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 عن أحد.. والقسام ليس فوق القرار السياسي لحماس أبو مرزوق: ال نطرح أنفسنا بديالً  .1

"القردس" صرحيةة فري حروارم مر   ،د. موسى أبو مرروو  قال القيادي في حماس،  :خالد أحمد-الدوحة 
هرا العربري واققليمري عن االنصررا إن "القضية الةلسطينية تعيش اليروم حالرة اسرتئنا ية وحرجرةث حير  

من جهة، والتآمر الدولي من جهة أخرى"، وفي ظل هذم الظرو  جاءت وئيقة حماس التي يررى أبرو 
 مروو  بأنها تعبر عن رؤية الحركة لةلسةة الصراع.

وشدد أبو مروو  أن "حماس لديها خطاب واحد لشعبنا وللعالم"، مؤكدا أن "الوئيقة لم ولرن تةرتب براب 
 سنا بديًلا عن أحد، ونؤمن بالشراكة الوطنية والعمل المشترك".التناوالت"، مضيةا: "ال نطرح أنة

ورأى أبو مروو  أن انتخابات حماس "جرت في جرو ديمقراطري سرليم ووفرا ضروابا ونرواظم محردد "، 
 وأنه "ال يوجد في الحركة تيارات وتكتًلت"، لكنه أقر بوجود اجتهادات متباينة أحيانا.

" على المةاصل الر يسية في "حمراس"ث برين أبرو مرروو  أن وبشأن خشية البعض من سيطر  "العسكر
 كتا ب القسام ليست فو  القرار السياسي الصادر عن مؤسسات الحركة الشورية والتنةيذية.

وحول المبادر  القطرية، قال أبو مرروو : "إنهرا مرا والرت مطروحرة والمواقره تجاههرا مرن فرتب وحمراس 
 .المصالحة اآلن ليست كما ينبغي ممكن تجسيرها"ث لكنه استدرك بأن أجواء

 18/5/2017، القدس، القدس
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 من أجل االستجابة لمطالب األسرى الدولي الضغط على "إسرائيل"  المجتمعالحمد هللا: على  .2
هللا من المجتم  الدولي "الضغا  طالب ر يس الووراء الةلسطيني رامي الحمد: كةاح وبون  - رام هللا

الدولية،  ة لمطالب األسرى العادلة، والتي أقرتها الموائيا والمعاهداتعلى إسرا يل من أجل االستجاب
خصوصا حقهم في وياد  عدد ويارات ذويهم لهم وتمديد مدتها، وحقهم في التعليم والحصول على 

هللا ووير خارجية الدنمارك أندريس  جاء ذلك خًلل استقبال الحمد خدمات صحية مناسبة".
ك إلى جانب المجتم  الدولي بالضغا على إسرا يل لتحقيا مطالب سامويلسون، الذي طالبه كذل

هللا لدى لقا ه الووير الدنماركي على التوام القياد  الةلسطينية  وبحسب البيان، فقد أكد الحمد األسرى.
بعملية السًلم  بحل الدولتين، والعملية السلمية. لكنه قال إن إسرا يل تقابل االلتوام الةلسطيني

 ياسة االستيطان، وتقطي  أوصال األراضي الةلسطينية "ما يهدد حل الدولتين بالتًلشي".بمواصلة س
وقالررت ووار  الخارجيرررة الةلسرررطينية، إنهررا تعمرررل مررر  اللجنررة الدوليرررة للصرررليب األحمررر لمتابعرررة إضرررراب 

 والتواصررل مرر  ذويهررم، األسرررى عررن الطعررام ومطررالبهم الشرررعية، بمررا فيهررا حقهررم فرري اسررتقبال الويررارات
  كجوء من الجهود الهادفة لضمان االحترام الكامل لحقو  األسرى.

وأشارت الرووار  إلرى أنهرا علرى ئقرة برأن اللجنرة الدوليرة للصرليب األحمرر ستسرتمر برالتواوي مر  الجهرود 
الصررحية وظرررو  احتجرراوهم،  لضررمان احترررام حقررو  األسرررى، بمراقبررة أوضرراع األسرررى الةلسررطينيين

ين فررري اقضرررراب عرررن الطعرررام، واأعرررًلم ذويهرررم بأوضررراعهم، معتبرررر  هرررذم وبررراألخأل األسررررى المشرررارك
واليرة اللجنرة والجهرود المتخرذ  للحةرا  علرى كررامتهم  الخطو  على درجرة عاليرة مرن األهميرة فري سريا 

 اقنسانية، وحياتهم المهدد  خصوصا في ظل اقجراءات اقسرا يلية العقابية المتخذ  ضدهم.
 19/5/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 مع جهود ترامب "بشكل جدي"وزير الخارجية الفلسطيني: نتعامل  .3

)أ   ب(: قررال وويررر الخارجيررة الةلسررطيني ريرراض المررالكي، يرروم الخمرريس، إن الةلسررطينيين  –مسررقا 
دونالد ترامرب، الرذي مرن المتوقر  أن يروور الضرةة  األميركيم  جهود الر يس  "بشكل جدي"يتعاملون 

 المقبل للمساعد  في التوصل إلى تسوية للنواع اقسرا يلي الةلسطيني. سبوعاألالغربية المحتلة 
حيرر  يرافررا الررر يس محمررود عبرراس فرري جولررة إقليميررة قبررل القمررة  وكرران المررالكي، يتحررد  فرري مسررقا،

 األحد في الرياض بمشاركة ترامب. األميركيةاقسًلمية العربية 
لةلسرطينية والرر يس األميركري أكرد لره ذلرك وأنره أكد جدية ترامب في حرل القضرية ا"وأضا  أن عباس 

 ."سيجد الحل للقضية خًلل فتر  عام
 18/5/2017القدس العربي، لندن، 
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 "اإلسرائيلي"وزير المالية الفلسطيني يؤكد اجتماعه مع نظيره  .4
أكررد وويررر الماليررة فرري الحكومررة الةلسررطينية شرركري بشررار ، أمررس، اجتماعرره مرر  وويررر الماليررة : )د.ب.أ(

سرررا يلي" موشرريه كحلررون أول أمررس األربعرراء. وقررال بيرران صررادر عررن ووار  الماليررة الةلسررطينية إن "اق
اللقررراء الرررذي لرررم يرررتم تحديرررد مكانررره، عقرررد ضرررمن اللقررراءات الدوريرررة المنصررروأل عليهرررا فررري االتةاقيرررات 

 ة.الةلسطينية "اقسرا يلية"، لتسوية العديد من الملةات المالية بما يضمن المصالب الةلسطيني
وأكد بشار ، بحسب البيان، أن اللقاء يأتي الحقاا للقاء المانحين الدوليين الذي بموجبه شدد بشار  على 
ضرور  إيةاء الطر  "اقسرا يلي" بالتواماته حسبما تنأل االتةاقيات. وذكر أنه تم خًلل اللقاء مناقشة 

لرك التري تتصرل بالمحاسربة وفرواتير العديد من الملةات المالية العالقرة والحقرو  الةلسرطينية خصوصراا ت
المقاصرة المةقررود  التري ال يسررتلمها الجانرب الةلسررطيني، والمبررالز التري تحتجوهررا "إسررا يل" والترري يجررب 

 تحويلها إلى الخوينة الةلسطينية.
 19/5/2017الخليج، الشارقة، 

 
 قاللهاألغا: االستيطان والحصار لن يقتال إرادة شعبنا وتصميمه على نيل حريته واست .5

عضرو اللجنرة التنةيذيرة لمنظمرة التحريرر ر ريس دا رر  شرؤون الًلج رين وكريرا األ را، أن  أكد :دير البلب
والعربيرة  اقسرًلميةسياسة التشريد والقم  واقرهاب واالستيطان والتهويد، لن ترنجب فري طمرس الهويرة 

 وتدمير ما تبقى من معالم فلسطينية.
للنكبرررة الرررذي نظمتررره اللجنرررة الوطنيرررة العليرررا  69قحيررراء الرررذكرى وقرررال اال رررا، فررري المهرجررران المركررروي 

قحياء ذكرى للنكبة في المحافظة الوسطى في مخريم ديرر الربلب يروم الخمريس، "إن شرعبنا لرن يستسرلم 
ونحررن هنررا برراقون، ومتجررذرون فرري هررذم األرض، متشرربئون بحقوقنررا ومصررممون علررى دحررر االحررتًلل 

قامة دولتنا الةلسطينية المستق  ديارهم. إلىلة وعاصمتها القدس وعود  الًلج ين واأ
جانرررب  إلررىوحررذر األ ررا مررن خطررور  المرحلررة الحاليررة حيررر  تواصررل إسرررا يل حصررار وعررول القرردس، 

ممارسررات التهويررد والطمررس للهويررة اقسررًلمية والمسرريحية، وفقرراا لسياسررة مبرمجررة ومنهجيررة، ترمرري إلررى 
 ا منها.عول المدينة المقدسة عن محيطها، وتهجير أهله

دمراء شرهدا نا لرن ترذهب هردراا، وال عرذابات  أنوأكد األ را  تحقيا المصالحة الوطنية. إلىودعا األ ا 
أسرررانا البواسررل، فرراالحتًلل إلررى ووال، والحريررة قادمررة بكررل معانيهررا وأبعادهررا، مشرريدا بصررمود األسرررى 

 ونضاالتهم وتضحياتهم.
 18/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 يحمل صورة للقدس المحتلةوزارتا الثقافة واإلعالم تدينان ارتداء ريغيف ثوبًا  .6
يوسررره الشرررايب: أدانرررت ووارترررا الئقافرررة واقعرررًلم، فسرررتان وويرررر  ئقافرررة االحرررتًلل ميرررري ريغيررره، الرررذي 
م ظهررت فيرره، فرري افتترراح مهرجرران كرران السررينما ي بةرنسررا، ويحمررل صررور  بانوراميررة للقرردس تضررم معررال

 حضارية وتاريخية وديينية من القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت ووار  الئقافة الةلسطينية بشد ، الخطو  االستةواوية التي قامت بها ووير  ئقافة حكومرة االحرتًلل 
ميرررري ريغيررره، بظهورهرررا فررري مهرجررران كررران السرررينما ي بئررروب يحمرررل صرررور  بانوراميرررة للقررردس، مبررررو  

 يحية.المقدسات اقسًلمية والمس
ووصةت الووار  في بيان لهرا، هرذم الخطرو  برر"بالغة الخطرور "، ال سريما أنهرا تتروامن مر  مررور خمسرين 
عاماا على احتًلل األراضي الةلسطينية في قطاع  رو ، والضرةة الغربيرة بمرا فيهرا القردس الشررقية عرام 

1967. 
مررن قبررل ميررري ريغيرره  محمررود خليةررة التحررريض المتواصررل اقعررًلمهترره اسررتنكر وكيررل وويررر جمررن و 

الووير  التي تعبر عن نهر  حكومرة ال تتررك مناسربة  إن هذم"، وقال اقسرا يليةووير  ما تسمى "الئقافة 
وقيرررراد  وشرررعباا وتاريخرررراا، وهررري االنعكرررراس  أرضررراتجررررام فلسرررطين  األسرررودإال وتظهرررر الحقرررد والتطررررر  

 الصاد  للةكر االحًللي الذي نشأت عليه.
ريجيه، فستاناا موسوماا بصور مدينرة القردس، خرًلل حةرل افتتراح مهرجران "كران"  واعتبر خليةة ارتداء

 السينما ي الدولي السبعين إمعاناا في التطر ، واستمراراا في مساعي توييه التاريخ وقلب الحقا ا.
 19/5/2017األيام، رام هللا، 

 
 ة الفلسطينيةإسالمي على رفض التطبيع والسالم قبل حل القضي - الهباش: اتفاق عربي .7

أشررر  الهررور: كشرره محمررود الهبرراش مستشررار الررر يس الةلسررطيني للشررؤون الدينيررة والعًلقررات  - ررو  
اقسررًلمية لررر "القرردس العربرري"، عررن وجررود اتةررا  عربرري إسررًلمي، يقرروم علررى رفررض فكررر  "التطبيرر " مرر  

ه و يرهرا جررى االتةرا  إسرا يل و"السًلم اققليمي"، قبل حل القضية الةلسطينية، وأكد أن هرذم المواقر
عليهرررا، وسرررتنقل مجرررددا للرررر يس األمريكررري دونالرررد ترامرررب، خرررًلل ويارتررره للسرررعودية، ولقا ررره قررراد  عربرررا 

 ومسلمين.
سرًلمية مر  ترامرب،  وكشه مستشار الر يس الةلسطيني، أن القمة التي سريعقدها وعمراء دول عربيرة واأ

يررد علررى أن حررل القضررية الةلسررطينية، هررو سررتناقش أيضررا ملرره "مكافحررة اقرهرراب". وقررال "سرريتم التأك
أساس النجاح في مكافحة اقرهاب"، الفتا إلرى أنره بردون حرل القضرية، لرن ترنجب الجهرود فري مكافحرة 

 اقرهاب.
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وسررألت "القرردس العربرري" الهبرراش، عررن الخطررة العربيررة الترري سررتقدم إلررى ترامررب، خررًلل القمررة المرتقبررة، 
حة، سررررواء فرررري مررررا يتعلررررا بررررالمله الةلسررررطيني أو بررررالمله فقررررال "الئوابررررت اقسررررًلمية والعربيررررة واضرررر

وأكرررد أنررره لرررن يكرررون هنررراك أي مجرررال للحررردي  عرررن "السرررًلم اققليمررري" قبرررل حرررل القضرررية  اققليمررري".
الةلسررطينية، مضرريةا "لررن تكررون األمررور مقلوبررة، ولررن يسررمب قسرررا يل بررأن تطبرر  عًلقاتهررا مرر  العررالم 

إلررررى أن هررررذا األمررررر سرررريجري التأكيررررد عليرررره مررررن قبررررل  وأشررررار العربرررري دون حررررل الملرررره الةلسررررطيني".
 المسؤولين العرب والمسلمين خًلل القمة.

 19/5/2017القدس العربي، لندن، 
 

 لهام لألجيالإناصر الشاعر: وثيقة حماس نقلة تاريخية ومصدر  .8
مراس قال الدكتور ناصر الدين الشاعر، نا ب ر يس الووراء في الحكومة العاشر ، إن وئيقة ح: نابلس

السياسية، تعّد نقلة نوعية ومصدر إلهام لألجيال، كونها خاطبرت الررأي العرام العرالمي دون أن تتنراول 
 عن خطابها المعهود.

جرراءت أقرروال الشرراعر، خررًلل نرردو  نظمتهررا جمعيررة مركررو بررذور للتنميررة والئقافررة بعنرروان "وئيقررة حمرراس 
 ميين والسياسيين والمهتمين.السياسية تطور أم تحول"، بمشاركة عدد من القاد  واقعًل

وشدد الشاعر على أن وئيقرة حمراس هري خطرو  متقدمرة علرى طريرا التطروير الةكرري لحمراس، عاقردا 
 مقارنة بينها وبين ميئا  حماس.

وأكدت الوئيقة، بحسرب الشراعر، علرى العمرل المشرترك مر  الةصرا ل ومر  السرلطة، وأن حمراس حركرة 
 قةو  إلى األمام، على حد قوله.تحرر وطني تمتاو بالبرا ماتية وهي 

وأشار الشاعر كما باقي المتحدئين إلى أن حماس أربكت حسابات الجمي  بعد هذم الوئيقة كون نأل 
 الوئيقة لم يتجاوو الميئا .

ووصررره الشررراعر الوئيقرررة بأنهرررا نقلرررة تاريخيرررة وقةرررو  لألمرررام، حيررر  كانرررت صرررريحة، وبرررذل جهرررد كبيرررر 
 ن أي جهة لإلضرار بالةلسطينيين. قتمامها، حتى تسحب أي ذريعة م

 18/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الرجوب: الحراك الحالي ال يرقى لحجم تضحيات األسرى النائب نايف  .9
قال النا ب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل نايه الرجوب، إنه يتوجرب علرى الكرل : الخليل

ته، وعليرره أن يقرروم بالواجرررب فرري دعمهررا، كررل  فررري الةلسررطيني أن يرردرك أن قضررية األسرررى هررري قضرري
ا بالسلطة التي تملك الكئير لو كانت معنيةا بقضيتهم.   موقعه وعلى قدر استطاعته بدءا
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 32وأكد الرجوب في تصريب صحةي له، بأن الحراك الحالي م  قضية إضراب األسرى المستمر منذ 
 يقدمها األسرى بأجسادهم.  يوماا "باهت"، وال يرقى بتاتاا لحجم التضحيات التي

يوماا من اقضراب المةتوح، ليس أمام األسررى إال اقصررار علرى مرواقةهم، فقرد اقتربرت  32وتاب  "بعد 
لحظة النصر وتحقيا المطالب، خاصةا أن المطالب معيشية تتعلا بحيا  األسير في األسر، وليسرت 

ون وقةرررة جررراد  مررر  األسررررى مرررن كرررل مطالرررب سياسرررية أو مطالرررب تتعلرررا بررراقفرات، فرررالمطلوب أن تكررر
 الجهات حتى يحققوا األهدا  المرجو ".

 18/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 من ترامب الفلسطينية : مطار بالضفة ومنتجع سياحي مطالب السلطة"واال" .11

كشرررره موقرررر  "واال" العبررررري، يرررروم الخمرررريس، عررررن مطالررررب السرررررلطة : ترجمررررة خاصررررة -الرسررررالة نررررت
ن الر يس األمريكي دونالد ترامب خرًلل االجتمراع األخيرر فري البيرت األبريض بالعاصرمة الةلسطينية م

 األمريكية واشنطن مطل  الشهر الجاري.
وقرررال الكاترررب )اقسررررا يلي( رفررري يسسرررخارو ، فررري واال، إن مسرررؤولي السرررلطة قررردموا لحكومرررة ترامرررب 

ة الغربيرررة تشرررمل بنررراء مطرررار سلسرررلة مرررن المشررراري  االقتصرررادية التررري ير برررون فررري تنةيرررذها فررري الضرررة
ومحطرة توليرد كهربرراء فري الضررةة ومنتجر  سررياحي علرى شرواطت البحررر الميرت ومصررن  لإلسرمنت فرري 

 بيت لحم.
وأوضب أن هذم المطالب قدمها الوفد الةلسطيني خًلل اجتماع بين ر يس السرلطة الةلسرطينية محمرود 

أسربوعين وهري مرا يريرد عبراس التأكيرد  عباس والر يس األمريكي دونالد ترامب في البيرت األبريض قبرل
 عليها خًلل ويار  ترامب للمنطقة إضافة إلى قضايا المةاوضات.

وخرررًلل المحادئرررات برررين الممئلرررين الةلسرررطينيين واألمرررريكيين أوضرررحوا أن مشررركلة البطالرررة فررري الضرررةة 
يين الغربيررررة تتطلررررب اهتمامررررا عرررراجًل وأن هررررذم المشرررراري  سررررو  تةسررررب مجرررراال لرررر ال  مررررن الةلسررررطين

مررن سرركان الضررةة الغربيررة عرراطلون عررن  %18لًلنرردمات فرري سررو  العمررل، فحسررب اقحصرراءات فرر ن 
 العمل.

 18/5/2017الرسالة، فلسطين، 
 
 لألسرى  : فلتنزل الجماهير العربية للشوارع نصرةً العربيةزكي لألحزاب عباس  .11

العربيررة والصررين الشررعبية، وجره عضررو اللجنررة المركويررة لحركررة فررتب، المةروض العررام للعًلقررات : رام هللا
عبرراس وكرري يرروم الخمرريس، رسررالة عاجلررة لألحررواب والقرروى الوطنيررة فرري الرروطن العربرري، طالررب فيهررا 
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الجمررراهير العربيرررة برررالنوول إلرررى سررراحات وشررروارع العواصرررم العربيرررة، واالعتصرررامات أمرررام المؤسسرررات 
 نيين.الحقوقية وجمعيات الصليب األحمر الدولي نصر  قضراب األسرى الةلسطي

كما ناشد الحقوقيين والمحامين العررب وذوي االختصراأل بالمحراكم الوطنيرة، رفر  الشركاوى والردعاوى 
 الحقوقية ضد االحتًلل اقسرا يلي في المحاكم األوروبية لمحاكمته على ما يقترفه من جرا م.

 18/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حتى تحقيق مطالبنا اإلضرابن في األسير "السيد": مستمرو .12
المةترروح عررن الطعررام  اقضرررابالقا ررد عبرراس السرريد أنهررم ماضررون فرري  األسرريرأكررد : القرردس المحتلررة 

 إسنادا لمعركة األمعاء الخاوية حتى تحقيا مطالبهم وال تراج  عن ذلك، حتى لو استشهدوا.
تتعمرد الضرغا علريهم بانتهاجهررا  وأشرار السريد فري رسرالة مسررربة مرن عولره، أن إدار  مصرلحة السررجون 

 إخرروانهمسياسررة التررنقًلت المتكرررر  ومنرر  ويررارات المحررامين عررنهم مررن أجررل قطرر  التواصررل بيررنهم وبررين 
 المضربين في كافة السجون.

كما تحد  السيد في رسالته عن الموقه السلبي للصيب األحمر والتقصير بحا األسررى المضرربين، 
بويار  المضربين بشكل دوري إال أنه اكتةى بويار  أعداد محردود  مرن قا ًل: "يةترض أن يقوم الصليب 

 األسرى وبشكل متقط ".
المضرربين معره بكرل مرا  األسررى إلى أنه رف  شركاوى قدار  مصرلحة السرجون باسرم كافرة النظر ولةت 

 يتعلا من السياسات العقابية التي تةرضها إدار  السجون بحقهم.

 18/5/2017، فلسطين أون الين
 
 لمطالب األسرى المضربين  "إسرائيل"ر من تداعيات تجاهل فتح تحذ    .13

حررذرت حركررة فررتب، يرروم الخمرريس، الحكومررة اقسرررا يلية مررن اسررتمرار تجاهررل مطالررب األسرررى : رام هللا
علرى التروالي، داعيرة المرواطنين إلرى تكئيره تضرامنهم مر  األسررى  32المضربين في سجونها لليوم الر 

 في هذم المرحلة الحرجة.ودعمهم ومساندتهم 
وقال المتحد  باسرم الحركرة وعضرو مجلسرها الئروري أسرامة القواسرمي فري بيران صرحةي، إن اسرتمرار 
تجاهررل حكومررة االحررتًلل لمطالررب األسرررى الترري كةلهررا القررانون الرردولي والقررانون الرردولي اقنسرراني لررن 

سرركهم بمطررالبهم اقنسررانية يجرردي نةعررا أمررام صررمود األسرررى، وهرري محاولررة يا سررة لكسررر صررمودهم وتم
 العادلة.
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ودعا القواسمي المؤسسات الدولية والحقوقية إلى سررعة التردخل قنهراء معانرا  األسررى والضرغا علرى 
الحكومرررة اقسررررا يلية لًلسرررتجابة لمطرررالبهم ومواجهرررة سياسرررة حكومرررة اليمرررين المتطرررر  نتنيررراهو التررري 

 تواصل رفضها التةاوض م  األسرى المضربين.
 18/5/2017، ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ا

 
 االحتالل يتهم سيدة من غزة بنقل متفجرات للضفة .14

را( 59قدمت النيابة العامة اقسرا يلية ال حة اتهام بحا سيد  من قطاع  و  تبلز ): القدس المحتلة عاما
 بدعوى قيامها بتهريب مواد متةجر  عبر حاجو بيت حانون "إيرو" مؤخراا.

رت القنرا  العبريررة السرابعة أن السرريد  هري ابتسرام موسررى، وقرد جرررى تقرديم ال حرة اتهررام بحقهرا مررن وذكر
 قبل النيابة في "منطقة الجنوب"، حي  تلخأل التهمة باستغًلل تصريحها لدخول األراضي المحتلة.

لت على وتابعت "أئناء مرافقتها لشقيقتها التي تتلقى عًلت لمرض السرطان في مستشةى إسرا يلي عم  
 نقل أنابيب تحتوي على مواد متةجر  للضةة الغربية من قبل نشطاء حماس في  و ".

 18/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 للمحاصرين حتى ينال شعبنا حقوقه التحديغا: سنواصل رحلة اآلعبد الهادي  .15

ة التحدي لكل المحاصرين أكد القيادي في حركة حماس عبد الهادي اآل ا مواصلة رحل: خان يونس 
 حتى ينال شعبنا وأسرارنا حقوقهم كاملة  ير منقوصة.

جرراء ذلرررك خرررًلل كلمرررة ألقاهرررا خرررًلل فعاليرررة احتجاجيرررة علرررى اشرررتداد الحصرررار وتوايرررد معاينرررة األسررررى 
 بمحافظة خان يونس مساء يوم الخميس وسا المدينة.

العدو على حصار وتجوير  شرعبنا،  وحذر اآل ا العدو من أن ئمة خيارات قد تكون صعبة إن صمت
 ولن نرك  وسيدف  العدو الئمن باهظا.

 18/5/2017، فلسطين أون الين
 
 نتنياهو يهاجم الجامعة العبرية بسبب عدم عزف النشيد الوطني .16

هاجم ر يس الووراء اقسرا يلي بنيامين نتنياهو، الجامعة العبرية في : عبد الرؤو  أرناؤوط - القدس
 ار إحدى كلياتها، عدم عو  النشيد الوطني اقسرا يلي، خًلل حةل تخري  طًلبها. القدس، بعد قر 

وقال نتنياهو في تصريب مكتوب، أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة األناضول:" قرار كلية اآلداب في 
 الجامعة العبرية هو قرار مخوي... هذم هي قمة الخنوع والعكس التام من الةخر الوطني". 



 
 
 
 

 

 12 ص             4293 العدد:        5/19/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

نتةاخر بدولتنا وبعلمنا وبنشيدنا الوطني، وهذا فقا يعوو إصراري على تمرير قانون وأضا :" نحن 
 القومية الذي ندفعه قدما بهد  إرساء رموونا الوطنية الغالية علينا للغاية، بالقانون". 

ونقلت صحيةة "يديعوت أحرونوت" اقسرا يلية على موقعها اقلكتروني، إن كلية اآلداب قررت عدم 
شيد الوطني اقسرا يلي، في احتةال تخري  طًلبها اليوم الخميس بسبب وجود خريجين عو  الن
 عرب. 

 وأشارت الجامعة إلى أنه ال يوجد ما يلومها قانونيا بعو  النشيد الوطني خًلل نشاطاتها األكاديمية.
 18/5/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 للفلسطينيين عشية زيارة ترامب.. نتنياهو يزعم بلورة تسهيالت .17

وعم ر يس حكومة االحتًلل اقسرا يلي، بنيامين نتنياهو، بلور  تسهيًلت : القدس المحتلة
 للةلسطينيين، عشية ويار  الر يس األميركي، دونالد ترامب، إلى الكيان االئنين المقبل.

اقسرا يلي  ووفقا للقنا  الئانية للتلةويون اقسرا يلي، ف ن نتنياهو سيعرض على المجلس الوواري 
المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(، األحد المقبل، "رومة تسهيًلت" للةلسطينية من أجل 

 المصادقة عليها، واستعراضها أمام ترامب أئناء ويارته للكيان.
وقالت القنا  الئانية إن هد  نتنياهو من هذم "التسهيًلت" هو أن يئبت للر يس األميركي أنه  

خًلء مستوطنات.باقمك  ان تنةيذ خطوات أخرى ال تشمل تجميد البناء في المستوطنات واأ
 18/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 اتفاق مستقبلي أي    في "دوميمأمعاليه ": لن نتنازل عن ضم زوجهرت .18

ركة وعيم الُمعسكر الصهيوني المعارض )ا تًل  بين حوب العمل وحوب الح ووتجدد يستحا  هرت
بوعامة تسيبي ليةني(، تأكيدم باعتبار مستوطنة "معاليه ادوميم" جوء من "إسرا يل"، ورفض التخلي 

  اتةا  مستقبلي م  السلطة الةلسطينية.أيّ  عنها في 
في تغريد  له عبر حسابه على تويتر، إن المستوطنة ستظل جوء من الكيان الصهيوني  ووتوقال هرت

ومعاليه ادوميم،    عباس وسيتم فرض السياد  الصهيونية عليها.حتى في أي اتةا  مستقبلي م
كيلومترات شر  مدينة القدس،  7على أراضي بلد  ابوديس، وتق  على بعد  1975أسست عام 

أله مستوطن، ويعتبرها  50بحوالي  2016وبلز عدد سكانها سنة  محاذية لبلدتي أبوديس والعيورية.
 ة للقدس، ويعمل ا لب سكانها في مدينتي القدس وتل الربي .المستوطنون بأنها ضاحية إسرا يلي

 18/5/2017، الرسالة، فلسطين
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 السينمائي "كان" في مهرجان ميري ريغيف ترتدي فستانًا مرسومًا عليه المسجد األقصى .19
، ميري ريغيه، التي "اقسرا يلية"عندما يتباهى السار  بما سر ، فقد اختارت ما تسمى ووير  الئقافة 

فستاناا عليه صور  البلد  القديمة في القدس المحتلة، وتبرو فيه ساحات الحرم  "كان"رت مهرجان حض
القدسي الشريه وقبة الصخر ث لتظهر فيه في المهرجان السينما ي، بمشهد يمئل إهانة للقدس 

اودياد  ، في ظل"اقسرا يلي"أرادت ريغيه بويها نقل رسالة سياسية وفا اقعًلم  بمعالمها المقدسة.
 ."إسرا يل"التصريحات العالمية ومنها األمريكية، التي ال تعتر  بأن القدس المحتلة تحت سيطر  

عاماا على توحيد القدس، ورأيت أفضل  50نحن نحتةل بمرور ": "اقسرا يلي"ووعمت الووير  لإلعًلم 
، بحسب "األبدية طريقة للتعبير عن ذلك هي الةن والموضة، للتشديد على أن القدس هي عاصمتنا

أفيعاد هرمان الذي عبر عن سرورم بما  "اقسرا يلي"وعمها. وتوجهت ريغيه إلى مصمم األوياء 
عاماا على احتًلل القدس عن طريا عمل  50سّمام بالةرصة التي منحته إياها ريغيه باالحتةال ب 

 فني.
 19/5/2017الخليج، الشارقة، 

 
 "فيسبوكصفحات المدونين على "لى عالعسكرية تقرر فرض رقابة  "إسرائيل" .21

تل أبيب: قررت لجنة عينها أفيغدور ليبرمان، ووير الدفاع اقسرا يلي، التعامل م  كل مدير لصةحة 
وستكون مّعرضة  وكل مّدون، بصةته صحافيا، بكل ما يتعلا بتقديم المواد التي ينشرها، "فيسبوك"

 للرقابة العسكرية التقليدية المةروضة على الصحه.
وبناء عليه، ف ن جمي  حقو  وواجبات وسا ل اقعًلم ستنطبا عليه، وسيكون ب مكان هؤالء أن 

لجنة التريبيونال )اللجنة  يستأنةوا ضد رفض الرقابة نشر موادهم أمام لجنة خاصة، يطلا عليها اسم
م إلى الرقابة، الئًلئية(. كما تملك اللجنة صًلحيات لمعاقبة المراسل المعني لعدم قيامه بتقديم مواد

التوبيخ، وتوجيه المًلحظات، وصوال إلى الغرامة  أو بسبب تجاهله محظوراتها. وتتراوح العقوبات بين
 المالية.

اللجنة الئًلئية المذكور ، التي ينبغي عليها أن تجتم  في حال وجود است نا  على  وتقه على رأس
كيطل، ممئل  ا ووميًلها في اللجنة وهما شالومقرار الرقابة خًلل خمسة أيام، القاضية أياال فوركاتشي

اقعًلم الصحافي المخضرم، والجنرال احتياط يوسي بيدتس، ر يس وحد  األبحا  السابا في هي ة 
باأل لبية، وفي حال وجود تساو في التصويت،  االستخبارات العسكرية. وسيتم اتخاذ قرارات اللجنة
غليب لصالب رأيها. وسيكون المجال مةتوحا أمام سيكون لصوت ر يسة اللجنة القدر  على الت



 
 
 
 

 

 14 ص             4293 العدد:        5/19/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

الئًلئية على التماسه، للتوجه إلى القضاء العادي في إسرا يل  الصحافي الذي ال توافا اللجنة
 لمواصلة معركته القضا ية م  الرقابة.

 19/5/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 ةيقاطعون زيارة لمستوطنات الضفيساريون من "المعسكر الصهيوني"  .21

قرر أعضاء كنيست من اليسار اقسرا يلي، يوم الخميس، مقاطعة ويار   :ترجمة خاصة -القدس
 ستتم يوم  د الجمعة إلى مستوطنات الضةة الغربية.

وحسب صحيةة هآرتس، ف ن المعسكر الصهيوني سينظم يوم  د جولة في مستوطنات الضةة، إال 
 ساري قرروا عدم المشاركة في الجولة.أن أعضاء يمئلونه في الكنيست ويتبنون الةكر الي

وأشارت الصحيةة إلى نقاش حاد شهدته جلسة الكتلة البرلمانية للمعسكر الصهيوني في الكنيست 
 حول الويار ، حين حاول يتسحا  هيرتسوغ إقناعهم بالمشاركة في الرحلة إال أنهم رفضوا.
 18/5/2017القدس، القدس، 

 
ية عن أرشي "إسرائيل" .22  1967ف حرب حزيران ترفع السر 

في إسرا يل الستار عن ملةات حرب عام  "أرشيه الدولة"رفعت مؤسسة : أسعد تلحمي –الناصر  
عاماا عليها، وسمحت بكشه مداوالت الحكومة وقياد  الجيش قبل الحرب  50، لمناسبة مرور 1967

س الشرقية وقطاع  و ، وبعدها التي انتهت باحتًلل إسرا يلي سيناء والجوالن والضةة الغربية والقد
 فضاعةت مساحتها ئًل  مرات.

أله صور  عن بروتوكوالت جلسات الحكومة وهي ة أركان الجيش وم ات  150وتضمنت الملةات 
الصور واألفًلم والتسجيًلت الصوتية. وتؤكد الملةات التي كشه عنها ما أشي  منذ تلك الحرب، أن 

برعب حقيقي، وأنها أخذت في حساباتها احتمال القضاء  القياد  اقسرا يلية السياسية كانت مسكونة
على إسرا يل في حال شنت الدول العربية بقياد  مصر الحرب على الدولة العبرية. وذّكرت الملةات 
بأن طًلب المدارس قاموا بحةر ربار وحةر كبير  لًلختباء فيها، فيما شرعن حاخامات مناطا واسعة 

ا قامت الحكومة بتخوين مواد  ذا ية أساسية تكةي لستة أشهر لتكون مقابر جماعية موقتة. كم
 وأكئر.

كذلك تؤكد الوئا ا كيه انقلبت الصور  بين ليلة وضحاها، وأن نشو  عارمة باالنتصار لّةت 
 القيادتين السياسية والعسكرية في اليوم الئاني من الحرب التي استمرت ستة أيام.
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كان الجيش هم الذين حضوا الووراء على بدء الحرب والكه وتشدد الوئا ا على أن أعضاء هي ة أر 
عن التردد، في مقدمهم ر يس هي ة أركان الجيش إسحا رابين الذي أبلز الووراء بأنه بعد دخول 

ينبغي تسديد الضربة األولى في "القوات المصرية سيناء واأ ًل  مضا ا تيران أمام السةن اقسرا يلية 
اّل سيكون خطر حق يقي على وجود إسرا يل، وستكون حرب قاسية وشرسة وخسا ر فادحة الحرب، واأ

 (.800)لكن عدد القتلى اقسرا يليين في الحرب لم يتعدَّ  "في األرواح
ماذا نةعل م  مليون عربي )الضةة الغربية وقطاع "وعقدت الحكومة أرب  جلسات متتالية لتبح  

اش الدا ر اليوم في شأن ضم الضةة الغربية أو . وكئرت االقتراحات، وتكاد تكون ممائلة للنق" و (
منب الةلسطينيين دولة، أو الترحيل إلى دول عربية وتهجير فلسطينيي القدس الشرقية إلى منطقتي 
بيت لحم ورام هللا، ليقترح ووير التعليم ولمن شار  ترحيل العرب إلى البراويل. ويضيه أشكول أنه 

 ."كل العرب إلى البراويل لو كان األمر متعلقاا بنا، لرّحلنا"
 19/5/2017الحياة، لندن، 

 
صابةاستشهاد شاب  .23  صحفي برصاص مستوطن في حوارة وا 

استشهد يوم الخميس، مواطن، وأصيب صحةي بجروح متوسطة، برصاأل مستوطن، فيما : نابلس
نوب دهس ائنين رخرين أئناء هروبه، خًلل مواجهات بين الشبان وجنود االحتًلل في بلد  حوار  ج

 نابلس.
عاماا( من بلد  بيتا  23وأعلنت ووار  الصحة عن استشهاد الشاب معتو حسين هًلل بني شمسة )

وقال مدير اقسعا  والطوارئ في الهًلل األحمر، أحمد جبريل لر"وفا"، إن المصور  شر  نابلس.
صابته مستقر ، وتم نقله لمستش ةى رفيديا الصحةي مجدي اشتية أصيب بالرصاأل الحي في اليد، واأ

 ميدانيا. إسعافهملتلقي العًلت، كما أكد إصابة شابين بعد تعرضهم للدهس من قبل المستوطن وتم 
وأوضب جبريل أن عدد من المواطنين أصيبوا باالختنا  بالغاو المسيل للدموع جرى إسعا  بعضهم 

حوار  لتلقي عاما( لمستشةى الوطني ورخر لمركو ابن سينا في  49ميدانيا، وجرى نقل مواطن )
 العًلت، إئر تعرضهم لًلختنا .

وأفاد شهود عيان لر"وفا"، بأن مستوطنا أطلا النار عليهما من مسدسه، أئناء مشاركتهما في مسير  
بالبلد ، دعت إليها لجنة التنسيا الةصا لي ولجنة دعم األسرى في محافظة نابلس، للتضامن م  

 التوالي.على  32األسرى المضربين عن الطعام لليوم 
 18/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 



 
 
 
 

 

 16 ص             4293 العدد:        5/19/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 في الضفة الغربية فلسطينياً  22يعتقل  اإلسرائيليالجيش  .24
فلسطينيا في الضةة الغربية، خًلل  22اعتقل الجيش اقسرا يلي  :القدس/عبد الرؤو  أرناؤوط

 ساعات الليلة الماضية. 
، إنه اعتقل الخميسخة منه لوكالة األناضول، يوم وقال الجيش، في بيان مكتوب أرسل نس

 الةلسطينيين بشبهة المشاركة في "أحدا  إرهاب شعبي ضد جنود ومواطنين إسرا يليين". 
تركوت في بلد  كةر َقّدوم )شمال( وبلدات سلواد، حوما، عابود )وسا(  االعتقاالتوأشار إلى أن 

 خليل )جنوب(.وبلدات بيت عّوا والسّموع والعّروب ومدينة ال
 18/5/20147، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 ومواجهات في عدة مناطقحرق وهدم في جنين واعتقال عشرة مقدسيين  .25

هاجمت قوات االحتًلل اقسرا يلية بلد  يعبد إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين شمال : رام هللا
حم وقامت ب حراقها دون سبب، وتعود الضةة الغربية، وهدمت بركسات ومنشآت محلية لتصني  الة

 المنشآت إلى كل من محمود جابر أبو بكر ومجدي أحمد عمارنة.
إال أن قوات االحتًلل تعمدت تدميرها  شيكلور م أن تكلةة كل منشأ  تصل إلى قرابة السبعين أله 

طنين في بالكامل ئم قامت بحرقها. ويأتي هذ االستهدا  وهو ليس األول بطلب وتحريض من المستو 
المستوطنات المحيطة تحت ذريعة أنها تلو  البي ة وتسبب لهم األمراض. ويصل عدد منشآت الةحم 
في المنطقة إلى أكئر من ئًلئين منشأ ، وتعد مصدر رو  ألكئر من أله أسر  فلسطينية في بلد  

 يعبد، والقرى المجاور  لها.
قتحام لبلدات وأحياء في القدس المحتلة، في  ضون ذلك نةذت قوات االحتًلل اقسرا يلي حمًلت ا

اعتقلت خًللها عشر  فلسطينيين على األقل. وشهد مخيم قلنديا شمال القدس مواجهات عنيةة في 
محيا الحاجو العسكري القريب من مدخل المخيم، وسا فعاليات تضامنية متواصلة م  األسرى 

لقدس مواجهات واسعة ضد قوات المضربين عن الطعام. كما شهدت بلد  أبو ديس جنوب شر  ا
االحتًلل، بعد إ ًل  الشبان الشارع الر يسي تضامنا م  األسرى، في حين شهدت بلدتا العيورية 

وهاجمت قوات االحتًلل نشطاء وأهالي األسرى المقدسيين في الباحة  والرام مواجهات مشابهة.
هم بالضرب قبل أن تعتقل ئًلئة األمامية لهي ة الصليب األحمر وسا القدس المحتلة، واعتدت علي

نشطاء، علماا بأن أهالي أسرى القدس ينظمون اعتصاما يوميا في مركو الصليب األحمر تضامنا م  
 األسرى الذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية منذ أكئر من شهر.

 19/5/2017، لندن، القدس العربي



 
 
 
 

 

 17 ص             4293 العدد:        5/19/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 وسط تدهور صحتهم الكرامة إضراب ون األسرى يواصل .26
ا عن  32أسير فلسطيني لليوم الر  1600 أكئر منواصل ي:  و  على التوالي خوضهم إضراباا مةتوحا

"إضراب الكرامة" داخل سجون االحتًلل للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وأبسا  أسمومالطعام 
 حقوقهم اقنسانية.

دهور كبير يطرأ وقالت اللجنة اقعًلمية قسناد اقضراب أن األسرى يواصلون معركتهم في ظل ت
على صحتهم يوماا بعد يوم، حي  بدأت إدار  سجون االحتًلل بنقل كافة األسرى المضربين لسجون 

 قريبة من المستشةيات.
أن االحتًلل ينقل األسرى بواسطة عربة "البوسطة" ذات المقاعد  وأوضحت اللجنة في بيان لها

مين لساعات طويلة، ما يويد من معانا  األسير الحديدية والتي يكون فيها األسير مكّبل اليدين والقد
 المضرب.
( أسيراا انضموا يوم األربعاء لإلضراب المةتوح عن الّطعام في سجن "جلبوع"، واألسرى 60وبينت أن )

يؤّكدون في رسا ل تصل من الّسجون بأنهم مستمّرون في معركتهم حتى نيل مطالبهم، مؤّكدين أن 
 سعيهم نحو تحقيا أهدافهم. عامل الوقت لن يقه عقبة أمام

 18/5/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
غالق طرق بالضفة الغربية إسنادًا لألسرى الفلسطينيين .27  مواجهات وا 

شهدت عد  محافظات من الضةة الغربية بما فيها : رام هللا، نابلس رر محمود السعدي، سامي الشامي
ات احتجاجية ومواجهات واأ ًل  طر ، إسنادا لألسرى المضربين القدس المحتلة، يوم الخميس، فعالي

 عن الطعام في يومهم الئاني والئًلئين من اقضراب، ويومهم الئاني في االمتناع عن شرب الماء.
وفي وسا الضةة الغربية، أ لا شبان  اضبون الطريا المؤدي إلى حاجو الجيب العسكري المقام 

لقدس، والمخصأل لخروت الدبلوماسيين والموظةين األجانب، ومنعوا إلى الشمال الغربي من مدينة ا
هؤالء الموظةين من المغادر ، وسا توتر في المنطقة واستدعاء عناصر من شرطة وقوات االحتًلل 

 إلى المكان.
لى الشر  من مدينة رام هللا وسا الضةة، تندل  مواجهات بين الحين واآلخر منذ صباح  ، الخميسواأ

سطينيين وقوات االحتًلل على المدخل الغربي لبلد  سلواد، حي  اعتقلت قوات االحتًلل بين شبان فل
فتية قاصرين خًلل تلك المواجهات، ولم يبلز عن وقوع إصابات، وفا ما أكد ر يس بلدية سلواد  3

 عبد الرحمن صالب لر"العربي الجديد".
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رام هللا، بين شبان فلسطينيين  واندلعت مواجهات أخرى في محيا حاجو عطار  المقام على شمال
 وقوات االحتًلل، بينما شهد الحاجو أومة مرورية خانقة، ولم يبلز عن وقوع إصابات.

وفي مدينة قلقيلية إلى الشمال من الضةة الغربية المحتلة، اندلعت مواجهات ما بين الشبان وقوات 
ينة، حي  يقام حاجو "دي سي االحتًلل اقسرا يلي، عقب مسير  توجهت نحو المدخل الشرقي للمد

 أو"، وشرع الشبان ب لقاء الحجار  واأ ًل  الطريا ما تسبب في أومة مرورية خانقة.
إلى ذلك، اندلعت مواجهات عنيةة عند المدخل الر يسي لبلد  بيتا جنوبي مدينة نابلس شمال الضةة 

صابة  الغربية المحتلة، وذلك عقب انطًل  مسير   اضبة أعقبت استشهاد الشاب، معتو تايه، واأ
المصور الصحافي، مجدي اشتية، برصاأل مستعمر إسرا يلي، وتم نقل مجدي لمستشةى هداسا 

 بالقدس بعد تعرضه لكسر وقط  في أوتار يدم.
إلى ذلك، شهدت مناطا مختلةة من الضةة الغربية فعاليات ومسيرات مساند  لألسرى المضربين، 

سرى في خيام االعتصام المقامة في مراكو المدن والبلدات في وكذلك تواجداا للمتضامنين وأهالي األ
 الضةة.

 18/5/2017العربي الجديد، لندن، 
 
 مستشفى المقاصد: مستعدون لعالج األسرى  .28

أعلن مستشةى المقاصد الخيرية في القدس المحتلة، يوم الخميس، جاهوية طواقمه : رامي حيدر
سرى الةلسطينيين الذين يعانون من ترد بالز في أوضاعهم الطبية والةنية الكاملة لتقديم العًلت لأل

 على التوالي. 32الصحية، نتيجة إضرابهم عن الطعام المستمر لليوم الئاني 
وأعلن المستشةى أنه على استعداد كذلك الستقبال األسرى المحررين ممن هم بحاجة إلى متابعة 

د انقضاء محكوميتهم، باقضافة إلى طبية إئر مغادرتهم سجون االحتًلل بحالة صحية سي ة بع
 توفير العًلت المجاني لهم في حال صعوبة توفر تحويلة طبية.

 18/5/2017، 48عرب 
 
 "اإلسالمية المسيحية" تحذر: رسومات تهويدية على فستان وزيرة إسرائيلية .29

تداء ووير  اعتبرت الهي ة اقسًلمية المسيحية لنصر  القدس والمقدسات، يوم الخميس، ار : رام هللا
الئقافة اقسرا يلية "ميرى ريغيه" فستانا، في حةل افتتاح مهرجان "كان" السينما ي الدولي، مطبوعا 
عليه صورا من مدينة القدس، ال سيما المسجد األقصى المبارك وقبة الصخر ، استمرارا للسياسة 
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يهاملسيطر  عليها بالقو ، اقسرا يلية االحتًللية، القا مة على تهويد القدس، ومقدساتها، وبسا ا  واأ
 العالم بأحقيتهم فيها، بمختله األساليب والوسا ل.

، وادعاءاتها بأحقيتها في القدس أكاذيبهاوسيلة لنشر  با  لم تُ  إسرا يلوأكدت الهي ة في بيانها، أن 
 ب  عليه من صور للمقدسات، هي خطو ومقدساتها، مشير  إلى أن ارتداء "ريغيه" الةستان، وما طُ 

 تؤكد فيها أن "القدس عاصمة إسرا يل".
من جانبه، قال األمين العام للهي ة حنا عيسى: "إن هذم األساليب والوسا ل هي أساليب تهويدية على 

تةنيد ودحض المواعم اليهودية كافة، من خًلل  إلىطريا تهويد القدس، وسلخها عن عروبتها، داعيا 
 اقعًلم، والمسيحية، مهيبا وسا ل اقسًلميةوقدسيتها  تسليا الضوء على تاريخ القدس، وحضارتها،

تسليا الضوء على هذم الجرا م التي تقترفها قوات االحتًلل بحا  إلىالمحلية والعربية والدولية 
 المدينة المحتلة".

 18/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يات اإلسرائيليةالقدس تفوق اإلحصائ شرقي نسبة الفلسطينيين في .31

أعلنت مصادر إسرا يلية أن معهد القدس لدراسة السياسات اقسرا يلي سينشر معطيات : رام هللا
مختلةة حول المدينة، وفي مقدمتها معلومات حول عدد السكان اليهود والةلسطينيين. ووفقا لمعطيات 

 324مقابل  %63ألةا  542 إلىدا ر  اقحصاء المركوية ف ن عدد اليهود في القدس المحتلة يصل 
. إال أن الةحأل الدقيا للوض  الديمو رافي الذي أجرام اتحاد الميام البلدي %37أله فلسطيني 

مؤخرا يكشه أن هذم المعطيات ال تشمل عشرات رال  الةلسطينيين األخرين الذين  "جيحون "
في المدينة تقل عن  يعيشون داخل حدود المدينة. وحسب تقييمات الخبراء ف ن الغالبية اليهودية

 .%59 نحو إلىالمعطيات الرسمية وتصل 
، دراسة شاملة على خلةية المصاعب التي "جيحون "وفي اآلونة األخير  أجرى اتحاد الميام البلدي 

واجهها في توفير الميام لألحياء الواقعة خله الجدار. وتم في إطار الدراسة استخدام التصوير الجوي 
لمباني وعدد األفراد في كل منول، وبناء عليه تم احتساب كمية الميام لألحياء واحتساب حجم ا

المستهلكة، وكمية ميام الصر  الصحي والنةايات. وقال باحئون وخبراء اطلعوا على الدراسة، انه 
نه حسب معطياتها ف ن عدد السكان في هاتين اأ يسود لديهم االنطباع أن الدراسة دقيقة جدا، و 

أله نسمة في شعةاط واألحياء  80 حواليأله نسمة، من بينهم  140و 120ن المنطقتين يتراوح بي
 المجاور .
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أله نسمة من هؤالء السكان انتقلوا للعيش  80 حواليلكن مايا حوشن من معهد القدس، تعتقد أن 
يقوموا بتغيير عناوينهم ولذلك ف نه تم احتسابهم  أنفي هاتين المنطقتين من مدينة القدس، دون 

ان القدس وال يمكن إحصاؤهم مرتين. لكنه حتى في التكهنات األكئر حذرا يجب إضافة ما ضمن سك
أكئر من  إلىهذم المعطيات، ما يرف  عدد سكان القدس كلها  إلىأله فلسطيني  50ال يقل عن 

 .%41 إلىأله نسمة، ونسبة الةلسطينيين  900
 19/5/2017، لندن، القدس العربي

 
 تنفي انضمام قاتل الشهيد فقهاء إلى صفوفهاالجماعات السلفية : غزة .31

": نةت الجماعات السلةية العاملة في قطاع  و  أن يكون قاتل اقلكترونية"األيام -حسن جبر- و 
 الشهيد ماون فقهاء عمل في صةوفها يوماا من األيام.

بقتل الةقهاء  وأكد أبو المعتصم األنصاري أحد قاد  السلةية في قطاع  و  أن أشر  أبو ليلة المتهم
لم يكن في يوم من األيام ضمن الجماعات السلةية في قطاع  و  أو الخارت، كما يجري التروي  

 لذلك.
": إن أبو ليلة حاول التقرب من بعض اقخو  في التيار السلةي اقلكترونيةوقال األنصاري لر "األيام 

أنه كان من ضمن صةو  "حماس" منذ  بحكم أنهم جيرانه إال أنهم نبذوم بسبب سلوكياته، منوهاا إلى
 .2008حتى العام  2004العام 

، ومن الخطأ أن يتم 2004وأشار إلى أن الجماعات السلةية لم تكن موجود  في قطاع  و  عام 
 التروي  للقاتل وكأنه كان سلةياا.

 19/5/2017، رام هللا، األيام
 
 أم الفحم: مهرجان شعبي دعما لألسرى وغطاس .32

تحت إشرا  لجنة الحريات واألسرى، المنبئقة عن لجنة المتابعة العليا والقوى  :ىضياء حات يحي
الخميس، تنظيم المهرجان الشعبي القطري دعماا  الوطنية واقسًلمية في مدينة أم الةحم، تم مساء

ا لألسرى في إضراب الحرية والكرامة، وتضامناا م  النا ب السابا د. باسل  طاس، قبل  سنادا واأ
وشارك في المهرجان، الذي أقيم بقاعة العلوم والةنون بمدينة أم الةحم، عدد من  السجن. إلىدخوله 

وتخلل المهرجان كلمات  النواب العرب ولجان شعبية وسياسّيون وشخصيات اعتبارّية وناشطون.
 تضامنية م  األسرى المضربين عن الطعام وم  د. باسل  طاس.

 18/5/2017، 48عرب 
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حراق جرار جنوب نابلس والشبهات تتجه لـ"جباية الثمن"شعارات عنصرية و  .33  ا 
أقدم عناصر من عصابة "جباية الئمن" على إضرام النار بجرار وارعي وكتابة : هاشم حمدان

 الغربية المحتلة. في الضةةشعارات عنصرية في قرية بورين القريبة من حوار  جنوب نابلس 
 ستوطن على إعدام شاب فلسطيني في قرية حوار .وتأتي هذم الجريمة بعد يوم واحد من إقدام م

وأضافت الشرطة أنه بسبب القرب الجغرافي للقريتين، والومني للحدئين، ف نه يجري التحقيا في 
 إمكانية وجود عًلقة بين الحادئتين.

 19/5/2017، 48عرب 
 
 قاضية شرعيةكمرأة ال "إسرائيل"اعتبارات سياسية وليست شرعية وراء قرار تعيين كمال الخطيب:  .34

تباينت المواقه بالداخل الةلسطيني حيال تعيين إسرا يل امرأ  في : محمد محسن وتد - أم الةحم
منصب قاضية بالمحاكم الشرعية اقسًلمية، فقد رأت الجمعيات النسوية في ذلك خطو  لتحقيا 

لتدخل بالشؤون الدينية المساوا  والنهوض بمكانة المرأ ، في حين عدته تيارات سياسية ودينية تكريسا ل
 .48لةلسطينيي 

ورفض ر يس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب هذا التعيين قا ًل إن "اعتبارات سياسية وليست 
شرعية وراء القرار الذي ما هو إال صةقة مشبوهة تحاول إسرا يل من خًللها تجميل وجهها القبيب 

 والتظاهر بأنها تحترم الدين اقسًلمي".
في حديئه للجوير  نت: كيه يمكن للووير  شاكيد من حوب "البيت اليهودي" أن توعم  وتساءل خطيب

من خًلل هذا التعيين احترامها للمرأ  المسلمة وللمسلمين، بينما يبادر حوبها لتمرير قانون إسكات 
األذان، وتغريم من يرف  صوته للتكبير بالمسجد األقصى ومًلحقة المرابطين والمرابطات؟ كما أن 

 كل من يقتحمون ساحات الحرم القدسي الشريه هم من متطرفي حوبها.
وحذر من هذم الخطو  التي عدها صةعة لتعميا التدخل اقسرا يلي بشؤون المسلمين بالداخل 
الةلسطيني، خاصة وقد سبقتها المصادقة على تعديل قانون األحوال الشخصية، الذي فيه مساس 

 باألحكام والشرع اقسًلمي.
نبه، رفض ر يس المجلس اقسًلمي بالداخل الةلسطيني الشيخ د. مشهور فواو، المساومة من جا

 بقضية تولي امرأ  بمنصب قاضية شرعية، وهي قضية مئار للجدل بالمجتم  الةلسطيني بالداخل.
ويرى أن القضية أعما وأخطر من السماح بتعيين قاضية أو عدم المساح والتباين بين المذاهب 

، كون الذين اتخذوا القرار في  البيتهم ليسوا من أصحاب العلم الشرعي وليسوا من وتحريم ذلك
 المسلمين، وهذا بمنولة تدخل في شؤون المسلمين والمحاكم الشرعية بالبًلد.
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وتساءل: هل تملك الووير  اقسرا يلية الجرأ  والشجاعة لتعيين قاضية امرأ  في المحاكم الدينية 
 حاخامات يعارضون األمر بشد .اليهودية، خاصة أن ال

 19/5/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 فيلم "ملح الحرية".. رسالة عالمية للتضامن مع األسرى  .35

 17بينما كان الةلسطينيون يتضامنون م  األسرى المضربين عن الطعام منذ : إبراهيم مقبل- و 
لمشهراوي يواصل الليل أبريل الماضي في خيام التضامن بمحافظات الوطن، كان الشاب محمد ا

 بالنهار قعداد فيلم كرتوني يجسد جانباا من هذم "المعركة".
عاماا( من مدينة  و  أنت  فيلماا قصيراا مدته ئماني دقا ا صّور فيه األحاسيس  23المشهراوي )

 والمشاعر التي يعيشها األسير داخل أسرم في "دياجي ظًلم المعتقل".
ة بئًل  لغات هي العربية واقنجليوية والةرنسية، وهو من إنتات شركة وتضمن الةيلم في نهايته رسال

 "ميديا تاون" ورعاية المرصد "األورومتوسطي" لحقو  اقنسان.
 18/5/2017، غزة، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 مسلسل رمضاني يروي معاناة أهالي القدس.. "بوابة السماء" .36

 اا ت قنا  األقصى الةضا ية مساء الخميس، حةل افتتاح رسميأقام: خانيونس/ نور الدين الغلبان
 لمسلسلها الدرامي الجديد "بوابة السماء"، والذي يعرض بشكل يومي خًلل شهر رمضان المبارك.

وأقيم حةل االفتتاح في مدينة اقنتات بخان يونس والتي تحاكي أوقة وشوارع مدينة القدس، وتجسد 
حتًلل الصهيوني، بحضور مجموعة من الشخصيات الةصا لية واق  المقدسيين المؤلم م  اال

 واألكاديمية وقاد  المقاومة، ونخبة من المئقةين واألكاديميين، إضافة إلى حشد كبير من المواطنين.
وقال القيادي في حركة حماس خليل الحية: مشهد شوارع القدس في  و  يجسد واق  المدينة المقدسة 

، ويورع صورتها بأذهاننا التي يداف  عنها الةلسطينيون المقدسيون ويواجهون في نةوس أبنا نا وأحةادنا
 مخططات االحتًلل لتهويدها.

وأضا  الحية في كلمة له خًلل االحتةال "إن مدينة القدس التي شيدها وبناها أبناء  و  تحاكي واق  
 القدس، وتؤكد أننا نسير على طريا التحرير".

من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صًلح البردويل أن هذا العمل الةني يعكس 
اهتماماا خاصا من شبكة األقصى وقيادتها بقضية القدس ومعانا  أهل المقدس الذين يدفعون ئمن 

 صمودهم وبقا هم على ئرى المسجد األقصى مدافعين عن كرامة األمة العربية واقسًلمية.
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دويل خًلل حدي  خاأل لر"المركو الةلسطيني لإلعًلم": "هذا التمئيل والتجسيد الحي لمدينة وقال البر 
القدس يعكس عشقاا حقيقيا في القدس، استطاع أن ينحت المدينة المقدسة بدقة بالغة وبكل ما بها 

 من معالم تحاكي تماماا المشهد الذي ننتظر اليوم الذي نعود فيه إلى القدس".
 19/5/2017، يني لإلعالمالمركز الفلسط

 
 الجائزة األدبية الفرنسية الكبرى لفيرا بابون عن كتابها في حب بيت لحم .37

": حصدت ر يسة بلدية بيت لحم فيرا بابون الجا و  اقلكترونية"األيام  -حسن عبد الجواد  –بيت لحم 
ي صدر مؤخراا ويباع األدبية الةرنسية الكبرى عن كتابها "في حب بيت لحم، مدينتي والجدار"، والذ

واختير كتاب بابون للجا و  األولى من بين  في دول العالم عبر مواق  اقنترنت باللغة الةرنسية.
 ئمانية كتب مرشحة تناولت الشر  األوسا.

 وتشكلت لجنة الحكام األدبية التي اختارت الكتاب الةا و من عدد من الصحافيين واألكاديميين.
معانا  مدينة بيت لحم، باقضافة إلى الوجه االجتماعي والديني والسياسي ونقلت بابون في كتابها 

والئقافي للمدينة من خًلل سرد سيرتها الذاتية كامرأ  فلسطينية، منوهة إلى نضال المسيحيين 
 الةلسطينيين وتشبئهم بأرضهم وأرض ربا هم وأجدادهم.

 19/5/2017، رام هللا، األيام

 
 ة نت": عباس يضغط الستمرار إغالق معبر رفحلـ "الرسال مصري دبلوماسي  .38

كشه دبلوماسي مصري رفي  المستوى، عن أن ر يس السلطة محمود عباس يضغا الستمرار 
 إ ًل  معبر رفب الحدودي م  قطاع  و  "ضمن إجراءات معاقبة حركة حماس".

تت اآلن مرتبطة وقال الدبلوماسي المصري، في تصريب لر "الرسالة نت"، الخميس، إن أوضاع  و  با
 بتةاهمات بين الر يسين السيسي وعباس.

وذكر أن السيسي سيكتةي بالسماح فقا بةتب معبر رفب باتجام عود  العالقين الةلسطينيين على 
 األراضي المصرية إلى  و ، معتبرا أن المعبر أصبب "ورقة ضغا اآلن على سكان  و  وحماس".

استمرار سعي أبو ماون قجراء مةاوضات م  )إسرا يل(، وفي األئناء، انتقد الدبلوماسي المصري 
قا ًل "إن الجمي  يعلم أن المةاوضات طو  نجا  لًلحتًلل من جرا مه البشعة ضد أخوتنا 

وأضا : "كان األجدر بالر يس عباس معاقبة االحتًلل لرفضه االستجابة لمطالب  الةلسطينيين".
 د  معه"، وفا تعبيرم.األسرى المضربين، وليس فتب باب مةاوضات جدي

 18/5/2017، الرسالة نت
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 السيسي: ترامب هو الرقم الحاسم لحل القضية الفلسطينية .39
د ب أ: وصه الر يس المصري عبد الةتاح السيسي نظيرم األمريكي دونالد ترامب بأنه  -القاهر  

 "الرقم الحاسم" لحل القضية الةلسطينية، ودعا إسرا يل إلى ا تنام الةرصة.
السيسي، في مقابلة م  كبريات الصحه القومية المصرية تم نشر الجوء الئاني منها اليوم وقال 

سرا يل ترى أنه يوفر  الخميس: "الةلسطينيون مستعدون للسًلم ... والعرب مستعدون للسًلم ... واأ
ذا ُأحسن ا تنامها سنصل إلى حل وسيصبب الصراع تاريخا".  فرصة، وبالةعل هناك فرصة، واأ

"تقديري أنه ال يأخذ أوقاتا طويلة في  أن "ترامب هو الرقم الحاسم في هذا الحل"، مضيةا:واعتبر 
 حسم القضايا، ومحاور الحركة لديه مختلةة ألنه شخصية قادر  ال يعمل كاآلخرين".

"إن لديكم فرصة للسًلم، ولدينا جميعا فرصة لنعيش معاا ونوفر  وتوجه للرأي العام اقسرا يلي بالقول:
 قبًلا أفضل لشعوبنا بعيدا عن الكراهية، ومن الخطأ الشديد إهدار هذم الةرصة".مست

"إننا ندخل القمة العربية اقسًلمية األمريكية باستراتيجية ذات رمال عريضة، وعندما التقيت  وأوضب:
م  الر يس ترامب في البيت األبيض كان تركيونا على مكافحة اقرهاب وحل القضية الةلسطينية"، 

 "مصلحتنا واحد  في هذا الشأن". شددا:م
 18/5/2017، األيام، رام هللا

 
 "تصدير الغاز إلسرائيل" قضية في "حسين سالم"براءة  مصر: .41

مصطةى المنشاوي: أكدت محكمة جنايات القاهر  المنعقد  بالتجم  الخامس، في حيئيات حكم 
، أن المحكمة "صدير الغاو قسرا يلت"بالبراء  لرجل األعمال حسين سالم، في القضية المعروفة بر

 استقر في يقينها واطمأنت إلى أورا  الدعوى بعد عدم ئبوت التهمة في حقه.
، وهم الر يس األسبا حسني مبارك وسامب فهمي ووير األصليينوأضافت المحكمة أن المتهمين 

لبراء  على المتهم البترول األسبا، في القضية، سبا وأن حصلوا على البراء  وبالتالي تسري تلك ا
إضافة إلى سابقة تصالب المتهم م  الدولة ورد األموال التي ُسل َبت، وكان متهما وتحمل  حسين سالم.
 القاهر  الجديد . 2011لسنة  1061القضية رقم 

ب هدار  اتهاماتالقاهر  الجديد ، وواجه المتهمون بالقضية  2011لسنة  1061وتحمل القضية رقم 
 متمئل في بي  الغاو المصري بأسعار وهيد .المال العام، ال

 18/5/2017الشروق، القاهرة، 
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 غضب عارم من زيارة "شيوخ عشائر" أردنية للرئيس اإلسرائيلي .41

ساد  ضب عارم، مواق  التواصل االجتماعي، بعد نقل وسا ل إعًلم عبرية، نبأ ويار  "شيوخ" : عمان
أردنيون، ويار  هؤالء الشيوخ، معتبرينهم "ال يمئلون من األردن، لدولة االحتًلل. واستنكر ناشطون 

 الشعب األردني أو عشا رهم بهذم الويار "
أحمد حسن الوعبي، عبر صةحته الخاصة على "فيس بوك"،  األردنوقال الكاتب الساخر األهم في 

تهاء دينارا، بدءا من الجرابات البيضاء ان 20"اكسسوارات الشيخة هذم األيام ال تكله أكئر من 
 بالعقال مرورا بالقلم المذّهب الذي في جيب الدشداشة.

الذين يبحئون عن عواء ليشبعوا  أول كوبّين الوعبي " ليسوا شيوخا وال يمئلون العشا ر، هم مئل 
بطونهم من )طبيخ الحون(، هًلميات ال قيمة وال وون لهم في بلدهم فكيه في بلد عدّوهمث ولو كان 

عرفهم فكشةهم فرّيب  ه الرخيأل أئناء وقوفهم )أي الر يس اقسرا يلي(،لهم قيمة لما جلس المضي
 رجليه!".

’ بالخونة‘ األشخاألوعقب نبأ الويار  ضجت مواق  التواصل االجتماعي بعبارات وصةت هؤالء 
 .األردنيةوانهم ال يمئلون أبناء العشا ر 

 يس اقسرا يلي، رؤوفين ريةلين، وكانت وسا ل إعًلم عبرية، تداولت األربعاء، خبرا مةادم، أن الر 
ربد والورقاء، قدموا إلى إسرا يل بهد  إجراء جولة مدتها  استقبل "وفدا من وعماء عشا ر من عمان واأ

 أيام للتعر  على الدولة العبرية والمجتم  اقسرا يلي عن قرب". 5
 18/5/2017، لندن، رأي اليوم

 
 ية عبر مفاوضات جادةعبد هللا الثاني يشدد على حل القضية الفلسطين .42

، الممئل الخاأل للر يس األميركي للمةاوضات أمسعبد هللا الئاني،  العاهل األردنياستقبل : عمان
 الدولية، جيسون  رينبًلت، في اجتماع تناول عملية السًلم، والتطورات اققليمية الراهنة.

الدور المهم للواليات المتحد ، وجرى، خًلل اللقاء، تأكيد أهمية كسر الجمود في العملية السلمية، و 
ومواقه الر يس األميركي دونالد ترمب المؤكد  التوامه العمل من أجل التوصل إلى اتةا  سًلم 

 فلسطيني إسرا يلي.
التوصل إلى حل عادل ودا م للقضية الةلسطينية، عبر  أنوأكد عبد هللا الئاني، في هذا الصدد، 

واقسرا يليين استنادا إلى حل الدولتين، ومبادر  السًلم إطًل  مةاوضات جاد  بين الةلسطينيين 
 العربية، من شأنه تحقيا األمن واالستقرار في الشر  األوسا.

 19/5/2017، الرأي، عم ان
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 السعودية تؤيد بقوة سياسة ترامب في فلسطين: الجبير .43
 6دولة و ر يس 37أكد ووير الخارجية السعودي عادل الجبير حضور : أبكر الشريه -الرياض 

األميركية، التي ستعقد في الرياض بعد  ٍد )األحد(،  -اقسًلمية -رؤساء حكومات للقمة العربية
 وقال إن هناك محاوالت تجرى لتأسيس قو  عسكرية في المنطقة لمكافحة اقرهاب.

ملتومة عملية السًلم في الشر  األوسا على أساس قرارات األمم المتحد ، "وأوضب أن السعودية 
على أساس حل الدولتين، وأن تكون القدس للجمي ، وحل هذا الصراع يتطلب التةكير خارت و 

الصندو  واقبداع، ونحن نوقن أن الر يس ترامب يةهم أننا نريد حًلا مبتكراا لهذم القضية والمملكة 
 ."تعمل على هذا الحل

أي تخةيه من الحضور األميركي  التوام الواليات المتحد  الدفاع عن حلةا ها لن يتغير، وأن"وأكد أن 
في المنطقة ستستغله قوى الشر، التي نتةا جميعاا على محاربتها ومحاربة كل أشكال التطر  

، كاشةاا عن إطًل  القاد  المجتمعين "ونتعاون أمنياا في مواجهة اقرهاب ومكافحة تمويل اقرهاب
 مركو مكافحة اقرهاب الذي سيكون مقرم الرياض.

 19/5/2017دن، الحياة، لن
 
 مظاهرة في إندونيسيا تطالب باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين .44

نّظم م ات اقندونيسيين مظاهر  أمام السةار  الةلسطينية بالعاصمة : جاكرتا/ ردم شلورجي أو لو
 جاكرتا، للمطالبة باقفرات عن المعتقلين الةلسطينيين في السجون اقسرا يلية.

ول، ف ّن "المتظاهرين نددوا باالعتقاالت التعسةية التي تقوم بها السلطات وبحسب مراسل األناض
 اقسرا يلية ضّد الةلسطينيين".

ورف  المتظاهرون الفتات كتبت عليها عبارات مندد  بالممارسات اقسرا يلية وأطلقوا هتافات مؤيد  
 للقضية الةلسطينية.

ى األمم المتحد  في جاكرتا، وطالبوا الهي ة بدعم وعقب إتمام فعالياتهم، توّجه المتظاهرون نحو مبن
وقام عدد من المتظاهرين بجم  تبرعات مالية من  الشعب الةلسطيني ومساعيه الرامية لنيل الحرية.

 المار  وأصحاب السيارات، لصالب الشعب الةلسطيني.
جاكرتا، إّن األقصى لألبحا  في  جمعيةوفي تصريب لمراسل األناضول، قال أنس ناسوتيون ممئل 

رال   7وأشار ناسوتيون إلى وجود  الحكومة اقسرا يلية تتبّنى مواقه  ير عادلة في المنطقة.
 فلسطيني في سجون إسرا يل دون اقعًلن عن سبب اعتقالهم.

 18/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 لكترونية مضادة!إ"فستان ريغيف" وهجمة  ضد  استنكار واسع  .45

ارت ووير  الئقافة اقسرا يلية، ميري ريغيه، استنكاراا وجدالا واسعين بعد مشاركتها أئ يوسه الشايب:
في افتتاح مهرجان كان السينما ي بئوب يحمل صور  بانورامية للقدس المحتلة تظهر معالم تاريخية 
ودينية في الجوء الشرقي من المدينة، عاصمة دولة فلسطين، بينها قبة الصخر ، و"باب العمود"، 

 إضافة إلى أسوار القدس في الجوء السةلي من ئوبها.
وذكرت صحيةة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن ريغيه حرصت على ارتداء الةستان للتأكيد على أن 

 "القدس هي العاصمة األبدية قسرا يل"، على حد وعمها.
في مناسبة وشهدت وسا ل التواصل االجتماعي موجة  ضب من قبل نشطاء أدانوا تصر  الووير  

فنية كبرى بحجم مهرجان كان، معتبرين أنها تتباهى بما ليس لها، ما دف  العديد من المصممين 
الةلسطينيين والعرب، إلى تغيير الصور  البانورامية للقدس على ئوبها، واستبدالها بصور تبرو جرا م 

الةصل العنصري يتلوى  االحتًلل اليومية، من بينها استبدال صور  القدس على ئوبها بصور  لجدار
 كاألفعى، أو بصور  للقصه اقسرا يلي على قطاع  و  خًلل الحرب األخير .

وعلا الم ات من العرب والةلسطينيين مستنكرين ومعقبين على الظهور "المستةو" لريغيه عبر 
واستنكرت شخصيات ومؤسسات  صةحاتهم على مواق  التواصل االجتماعي، وخاصة "فيسبوك" ...

ينية قيام ريغيه، المشهور  بمواقةها العنصرية المتطرفة، بمحاولة تسويا أن القدس المحتلة فلسط
إسرا يلية، مدينة محاوالت ريغيه لتوييه التاريخ والحقا ا، واالدعاء كذباا بأن قبة الصخر  وأسوار 

جوء ال يتجوأ القدس و"باب العمود"، و يرها من المقدسات اقسًلمية والمسيحية في القدس المحتلة "
 من إسرا يل".

 19/5/2017، األيام، رام هللا
 
 الجامعة العربية تطالب بوقف االنتهاكات بحــق األســرى فــي سجون االحتــالل .46

المةوض السامي لألمم المتحد  لحقو  اقنسان  إلىطالبت الجامعة العربية في رسالة  :بترا –القاهر  
االتصاالت الًلومة م  األطرا   إجراءالعاجل من خًلل األمير ويد بن رعد الحسين، بالتدخل 

 المعنية لوقه االنتهاكات والتجاووات لحقو  األسرى الةلسطينيين.
العام للجامعة أحمد أبو الغيا  األمين إنوقال المتحد  الرسمي باسم الجامعة السةير محمود عةيةي 

ستجابة للمطالب المشروعة لألسرى اال اقسرا يليةاستمرار رفض السلطات  إلىأشار في رسالته 
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 اقنسانيوالخاصة بتحسين أوضاعهم في السجون وأماكن االحتجاو اتساقاا م  قواعد القانون الدولي 
 والقانون الدولي لحقو  اقنسان المعمول بها في هذا الصدد.

 19/5/2017، ، عم انالدستور
 
 ندعمها قضية األسرى الفلسطينيي" تؤكد التعاون اإلسالمي" .47

أعلنت لجنة المندوبين الدا مين للدول األعضاء في منظمة التعاون اقسًلمي، : فتحي صّباح - و  
دعمها قضية األسرى "في اجتماعها في مقر األمانة العامة في مدينة جد  في السعودية أمس، 

ليها إالةلسطينيين المضربين باعتبارها مقاومة سلمية ضد المعاملة  ير اقنسانية التي يتعرض 
احترام هذم الحقو  التي تتماشى م  القانون " إلى. ودعت "األسرى من سلطات االحتًلل اقسرا يلي

 ."الدولي اقنساني والقانون الدولي لحقو  اقنسان
بالز قلقها إواء المحنة التي يمر بها األسرى الةلسطينيون المضربون عن الطعام، وعلى "وأعربت عن 

المحاوالت "، مندد  بر "لس التشريعي الةلسطيني األسير مروان البر وئيرأسهم القيادي وعضو المج
اقسرا يلية الرامية إلى كسر اقضراب عن الطعام بالقو  بأساليب عد ، من ضمنها اعتماد تدابير 

 ."تحريضية وعقابية والتهديد بالتغذية القسرية التي قد ترقى إلى درجة التعذيب
 19/5/2017الحياة، لندن، 

 
 مركز الثقافي التركي يوزع شهادات "اإليبرو" على متدربين بالقدسال .48

نظم المركو الئقافي التركي "يونس إمرم" في القدس، مساء الخميس، حةل : أسهات فرات -القدس
تووي  شهادات لمتدربين فلسطينيين على فن "اقيبرو" )الرسم على الماء( بورشة عمل أقامها المركو 

 بالقدس الشرقية.
نا ب القنصل التركي في القدس، أرمان طوبجو، إن "هذا المكان كان يتم فيه عرض األعمال  وقال

التي كانت تجلب من تركيا، بينما اآلن يقوم الةلسطينيون من خًلل ورشة العمل عرض األعمال 
 التي ينجوونها بأنةسهم".

تمعي" في القدس وأضا  في حدي  لألناضول خًلل المراسم التي أقيمت بر"مركو اللقلا المج
الشرقية، إنه "من المهم إنجاو هذا الةن بالقدس القديمة وقرب المسجد األقصى )..( أشكر مركو 

 يونس إمرم الئقافي التركي في القدس".
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وقالت إن  من جهتها أعربت فنانة "اقيبرو" رابعة متولي، عن سعادتها الهتمام الةلسطينيين باقيبرو.
وا بعملهم عن حب، وكانوا متحمسين )..( الرسم على الماء كان شي ا المشاركين في الورشة "قام

ئار ".  مختلةا وجذابا بالنسبة لهم، سعدت بالعمل م  الةلسطينيين، لقد عملنا بمتعة واأ
من جهة أخرى، قال المنسا الةني لر"يونس أمرم" في القدس ريها أر مومجو، إن "القدس تأتي في 

االحتًلل اقسرا يلي، نسعى للتطر  إلى المسا ل المجتمعية من مقدمة المدن األكئر تضررا من 
 خًلل األنشطة الةنية".

وأضا  أن تعر  الةلسطينيين على فن اقيبرو وعرضهم ألعمالهم التي قاموا بها عقب مشاركتهم 
 يلهم الةخر لمركو "يونس أمرم". لشيءأيام  5في ورشة العمل المذكور  لر

 18/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 "زورنا".. أول مطعم تركي في فلسطين .49

افتتب مؤخراا أول مطعم تركي على األراضي الةلسطينية، : رام هللا/ أسحات فرات، تور ت بويراو
 بمشاركة رسمية وشعبية.

وقأّل شريا افتتاح مطعم "وورنا" بمدينة رام هللا بالضةة الغربية، السةير التركي في فلسطين، 
 لو، وعضو اللجنة المركوية لحركة "فتب" جبريل الرجوب. ورجان تورك أو 

وقال السةير التركي لألناضول: "اليوم جرى افتتاح أول مطعم تركي في فلسطين، وكما تعلمون هناك 
وأضا : "الةلسطينيون يستعملون المنتجات التركية ويسافرون  محبة خاصة في فلسطين تجام تركيا".

وأوضب أن رابطاا جديداا  مون لغة شعبها، ويتابعون مسلسًلتها".إلى تركيا بغرض السياحة ويتعل
 أضيه للروابا بين شعبي البلدين عبر افتتاح المطعم.

من جانبه قال إسًلم حجاوي، صاحب المطعم "سنقدم الخدمات والمأكوالت للوبا ن بطاقم مكون من 
، بينهم  30 هيو المطعم بلغت مليون دوالر. ولةت حجاوي أن تكلةة بناء وتج طباخون أتراك". 3عامًلا

 معرباا عن إعجابه الكبير للئقافة والحضار  والتاريخ واألطعمة التركية.
 18/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 القدس إلىترامب يحسم أمره ويرجئ نقل السفارة  .51

رامب اقئنين تدخل االستعدادات اقسرا يلية األخير  الستقبال الر يس دونالد ت "الحيا " –الناصر  
المقبل، تةاصيلها األخير  م  وصول الموفد األميركي الشخصي للر يس جيسون  رينبًلت إلى تل 
أبيب اليوم، وسا تقارير صحافية أميركية بأن ترامب حسم موقةه في شأن عدم نقل السةار  األميركية 
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تمديد تجميد قرار الكونغرس من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وأنه سيوق  نهاية الشهر الجاري أمراا ب
 "بلومبرغ"نقل السةار  لةتر  إضافية، وذلك وفقاا لمصادر رفيعة في اقدار  األميركية أبلغت وكالة أنباء 

 بذلك.
وعوا موظه أميركي رفي  المستوى قرار ترامب إلى أن إدارته باتت تعتقد أن احتماالت تحقيا تقدم 

ن تبدو مضمونة، إذ لم يعد الةلسطينيون يضعون شروطاا في المةاوضات بين إسرا يل والةلسطينيي
عليه ليس من الحكمة اآلن نقل السةار  وعرقلة هذم "مسبقة قجراء مةاوضات م  إسرا يل، و 

. م  ذلك، أكد موظةون "االحتماالت، وال نريد استةواو أحد في وقت يتصر  الجمي  في شكل طيب
سرا يل أن ترامب ملتوم نقل السةار  قبل أميركيون ضالعون في االتصاالت بين الوال يات المتحد  واأ

 نهاية واليته الر اسية الحالية.
أن  رينبًلت سيبح  م  المسؤولين اقسرا يليين والةلسطينيين في  "هآرتس"إلى ذلك، أفادت صحيةة 

ى الرسا ل ، كما سيطلعهم عل"خطوات بناء ئقة تتوق  الواليات المتحد  أن يقوموا بها لتحسين األجواء"
 الر يسية التي ستتضمنها تصريحات ترامب خًلل ويارته.

ووفا مسؤول إسرا يلي، ف نه ال خطا حتى اآلن لقمة ئًلئية بين ترامب ور يس الحكومة بنيامين 
 نتانياهو والر يس محمود عباس.

 19/5/2017الحياة، لندن، 
 
 امأعو  أربعةمليون دوالر على مدار  80الدنمارك تدعم السلطة بـ .51

مليون  80وقعت الدنمارك اتةاقية دعم لصالب السلطة الةلسطينية أمس بقيمة : رام هللا: كةاح وبون 
ووير  دوالر على امتداد أربعة أعوام، ووق  االتةاقية ر يس الووراء الةلسطيني رامي الحمدهللا م 

وذكر بيان صادر عن الخارجية الدنماركي أندريس سامويلسون في مدينة رام هللا في الضةة الغربية. 
الةلسطينية لألعوام األربعة  "الوطنية السياسات"مكتب الحمدهللا أن االتةاقية تتعلا بدعم تنةيذ أجند  

 المقبلة.
 19/5/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 روسيا: مبادئ تضمنتها وثيقة حماس تمثل خطوة باالتجاه الصحيح  .52

عددا من المبادئ التوجيهية التي تتضمنها وئيقة "حماس" قالت الخارجية الروسية إن : إينا أسالخانوفا
 ، تمئل خطو  في االتجام الصحيب.1967السياسية الجديد ، بما فيها القبول بدولة فلسطينية بحدود 
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وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية اليوم الخميس: "إننا ننطلا من أن مهمة تحقيا الوحد  
األخرى اتخاذ المويد من الخطوات كهذم. إن  الةلسطينيةلةصا ل الوطنية ستتطلب من "حماس" وا

 روسيا عاومة على مواصلة دعمها للةلسطينيين في هذم المسألة".
وأكدت الخارجية أن روسيا تؤيد باستمرار استعاد  الوحد  الوطنية على أساس برنام  "فتب" السياسي 

الخًلفات الداخلية الةلسطينية سيهيت الظرو  ومبادر  السًلم العربية، مشدد  على أن "التغلب على 
الًلومة للحل العادل للصراع الةلسطيني اقسرا يلي، عن طريا التةاوض وتحقيا الحقو  الشرعية 

 للشعب الةلسطيني في إنشاء دولة مستقلة له".
وتابعت: "وفي هذا السيا ، استقبلت موسكو باهتمام التغيرات التي حصلت في حماس"، وهي 

ب إسماعيل هنية ر يسا للمكتب السياسي للحركة في مطل  شهر مايو/أيار الجاري، واقعًلن انتخا
 عن الوئيقة السياسية الجديد  بعد مناقشات طويلة.

 18/5/2017اليوم،  روسيا
 
 األمم المتحدة تدعو لحل سريع إلضراب المعتقلين الفلسطينيين بسجون "إسرائيل" .53

لمتحد ، اليوم الخميس، لضرور  التوصل إلى حل سري  قضراب دعت األمم ا: نيويورك/محمد طار  
 يوما، في السجون اقسرا يلية. 32المعتقلين الةلسطينيين عن الطعام، منذ 

ونقل المتحد  باسم أمين عام األمم المتحد ، استيةان دو ريك، عن المنسا الخاأل لعملية السًلم 
ضرور  ماسة للتوصل إلى حل سري  قضراب  في الشر  األوسا، نيكًلي ميًلدينو  قوله "هناك

 المعتقلين الةلسطينيين )في السجون اقسرا يلية( احتجاجا على ظروفهم".
وأضا ، في مؤتمر صحةي بمقر المنظمة بنيويورك، أن "ميًلدينو  أعرب عن قلقه الشديد، إواء 

القانون اقنساني إضراب المعتقلين عن الطعام، ودعا إلى ضرور  التوصل لحل بما يتماشى م  
 الدولي".

وتاب  المسؤول األممي "م  توايد التوترات في الشارع الةلسطيني، أعرب ميًلدينو ، عن أمله في أن 
تؤدي الجهود الحالية إلى حل فوري لهذم المسألة )اقضراب(، بما يخدم مصلحة السًلم بين 

 الجانبين".
ن إظهار موقةه إواء قضية األسرى وردا على أس لة الصحةيين بشأن تأخر ميًلدينو ، ع

الةلسطينيين، قال دو ريك:" نحن لم نتأخر ولم نكن صامتين، واليوم رأي السيد ميًلدينو  أنه الوقت 
 المناسب قصدار مئل هذا البيان".

 18/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 للفلسطينيينشديدة إلسرائيل وعلى نحو أقل  انتقاداتيحمل  اإلنسانمشروع لمجلس حقوق  .54
على مسود  تقرير األمم المتحد  لحقو  اقنسان  "القدس العربي"من أحمد عوت: حصلت  -القاهر  

الخاأل بالصراع الةلسطيني ر اقسرا يلي، في األراضي الةلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، 
وتةاصيل  إحدائيات بندا تشرح وبالتةصيل 80صةحة وتحتوي على  26وهي المسود  التي تق  في 

الصراع بين الطرفين الةلسطيني واقسرا يلي بدقة. وستناقش هذم المسود  التي سلمت منها نسخ 
في  اقنسانيونيو/ حويران المقبل، في اجتماع لمجلس حقو   6، في واقسرا يليالةلسطيني  للجانبين
 جنيه.

المحتلة،  األراضيفي  قسرا يليةاويتضمن التقرير وهو بمجمله يسلا األضواء على االنتهاكات 
 انتقادات للجانب الةلسطيني بشقيه السلطة في الضةة الغربية وحركة حماس في قطاع  و .

 إن هناك بنودا فضةاضة و ير واضحة في التقرير. "القدس العربي"وقال مصدر فلسطيني لر 
بسبب عدوانها على  و   يلقسرا فالبند السادس عشر من التقرير فر م أنه يوجه انتقادات مباشر  

في  و   األوضاعانه يحمل الجانب الةلسطيني جانبا من المسؤولية التي وصلت إليه  إال، 2014عام 
 رنذاك أيضا، بل ويؤكد ضرور  محاسبة المسؤولين الةلسطينيين المتسببين في هذم األومة.

من االمتئال للمعايير الدولية،  إسرا يلوفي البند الئامن عشر يشير التقرير إلى وجود عراقيل تمن  
 وتمنعها من تحقيا االستقًلل بنواهة وسرعة ودقة.

وينتقد في … ضد الةلسطينيين إسرا يليةويشير التقرير في بندم العشرين إلى وقوع جرا م وانتهاكات 
بد الشاب الةلسطيني الجريب ع إعدامهذا السيا  الحكم على الجندي اقسرا يلي الي ور اواريا الذي 

 ير قادر على الحركة في مدينة الخليل جنوب الصةة  األرضالةتاح الشريه وهو ممدا على 
إلى ضرور  بالتحقيا في االنتهاكات الحاصلة في  21الغربية.  ير أن التقرير يشير وفي بندم الررر

لعمل الةلسطينية، وهي االنتهاكات التي دعت األمم المتحد  إلى البح  عن تداعياتها وا األراضي
 لها في أسرع وقت ممكن. التصديعلى 
في البند الئال  والعشرين إلى خطور  الموقه وجود بنود فضةاضة أو واسعة  أيضاالتقرير  وأشار

 بها. اقنسانانتهاكات لحقو  
الًلفت أن التقرير وفي بندم الئامن والعشرين يوصي إسرا يل بضرور  مراجعة واحترام حا 

نهاء االحتًلل الةلسطينيين في تقرير ا العربية، والتوقه عن سياسات التهويد التي  األراضيلمصير واأ
 إسرا يل.تنتهجها 

، إسرا يل ير أنه يوضب وبالتةصيل وألول مر  في تقرير دولي عن عدد األطةال ممن احتجوتهم 
طةًل فلسطينيا، أي بوياد  نسبتها  319 ،2016/ رب أ سطسموضحا أن إسرا يل احتجوت ومنذ 
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. ويعتر  التقرير بحصول اعتقاالت ليلية بحا الةلسطينيين، وعدم قدر  2015مقارنة بعام  82%
 الةلسطينيين الوصول إلى المحامين، واختةا هم قسريا.

 19/5/2017القدس العربي، لندن، 
 
 لوقف االستيطان "إسرائيل"يدعو  األوروبيالبرلمان  .55

إسرا يل "على الةور" إلى وقه بناء مستوطنات دعا النواب األوروبيون الخميس  :فرنسا-ستراسبورغ
 تعيا فرأل السًلم في الشر  األوسا. أنهايهودية جديد  في األراضي الةلسطينية المحتلة، مؤكدين 

واعتمد البرلمان األوروبي ومقرم ستراسبورغ قرارا أكد فيه "تأييدم الحاوم لحل الصراع اقسرا يلي 
 ".1967ن جنبا إلى جنب على أساس حدود الةلسطيني القا م على دولتين تعيشا

وبعد التأكيد على "أهمية است نا  المةاوضات حول المسا ل الجوهرية بأسرع ما يمكن" بين الطرفين، 
قال البرلمان إنه "يدين مواصلة سياسة االستيطان ويطلب من السلطات اقسرا يلية وض  حد لها 

القانون الدولي، وتض  المويد من العراقيل في  على الةور ألن المستوطنات  ير قانونية في نظر
 وجه فرأل التوصل إلى حل قا م على التعايش بين دولتين لديهما مقومات االستمرار".

وأكد البرلمان انه "يدين كل أعمال العنه واقرهاب التي تستهد  إسرا يليين" ولكنه يطلب كذلك 
ي  التي يمولها االتحاد األوروبي والتهجير "الكه عن هدم مناول الةلسطينيين والمؤسسات والمشار 

 القسري للعا ًلت الةلسطينية ومصادر  الممتلكات الةلسطينية في الضةة الغربية".
 18/5/2017، القدس، القدس

 
 متظاهرون باألرجنتين يتضامنون مع األسرى المضربين .56

سات حقوقية ونقابات عمال نظمت الةيدرالية األرجنتينية الةلسطينية بالتعاون م  مؤس: بوينوس أيرس
" في بوينوس أيرس، وذلك لمساند  األسرى الةلسطينيين في إسرا يلوقةة احتجاجية أمام سةار  "

 العادلة والمشروعة. اقنسانيةإضرابهم المةتوح عن الطعام ودعماا لمطالبهم 
"مي وتضامن المتظاهرون م  األسرى بشكل رموي باالنضمام إلى حملة التضامن م  األسرى 

 .اقسرا يليفي سجون االحتًلل  األسرى وملب" وشرب كأس من الماء والملب كما يةعل 
 ورف  المتظاهرون األعًلم الةلسطينية بجانب الفتاٍت تسلا الضوء على أوضاع األسرى.

وشارك في االعتصام عدد كبير من المتضامنين وممئلين عن مؤسسات مدنية وحقوقية وأحواب 
 ل.سياسية ونقابات عما
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من جهة أخرى، صوت المجلس التشريعي للعاصمة بوينوس أيرس باأل لبية على مشروع قرار مقدم 
بموجبه ، النا ب خوسيه كامبانيولي، حول إضراب األسرى والذي اقنسانمن قبل ر يس لجنة حقو  

يين المجلس عن قلقه تجام االنتهاكات الممنهجة والواسعة النطا  لحقو  األسرى الةلسطين " يعرب
المضربين عن الطعام من أجل "الحرية والكرامة"، واحتجاجاا على حرمانهم أبسا حقوقهم المكةولة 

 بموجب القانون الدولي".
 18/5/2017، فلسطين أون الين

 
 تحركات مصرية مه دت الطريق لـ"مبادرة التطبيع الخليجية اإلسرائيلية"تقرير:  .57

ء عبدالةتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعويو، من يوماا من لقا 24بعد : سيد رضوان -القاهر  
المرتقب أن يصل الر يس األميركي دونالد ترامب إلى الرياض السبت المقبل لمناقشة المبادر  
الخليجية للتطبي  م  االحتًلل اقسرا يلي وتشكيل "الناتو العربي"، الذي عرض دونالد مسبقاا تشكيله 

طقةث إال أن المبادر  والويار  تأتيان بعد خطوات مصرية اتخذها لمواجهة تنظيم الدولة في المن
السيسي، بدأها بالدعو  إلى سًلم عادل شامل بين العرب و"إسرا يل"ث ما اعتبرها مراقبون تحركات 

نهاء مله القضية الةلسطينية من مكاتب حكامهم.  لنقل ما تبقى من العرب للقبول باالحتًلل واأ
جورنال" األميركية مؤخراا إن دول الخلي  عرضت على "إسرا يل" إقامة  وقالت صحيةة "وول ستريت

ا يهد  إلى إعاد  إطًل   ا جادا م ر يس وورا ها بنيامين نتنياهو مقترحا عًلقات أفضل معها إذا قدَّ
 "السًلم" في الشر  األوسا.

تتضمن  ونقلت الصحيةة عن أشخاأل مّطلعين على النقاشات قولهم إن "هذم الخطوات المحتملة
إقامة اتصاالت مباشر  م  إسرا يل، ومنب الطا رات اقسرا يلية حا الطيران عبر أجواء هذم الدول، 

 ورف  القيود المةروضة على بعض أشكال التجار ".
ا للسًلم إلى  وبحسب الصحيةة األميركية، سُتطالب دول الخلي  نتنياهو بتقديم ما يعتبرونه عرضا

ذا العرض وقه بناء المستوطنات في مناطا معّينة من الضةة الغربية، الةلسطينيين، وقد يتضّمن ه
 والسماح بتجار  أكئر حرية في قطاع  و .

 
 السالم العادل

فيما قال عبدالةتاح السيسي بضرور  مواصلة الواليات المتحد  دورها تجام المنطقة بهد  التوصل 
ات السًلم بين الجانبين الةلسطيني إلى حلول لألومات القا مةث خاصة فيما يتعلا بدف  مةاوض
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واقسرا يلي إلى األمام، وتقديم ضمانات دولية لتشجي  الجانبين على المضي قدماا في طريا 
 التوصل إلى حل عادل ودا م للقضية الةلسطينية وفقاا للمرجعيات الدولية ومبادر  السًلم العربية.

االحتقان في الشر  األوسا وخلا واق   وقال السيسي إن تحقيا السًلم العادل من شأنه تخةيه
جديد يعطي أمًلا لشعوب المنطقة في تحقيا األمن واالستقرار والتنمية االقتصادية، باقضافة إلى 

 القضاء على أهم مناب  استقطاب البعض إلى صةو  الجماعات اقرهابية والمتطرفة.
 

 دعوة مصرية للتطبيع
ه منصبه، قال السةير المصري حاوم خيرت إّن "حل الدولَتين وفي خطابه األول بر"إسرا يل" منذ تولي

نما  هو الحل الوحيد، وال توجد بدا ل، ولم يبَا كئير من الوقت لتحقيقه، وتجاهل الحقيقة ال ُيغّيرهاث واأ
 قد يؤدي إلى انةجار نحن نحاول تجّنبه".

بي  والسًلم بين "إسرا يل" وفي مؤتمر حماية أمن "إسرا يل"، ركو على "رسالة السيسي" لتعويو التط
 والعالم العربي. 

 
 سحب قرار يدين االستيطان

في وقت سابا، وبشكل مةاجت، سحب مندوب مصر مشروع قرار قدمه إلى مجلس األمن الدولي 
قدانة االستيطان في األراضي الةلسطينية المحتلةث لعرقلة طرحه من دول أخرى، بينما تبنت السنغال 

 ونيوويلندا المشروع وطلبت التصويت.وفنوويًل وماليويا 
ت مجلس األمن لمصلحة مشروع قرار وقه االستيطان الصهيوني في األراضي الةلسطينية،  وصوَّ

 وسا امتناع الواليات المتحد  األميركية عن استخدام حا النقض الةيتو ضدم.
 

 تصويت لصالح "إسرائيل"
ا لًلحتًللث فسبا وصوتت النضمام الكيان وهذم ليست المر  األولى لتشهد موقةاا مصرياا مؤيدا 

المحتل إلى عضوية لجنة تابعة لألمم المتحد ، موضحة أن "االلتوام بالدعم العربي كان وراء هذا 
 التصويت".

وقال المتحد  باسم ووار  الخارجية المصرية أحمد أبو ويد، في تصريحات نقلتها وكالة "أنباء الشر  
ا بدعم دول عربية مرشحة للجنة االستخدامات السلمية للةضاء الخارجي األوسا" حينها، إن "التوامن

 في الجمعية العامة لألمم المتحد  كان الداف  وراء هذا التصويت".
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وأضا  أن "مشروع القرار الذي صّوت عليه في األمم المتحد  كان يشمل انضمام ست دول جديد  
 ًل  دول عربية خليجية".إلى اللجنة المشار إليها دفعة واحد ، من بينها ئ

 
 زيارة شكري  

ووّ  ر يس ووراء االحتًلل بنيامين نتنياهو في مايو العام الماضي ألعضاء حكومته في مستهل 
اجتماعهم نبأ لقا ه ووير الخارجية المصرية سامب شكري، وقال إن الويار ، وهي األولى لووير 

 ت بين إسرا يل ومصر".م، "مؤشر رخر في توطيد العًلقا2007خارجية مصري منذ 
وقال المتحد  باسم نتنياهو إن ويار  شكري جاءت بتعليمات من عبدالةتاح السيسي، الذي أعلن 

مايو العام الماضي، بعد يومين ائنين من ذكرى  17مبادر  للسًلم بين الةلسطينيين واقسرا يليين في 
 .الةلسطينيةالنكبة 

 
 مدح السيسي لنتيناهو
يه" اقسرا يلية عن تصريحات لقاد  تنظيمات يهودية أميركية نقلوا فيها وكشةت صحيةة "معار 

عبارات مدح أدلى بها عبدالةتاح السيسي في لقا ه معهم بحا ر يس الووراء اقسرا يلي بنيامين 
 نتنياهو.

ة وقال فيها إن "نتنياهو قا د ذو قدرات قيادية عظيمة، ال تؤهله فقا لقياد  دولته وشعبهث بل هي كةيل
 بأن تضمن تطور المنطقة وتقدم العالم بأسرم".

 
 فتح أبواب السعودية

وصّرح سةير االحتًلل اقسرا يلي بالقاهر  أن بًلدم تحترم عبدالةتاح السيسي ألنه "منةتب يريد 
ا أن معالم الشر    األوسا تغيرتاالستقرار للمنطقة عامة، ومصر خاصةا"، وقال إنه يدرك جيدا

وتاب  أن "التعاون اقسرا يلي م  مصر يسير بشكل جيد في  صر و"إسرا يل".ويةهم ما تمر به م
وجود مصالب مشتركة بين القاهر  وتل أبيب والعالم العربي أجم ، كالسعودية واألردن وكل دول 

وأضا : "نحن ال نستطي  أن نتعاون من الناحية األمنية فقاث لكن يجب إنشاء  الخلي  العربي".
ا عًلقات استئمارية م  رجال األعمال المصريين، ويجب أن نورع عًلقات اقتصادية  وئقافية، وأيضا

هذا الةكر منذ الصغر في المدرسة، ومن المهم تدريس اتةاقية كامب ديةيد. لقد تغير الومن ويجب 
 على الوعماء تغيير أنةسهم للتأقلم م  الحقبة الجديد ".

 18/5/2017، موقع رصد، القاهرة
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 المحلية الفلسطينية فشل االنتخابات .58
 عبد الستار قاسم

 الختيار أعضاء المجالس البلدية والقروية.  2017/أيار/13جرت انتخابات محلية فلسطينية بتاريخ 
جرت هذم االنتخابات بهدوء إال من حاالت نادر ، وسادها جو من الطمأنينة والنواهة.  ابت حركة 

 كئيرا من الوصه الديمقراطي لًلنتخابات. حماس عن المشهد االنتخابي، األمر الذي ينتقأل 
حماس قررت عدم خوض االنتخابات ولم توافا على إجراء انتخابات في قطاع  و ، وهذا ُيحسب 
على حماس وليس لها. إنما ماذا كان من الممكن أن يحصل لو أن حماس خاضت االنتخابات 

نية الةلسطينية ب جراءات ضد من بقوا م انتخابية خاصة بها؟ من المتوق  أن تقوم األجهو  األم
يحملون عنوان حماس، وأن يقوم الصهاينة ب جراءات أكئر قسو  ومنها االعتقال. األجواء في الضةة 
الغربية ما والت  ير مناسبة لًلدعاء بأن هناك انتخابات ديمقراطية، كما أن الديمقراطية في  و  

  ير متاحة.
األصوات، وتشكلت مجالس بلدية وقروية جديد . من  على أية حال، جرت االنتخابات وجرى فرو

الناحية الشكلية، االنتخابات تمت، وفاو من فاو وفشل من فشل، لكن من الناحية الجوهرية والتي 
 يتحدد وفقها نجاح أو فشل االنتخابات، هناك المًلحظات التالية:

وأ لبها لم يشكل قوا م .  ابت التنظيمات الةلسطينية بصور  واضحة عن المشهد االنتخابي، 1
انتخابية للمواحمة االنتخابية. بعض الةصا ل خاضت االنتخابات تحت عباءات العا ًلت بخاصة 
في القرى، واكتةت بعدد محدود من المرشحين، وتركت أ لب المرشحين للعا ًلت التي ضمتها تحت 

ةلسطينية تتميو به. واضب إبطها. هذا أمر يؤكد الضعه الجماهيري الذي باتت الةصا ل واألحواب ال
أن التنظيمات وائقة بأن جماهيريتها قد انخةضت بصور  حاد ، وأن الجمهور الةلسطيني لم يعد يئا 

 بها.
. حلت العا ًلت بخاصة في القرى محل التنظيمات الةلسطينية لقياد  الحمًلت االنتخابية. حصل 2

 ياب التنظيمات، والتاريخ يكرم الةراغ.  فراغ اجتماعي وسياسي كبير على الساحة الةلسطينية بسبب
وبسبب  ياب النخب السياسية والئقافية واالجتماعية عن المشهد االنتخابي، كانت العا ًلت هي 
البديل الذي يمأل الةراغ الحاصل. وهذا مؤشر خطير على مستقبل الشعب الةلسطيني. التركيب 

صري و ير وحدوي، وهو يهدد الوحد  الوطنية االجتماعي القبلي أو العا لي هو تركيب افتراقي وعن
الةلسطينية ويهدد التماسك االجتماعي، ويةكك القدر  على اعتماد منظومة قيمية وطنية إنسانية 
يتمسك بها الجمي . لكن للةراغ مساوئ، وأحد مساو ه هو التضحية بتماسك المجتم  وبمستوام 

 األخًلقي.
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النتخابات منخةضة جدا بخاصة في المدن. سيطرت . المًلحظ أيضا أن مشاركة الناس في ا3
العا ًلت على المشهد االنتخابي في القرى، فجاءت نسبة المشاركة االنتخابية عالية، ذلك ألن 
العا ًلت قادر  على حشد طاقاتها االنتخابية بيسر وسهولة ودون تكاليه تذكر. استةواو المشاعر 

العربي سهل ويجد رذانا صا ية. أما في المدن حي  يبقى العا لية واالنتماء العشا ري في المجتم  
الترابا العا لي أضعه منه في القرى، كان من الصعب حشد الناس لكي يدلوا بأصواتهم. عوفت 
نسبة ال بأس بها من الناس عن التصويت، وربما كانت أضعه النسب في مدينة نابلس. تقول 

، ويقول رخرون  ير رسميين إن %20بلغت حوالي األرقام الرسمية إن نسبة المصوتين في نابلس 
 .%14النسبة لم تتعد 

. تشير نسبة المشاركة االنتخابية الضعيةة، والتكتل العا لي إلى مأسا  حقيقية تواجه الشعب 4
الةلسطيني على المستوى الداخلي. ضعه النسبة يؤشر على فقدان الناس للئقة بالمجالس البلدية 

السياسية. الناس يعوفون عن المشاركة عندما يرون أنه ال فا د  مما هو قا م والقيادات المجتمعية و 
وأنهم ال يريدون المشاركة العبئية.  ياب ئقة الناس بالقيادات والنخب والمؤسسات واألحواب يعني أن 
المجتم  يجنب نحو اال تراب والشعور بالوهن والضعه والخسران. اال تراب خطير على المجتم  

س العوو  والتبعية واالستهتار، ويضعه مشاعر الوالء واالنتماء والر بة في خدمة الصالب ألنه يكر 
ذا كان هناك من سعداء بضعه نسبة المشاركة في االنتخابات فهم الصهاينة الذين يرون  العام. واأ

قدم له في المشهد انتصارا لهم. لسان حال الصهاينة يقول إنه إذا كان الةلسطيني لم يعد مكترئا بمن ي
الخدمات، فهو لن يكون مكترئا بمن يحكمه أو يسيطر عليه. أي أنه جاهو للتعايش م  االحتًلل 

 بدون مشاكل.
. والعا لية مؤشر قوي على ضعه التماسك االجتماعي ألن العا لية والعشا رية والقبلية بالتعريه 5

قصا ه. القبلي استحواذي متعصب  ترتيب اجتماعي عنصري تعصبي يعمل على إلغاء اآلخر واأ
لقبيلته، وهي مصدر أمنه واستمرارم في الحيا ، ومصلحتها تبقى فو  مصلحة الوطن والشعب. القبلي 
متحوصل، وال يرى أمنا اقتصاديا أو جسمانيا له إال من خًلل القبيلة، ويرى في الدولة تحديا له 

ب يشكل هدية للصهاينة من ولسلطة شيخ القبيلة ومجمل الترتيب االجتماعي القبلي. وهذا الترتي
حي  أنهم يبيتون مطم نين لتركيبة اجتماعية فلسطينية  ير صحية ومستعد  للتضحية بالمصلحة 
العامة من أجل المصلحة الخاصة. ومعرو  في التاريخ العربي كيه استةادت السلطة السياسية من 

قبلي للسلطة من خًلل ما يقدم الترتيب القبلي من أجل تكريس سياسة فر  تسد، أو بتوفير الوالء ال
 للقبيلة من منب مادية ووجهية.
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لو كان للةلسطينيين سلطة عاقلة تدرس األمور علميا لقررت قيادتها الغياب عن المشهدين السياسي 
واالجتماعي. تطور العا لية يشكل فشًل سياسيا ألنه يؤكد فشل مختله البرام  االجتماعية 

 ة السياسية.واالقتصادية واألخًلقية للسلط
وضعه المشاركة في العملية االنتخابية يدلل على  ياب ئقة الناس بمؤسساتهم وقياداتهم. وعندما 
تغيب الئقة، يغيب العمل الجماعي، فيةتر اقنتات وتتةكك األواصر.  وهناك الكئير من المبررات 

 على مختله المستويات التي تدعو قيادات السلطة الةلسطينية إلى الرحيل.
 18/5/2017، "21وقع "عربي م

 
 عند الخطوط الحمراء .59

 عبد هللا السناوي 
 .القوميبلد تصو ها اعتبارات أمنه  أليالخطوط الحمراء 

 عندما تضي  فكل انكشا  محتمل وكل انهيار وارد.
تحالةات عسكرية يجرى التروي  لها على نطا   أي فيالسؤال األكئر خطور  اآلن: هل تتورط مصر 

 واس ؟
 هذا الحله. فيواصطةافات مذهبية  "عربيناتو "كًلم كئير عن هناك 

اققليم والتناوع عليه وفا مقترحات  فيوهناك كًلم كئير رخر عن ترتيبات محتملة لحقا ا القو  
تعقد بعد أيام م  عدد من قاد   التيإلى قمة الرياض،  "دونالد ترامب" األمريكيجديد  يحملها الر يس 

 سًلمية.الدول العربية واق
األروقة الدبلوماسية واالستخباراتية  فيما لم تتضب تةاصيله وأسرارم يطبخ  شيءباليقين ف ن هناك 

سرا يل.  قبل ويارته إلى السعودية واأ
وتشكك  "ترامب"تحاصر  التيبتوقيت الويار  ف ن على رأس أهدافها تخةيض حد  األومات الداخلية 

كان رخرها تسريبات تحدئت عن أنه أمد موسكو بمعلومات أهليته لر اسة الواليات المتحد ، و  في
 أمدته بها. التيسرية قد تكشه المصادر 

 الهروب إلى اققليم حقيقة ال يمكن دحضها وخطور  أفكارم يستحيل نةيها.
 أين نحن من ذلك كله؟

 اققليم كله. فيالسؤال بصيا ات متعدد  يتردد صدام 
 قا ا التاريخ.حاسم ر هكذا تتحد  ح المصري الموقه 

 .مذهبيوال اصطةا   "عربيناتو "ممكن، ال  عسكري إذا مانعت فًل حله 
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 "جمال عبدالناصر"بسبب المعارضة المصرية تحت وعامة  "حله بغداد"الخمسينيات سقا  في
إئر حرب  والةرنسي البريطانيلمشروع ملء الةراغ، الذى تبنته اقدار  األمريكية بعد انحسار النةوذين 

 س.السوي
 ."ال"نجاح ألن مصر قالت:  أيلم يكتب لهذا الحله 

 أيتقرير مصير  فيكلمة حاسمة  المصري على الر م من اختًل  العصور والتحديات ف ن للموق  
 أحًل  عسكرية مقترحة.

 اللعبة كلها بغض النظر عن أحوالها الصعبة الحالية. فيمصر رمانة الميوان 
 األمريكيون يدركون تلك الحقيقة.

 ذات القدر ف ن كل الًلعبين اققليميين على اختًلفاتهم وتناقضاتهم يدركونها.ب
 الخطا األمريكية الجديد ؟ فيأين المصلحة المصرية 
 تورط محتمل. أي فيال توجد مصلحة واحد  

 من القرن العشرين. الئانيالنصه  فيفهو صدام معلن م  إر  الوطنية المصرية 
 خيلة العامة ال يمكن حذفه أو تحمل التنكر له.قر  التاريخ سطوته على الم

أن بًلدم رفضت سياسات األحًل  العسكرية وتقدمت لقياد   مصري  وطني أيمن أكئر ما يعتو به 
بقرارها المستقل ال بما يملى عليها من مواقه وسياسات، وأنها رفضت دوماا االنخراط  العربيالعالم 
 م.اصطةافات مذهبية بصراعات اققلي أيفى 

 تلك الخطي ة. فياختلةت النظم وتناقضت لكن أيا منها لم يق  
 حدي  األحًل  العسكرية يطرح سؤاال جوهريا ال فكاك منه: من العدو؟.. وأين الجبهة؟

عمليات عسكرية  أليالكًلم المتواتر: إيران العدو.. وسوريا الجبهة األولى  فياقجابة واضحة 
 محتملة.
مسألة  السوري ، فوحد  التراب القوميمستنق  الدم لحسابات تناقض أمنها  فيإلى التورط  يةضيوهذا 

 حيا  أو موت.
يبدأ من الشام،  القومي، فاألمن المصري إذا سقطت سوريا?،? أو انقسمت تهدد بالعما المستقبل 

 تعرضت لها عبر القرون. التيكما يئبت سجل حروبها واألخطار 
خيار رخر  وأي، السياسيقنهاء األومة السورية هو التةاوض  كما ال يمكن إنكار أن الخيار الممكن

 يويد المعانا  ويعما المخاو  من تةشى اقرهاب.
 وهو خيار ترجمته الر يسية الحرب بًل هواد  م  جماعات العنه واقرهاب.
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تحةظ لسوريا وحدتها، كما جدية الحرب  التيفرأل التسوية السياسية،  فيحدي  األحًل  يشكك 
 قرهاب.على ا

التوصل إلى تسوية سياسية بالنظر إلى أن  فيأدوار تقدر عليها  أيالتورط ينوع عن مصر 
 سياساتها لم تتخضب بالدماء وال حرضت على نواعات مذهبية.

 قو  مصر الكامنة ر هنا ر بالضبا.
 االستئمار بالسياسة أجدى وأنة  من التورط بالسًلح.

ر يتجاوو كل خا  والئانيومصالحها االستراتيجية العليا،  ميالقو األول ر يخض  العتبارات أمنها 
 أحمر.

 األخطر من ذلك استبدال إيران ب سرا يل.
 مرجعية دولية. أيأرض وفا  أيذلك تمهيد قنهاء القضية الةلسطينية دون عود  

الجديد  المقترحات األمريكية  تةضيمواوين القوى الحالية والحسابات الضيقة السا د  أن  فياألرجب 
سرا يل اقتصاديا وعسكريا واستراتيجيا واستخباراتيا باسم  إلى تطبي  شامل بين الدول العربية واأ

 .اقيرانيالمشترك للخطر  التصدي
 .المجانيواالقتتال  المجانيإنه السًلم 

 فيهكذا تصبب إسرا يل شريكا ال عدوا ويوجه السًلح إلى إيران، فترتة  حد  النواعات واالحترابات 
 اققليم، يخسر العرب كما إيران، وتكسب إسرا يل وحدها.

 ."داعش"( قد يكون فاصًل فى رسم الخرا ا الجديد  بعد حسم الحرب على 2017هذا العام )
احتماالت التقسيم  ير مستبعد  فى سوريا والعرا ، ولذلك انعكاساته على لبنان واألردن ودول عربية 

 خطر.أخرى ومصر ليست بعيد  عن حوام ال
تتحد  اآلن أبحا  ودراسات  ربية عن مستقبل سيناء، ومما هو مطروح نوع شريا منها لضمه إلى 

ا إلى ما تشهدم حالياا من مواجهات طالت م   "وطن بديل"قطاع  و  كر ، "أنصار بيت المقدس"استنادا
 ."داعش"بايعت  التي

حسنى "قاها أن الر يس األسبا لشخصيات كبير  الت "محمود عباس" الةلسطينيحسب رواية الر يس 
 ."ال هو وال من اتخن منه بوسعه اتخاذ مئل هذا القرار"فكر  من هذا النوع، فر أيرفض  "مبارك

إن عدد سكان  و  أقل من سكان "أنه قال:  "محمد مرسى"بنةس الرواية نسب إلى الر يس األسبا 
 ."شبرا ونستطي  أن نقدم إليهم وجبات ساخنة

 انطوت على استعداد ما لمناقشة المله الملغم، لكنه لم يةعل شي ا. العبار  المئير 
 واحد يجرؤ على االقتراب من مئل هذا المشروع. مصري ال يوجد 
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 جوء من سيناء مرعب. أيعن  التخليشبه مستحيل ف ن  "صنافير"و "تيران"إذا كان التناول عن 
موحد   وهيعربية دولة ذات سياد ، جمهورية مصر ال": المصري أول جملة بأول ماد  من الدستور 

 ."منها شيءال تقبل التجو ة، وال ينول عن 
 حقا ا وجود فو  النظم والسياسات. هيهذم ليست صيا ات إنشا ية يمكن تجاووها، بل 

تصورها من وقعوا اتةاقية ترسيم  التيبالسهولة  "صنافير"و "تيران"لم يكن ممكنا التناول عن جويرتى 
 م  السعودية.الحدود البحرية 

 العام جمدت االتةاقية ألجل  ير محدد. الرأيبغضب 
 سيناء؟ في مصري يمكن أن يحد  إذا ما جرى تجاوو أخطر خا أحمر  الذيما 

 الةكر  مستحيلة تماما ونها يا وال يملك أحد التناول أو المقايضة.
 لماذا طرح الةكر  اآلن؟

دل بعض أراضيها بأراٍض أخرى مقابل بعض ، أن مصر المنهكة يمكن أن تباالواقعياالفتراض 
 الصةقات االقتصادية لحل أومة إسرا يل.

إذا لم يتحد  البلد بقو  ووضوح فسو  يتم االستخةا  بأمنه وسيادته على أراضيه وتوريطه فى 
 مستنقعات ال خروت منها.

 تردد، أو تهاون. أليعند الخطوط الحمراء ال مجال 
 17/5/2017القاهرة، الشروق، 

 
 ؟"ملحدين"مؤسسو إسرائيل.. هل كانوا  .61

 أسعد عبد الرحمن
قليلة هي الكتب التي نجد أنه يجب أن يةرد لعرضها مقال. ونحن اليوم أمام كتاب من هذا النوع 

، مئلما "اللجنة األميركية اليهودية"، أحد أبرو الشخصيات في "دافيد روون "وضعه الحاخام اليهودي 
ة والسياسية التي تخبرنا عن حقا ا تكشةت خًلل اقعًلن عن كتابه هو أحد أعلى المصادر الديني

هو كبير حاخامات إيرلندا السابا والمدير الدولي لشؤون األديان  "روون ". ومعرو  أن "ذرية إبراهيم"
في اللجنة رنةة الذكر. كما أنه أحد كبار مستشاري ر يس حاخامات إسرا يل للعًلقات بين األديان. 

ذاتها، وتكمن أهميته في مسعى جعله جوءاا من  "اللجنة األميركية اليهودية"نشورات والكتاب من م
حملة عًلقات عامة عالمية، بعد حصوله على موافقة دينية تامة من الحاخامية الكبرى قسرا يل 

د والحاخامية الكبرى ق "اللجنة األميركية اليهودية"التي تدير جمي  المسا ل المتعلقة بالدين. وكانت 
بشرعية إسرا يل التوراتية، حي   "األصوليين المسيحيين"حققت قسرا يل نجاحاا كبيراا في إقناع 
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. واألصوليون "العود  الئانية للمسيب"أصبحوا يرون في قيام دولة إسرا يل إشار  واضحة على اقتراب 
ة بين الشر والخير، )يهودياا ومسيحياا: المعركة الةاصل "ررمجيدون "المسيحيون يؤمنون بأنه من دون 

سًلمياا  (، وووال إسرا يل وتشتت اليهود الكامل من األرض المقدسة، لن تتحقا "معركة رخر الومان"واأ
 "الصراع بين اليهود والمسلمين"إلى أرض فلسطين! لذلك، من الطبيعي أن يكون  "العود  الئانية"

من الناخبين  %30ما يصل إلى مرحباا به جداا من قبل هؤالء األصوليين الذين باتوا يشكلون 
 المؤيدين للحوب الجمهوري في الواليات المتحد  األميركية.

: األولى كونه "أرض هللا المقدسة"ويشير الحاخام الباح  إلى حادئتين في التاريخ دنس فيهما اليهود 
إسرا يل  أرض"، ما قالته التورا  من أن "أرض إسرا يل"يوضب في الجوء الئاني من الكتاب المعنون 

راد  هللا  هي ملك هلل فقا وليست ملكاا خالصاا لشعب معين. وأنه حين تحدى اقسرا يليون الوصايا واأ
األرض ". والئانية هي: "السماوية، حجبت عنهم الحماية اقلهية وانتهت إسرا يل وضاعت األرض

ليهود بالضبا في ، وهو ما فعله ا"مقدسة ويجب أال تدنس بالعهر وسةك الدماء والجرا م األخرى 
في فلسطين، األمر الذي دف  الرومان إلى ذبب الغالبية  "المملكة اليهودية"ئورتهم الدامية ققامة 

 ."إرسال هللا للمخلأل"العظمى منهم وتشتيت الباقين لعدم انتظارهم 
ة وعلى الر م من كل تحذيرات التورا ، يقتبس الكتاب من هذم األخير  أن هللا أعطى أرضه المقدس

)أبو األنبياء(، م  ريات من القررن الكريم تؤكد هذا الشأن الديني. لكن، أليس  "ذرية إبراهيم"لر
، "ذرية إبراهيم"إسماعيل )االبن األول قبراهيم( هو أبو الةلسطينيين العرب، األمر الذي يجعلهم من 

الحقيقيين، لكن  "إسرا يل- أبناء يعقوب"مئلهم مئل اليهود الةلسطينيين العرب )السةارديم(، الذين هم 
حين اخترعوا الصهيونية ققامة دولة إسرا يل؟ وفي هذا السيا ،  "ألحدوا"ليس اليهود اقشكناو الذين 

والمؤرخون اليهود الباروون، أن اليهود اقشكناو ينحدرون من  "الموسوعة اليهودية العالمية"تؤكد 
لى اليهودية في القرن الساب  وليس لهم أي صلة خور أوكرانيا )وليس من إبراهيم( الذين تحولوا إ

بالقبا ل العبرية مئل السةارديم )يهود فلسطين العرب(. وقد دعم فحأل قام به علماء إشكناو في 
 "شرعية"إسرا يل ونيويورك علمياا هذم الحقيقة التاريخية )أي أنهم من اليهود الخور(، وبالتالي ف ن 

 طلة وال ية.الصهيونية والصهاينة اقشكناو با
لم يعيشوا قا  "ملحدون "وعلى صعيد متمم، يصه المؤله المؤسسين الصهاينة لدولة إسرا يل بأنهم 

وفا القوانين والتقاليد اليهودية. ووفا الكتاب، تعتبر الغالبية العظمى من اليهود المتدينين جمي  
. "لمسيب لتحقيا المهمة التوراتيةلّعانون لووا يد الرب ب قامة دولة إسرا يل ولم ينتظروا ا"الصهاينة 

ر من أن  نهاية إسرا يل هي مسألة "وكان علماء الدين اليهود في السابا، وما وال بعضهم، يحذّ 
، وهي نبوء  تسر كئيراا األصوليين المسيحيين من داخل وخارت الحوب الجمهوري الذين "وقت
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التلمود يمن  منعاا باتاا "يضاا أن اليهود في فلسطين. كذلك، كشه الكتاب أ "ررمجيدون "ينتظرون 
، وهو ما يةعله الصهاينة اقسرا يليون في انتهاك "الهجر  اليهودية الواسعة إلى األرض المقدسة

. وفي سيا  متمم، يجوم "تدنس األرض المقدسة"فاضب لتلك التعاليم، ويشنون حرباا تسةك فيها دماء 
نين  يروا فكرهم الديني بةتاوى الحاخامات اليهود بعد الكتاب بأن الغالبية العظمى من اليهود المتدي

عام  "النصر المذهل"، وبعد 1948عام  "حرب االستقًلل"في  "النصر اليهودي"، و"المحرقة الناوية"
1967. 

، تجعل فتاوى "حًلالا "من سةك الدم اقنساني البريء  "اقسًلميين"وكما تجعل فتاوى التكةيريين 
)حًلالا( أيضاا. وختاماا، ألم  "كوشير"الةلسطيني والعربي، حتى هذا اليوم،  الحاخامات من سةك الدم

أخطر "، بأن 2015، خًلل منتدى دافوس عام "هافنجتون بوست"لصحيةة  "روون "يصرح الحاخام 
التحديات التي يواجهها الدين اليوم هو حين يصبب أدا  قو  في يد دولة سياسية، ف نه عندها يخون 

لهذا الكًلم، لكن ليشةي األطباء )اقسرا يليون من أقصى اليمين  "رمين"هتنا، نقول ؟ من ج"رسالته
 الديني واليمين القومي الحاكم( أنةسهم أوال من التدليس والكذب!

 19/5/2017االتحاد، أبو ظبي، 
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