيين يأهمونه بأسنهيل ةنمنات مسنلحين : رولأرز –نيولور  

فنني اسنننراايل، مهننندد  باالنهيننار بيننندما أعلنننن قضننا  أمرلكينننون أنهنننم قنند ال يكوننننون مأخصصنننين بنظنننر 
 اسأاناى من شمنه أحديد المبلغ الذل يأيين على البن  دفيه.
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ال اني  في محكم  االسأاناى في نيولور  مسمل  االخأصاح ةذه أ ناء سما   وأ ار قضا  من الداار 
المرافيات الشفهي  أول منن أمنس. ويسنأمنف البنن ، النذل يأخنذ منن اعردن مانرًا، حكمنًا أصندرأه ةيان  

بمس وليأه قانونيًا عن أسهيل نحو  2014محلفين في محكم  اأحادي  في بروكلين في أيلول تسبأمبر  
 ًا مرأبطًا بن "حرك  حماس  الفلسطيني  عبر انراء أيام ت مالي .ةنوم 24

منننندعيًا. وقننننال محننننامون عننننن البننننن   527وبينننند الحكننننم، أوصننننل "البننننن  اليربنننني" الننننى أسننننوي  شننننملت 
والمدعون ان بمونب اأفاق الأسوي  على البن  اسأاناى الحكنم لأحديند حننم المبلنغ النذل يننب دفينه 

أننه خصنح بلينون  2016أعلن "البن  اليربي" في كانون ال اني تيناير  بناء على ننا  االسأاناى. و 
دوالر للاضننني ، مشنننيرًا النننى أن المبلنننغ سنننيغطي "االلأزامنننات المأوقيننن " للأسنننوي . ولكنننن الااضننني لنننويس 
كنناب ن مننن محكمنن  االسننأاناى فنني نيولننور  قننال انننه قلننق ازاء أال أكننون للمحكمنن  سننلط  الفصننل فنني 

حلفين في شمن اسنأحااقات لمننرد مسناعد  اعطنراى فني أحديند مبلنغ الأسنوي . اسأاناى على حكم الم
 وأضاى: "نحن ال ننلس ةنا لأاديم ونهات نظر أناسب أسوي  ما اأفات اعطراى عليها".

وشننك كت اليضننو فنني ةيانن  المحكمنن  الم لفنن  مننن    نن  قضننا  الااضنني  رلنننا راننني كننذل  وطلبننت مننن 
الأسننوي  للمحكمنن  وأاننديم افننادات قانونينن  أشننر  أسننباب اخأصنناح محننامي الطننرفين أاننديم نسننخ  مننن 

المحكم  بنظر الاضي . وقال محامي البن  بول كليمنت ان رفع المحكم  نظر االسنأاناى قند يهندد 
بانهينننار الأسننننوي . وأركنننزت مرافيننننات أول منننن أمننننس علنننى مننننا اذا كنننان البننننن  مننندانًا قانونيننننًا انرااننننه 

ت "حماس". وقال كليمنت ان حكم المحلفين ينب أيديله عن المدعين أيام ت مالي  قد أكون ساعد
لننم يأمكنننوا مننن ا بننات أن الخنندمات المالينن  الأنني قنندمها البننن  كانننت سننببًا مباشننرًا فنني الهنمننات. وقننال 
محامي المدعين بيأر رافين ةانسن ان انراء أينام ت مالين  لمنظمن  مينروى أنهنا أنفنذ أعمنال عننف 

  ولي  الاانوني .كاى  ا بات المس
   18/5/2017، الحياة، لندن

 
 صحف أمريكية: المعلومات التي قدمها ترامب للروس مصدرها المخابرات اإلسرائيلية .47

ضنننبا  مخنننابرات دولنننن   أن أمرلكيننن  اع ميننن : زعمنننت منصننننات توكننناالالرااننند صنننالح  و  -واشننننطن 
رلكنننني دونالنننند أرامننننب بأاننننديم االحننننأ ل ااسننننراايلي يشننننيرون بغضننننب كبيننننر بسننننبب قيننننام الننننرايس اعم

اسنراايل  أنميلومات سرل  الى الروس. وقال ضنابطان منن المخنابرات ااسنراايلي  لموقنأل " بنوز فييند" 
محدد  مأل الواليات المأحد  حول قيام أنظيم " الدول  ااس مي  " بأهرلب  اسأخبارل أبادلت ميلومات 

 أي  من الشرق اعوس  الى الواليات المأحد .كمبيوأر محمول  مأفنر  على مأن الطاارات اآل أنهز 
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بنندون علننم  آخننرلنةننذه الميلومننات االسننأخبارل  قنند أننم أسننرلبها الننى  أنميرفنن   أنالضننابطان  وأضنناى
المخنابرات ااسنراايلي  لهنا أرأينب فرلند منن نوعنه فني  انالمخاوى، وقناال  ا ار مسبق، ةو أمر يدعو 

 .أخري دول   ألال م يل له مأل  عالم االسأخبارات مأل الواليات المأحد 
قننندمها أرامنننب النننى كبنننار المسننن ولين  الأنننيالميلومنننات السنننرل   أنصنننحيف  " نيولنننور  أنننايمز"  وأكننندت

الننى مسنن ول سننابق  اضنناف الحننالين  المسنن وليناليدينند مننن  أكنندهالننروس ننناءت مننن اسننراايل، وفاننا لمننا 
 أوردةننا الأننيالميلومننات  أنيف  مطلننأل علننى نمننأل الميلومننات االسننأخبارل  اعمرلكينن ، وذكننرت الصننح

 عاده في البيت اعبيع يأيلق بم امر  ارةابي  أشمل ت داعت . أخيرأرامب خ ل انأما  
المخننابرات أينيت فنني حالن   ليننان وان  أنوزعنم عمن ء مننن المخنابرات ااسننراايلي  لموقنأل " بننوز فييند" 

 بسبب ةذه الأسرلبات. اناب الضب  يبح ون عن 
اننننه مسنننأيد "لأانننديم أسننننيل" للمحاد نننات  اعربيننناءلنننرايس الروسننني ف ديمينننر بنننوأين النننى ذلننن ، أعلنننن ا

اعخير  الأي نرت في واشنطن بين وزلر الخارني  الروسي سير ي الفروى والرايس اعمرلكي دونالد 
بننوأين كننان ياصنند كشننف محضننر  أنمسأشننارا فنني الكننرملين أوضننح فنني وقننت الحننق  أن االأرامننب، 

 ه وليس أسني .مكأوب بما نري بح 
  18/5/2017، القدس العربي، لندن

 
 األسرى الفلسطينيين وهؤالء شهداؤها  إضراباتهذه أبرز تقرير:  .48

على مدار عاود من االحأ ل ااسراايلي، نفذ اعسري الفلسطينيون : حسين مصطفى -21عربي
، كان الهدى اضرابات عد  عن الطيام داخل السنون والميأا ت، سواء بشكل نماعي أو فردل

منها اما أحسين ظروى االعأاال، أو انهاء حاالت االعأاال اادارل تدون محاكم  ، الأي انأهنها 
ولخوع اعسري في سنون االحأ ل منذ نحو شهر اضرابا مفأوحا عن  االحأ ل بحق الفلسطينيين.

ل عمليات الامأل الطيام تاضراب الكرام  ، دخل مرحل  الخطر الشديد، فيما أواصل قوات االحأ 
وبحسب ما سنلأه المراكز والنهات الميني  بمأابي   والأنيكل بالمضربين، دون اسأناب  لمطالبهم.

اضرابا عن الطيام على  20شاون اعسري، من بينها مركز الميلومات الفلسطيني، فاد نفذ أك ر من 
 من المضربين. مدار أارلخ الحرك  الفلسطيني  اعسير ، أدي بيضها الى اسأشهاد عدد

 " أارلخ ةذه ااضرابات، وأبرز شهدااها:21وفيما يلي أنشر "عربي
يومًا، وكانت  11واسأمر  1969اضراب سنن "الرمل " بأارلخ في ال امن عشر من فبراير/  -

دخال الارطاسي  ورفع منادا  السنان بكلم   المطالب أأم ل في أحسين وزلاد  كمي  الطيام وا 
 هى بامأل اعسري وعزلهم وأيرلضهم للةان .تحاضر سيدل ، وانأ
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اضراب سنن "كفار يونا"، وناء بالأزامن مأل اضراب سنن "الرمل " بأارلخ ال امن عشر من  -
دخال 1969شبا / فبراير عام  ، وطالب فيه اعسري بأغيير الفرات الردلء وأحسين كمي  الطيام، وا 

. ونأس عن  السما  بادخال الاليل من الارطاسي  ورفع منادا  السنان بكلم  تحاضر سيدل 
لغاء تكلم  سيدل  من قاموس السنون.  الارطاسي  من أنل كأاب  الرساال لألةل وا 

اضراب اعسيرات الفلسطينيات في ميأال "نفي أرسأا" بأارلخ ال امن واليشرلن من نيسان/ أبرلل  -
الياوبات منها اليزل في زنازلن ، واسأمر أسي  أيام. وأيرضت خ له اعسيرات للةان  و 1970عام 

انفرادي ، ولم يسأنب فيه االحأ ل سوي ادخال بيع الحانات الخاص  بالنساء عبر الصليب 
 اعحمر.

، واسأمر ااضراب سبي  1970اضراب سنن عسا ن بأارلخ الخامس من حزلران/ يونيو عام  -
قت "الفسح "، وأنصلت ادار  الميأال أيام. طالب فيه اعسري بادخال الارطاسي  والم بس وزلاد  و 
 من ألبي  المطالب، بيد أن اأفات ميهم على انهاء ااضراب.

يوما، وحاق  21واسأمر  1973اضراب سنن عسا ن بأارلخ ال ال  عشر من أيلول/ سبأمبر عام  -
 من خ له اعسري بيع المطالب.

 ، وطالب فيه 1976يسمبر عام اضراب سنن عسا  بأارلخ الحادل عشر من كانون ال اني/ د -
يومًا، رضخ بيدةا االحأ ل لمطالب  45اعسري بأحسين شرو  الحيا  االعأاال، واسأمر مد  

 اعسري.
يومًا  20، واسأمر لمد  1977اضراب سنن عسا ن بأارلخ الرابأل واليشرلن من شبا / فبراير عام  -

الحأ ل عن بيع الوعود الأي قطيأها في عسا ن، وةو امأداد للضراب السابق، بيد أرانأل ا
 لألسري.

 32، واسأمر لمد  1980اضراب سنن "نفح " الصحراول بأارلخ الرابأل عشر من أموز/ يوليو عام  -
يومًا، للمطالب  بأغيير الطيام الفاسد المليء باعأرب ، وأحسين أهوي  في الغرى وميالن  االكأظاظ 

  وعنف من قبل االحأ ل، واسأيملت ادار  السنن أسلوب داخلها وقد أمت مهانم  المضربين باسو 
ااطيام، ما أدي الى اسأشهاد اعسري راسم ح و ، وعلي النيفرل فيما لحق بهم اعسير اسحق 

واعأبر ةذا ااضراب اعشرس واعك ر عنفا، لكن االحأ ل  مرا   بيد سنأين على ا ر ما لحق به.
 اعسري. خضأل في النهاي  واسأناب لكل مطالب

يومًا، وانضم اليهم بيع  13، واسأمر مد  1984اضراب ميأال ننيد في أيلول/ سبأمبر عام  -
ولاد اعأبر ةذا ااضراب ناط  أحول اسأراأيني  في أارلخ الحرك  اعسير ، حي   اعخري،الميأا ت 

المضربين واضطر  قام قااد الشرط  ااسراايلي  حاييم بارليف حينها بزلار  ميأال ننيد، ونلس مأل
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الى أحسين شرو  حياأهم، خاص  في الاضايا الأي كانت أيأبر من قبل خطوطًا حمراء ال يمكن 
الحدي  فيها، م ل الراديو والألفاز والم بس المدني ، حي  سمح بها نميًيا، اضاف  الى أحسين أنوا  

 الطيام والي ي. 
وأعلن فيه الأارلخ ااضراب في  :1988عا   اضراب ال ال  واليشرلن من كانون ال اني/ يناير -

كاف  السنون عن الطيام، دعما للاياد  الموحد  ل نأفاض  الفلسطيني  ضد االحأ ل، والأي اشأيلت 
 .1987عام 
   يومًا.17، واسأمر ااضراب ت1991اضراب ميأال "نفح " عام  -
الذل ناء رفضا  1991و عام اضراب سنن "نفح " بأارلخ ال ال  واليشرلن من حزلران/ يوني -

 للنراءات الأي فرضت في السنون بالأزامن مأل حرب الخليس اعولى وحال  الطوارئ الأي فرضت.
، الذل شمل ميظم الميأا ت، وشار  1992اضراب الخامس واليشرلن من أيلول/ سبأمبر عام  -

 ،1991اضراب نفح  عام  نأين  لفشل  يومًا، وناء 15فيه نحو سبي  آالى أسير، واسأمر خمس  ت
يوًما في  البي  الميأا ت، وأمننت ميه فياليات االنأفاض ، انأهى  18واسأمر ةذا ااضراب 

ااضراب بننا  كبير لألسري وقد اعأبر ةذا من أننح ااضرابات الأي خاضها اعسري 
 الفلسطينيون من أنل الحصول على حاوقهم. 

اأفاق الذل شمل ميظم السنون، رفضا لأوقيأل  ،1994عام اضراب الرابأل عشر من يونيو/ حزلران -
 ز  أرلحا أواًل  المنب ق عن اأفاق أوسلو، بسبب عدم شمول االأفاق اافراي عن كاف  اعسري، ت

 واسأمر ااضراب      أيام.
اضراب ال امن عشر من يونيو/ حزلران للمطالب  باط ق سرا  نميأل اعسري واعسيرات قبيل  -

  يومًا، وبيد اأفاقي  أوسلو أحسنت شرو  حيا  اعسري بصور  18طابا، واسأمر لمد  ت مفاوضات
 كبير ، وأالح عددةم في السنون بيد عمليات اافراي وانخفاع وأير  االنأفاض .

؛ ا ر قيام اسراايل 1998اضراب في كاف  السنون في الخامس من كانون اعول/ ديسمبر عام  -
   أسيرًا وفق اأفاقي  "وال رلفر".750ن ننااي، ضمن صفا  افراي شملت ت  سني150باافراي عن ت

وناء احأنانًا على سياس  اليزل، والايود والشرو   2000اضراب الخامس من أيار/ مايو عام  -
المذل  على زلارات أةالي الميأالين الفلسطينيين، وقد اسأنابت ادار  السنون للمطالب شرلط  عدم 

 سري نشاطات عسكرل  انط قا من السنون.مزاول  أل من اع
 2001اضراب اعسيرات في سنن "نيفي أرلسأا" بأارلخ السادس واليشرلن من يونيو/ حزلران عام  -

 أيام مأواصل  احأنانًا على أوضاعهن السيا . 8حي  خاضأه اعسيرات واسأمر لمد  
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 19واسأمر  ،2004طس عام اضراب شامل في كاف  السنون بأارلخ الخامس عشر من آب/ أ س -
 يومًا، واسأطا  اعسري أحايق بيع ااننازات البسيط .

واسأمر نحو شهرلن ونصف وقد فشل ااضراب  2004آب/ أ سطس عام  15اضراب شامل في  -
 آنذا .في أحايق أةدافه، حي  لم أكن قياد  ااضراب موحد  

أيام. وذل  احأنانا  6واسأمر  2006اضراب سنن "شط " بأارلخ الياشر من أموز/ يوليو عام  -
على أفأيت اعةل المذل على الزلارات وكذل  لأحسين ظروى المييش  بيد مضاياات على ظروى 

 المييش  وخصوصا الأفأيت الليلي المفان .
اضراب أسري اليزل في كاف  السنون باالشأرا  مأل أسري سنن "نلبو " ال اني واليشرلن من  -

 للمطالب  بوقف سياس  اليزل االنفرادل. 2011أيار/مايو عام 
، ردا على ما عرى 2012اضراب في كاف  السنون يوم السابأل عشر من نيسان/ أبرلل عام  -

باانون "شالي " وبمونبه نفذت ادار  ميأا ت االحأ ل سلسل  من اانراءات الياابي  بحق اعسري 
 نه اعسري الفلسطينيين.الفلسطينيين مأذرع  بمن ما يحرم منه "شالي " سيحرم م

ساةم اضراب اعسري اادارلين في أيزلز المطالب، وأبرز من اضربوا اعسير خضر عدنان 
أنبر االحأ ل على االسأناب  لمطالب  واعسير  ةناء الشلبي واعسري  اار ح حل  وب ل ذياب.

مأل مصلح  السنون ، في ميأال عسا ن اأفاقا 2012أيار/ مايو عام  14اعسري ووقأل بأارلخ 
 ااسراايلي  انهاء ااضراب، وشار  السفير المصرل في اعراضي الفلسطيني  في أوقيأل االأفاق.

يومًا، انبار االحأ ل  66الذل اسأمر لمد   2014اضراب السابأل عشر من نيسان/ أبرلل عام  -
 على الغاء االعأاال اادارل بحق اعسري الفلسطينيين.

والذل دخل اليوم شهره ال اني، حي  يطالب  2017عشر من نيسان/ أبرلل عام اضراب السابأل  -
أسير موزعين على مخألف سنون  1,600اعسري بأحسين ظروى اعأاالهم ولنخر  فيه أك ر من 

 االحأ ل.
 

 شهداء اإلضرابات
ي الحادل الشهيد عبد الاادر نبر أحمد أبو الفحم، من مخيم نباليا ل ناين في قطا   ز  اسأشهد ف

خ ل مشاركأه في اضراب سنن عسا ن، نأين  ااةمال  1970عشر من حزلران/ يوليو عام 
 الطبي.

الشهيد راسم محمد ح و  من مخيم نباليا ل ناين في قطا   ز  اسأشهد في اليشرلن من حزلران/ 
 لطبي.خ ل مشاركأه في اضراب سنن نفح  الصحراول بسب سياس  ااةمال ا ،1980يوليو عام 
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الشهيد علي شحاد  النيفرل مخيم الدةيش  ببيت لحم بالضف  الغربي  المحأل ، اسأشهد بأارلخ الرابأل 
 .1980واليشرلن من حزلران/ يوليو عام 

الشهيد اسحق مرا   من الادس المحأل  اسأشهد في السادس عشر من أشرلن ال اني/ نوفمبر عام 
  ااطيام الاسرل ابان اضراب سنن نفح  على ا ر ما لحق به من مضاعفات نأين 1983

 .1980الصحراول عام 
الشهيد حسين أسيد عبيدات من الادس المحأل  اسأشهد في الرابأل من أشرلن اعول/ أكأوبر عام 

 بسبب ااةمال الطبي، خ ل مشاركأه في ااضراب عن الطيام في سنن عسا ن. 1992

 17/5/2017، 21موقع عربي 
 

 "القومية"و "التسوية"قانوني  المفاوضات في ضوء .49
 عوني صادق
مأل اقأراب موعد زلار  الرايس اعمرلكي دونالد أرامب الى المنطا  واعراضي الفلسطيني  المحأل ، 
أزداد الأصرلحات والأسرلبات حول ةذه الزلار . وبينما يذةب بيع الأحلي ت الى أنها لن أكون 

 "الصفا  الكبري "أصرلحات والأسرلبات عن ناةزل  ، يأحد  بيع ال"زلار  اسأط عي "أك ر من 
ااس مي ، الأي أنطول على ما  -اليربي   -الأي يحملها أرامب ميه. فمن حدي  الام  اعمرلكي  

، الى حدي  ناةزل  الرايس محمود " "ااسراايلي" " -للصرا  اليربي  "الحل ااقليمي"وصف ب 
 ."ااسراايلي" "أاناى المفاوضات مأل النانب وليس فا  الس "لأوقيأل اأفاق س م"عباس 

ليله من الأهولل أصور أن زلار  واحد ، مهما كانت عبارل  الرايس اعمرلكي في عاد الصفاات، ال 
وأحل الس م في المنطا ! لكنه ربما يكون من  "مشكل  الشرق اعوس "يمكن أن أحل مشكل  م ل 

عي  بيد أن حر  مبيو و أرامب السياسيون واليسكرلون الأهولن أيضًا أن أكون الزلار  منرد اسأط 
يابًا في اعشهر ال     الماضي . بالأالي يبدو منطايًا احأمال أن أسفر  واالقأصاديون المنطا  ذةابًا وا 
الزلار ، وكذل  الام ، عن شيء ةو منزل  بين المنزلأين لكنه لن يكون نديدًا، وةو االأفاق على 

 ."ااسراايلي "بين السلط  الفلسطيني  والحكوم   "ال نااي  المباشر  اسأاناى المفاوضات"
ومأل أن أسلوب المفاوضات أ بت عامه خ ل ما يارب من ربأل قرن، وكانت نأينأه أادم البرنامس 

الصهيوني ل سأي ء على كل اعرع الفلسطيني ، ما أبيد كل فرح الأوصل الى حل  "ااسراايلي"
يب الفلسطيني ويفرع اسأبياد ةذا النهس كله من أساسه، اال أن السلط  أو شبه حل لاضي  الش

الفلسطيني  ورايسها الذل يصر على الأمس  بنهنه وأسلوبه يني ن اليود  الى المفاوضات ةي 
الذل ييبر عنه  "الخوى"االحأمال الوحيد الذل يمكن أن أسفر عنه الزلار ! المفارق  ةنا أأم ل في 
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بنيامين نأنياةو ونوقأه من ةذه الزلار ، يياونهم في ذل  من يصنفون  "سراايلياا"رايس الوزراء 
أرامب عند مواقفه  "عدم  بات"أنفسهم كميارضين لسياس  نأنياةو بما ي يرونه من  بار حول 

وأصرلحاأه! وةذه الليب  صهيوني  بامأياز، والغرع منها خلق اعوةام الأي ال أساس لها في الواقأل 
 أرامب!! "صفا "نيأل السلط  الفلسطيني  توالسلطات اليربي   للقبال على ودفأل وأش

ولكن حأى لو وضينا نانبًا كل شيء نيرفه عن المفاوضات والمواقف اعمرلكي  وانحيازةا، وربأل 
المأاح  اآلن لهذه المفاوضات، ماذا نند من  "الفرح"الارن اليايم من أنربأها، ونظرنا فا  الى 

  أقر الكنيست اليشرلن فا  2016 -2015أن نذكر كبداي  أنه في السنأين اعخيرأين توقااأل؟ ال بد 
  قانونًا عنصرلًا يأيلق بالصرا  وبكل ما يأيلق بحيا  الفلسطينيين وونودةم في أرضهم من 136ت

قام  المسأوطنات وحأى رشق الحنار !  مصادر  اعرع وةدم المنازل وأهنير السكان الى أوسيأل وا 
 ."اسأاناى المفاوضات"سنأوقف عند قانونين فا  الااء ضوء على ما يينيه  لكننا

*الاانون اعول، وةو ما يسمى تقانون الأسوي   وييطيه البيع اسمًا فرعيًا ةو تقانون أبييع 
، وبم ر رنيي. وبمونبه أمت شرعن  كل 6/2/2017المسأوطنات . أقر الكنيست ةذا الاانون يوم 

 ير شرعي . لكن اعةم واعخطر، أن  "ااسراايلي "   الأي كانت أيأبرةا الحكوم  تالب ر االسأيطاني
قام  مسأوطنات نديد  عليها!   الاانون أبا  للمسأوطنين سرق  كل أرع ما زالت ملكيأها فلسطيني  وا 

المنسق الخاح لألمم المأحد  ليملي  الس م في الشرق "حول ةذا الاانون كان ةنا  أصرلح ل 
ومذكرًا بمن  "ان ما يسمى قانون الأسوي  يخالف الاانون الدولي"نياوالل م دينوى قال فيه:  " اعوس

 . وقد رأي محللون 6/2/2017 -توكاالت  "كل المسأوطنات  ير شرعي  بمونب الاانون الدولي"
 !"شطب حل الدولأين"، حأى ال نشير لغيرةم، ان ةذا الاانون "اسراايليون "

ةي البيت الاومي  "اسراايل"دول  "، وةو ما يسمى تقانون الاومي  ، ولنح على أن * الاانون ال اني
! "ياأصر على الشيب اليهودل "اسراايل"حق أارلر المصير في دول  "وأن  "للشيب اليهودل

والفلسطينيون فيها مواطنون من الدرن  ال اني ، لكن الحايا  أن الاانون اعأبر الفلسطينيين تسكانا  
 حاوق، ينأظرون الأهنير عندما يصبح ممكنا! ليس لهم

لن  "اسأاناى المفاوضات"ومأل ونود ةذين الاانونين، على ماذا يكون الأفاوع، حي  يأبين أن 
 "ااسراايلي "ييني شياًا اال أحد أمرلن: اما الدخول في الحلا  اليب ي  المفر   نفسها ومنح الحكوم  

سأيطان والأهولد، أو موافا  المفاوع الفلسطيني على مزلدًا من الوقت السأكمال مخططات اال
لن أفكر في  "ااسراايلي "الأنازل عما باي من أرع وحاوق للفلسطينيين! أقول ةذا عن الحكوم  

الغاء ما سنأه من قوانين وخصوصًا ةذين الاانونين، وةي الأي أطبق بيع قوانين االنأداب 
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، وعن أرامب لن يفكر في انبارةا على االغاء، أم أن البرلطاني عندما يكون لها مصلح  في ذل 
 الوةم يمكن أن يصل الى االعأااد بمن أرامب يمكن أن يفيل ذل ؟

 18/5/2017الخليج، الشارقة،  

 

 عاما على النكبة 69عن حقائق الصراع بعد  .51
 د. فايز رشيد

ي  قاسي ، من عناولنها في ظل حال  فلسطين 69أمأي الذكري المأندد  للنكب ، الأي أحمل الرقم 
اضراب أسري الحرل  والكرام ، الذين دخلوا شهرةم ال اني، وس  أدةور حال  اليشرات منهم، ونال 
اليديدين الى خيام أسمى ظلما وعدوانا مسأشفيات، ووس  اصرار وأينت صهيوني على عدم 

مسأمر أمارسه بحاهم الأفاوع ميهم، وال االسأناب  لمطالبهم اانساني  اليادل .وفي ظل أنكيل 
 ادارات السنون، وعزل قاد  ااضراب في زنازلن انفرادي .

لاد حاولت سلطات االحأ ل فأح قنا  للأفاوع مأل الاااد أحمد سيدات، لكنه وبكل ااباء رفع 
رفضا قاطيا الأفاوع ميها، وأبلغ الن دين أن الأفاوع يأم مأل لنن  قياد  ااضراب، ومأل الاااد 

 و ي. ةذا م  ل كبير على رفع أسرانا البواسل ف   لحمأهم الوطني  الفلسطيني  اعصيل ، مروان البر 
 وبهذه ااراد  الفوالذي  فانهم حأما منأصرون.

للنكب  علينا ادرا  الحاااق الصهيوني ، الأي أبلورت على مدي ما ياارب سبي  عاود،  69في الذكري 
 وليل أبرزةا يألخح في ما يلي:

المشرو  الصهيوني للمنطا  اليربي ، وبفيل مسأندات واكبت أطور الصرا  فيها، وبحكم أواًل: ان 
حايا  أأم ل في فشل اسراايل في اقنا   البي  يهود اليالم في الهنر  اليها، فان مشرو  اسراايل في 

ن  اب عن أذةان الساس  ااسراايليين، باسأبداله من ا الحأ ل بناء دولأها من الفرات الى النيل، وا 
النغرافي الى السيطر  االقأصادي  وبالأالي السياسي ، لكنه يأيمق في أذةان اليمين ااسراايلي 

 المرشح الزدياد قاعد  وةرم أم يره في الحيا  السياسي  واالنأماعي  الصهيوني .
اعصوليين  انيًا: ان الأحوالت النارل  داخل اسراايل، مذةل  في مضامينها، وكلها أشي بارأفا  نسب  

بين اليهود الى مسأويات قياسي ، فاد أوضح بح  نديد أنرأه نامي  حيفا ون،شرت نأاانه الأي 
وةذا سييد  %65 – %62فان نسب  المأدينين سأرأفأل، وسأأراو  بين  2030أاول: انه في عام 

نأماعي  فحسب، انا بًا ةااً  في الحيا  المدني  ااسراايلي . ليس من حي  أم يراأه في الحيا  اال
ولكن بالضرور  أيضًا، أداعياأه الأم يرل  على السياسأين الداخلي  والخارني ، وأحديدًا على الصرا  



 
 
 
 

 

 35 ص             4292 العدد:        5/18/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

الصهيوني، ما ييني أننا سنوانه اسراايل أك ر أطرفا وعنصرل  وعدواني  مأل  -الفلسطيني اليربي
 الكبير  الحالي .مضي  المزلد من السنوات على انشااها، أكبر بك ير من عدوانيأها 

 ال ًا: المأأبأل لمسير  الداخل ااسراايلي، ي حظ وب  أدنى ش ، أن اسراايل أأفنن أمامًا في المزاون  
بين الاونن  الينصرل  والنهس السياسي بما ميناه، أدلن  السياس  الخارني  باوانين، في ما يأيلق 

ن أخري أيمل على أحصين اسراايل من أم يرات بالصرا  مأل أعدااها، وأدلن  السياس  الداخلي  باواني
اليرب في داخلها من نه ، ومن نه  أخري أيب د اعرضي  لبناء ةيمن  يهودي . بالأالي فهي أسن 
مزلدا من الاوانين الينصرل  تباراءاأها ال    في الكنيست . وكانت اععوام اعخير  مميز  في فرع 

انأماعي فيها لليرب، يصبح ميه اسأمرار اليربي في  –م لوها، اضاف  الى خلق واقأل اقأصادل 
 الييت في بلده الفلسطيني مسأحيً ، وبالأالي فليس أمامه سوي الهنر .

اسراايل ور م قوننأها للينصرل  تعلى شاكل  النظام الينصرل اعبيع السابق في ننوب افرلايا  
راطي  . ففي الوقت الذل أدان فيه اليالم أباى في عرى الدول الغربي  والك يرلن اآلخرلن تدول  ديما

 عنصرل  ننوب افرلايا وروديسيا، ياف صامأًا أمام الينصرل  الصهيوني .
رابيًا: السيي لأحايق االعأراى الدولي واليربي والفلسطيني بننتيهودي  دول  اسراايل  لاد مارس اليالم 

اليهودي  كديان  تم ل ااس م والمسيحي    خلطًا تمباشر  أو بطرلا   ير مباشر   في عدم الأمييز بين
وبين اليهودي  كاومي ، وةو ما حرصت الصهيوني  منذ بداي  أمسيسها على أحاياه، فاررت في 

لي كد ةذا الهدى،  1917م أمرةا اعول انشاء الدول  اليهودي  في فلسطين. ناء وعد بلفور في عام 
. "انشاء الدول  الاومي  للشيب اليهودل"على  1947 وكذل  نح قرار الأاسيم لألمم المأحد  في عام

اسراايل في بداي  أكولنها لم أركز على أحايق ةذا الشيار العأبارات أكأيكي  ليس اال  عنوانها/ 
أرسيخ دعاام دولأها أواًل، ومن  م وحين أساعدةا الظروى أطر  الشيار ل عأراى به دوليًا. ذل  

مسأابلي  أاوم بها من خ ل المزلد من الحرمان والأضييق على للأغطي  على أي  خطوات عنصرل  
  وأنرلدةم من كل حاوقهم، وصواًل الى ايناد الحلول الم ام  والمناسب  48اليرب فيها تفي منطا  
 لخرونهم طاايين منه.

خامسًا: في ما يأيلق بساف الأسوي  مأل الفلسطينيين واليرب، ناء الشر  ااسراايلي النديد على 
النانب الفلسطيني بونوب االعأراى بيهودي  دول  اسراايل، ماابل االعأراى ااسراايلي بالدول  
الفلسطيني  المناوص  السياد ، والمحكوم  بشرو  قابل  ل زدياد، ةذا اعمر سيأم فرضه على النظام 

 الرسمي اليربي أيضا، وقد بدأنا نشهد فصوله.
كما الصرا  الفلسطيني اليربي أما حاااق الونه اآلخر للصرا ، وةو  الصهيوني، وليس النزا   –ح،

ااسراايلي كما يردد البيع، خاص  عندما ناءت اا باأات الشيبي  النماةيرل  اليربي   -الفلسطيني



 
 
 
 

 

 36 ص             4292 العدد:        5/18/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

من الك ير من اليواصم والمدن اليربي ، وةي أحيي النشاطات أضامنا مأل أسري الحرل . حم ت 
، وفي الشأات، اعمر الذل نيل من 48غربي  وقطا   ز  ومنطا  أضامن واعأصامات في الضف  ال

احياء اعم  اليربي  عشكال الأضامن أمرا مميزا، وةو ما ييني أن الصرا  بونهيه الوطني والاومي 
عاد الى مربيه اعول، فالنماةير اليربي ، ور م أوضاعها الصيب ، لم أ،سا  الاضي  الفلسطيني  عن 

 وسأظل قضي  فلسطين قضيأها المركزل .أولويات أنندأها، 
، ر م قوانين اليدو الصهيوني الينصرل  الأي سن ها الكنيست، يأحدي أةلنا داخل الخ   من نانب  ان 
اعخضر، اسراايل في كل المناسبات الفلسطيني  ت بما فيها الأضامن مأل اعسري  وةو ما يشي بمن 

عامًا، ر م كل محاوالأها لمحو ةولأهم الوطني   69اسراايل كما عنزت عن تأسرل   ة الء طيل  
والاومي ،  اافً  وانأماء وونودًا، فسأينز عن كسر ارادأهم، وةو ما ي كد أن الفلسطينيين في الوطن 
والشأات، يوحدةم الحلم واعةداى، كما االنأماء، وةم ماضون في نضاالأهم من أنل أحايق 

 طموحاأهم الواحد  وأةدافهم الوطني .
ما قلناه:ةو من أبرز الحاااق في الخاح الوطني الفلسطيني واليام الاومي اليربي، فمهما  ليل

حاول البيع الفصل بين المسملأين، فان أكبر اعدل  على اسأحال  ايناد الشرخ بينهما ةو، الوضأل 
  الشيبي اليربي الحالي، في ما يأيلق بالخصوصي  الفلسطيني . وليل من أبرز الحاااق النضالي

 الفلسطيني  واليربي  اعخري:
الأي ةدمأها  537أواًل: ان حق اليود  في الذةني  الفلسطيني  يأرسخ يومًا بيد يوم.  انيًا: ان الاري الننن

في محاول  واضح  لمحوةا من الذاكر  الفلسطيني ، أمامًا كما أهولد اعسماء  48اسراايل في منطا  
 ، على المدن والاري اليربي  والشوار  واعزق  في ةذه المدن الذل أمارسه منذ انشااها وحأى اللحظ

نما اصرار على اعاد   والاري واعماكن، بايت خالد  في الذاكر  الفلسطيني ، ليس كنوسأالنيا فا ، وا 
 بناء ةذه الاري الى أرع الواقأل، وعود  أةلها اليها.

واحد ، ر م اخأ ى مياناأه الخاص ،  ال ًا: ان الشيب الفلسطيني في كل أماكن أوانده، ةو وحد  
ن مياناأه اليام  المأم ل  في الهموم واعةداى  باخأ ى مشاكل النغرافيا الأي يأواند عليها، وا 

 الوطني  والنضال من أنلها، ةي ةموم وأةداى ونضال واحد.
ى الأمس  رابيًا: ان الشيب الفلسطيني في كل أماكن أوانده سيباى الضمان  اعساسي  اعكيد  عل

قام  دولأه المسأال  على كامل  باعةداى والحاوق الوطني  الفلسطيني  في اليود  وأارلر المصير وا 
أرابه الوطني، خاص  في ظل انسداد اآلفاق أمام الأسوي  تاال  الحكم الذاأي ، وانيدام الفرح أمام 

 كاف  الحلول اعخري.
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واال أيال وةدم الاري وسرق  اعرع، وكاف  أشكال  خامسًا: ان النكب  والنكس  والمذابح واالعأاال
الم حاات والمضاياات والأنويأل والمنأل من اليمل و يرةا من مظاةر الميانا  الفلسطيني  الطولل ، 
منذ ما قبل النكب  وحأى اللحظ ، والم ةل  ل سأمرار طالما باي اععداء، لم ولن أسأطيأل ارةاب 

اء، فبدال من ذل  ازداد الفلسطينيون أمسكًا بهولأهم وحاوقهم وأةدافهم الفلسطينيين، م لما ياصد اععد
صرارةم على أحرلر وطنهم، ورفضهم لكل ما ةو بديل عن اعرع الفلسطيني . ةم كانوا، وةم  وا 
اآلن، وسيظلون اعوفياء لوطنهم مهما  لت الأضحيات، ور م كل أشكال الميانا ، ور م كل 

 طنًا وأرضا وشيبًا.الم امرات الأي أسأهدفهم و 
 18/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 !!األقلياتحكم  .51

 نبيل عمرو
نأااس االنأخابات المحلي  حسمت وبالميلومات الدقيا ، ااناب  عن س ال داام وةو، لماذا أااوم 

على أل مسأوي من  انرااهاالفصاال االنأخابات، وأسأغل نفوذةا في الحيا  السياسي  لمنأل 
 .المسأويات؟

لاد أحسنت لنن  االنأخابات المركزل  صنيا، حين قدمت لنا ما حصلت عليه الفصاال من مااعد، 
بيضها حصل على صفر، وميظمها حصل على نصف الواحد بالما ، أما الفصي ن الرايسيان فأح 

 حاسوب مأطور حأى نيرى حنم نفوذةما الفيلي في أل صندوق اقأرا . الىوحماس، فنحأاي 
اطي  أننبت ظهور حنمها الحاياي لمصلح  ادعاء نسب  أخأارةا من بين الممأنيين، حماس بالما

وفأح الأي كانت وعاًء يأكيف ميه النميأل، أكيفت ةي مأل أوعي  مأيدد ، فان لزم لبس ال وب 
ن اسأطاعت أن  ن لزم االنضواء أحت عباء  رنل له شيبي  مرموق  انضوت، وا  اليشاارل لبست، وا 

 اارل  للفوز بالأزكي  فاد فيلت.أرعى أفاةمات عش
انهما أياران وعنوانان وليسا فصيلين بالمينى  الىبوسينا نسب  ما فيلأه فأح وحماس الرسميأان 

الأاليدل للفصيل، اما فصاال منظم  الأحرلر الأي بمنموعها لم أبلغ نسب  ال     بالما ، فهي ما 
لو أنها أشكل اع لبي  بين النماةير، وصاحب   أزال أصر على االحأفاظ بمكانأها في الوانه ، كما

الحق في امأطاء صهو  منظم  الأحرلر، وكمنها كذل  أاود نيوشا أننزت بيع الأحرلر وةي في 
 ما أباى. اننازسبيلها 
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ذات يوم قال قااد احد الفصاال الأي ال ي،ري نفوذةا باليين المنرد ، "ان المنلس الوطني سوى يياد 
ال عن كيفي  اخأيار مم لي المسأالين، قال بارلحي  و ا ،" ان الفصاال بأشكيله الاديم ، وحين س،

 سأنأمأل لأارر من ةم المسأالون الذين سيشاركون في المنلس الوطني.
اذًا.. فنحن دخلنا في  الى زمن حكم اعقليات، فالمسأالون الذين فازوا بمك ر من  ل ي مااعد 

ي المنلس الوطني بارار من الذين لم يأناوزا نسب  ال     المنلس المحلي ، سيأحدد حضورةم ف
 بالما .

بمل ماياس نادم ديموقراطيأنا الأي أباةينا بها عاودا من الزمن، وكنا نسميها عن حق بديموقراطي  
البنادق، وأل مسأوي من الأخلف بلغأه الطبا  السياسي  الفلسطيني  حين يصر الماضي على حكم 

خصوصا وأن كل اعأبارات وآليات الماضي انأهت، ولم يباى منه اال بيع  الحاضر والمسأابل،
 ور   يناةدون على وساال االع م، وكمن الاياد  يصنيها اال ير وال أصنيها الحاااق على اعرع.

فيما مضى حين كانت منظم  الأحرلر أأربأل على عرت من الاوي الحاياي  وااننازات المذةل ، 
ذا  أنب ق من ةذه اعرضي  الصلب  والغني ، أم ا االن... زمن ال     بالما  كانت صيغ  الحكم آن

أحكم السبأل والأسيين ولو شك ، فهذا ةو الم شر الحاسم على الأرانأل والأدةور واالبأياد المطلق 
 عن الحدا   في السياس  والحكم.

 17/5/2017القدس، القدس، 

 

 

 طينيالطريق الثالث في المشروع الوطني الفلس .52
 شفيق ناظم الغبرا 
وس  ضبابي  الوضأل ااقليمي اليربي واليالمي، وفي ظل الشيبوي  اليالمي ، أسأمر اعزم  في 
الوضأل الوطني الفلسطيني بينما أحاق اسراايل نأااس لمصلح  اسأيمارةا عبر اسأخدام الاو  حول 

و  "فأح"راةن  أن حركأي كل حق من الحاوق وكل قطي  أرع في فلسطين. ال يبدو من اعنواء ال
سأننحان في االأفاق بينهما لأخفيف حد  اندفاع  المشرو  الصهيوني الذل يسأهدى  "حماس"

اعرع كما اانسان. فالحركأان ساةمأا بطرلاأهما وفي مراحل زمني  مخألف  بابطاء المشرو  
خ ل قياد  وموانهأه من دون أن أننحا في ايااى أمدده، فمن خ ل الكفا  المسلح ومن 

وضأل كوابح أمام الصهيوني  وفي طرلق اسأيمارةا لمزلد من  الىاالنأفاضات سيت الحركأان 
خاضت حروبًا منفرد  عد  وأبدت قدر  على الصمود  "حماس"اعرع الفلسطيني . وحدةا  ز  عبر 

 1965 قامت بمعمال مسلح  ومدني  دامت منذ اليام "فأح"كما قامت بمعمال مسلح  كبري، ووحدةا 
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حروبًا كبري وموانهات ال  "فأح"وانطلات من أراع  عربي  في اعردن وسورل  ولبنان، بل خاضت 
 م ال اني   "حماس"حد لها في فلسطين، وشكلت االنأفاض  الفلسطيني  اعولى الأي شهدت أمسيس 

اد انهكت حال   ور  مأكامل  في موانه  المشرو  الصهيوني. ل "حماس"و  "فأح"الأي شاركت فيها 
كما أنهكت الشيب الفلسطيني الذل ما زال  "حماس"و  "فأح"كل ةذه الحروب والموانهات حركأي 
 يوانه وحده مشرو  اسأيمار فلسطين.

من نه  أخري، وبينما أااأل اسراايل في ظل مشرو  الاومي  اليهودي  والأدين الاومي اليهودل، نند 
اليربي واليمق ااس مي، يوانهون المشرو  أن الفلسطينيين اليرب، وةم نزء من الشيب 
. بمينى آخر، 1918دول منفصل  منذ عام  الىاالسأيمارل وحدةم وضمن أاسيمات ااقليم اليربي 

الصهيوني  بصفأها الشكل الينصرل للاومي  اليهودي ، أيأمد على يهود اليالم وقوأهم المالي  وقدراأهم 
براأه، بينما الفلسطينيون يوانهون عدوًا مأفوقًا من دون الفكرل  وأيأمد على عماهم في الغرب وخ

اليمق اليربي وب  الاومي  اليربي  او ااس مي . لهذا فان أسلح  الصهيوني  والدعم الذل أحظى به 
من قبل قوي مأياطف  مأل الدول  اليهودي  في الغرب فرع نفسه على ميزان الاوي. وبين الحاضر 

مكاني  وبروز اليمق الي ربي منددًا، ال بد من قيام الفلسطينيين بمعمال ونضاالت أسمح لهم وا 
 بالصمود ووضأل كوابح حاياي  أمام المشرو  الصهيوني.

أصبحأا في موقأل سلط  وةذا ييني ا راق كل منهما  "حماس"و  "فأح"أن كً  من  الىولنب الأنبه 
  سياسي  في  ز  منذ ، فمصبحت سلط"حماس"بمس وليات سلط  نظام سياسي. لنأناول حرك  

، وةي لهذا أياني من المشك ت الأي أياني منها السلطات السياس  اليربي ، لكن فوق ذل  2007
أياني من حصار داام من البر والبحر والنو من اسراايل في نانب، ومن النظام المصرل في 

ياأل على مساح   مليونين بينما الىنانب آخر، و ز  اقليم مكأظ بالسكان، اذ وصل عدد سكانه 
كلم مربأل. ان الك اف  السكاني  في الاطا  ةي اععلى في اليالم،  360صغير  من اعرع ال أأيدي 

 فردًا في الكيلومأر المربأل الواحد. 4,822 الىفوصلت 
بسبب قيادأها قطا   ز  المشك ت الأي أوانهها كل سلط  عليها مس وليات أناه  "حماس"وأياني 

والموارد. وةذا ييني أنها أوانه أزم  السكان االقأصادي  وحاناأهم الصحي   السكان واالقأصاد
والأيليمي . وأم ل ةذه المشك ت اليميا  أحديات كبري لحرك  أحرر وطني في أرع محاصر  
ومحأل . ويضاى الى كل ةذا الفيأو اعميركي مما يضيف الى الحصار. لهذا ناء البيان السياسي 

محاول  لفأح باب في حصار ي ذل الشيب  2017في نيسان تأبرلل   "حماس"الذل أصدرأه حرك  
قو  مسلح  مهم  في  ز  وقو   "حماس". وأمأل  "حماس"والسكان ويفأت المنأمأل كما ي ذل حرك  

سياسي  وشيبي  في مناطق مخألف  وفي أراضي الضف  الغربي ، وةذا مرأب  بار ها النضالي. لكن 
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احدا  أغيير في الميزان اليام، وال ةو قادر على احياء المشرو   ةذا الوضأل  ير قادر على
الوطني الفلسطيني بصفأه مشروعًا نضاليًا أحررلًا يسيى الى فرع اانسحاب وأحايق شرو  

 اليدال  والمساوا  واليود .
 ، كبري المنظمات الفلسطيني  وقااد  النضال الوطني منذ بدء الكفا  المسلح عام"فأح"أما حرك  

، وأيمل ضمن اآلليات الأي أقرأها اأفاقات 1994فهي اعخري أصبحت سلط  سياسي  منذ  1965
على مبدأ االنسحاب ااسراايلي بهدى قيام الدول  الفلسطيني  في أراضي 1994اوسلو والأي أاوم منذ 

ول  في الضف  الغربي  وقطا   ز  والادس الشرقي . لكن ةذه المناطق المار  عالميًا للد 1967
الفلسطيني  أم اسأيطانها بصور  كبير  وأم اقأطا  نزء كبير منها لمصلح  الصهيوني  والاومي  

سلط   "فأح"اليهودي ، وةذا ييني أن اسراايل أخلصت من اوسلو من خ ل االسأيطان. لاد أصبحت 
 لسياد .على نزء صغير من الضف ، وفي ةذا النزء ال أأحكم بالميابر وال باالقأصاد وال أمل  ا

مسووليات أناه الأيليم واليمل واععمال والأوظيف  "فأح"وبصفأها السلط  الفلسطيني  أأحمل حرك  
والصح ، لكنها في الوقت نفسه أياني من سياسات اسراايل الهادف  الى كسرةا. ففي كل يوم أصادر 

من اانأاال،  اسراايل أراضي نديد  فهي أصادر حاوق السلط ، وفي كل يوم أمنأل قاد  السلط 
فأصادر حاوقًا أمأي مأل السياد ، وفي كل لحظ  أيأال اسراايل وأاأل فلسطينيين من مناطق أحت 
سيطر  السلط  كرام   ومحيطها والخليل ونابلس و يرةا. اسراايل أدمر السلط  بهدوء وروي  وأسيى 

ا وبين السلط  الفلسطيني  بسبب طبيي  الي ق  بينه "فأح"الى مصادر  كل حاوق السلط . ولم أيد 
قادر  على موانه  االحأ ل اال بمفاوضات ييرى اليدو مسباًا ماذا يرلد منها. لكن السلط  من نه  
أخري أيرى انها اذا أحدت اسراايل وأوقفت الأنسيق اعمني ميها سأخسر وربما أأيرع لياوبات 

 وربما للنهيار كسلط .
نزء من مشهد عام يهب على اليالم اليربي. لاد وقيت ال ورات ةذه مرحل  أسير نحو االنهيار، فهي 

الأي ساةمت في أدةور أوضا  النخب اليربي  وأرانأل  2013وناءت ال ور  المضاد  منذ  2010منذ 
قدراأها في طول الب د اليربي  وعرضها، وةذا ال بد من أن ينيكس على فلسطين. لكن الوضأل 

والأي اسأمرت  2000يرًا عندما  ار في االنأفاض  ال اني  عام الفلسطيني ةو اآلخر دفأل  منًا كب
 الليسنوات عد  وانأهت باسأشهاد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. ةذه المرحل  الراةن  سأصل 

طرلق مسدود، وبما أن اعطراى المسيطر  على الساح  الفلسطيني  ال أمل  اعدوات ال زم  لخلق 
يمأي الأغيير من زوايا أخري ومن مكان آخر ومن ناا  قو  يمألكها حال  نديد ، فيلى اع لب س

 الشيب الفلسطيني.
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فلسطين سأنأس طرلاًا  ال ًا، والطرلق ال ال  سيكون طرلاًا شيبيًا، يمأي من الحال  الشيبي  الخااف  من 
ل المسأابل والأي أحمل المشرو  الوطني في روحها وأنربأها. ةذا ييني وقو  عملي  نمأل لك

الظواةر المااوم  في الشار  الفلسطيني في ظاةر  أكبر وضمن ر ي  أوضح. في ةذا ااطار أاأل 
ةنمات السكاكين، ونمت ظاةر  باسل اععري الذل ا أالأه اسراايل والأي أم ل محاول  مبدع  للمزي 

سري أونهًا بين دور الم اف مأل حال  الأمرد على الاوانين وال ور  على ااحأ ل. ويم ل اضراب اع
و  "حماس"و  "فأح"نديدًا يضيف الى ااضرابات الفردي  لألسري. وعلى ر م دور الفصاال في 

وقياداأها اضراب اعسري ودور مروان البر و ي المميز في صناع  ااضراب، فان  "النبه  الشيبي "
. "حماس"و  "فأح"ااضراب ييكس الطرلق ال ال  للمااوم  اآلأي  من خاري السلطات الرسمي  في 

فااضراب ييكس مبادرات ناءت من أسفل الهرم ومن قا  المنأمأل ومن ط ايه الأي ما زالت 
أحمل أصورات نضالي  وكفاحي . اضراب اعسري أيبير عن الأيار المناضل في الأارلخ الفلسطيني، 

من خلف  لاياد  أغيير "حماس"و  "فأح"ويم ل بحد ذاأه سيي أفضل الكوادر الفلسطيني  في 
ن كانت الحركأان في "حماس"و  "فأح"الاضبان. لم أيد المرحل  المابل  مأوقف  على وحد  حركأي  ، وا 

حال  وحد  في السنون، بل المرحل  المابل  مأوقف  على الادر  على اكأشاى الطرلق الاادر على 
في الضف  وقطا  ضخ الرو  في مشرو  وطني فلسطيني نديد بيد أرانأل مشرو  الدول  الفلسطيني  

  ز  وفي الادس الشرقي .
 18/5/2017الحياة، لندن، 

 

 ترامب يتورط في تسريب معلومات استخباراتية خطيرة .53
 يوسي ميلمان
أنن بت اسراايل، أول من أمس، الأطرق ولو ألميحًا الى الأاارلر اآلأي  من الواليات المأحد ، والأي 

  سرل  للغاي  خ ل انأماعه، ةذا اعسبو ، مأل أحد ت عن كشف أرامب عن ميلومات اسأخباراأي
وزلر الخارني  الروسي، سير ي الفروى، وسفير روسيا في واشنطن. وةذا فا  ما كان يناح 
المس ولين الكبار في الم سس  اعمني : الأور  في مشكل  مأل أرامب الذل ال يمكن أوقأل ردود فيله، 

 قبل زلارأه الى اسراايل، اعسبو  المابل.
ي أادير وساال ااع م اعميركي  أن الميلومات السرل  وصلت من اعردن أو اسراايل حي  عنهز  ف

االسأخبارات فيهما ص ت و يا  مأل االسأخبارات اعميركي ، كما أن لهاأين الدولأين قدرات نيد . 
ز لدي اعردنيين قدر  أفضل على صييد اسأخدام اليم ء ويمكن افأراع أن اسراايل أمأا
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ذكرت  "نيولور  أايمز". وكانت صحيف  "داعت"بالأكنولونيا االسأخباراأي  الأي أغطي سورل  وأنظيم 
 أن الميلومات وصلت من اسراايل، الأي طلبت من الواليات المأحد  الأيامل ميها بمنأهى الحذر.

. "اعتد"وبغع النظر عن المصدر، فاد أناولت الميلومات م امرات ارةابي  يخط  لها أنظيم 
ويمكن افأراع أن أرامب قال ما قاله بهدى أننيد الروس وح هم على اليمل أيضًا ضد الأنظيم 
ون فيها أقدامهم نرًا. لكن الكشف عن ميلومات سيف ذو حدين، فالروس،  اارةابي، وةي نبه  ينر 

وربما الذين ييملون في سورل  من أنل أيزلز حكم بشار اعسد، يسأطييون نال الميلومات اليه 
. وكل طرى من ةذه اعطراى "حزب  "ايران و -أيضًا الى حلفااه في الحرب اعةلي  السورل  

يمكنه ان يسأخدمها، اذا حصل عليها، بطرلا  أيرع للخطر عمليات اسأخباراأي  وأكشف مصادر 
ميلومات. وفي عالم الظ ل ليس ةنا  من خطم أكبر من عدم المحافظ  على سرل  المصادر 

، وم لف كأاب عن حرب أشرلن "الموساد"شف عم ء. أذكروا قضي  ايلي زعيرا ترايس سابق لنوك
   وقضي  اليميل المصرل أشرى مروان."الواقأل يحطم اعسطور "بينوان  1973

في الدول  الديماراطي  ينب على أنهز  االسأخبارات أن أادم كل الميلومات الأي في حوزأها الى 
ان ةنا  زعماء في اسراايل تم ل اسحق شامير واسحق رابين  يطلبون المسأوي السياسي. وك

، بل وأيضًا ميرف  مصادر ةذه الميلومات. ومن الممكن "ملخح أنفيذل"الحصول ليس فا  على 
افأراع أن أرامب لم يكشف الميلومات عن قصد، ولكن ببساط ، بسبب عدم فهمه لاواعد الليب  

 ذل  عن قصد، فأل  قص  أخري أ مس الخيان  والأنسس.االسأخباراأي . لكن ان كان فيل 
ان نال ميلومات الى طرى  ال  من دون اذن من مصدرةا يلحق من دون ش  الضرر بال ا  بين 
الدولأين، فالأياون االسأخباراأي ييأمد قبل كل شيء على ال ا . وال ش  أيضًا في أن اعنهز  

بر  الرايس. لكن ما الذل أسأطيأل فيله؟ وةنا  أيضًا م ن االسأخباراأي  اعميركي  محرن  من قل   خ
نايمس كومي  "أى. بي. آل"ةم على مسار أصادمي ميه، ونموذي على ذل  طرد أرامب رايس الن

 من منصبه. في النهاي ، أرامب ةو الرايس المنأخب والاااد اععلى للنيت.
ميلومات اسأخباراأي  حصل عليها  وحأى قبل أن ينأخب رايسًا أور  أرامب في زل  لسان وأسرلب

 حينها من خ ل الأاارلر الأي كانت أصل اليه.
واآلن أأحد  أاارلر في أوروبا عن أفكير بيع الدول بيد الحاد   بأاليح أياونها مأل الواليات 
المأحد . ةذا ك م ال قيمه له، فالواليات المأحد  دول  عظمى اسأخباراأي ، ونميأل أنهز  

في اليالم الغربي، وبالأمكيد في دول صغير  م ل اسراايل، أيأمد عليها. الي قات ةنا االسأخبارات 
ليست ع قات مأساوي . وحأى الذين يشيرون بالغضب من أرامب ال يسأطييون اأخاذ خطوات 
ذا كان مصدر الميلومات بالفيل اسراايل  ضده عنهم سيكونون عرض  ل نأاام واليااب اعميركيين. وا 
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سأواصل الدولأان أياونهما مأل الواليات المأحد ، وال  -ردن، فليس ةنا  ما يدعو الى الالق أو اع
 سيما أنه ليس لديهما خيار آخر. لكن على الر م من ذل ، فهما سأكونان أك ر حذرًا.

 "معاريف"
 18/5/2017، األيام، رام هللا
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