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 ي   ع اس طالب بتغيير اتفاق  اريسإسرائيلية  سقف زمن -مفاوضات فلسطينية "الحياة":   1

د ترامددد  ، أن الدددرئلس دونالددد«الحلدددا »كشدددمت مصدددادر ديبلوماسدددلة غر لدددة لدددد : محمدددد يدددونس -رام هللا 
اإلسددرائيللة لمتددر  ةمنلددة  -سددللنلن يريًدداا مًددادر  سلاسددلة تلنيددد وضدد ا المماو ددات المًاشددر  الملسددضينلة

 شهراا على أًند تقدير، من دون ويف االستلضان. 16 -12محدود  تراوح بين 
علدى ويالت المصادر ون الرئلس محمود عًاس أبلغ ترام  أثناء لقائهمدا يدي البيدت اضبدلو، موايقتد  

المًادر  التي تق ي بإض ا المماو ات على أسس جديد ، ولمتر  محدود  من الدةمن، يجدري ل لهدا 
مًادر  ترام  تقوم علدى ولاداء »التماوو على ي الا الحل النهائي بتدلل أميركي مًاشر. وأ ايت: 

 ، وتأسددلس المدرسدة التماو ددلة القدلمدة القائمددة علددى جمدب ويدددين كبيدرين ولددى ضاولددة مماو دات واحددد
 «.أسلو  جديد عبر التدلل اضميركي المًاشر بين صناع القرار

لم لحدد ترام  ًندل تماصيل اضسلو  الجديد يي المماو ات، لكن  يال ون اضسلو  القدلم »وتاًنت: 
«. لم ينجح، ويج  استبدال أسلو  جديد ً  لقوم على جمب صناع القرار تحت مظلة أميركلة مًاشر 

أن ترامد  لدم لقددم  دمانات للملسدضينيين بويدف االسدتلضان، لكند  وعدد ًدأال تكدون هنددا  وأشدارت ولدى 
 مشاريب استلضانلة  لمة.

حيددي يلتقددي  الث ثدداءولصددل ترامدد  ولددى وسددرائيل اإلثنددين المقبددل، ويددةور مدينددة بيددت لحددم الملسددضينلة 
 عًاس، ويةور كنلسة المهد.

ضل  من ترام  أثنداء لقائهمدا يدي البيدت اضبدلو،  ون عًاس« الحلا »ويال مسؤول يلسضيني ريلب لد 
« ج»تايير اتماا ًاريس كام ا، والسماح للملسضينيين ًحريدة الحركدة والنمدل واالسدتثمار يدي المنضقدة 

يي المئة من مساحة ال مة. ويدم لبراء ايتصاد رايقوا عًاس تقارير تمصيللة للجان   60التي تشكل 
صاد الملسدضيني والتدأثيرات الكبيدر  المتويندة عللد  يدي حدال امتدداد اضميركي عن الو ب الصن  ل يت

 «.ج»سلاد  السلضة الملسضينلة ولى المنضقة 
الملسدددضينلة، أن ترامددد  وايددد  علدددى مدددنح « سدددما»وأكددددت مصدددادر يلسدددضينلة ايتصدددادلة أمدددس لوكالدددة 

اًب تنمددوي مددن مليددون دوالر لمصددلحة تنميددي مشدداريب ايتصددادلة يات ضدد 27السددلضة منحددة ماللددة ًقلمددة 
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أجل تحسين يرص الحلا  للملسضينيين يي ال مة. ويالت ون السلضة تلقت موايقة علدى رةمدة مضالد  
ايتصدددادلة تقددددمت بهدددا ولدددى اإلدار  اضميركلدددة لتحسدددين الحلدددا  االيتصدددادلة والتنملدددة المسدددتدامة للشدددن  

 الملسضيني.
لس االيتصددادي محمددد مصددضمى، ومددن المقددرر أن يددةور ضددايم ايتصددادي كبيددر برئاسددة مستشددار الددرئ

واشنضن ل ل اضلام المقبلة لضرح رةمة المشاريب االيتصادلة التي تنتةم السلضة تنمييها لد ل المتدر  
 المقبلة، وتبدأ على مراحل.

 20/5/2017الحياة، لندن، 
  

ة لوفد ماليزي   ويرافقه في جولة على المخيمات الفلسطيني تدريبيةمركز الزيتونة ينظم دورة   2
 بلبنان

تمقد ويد ض بي ماليةي من ضلًة الدراسات النللا المهتمين ًالشأن الملسضيني المللمات ت: بيرو 
الملسضينلة يي الناصمة اللبنانلة بيروت، يي وضار الدور  التدريبلة التي نظمها لهم مركة الةيتونة 

 للدراسات واالستشارات تحت عنوان "مدلل ولى الق لة الملسضينلة".
الويد مللمي شاتل  و رج البراجنة، واستمب من اضهالي عن المنانا  التي لنلشها ال جئون وةار 

 الملسضينيون يي لبنان على كاية الصند والمستولات.
وراي  الويَد الماليةي يي جولت  ويٌد من مركة الةيتونة للدراسات واالستشارات وويد من المؤسسة 

حيي شرح للويد الةائر اضو اع االيتصادلة واالجتماعلة الملسضينلة لحقوا اإلنسان "شاهد"، 
ونسًة  %70الصنًة التي لنلشها ال جئون دالل المللمات، لصوصاا أن نسًة المقر تتجاوة 

 .%56الًضالة يد تصل ولى 
ولمت انتًاه ال يوف ولى انتشار اضمراو الملتلمة واللضير  أحلاناا، يي ظل الحرمان من حقوا 

لما الح  يي النمل والح  يي التمل ، ويي ظل عدم يدر  وكالة اضونروا على الوياء أساسلة، ال س
ًشكل كاٍف ًالتةاماتها الدوللة تجاه ال جئين، ويي ظل أةمة نةوح ال جئين الملسضينيين من سوريا 

 ولى لبنان.
قد الويد الماليةي وأيامت "شاهد" على شرف الويد مأدًة غداٍء عامر  ًأضًاا يلسضينلة تراثلة. كما تم

ًمرايقة "شاهد" و"مركة الةيتونة" الحدود الملسضينلة اللبنانلة حيي شاهد اضرا ي الملسضينلة المحتلة 
عن ير  وعاين المستوضنات اإلسرائيللة واستا ل االحت ل لألرا ي الةراعلة والموارد الضبلنلة، 

 الملسضينلة المحتلة. واضلب على ما يرتكً  االحت ل من تايير لمنالم اضرا ي
 19/5/2017، فلسطين أون الين
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 يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر ل حث أوضاع األسرى  ع اس  3

محمددود عًدداس، مسدداء يددوم الجمنددة، يددي مقددر ويامتدد  س السددلضة الملسددضينلة اسددتقبل رئددل: الًحددر الميددت
ر، بهدددف متاًنددة أو دداع اضسددر  ًددالًحر الميددت، رئددلس اللجنددة الدوللددة للصددلي  اضحمددر بيتددر مدداوري

 الم ر ين عن الضنام لليوم الثالي والث ثين.
أهملدددة دور الصدددلي  اضحمدددر يدددي متاًندددة اضو ددداع الصدددحلة لألسدددر  الم دددر ين عدددن  عًددداسوأكدددد 

الضندددام، وضالددد  الصدددلي  اضحمدددر ًال دددام مدددن أجدددل تنميدددي مضالددد  جملدددب اضسدددر  الم دددر ين عدددن 
 ددرور  تكثيددف ةيددارات النددائ ت لألسددر ، وكدديل  النمددل علددى ويددف الضنددام اإلنسددانلة والمشددروعة، و 

 االعتقاالت اإلدارية ال يانونلة، وتحقي  جملب مضال  اضسر .
 19/5/2017، وكالة األن اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 النائب العام العسكري: الحكم بـ"اغتيال فقها" غير قابل لًلستئناف  4

لنائددد  الندددام النسدددكري ي دددل الجدددديلي: ون الحكدددم علدددى المنمدددي المًاشدددر يدددال ا: نبيدددل سدددنونو -غدددة   
لجريمدددة اغتلدددال الشدددهيد مددداةن يقهدددا، وعميلدددين  لدددرين كدددان لهمدددا دور أساسدددي ييهدددا، هدددو غيدددر يابدددل 

 ضن "هيه محكمة ميدان عسكرية غير يابلة ل ستئناف".، ل ستئناف
لد ل اضسدبوع الجداري، مشديرا ولدى  وأ اف الجدديلي، لصدحلمة "يلسدضين"، أمدس، أن الحكدم سلصددر

أن اضسددبوع الما ددي شددهد ًشددكل يددومي جلسددات تقدددلم البية نددات والمراينددة اللتاملددة، مردياددا ًددأن جلسددة 
 وصدار القرار ستكون اضسبوع الجاري.

 20/5/2017، فلسطين أون الين
 

 األغا من السفر إلى األردنزكريا غزة تمنع  " فيداخلّية"ال  5
يددي يضداع غددة ، صدًاح يدوم الجمنددة، ةكريدا اضغددا  لدوةار  الدالللدةة  اضمنلدة التاًنددة منندت اضجهدد: غدة 

 رئدددلس دائدددر  شدددؤون ال جئدددين الملسدددضينيين مدددن التوجددد  ولدددى اضردن عبدددر منبدددر بيدددت حدددانون "ويدددرة".
وحس  مكت  اضغا، يإند  تدم منند  مدن السدمر لدد  محاولتد  مادادر  القضداع عبدر منبدر بيدت حدانون، 

ى أندد  كددان يددي ضريقدد  ولددى اضردن لح دور اجتمدداع اللجنددة االستشددارية لألونددروا الدديي سددلنقد مشديراا ولدد
 يي عمان بدالة اضسبوع الجديد.

 19/5/2017القدس، القدس، 
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 تحظر التجول  صح ة الكًلب  الشرطة الفلسطينية في غزةصحيفة بريطانية:   6
لة، اليوم الجمنة، تقريرا مضوال يالدت يلد  نشرت صحلمة )تيلاراف( البريضان : ترجمة لاصة -رام هللا 

أن حركددة )حمدداس( عملددت مددؤلرا علددى حظددر تجددول اضشددلاص ًصددحًة الكدد   التددي لنملددون علددى 
 تر يتها.

ونقلت الصحلمة عن يتا  من غة  تنمل موظمة يي أحد البنو  استلائها من هيا القرار "ضن  ال لمكدن 
 لارجا".لها وًقاء الكل  يي المنةل دون التجول ً  
القددرار  ون هدديايددي يضدداع غددة  ألمددن الًضنيجددي يولدد   الشددرضةكمددا نقلددت الصددحلمة عددن المتحدددي ًاسددم 

والملدداوف الناجمددة عددن  اإل ددرارلددأتي لصددالح المددواضنين ًنددد تلقددي النديددد مددن الشددكاو  بلصددوص 
 النامة التي يرتادها المواضنون. واضماكنتجول هيه الك   يي الشوارع 

ظاهر  تجول اضشلاص مصدضحبين ك بهدم يدي الضدرا والمنداض  عامدة للسدت  أني "واعتبر الًضنيج
مددددن عددددادات وتقاليددددد الشددددن  الملسددددضيني"، مشدددديرا ولددددى أن الشددددرضة ال تمنددددب اصددددضحا  الكدددد   يددددي 

يددي حدددود الممتلكددات الشلصددلة ولكددن لددلس يددي المندداض  النامددة لويددا مددن ويددياء  أوالمندداض  النائلددة 
 ضمال والنساء.المواضنين، ال سلما اض

وأشار ولى أن  لم تحدد عقوًة لمن يلدالف هديا القدرار لكند  يدي حدال  دًم أي شدلص ملدالف سديتم 
 ورغام  على تويلب على تنهد.

 19/5/2017القدس، القدس، 
   

 هنية ي حث مع نائب وزير الخارجية الروسي تطورات القضية الفلسطينية  7
ومددة اإلسدد ملة "حمدداس" وسددماعيل هنلددة، تضددورات ًحددي رئددلس المكتدد  السلاسددي لحركددة المقا: غددة  

 الق لة الملسضينلة مب نائ  وةير اللارجلة الروسي، ملائيل بوغدانوف.
ويال مكت  هنلة، يي بلان صدحمي، اليدوم: ون الضدريين أجريدا، هاتملدا، نقاشدا منمةقدا حدول النديدد مدن 

ل سدجون االحدت ل، و داية ولدى الق الا المهمة ومن بينها ي لة اضسر  الم ر ين عن الضنام دالد
 الن يات الثنائلة بين الجانبين.

كما نايش الضريان الددور الروسدي يدي تحقيد  المصدالحة الوضنلدة الملسدضينلة، والوثلقدة السلاسدلة التدي 
أصدرتها حركة حماس، مؤلرا، ورحبت روسلا بها، وأكد هنلة على ح  الشن  الملسضيني يي أر   

 ووضن  وحريت .
 19/5/2017، ون الينفلسطين أ
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 أبو زهري خًلل زيارة مخيمات لبنان: قضية األسرى تحظى  أولوية كبيرة وهدفنا تحرير فلسطين  8
يال القلادي يي حركة حماس، سامي أبو ةهري ون ي لة اضسر  تحظى ًأولولة كبيدر  لدد  الحركدة، 

 مؤكداا ويوف شنبنا الملسضيني يي الدالل والتشات للف ي يتهم.
لد ل كلمدة ألقاهدا  دمن لقداء جمداهيري علقدد يدي ملدلم الرشديدلة جندو ي لبندان يدي الدديكر   جداء يلد 

 التاسنة والستين للنكًة، يي وضار جولة تمقدلة لمللمات ال جئين الملسضينيين يي لبنان.
ونً  أبو ةهري ولى أن هدف حركة حماس هو تحرير كل أرو يلسدضين، منتبدراا أن ي دلة ال جئدين 

 يت وسلنودون ولى أر هم.هي مسألة و 
وجدد التأكيد على عدم اعتراف حماس بدولة االحدت ل، واسدتمرارها يدي بديل كدل مدا بوسدنها مدن أجدل 

 تحرير يلسضين من الًحر ولى النهر.
وشددددد أبدددو ةهدددري علدددى أن يضددداع غدددة  سددديًقى ياعدددد  للمقاومدددة، مرديددداا: سدددتًقى المقاومدددة يلددد  تتجهدددة 

 رير والنود .وتستند حتى تحقي  النصر والتح
كمددددا ةار أبددددو ةهددددري للمددددة االعتصددددام الت ددددامنلة مددددب اضسددددر  الم ددددر ين عددددن الضنددددام يددددي سددددجون 

 االحت ل، المقامة يي مللم البرج الشمالي يي مدينة صور.
وأكددد أبددو ةهددري أن المقاومددة هددي السددبيل الوحيددد لتحقيدد  عددود  شددنبنا ولددى أر دد  التددي هجددر منهددا، 

 ال جئين. مشدداا على التمس  ًح  عود 
 19/5/2017، موقع حركة حماس

 
    ويتوعد االحتًللبإهمال ملف األسرى  المتحدةاألمم خضر حبيب يتهم   9

أشددرف الهددور: يددال ل ددر حبيدد  القلددادي يددي حركددة الجهدداد اإلسدد مي لدد ل لضًددة الجمنددة  -غددة  
سناداا للم ر ين،يي غة  التي دعت لها حركت  أمام مقر الصلي  اضحمر يومدا تمدر  34ون  ، دعماا وا 
وأكدد علدى أن «. تحقيد  مضدالبهم حتدى لدو استشدهدوا»واضسر  صامدون، ومستمرون يدي و درابهم لدد 

الشن  الملسضيني لقف مب اضسر  يي منركتهم، وأن  لن يهددأ لد  ًدال حتدى تحقيد  مضدالبهم، مشدددا 
 على أن وسرائيل ستمشل يي ملضضاتها  دهم.

 رابهم حتى لحققدوا كدل مدا يريددون مدن حقدويهم المشدروعة، متهمدا وشدد على أن اضسر  لن يويموا و
يللمي»وسرائيل ًممارسة   «.أًشب الجرائم اتجاه اضسر  وسم صمت عر ي ودولي وا 

وأشدددار ولدددى أن سدددلضات االحدددت ل تحددداول ًكدددل الضدددرا النمدددل لكسدددر عةيمدددة اضسدددر ، لكدددن كدددل هددديه 
 «.دون يائد »المحاوالت 
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جهدددداد اضمددددم المتحددددد  بإهمددددال ملددددف اضسددددر ، واسددددتمرارها ًالدددددياع عددددن واتهددددم القلددددادي يددددي حركددددة ال
وشددد علدى أن المقاومدة سدتكون «. النالم ال يريد أن لسمب شيئا عن منانا  اضسر  »االحت ل، ويال 

يدي مواجهدة وجدرام االحدت ل يدي حدين استشدهاد أحدد اضسدر . ودعدا كدل المناصدرين « كلمة يولة»لها 
 لة اضسر  يي كل النالم، لللروج يي مظاهرات مساند ، مشددا على  رور  للق لة الملسضينلة وي

 التدلل والتحر  النر ي يي هيا السلاا.
 20/5/2017القدس العربي، لندن، 

 

 صًلح الدين لم يعودا حلما بل حقيقة منبرالحية: تحرير القدس وبناء   11
حقلقددة »س، أن تحريددر القدددس غددة : أكددد الدددكتور لليددل الحلددة، ع ددو المكتدد  السلاسددي لحركددة حمددا

، وأثنددى علددى سددكان المدينددة المقدسددة وأهددالي ال ددمة الار لددة، الدديين يددال ونهددم «يادمددة وماثلددة ومتحققددة
 «.يتمردون على االحت ل واالستلضان»

« بواًدة السدماء»التاًندة لحركدة حمداس، مسلسدل « ي دائلة اضيصدى»ويال يدي كلمدة لد  لد ل ايتتداح 
 دددان، ولحددداكي مدددا تتندددرو لددد  مديندددة القددددس مدددن انتهاكدددات مدددن يبدددل الددديي سدددلنرو يدددي شدددهر رم

نحددن يددي مشددهد تمثيلددي ولكددن ننتقددد أندد  حقلقددي، مدينددة تحدداكي القدددس وشددوارعها وأةيتهددا »االحددت ل 
 «.و واًات اضيصى، نبنيها ًأيدينا يي غة  هي على ضري  التحرير والنود 

النمددل مددن بندداء حددي دالددل مدينددة اإلنتدداج  وكددان القلددادي الًددارة يددي حمدداس، لشددير ولددى تمكددن يريدد 
اإلع مددي يددي مدينددة لددان يددونس جنددو  مدينددة غددة ، لحدداكي أحلدداء القدددس النتلقددة، السددتلدام  يددي 
النمل الدرامي الجديد، حيي عمل القائمون عللد  علدى بنداء منداةل وشدوارع تحداكي تلد  الموجدود  يدي 

صددممنا شددوارع القدددس يددي غددة ، »ويددال الحلددة  المدينددة، لندددم القدددر  علددى التصددوير يددي مدينددة القدددس.
للكون هيا التشييد أعم  من النمل الدرامي، بل لنةرع يي أبنائنا صور  القدس واضيصى التدي يرونهدا 

 «.على شاشات اإلع م، التي لستشهد من أجلها اضًضال وتتوحد للمها اضجلال
عيل هنلددة رئددلس المكتدد  السلاسددي، لشددار ولددى أن عددددا مددن يدداد  حمدداس الًددارةين يددي مقدددمتهم وسددما

 شاركوا يي حمل ايتتاح النمل الدرامي الجديد، اليي أيلم الليلة يبل الما لة.
يدتح بيدت المقددس هديا لدم لندد حلمدا بدل حقلقدةا، وتحريدره، و نداء منبدر صد ح الددين، وا عداد  »وأكد أن 

ت هدديا النمددل المنددي، ويدددم التددي رعدد« شددًكة اضيصددى اإلع ملددة»وأثنددى علددى «. تحريددره، حقلقددة ماثلددة
 الشكر أل ا للمنانين والمنانات اليين شاركوا يي النمل الدرامي.

 20/5/2017القدس العربي، لندن، 
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 يصر على العمل لمنع إقامة دولة فلسطينيةبينيت: حزب "البيت اليهودي"   11
لم، تصريحات ووةير التنل "البيت اليهودي" تل أبي : أضل  نمتالي بنيت، رئلس حة  المستوضنين

 ترم  عن عد  تصريحات أدلى بها ل لدونالد ليًة أمل اللمين من تراجب الرئلس »تنبر عن 
ويال «. يلما يتنل  بنقل السمار ، والحديي عن أن القدس منضقة محتلة المنركة االنتلابلة، لصوصاا 

ي الحة  وةير  ةميلت  ي بنيت ون حة   لصر على النمل لمنب ويامة دولة يلسضينلة. يلما يالت
الق اء اييلت شكيد، ون حة ها دلل الحكومة للس لتديئة الكراسي الوثير ، بل لكي لنمل على  م 

 ال مة الار لة ولى وسرائيل.
 20/5/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
لى األبد" والحرم: حائط البراق كاتس  12  القدسي "لنا وا 

، عممها البيت 1967ةيران/يونيو النام أثار لريضة إلسرائيل ًحدود الراًب من ح: ً ل  اهر
اضبلو اضميركي غ ًا يي وسرائيل، ضنها ال تشمل اضرا ي التي تحتلها وسرائيل مني تل  الحر ، 

 وهي ال مة الار لة والقدس الشريلة وه ًة الجوالن.
ه ونقلت وسائل وع م وسرائيللة عن وةير المواص ت واالستلًارات، لسرائيل كاتس، وصم  لهي

ا وكيل  جبل ناللريضة "ًاضيوال المثير  للا   واللرائم المشوهة"، وةعم أن "الحائم المًكى ل
الهلكل، وهكيا سلكون ولى اضبد". وكان لشير هيا الوةير بيل  ولى حائم البراا والحرم القدسي 

 الشريف حيي لقب المسجد اضيصى ويًة الصلر .
 19/5/2017، 48عرب 

 
 االستيطان ردًا على اإلرهاب الفلسطيني بتكثيفي واجبنا يقضإلكين:   13

تل أبي : أعلن وةير شؤون القدس ةئيف ولكين، أن الويت يد حان لبناء حي يهودي  لر يي القدس 
ولكين اليي كان يتحدي أمس يي اجتماع  يي المدينة. ويال استلضانلاا  حلاا  14الشريلة، للل اف ولى 

واجبنا لق ي بتكثيف االستلضان رداا على »لهيه االحتماالت:  اا لحة  الللكود يي منضقة القدس تمهيد
أبو ماةن )الرئلس محمود عًاس(. ومن لقول ون هيا التصريح ال  اإلرها  الملسضيني، اليي لقوده

ل ئم هيا الويت، ضن الرئلس ترم  يةورنا، أيول ل  ونني أوج  رسالة للرئلس النةية ترم  ون  يي 
مواضنين  9اسة بلدلة اللليل رجل ورهابي كان منتق ا يي وسرائيل ًند ودانت  ًقتل اضسبوع ياة برئ هيا

الرجل هو مرشح أبو  من اليهود، بينهم مواضنان أميركلان. ويد أضل  سراح  ًصمقة تًادل. وهيا
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ماةن. ليل  أيول ون الويت غير م ئم لس م مب هؤالء. ي  لمكن أن لكون منهم س م حقلقي، 
 «.إلسرائيل ولنقل السمار  اضميركلة وليها الويت ل عتراف ًالقدس الموحد  عاصمةوهيا هو 

 20/5/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 تحتفل  الذكرى الخمسين الحتًلل القدس "إسرائيل"  14
تل أبي : يررت الحكومة اإلسرائيللة وض ا اإلشار  اضولى الحتماالتها ًاليكر  السنولة اللمسين 

الرئلس اضميركي  دس وال مة الار لة، مساء غد )اضحد(، أي يبل ساعات من وصولالحت ل الق
 دونالد ترم  ولى وسرائيل.

ل حتمال، حيي أ اءت سماء مدينة القدس  وأجرت الحكومة يجر أمس  لر المراجنات تمهيداا 
 «.عاماا على تحرير أورشللم 50»ًأشنة الليةر واضنوار التي كتبت ييها 

لصادف يوم اضر ناء المقبل، حيي يجري حسا  احت ل « يوم القدس»حتمال ًما لسمى ومب أن اال
هيه السنة عشلة وصول  للتقولم النبري، يإن السلضات اإلسرائيللة تنمدت بدء االحتماالت القدس ويقاا 

 ترم .
 20/5/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 المسجد األقصىحزب "البيت اليهودي": سوف نحتفل بيوم القدس في  احات   15

أن كًار رجال الدين اليهود المقر ين للحة ، « البيت اليهودي»تل أبي : أعلن حة  المستوضنين 
سلقلمون ص   المجر على  ينوون االحتمال بيوم القدس بدلول ًاحة اضيصى ًشكل تظاهري، وأنهم

وسيدلل اليهود ولى  مدلل الحرم، ثم يتوجهون ولى الًاحة عندما تمتح شرضة االحت ل الًا  لهم.
 الًاحة على دينات ويي مرحلتين.

ومب أن البرنامج سلقام اضر ناء المقبل ًند ماادر  ترم ، يإن رجال الدين هؤالء التاروا نشر 
المدارس الدينلة وأع اء  لضتهم أمس، ويالوا ون منهم عدداا كبيراا من رجال الدين والمدرسين يي

 والجماهير الواسنة.الكنلست )البرلمان اإلسرائيلي( 
وحس  تصريحات إلياعة المستوضنين، أدلى بها موشل  ياغلين، النائ  الساب  عن الللكود، يإن 

 .1968 الح ور ولى ًاحة اضيصى سلكون هيه السنة أ لم من أي سنة مني عام
 20/5/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 ت الحكومة  حرب حزيرانالرقا ة اإلسرائيلية حذفت مقاطع من بروتوكوال"هآرتس":   16
عمل مقص الريي  اإلسرائيلي جاهدا من أجل شض  مقاضب من بروتوكوالت اللجنة : ً ل  اهر

، التي نشرها 1967الوةارية اضمنلة المنبثقة عن الحكومة اإلسرائيللة، ل ل حر  حةيران/يونيو النام 
 ا على يل  الندوان اإلسرائيلي.أرشيف الدولة اإلسرائيلي أمس اللملس، ًمناسًة مرور لمسين عام

وأشارت صحلمة 'هآرتس، ولى أن المقاضب المحيوية يي البروتوكوالت، تحدثت عن جرائم حر  
وانتها  حقوا ونسان وتنامل غير أل يي مب اضسر  النر ، ارتكبها الجنود اإلسرائيليون، أو أن 

من ارتكا  جرائم كهيه. ويريو القلم على الجلش والقلاد  اإلسرائيللة لم توج  تنللمات لقواتها تحير 
اضرشيف تمسير شض  ًنو المقاضب، لكن  يال ون السب  هو 'التلوف من المس ًأمن الدولة 

 وع ياتها اللارجلة'.  
 19/5/2017، 48عرب 

 
 تهريب وثائق سرّية من السجن تهحاول عد م أولمرتاعتقال محامي القناة الثانية:   17

كشمت القنا  النبرية الثانلة، ًند ظهر يوم الجمنة، عن اعتقال المحامي  :ترجمة لاصة -رام هللا 
اللاص برئلس الوةراء اإلسرائيلي اضسب  أيهود أولمرت، ًند محاولت  تهري  وثائ  سريةة من دالل 

وحس  القنا ، يإن  تم تحويل المحامي والوثائ  التي ًحوةت  ولى جهات عللا لمحصها.  السجن.
 ن  أيرج يلما ًند عن المحامي تحت شروط تقييدلة.مشير ا ولى أ

ولم لكشف النقا  عن لضور  تل  الوثائ  السرية التي كان أولمرت لحاول تسريبها. حيي أشارت 
القنا  ولى أن هيه الحادثة يد تؤثر على أي دراسة لضلً  المتكرر ًاإليراج المًكر عن  وتقصير مد  

 سجن  ولى الثلي.
 19/5/2017القدس، القدس، 

 
 األسرى: لن يوقف إضرابنا إال االستشهاد جوعًا أو تحقيق مطالبنا  18

، لليوم الثالي والث ثين «اإلسرائيلي»يواصل اضسر  يي سجون االحت ل : وكاالت – اللليج – غة 
للتماوو « اإلسرائيلي»، وسم استمرار الريو «الحرية والكرامة»على التوالي، و رابهم عن الضنام 

 تحقي  مضالبهم النادلة بتحسين أو اعهم دالل السجون والمنتق ت.منهم أو 
ويالت اللجنة اإلع ملة لإل را  ون عدداا من اضسر  الم ر ين أعلنوا تويمهم عن شر  الماء يي 

 لضو  تصنيدلة، ما لنني أن ودار  سجون االحت ل ما ةالت تتننت يي تلبلة مضال  اإل را .



 
 
 
 

 

 13 ص             4294 العدد:        5/20/2017 سبتال التاريخ: 

                                    

ل  مرحلة لضير  وحساسة، ويوصل اضسر  رسالة إلدار  مصلحة وأكدت أن اإل را  دلل بي
السجون م مونها أن االستشهاد يقم من يويف و رابهم ولحول ما بينهم و ين تحقي  مضالبهم، يإما 

ما أن يتحمل االحت ل كامل المسؤوللة عن حلاتهم.  التماوو على كامل حقويهم، وا 
 20/5/2017الخليج، الشارقة، 

 
 أسيًرا مضرًبا معزولون بزنازين ال تصلح للحياة اآلدمية 80ى": "هيئة األسر   19

( أسيراا م ر اا عن الضنام منةولون يي سجن 80أكدت هيئة شؤون اضسر  والمحررين، أن ): رام هللا
 ما لسمى "بيتح تكما" يي ةناةين ال تصلح للحلا  اآلدملة وت مة أر نة أسر  يي كٍل منها.

 19/5/2017، الين أون فلسطين 
 

 للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج العامةبيروت: اجتماع األمانة   21
انضلقت صًاح يوم الجمنة، يي الناصمة اللبنانلة بيروت، أعمال االجتماع الثاني لألمانة : بيروت

النامة للمؤتمر الشنبي لملسضينيي اللارج، من أجل تحديد المسارات النمللة للجان المؤتمر ومنايشة 
 ستراتيجلة التي تحدد مسار المؤتمر.اللضة اال

سناد ي لة اضسر   وأكد اضمين النام للمؤتمر، منير شمي ، يي الكلمة االيتتاحلة،  رور  االهتمام وا 
الم ر ين عن الضنام يي سجون االحت ل مني أكثر من شهر، مشيراا ولى أن المؤتمر ومني بدالة 

 دعم هيا اإل را  للحشد النالم لدعم ".اإل را  "كان هم  أن ينبري يي كل المجاالت ل
ويال: ون كل الجهود التي بيلت والدعم الشنبي لآلن لم يجبر االحت ل على تلبلة مضال  اضسر  

 النادلة، التي لكملها القانون الدولي حول مناملة أسر  الحر .
سلضة ًالنسًة وأ اف شمي  مستشنرا أهملة الويت ًالنسًة لألسر  "مرور شهر للس ًالمسألة الً

ً رور   -ما دام الندو متننتا ومناندا-وضال  ل ل كلمت  المجتمنين  للم ر ين عن الضنام".
 التدارس كيف لمكن للمؤتمر أن لصند ولنبئ أكثر من أجل دعم اإل را .

وعرو شمي  ايتراحا على اضمانة النامة يقال: "على المصائل الملسضينلة وكل القو  الشنبلة 
ة أن تتحد وتنلن و راًا شام  وتظاهرات حاشد  وعصلانا مدنلا لشمل ال مة الار لة الملسضينل

 والقدس ويضاع غة  حتى تلبى كل مضال  الم ر ين ً  ييد أو شرط". 
كما ضال  اضمين النام أن يتبنى هيا النصلان المدني و اية لمضال  اضسر  الم ر ين، مضال  

ض ا سراح كل اض  سر .دحر االحت ل وا 
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وأشار شمي  ولى أن هيه اللضو  ويا أليرت وترجمت على أرو الوايب يي الدالل الملسضيني يإن 
 "الشوارع النر لة واإلس ملة وكل أحرار النالم سيتحركون، وسوف ينهةم نتنلاهو أمام هيا اإلصرار".

 19/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعًلم
 

صا ات  م 33  21  سيرات الغضب  الضفةيومًا على إضراب األسرى وا 
يلسضينلا، ظهر يوم الجمنة، ًالرصاص وااللتناا، ل ل  44أصي  : رام هللا دد محمد عبيدات

المواجهات الننلمة التي اندلنت عق  يمب جنود االحت ل اإلسرائيلي للمسيرات الاا ًة التي لرجت 
 على التوالي. 33م نصر  لألسر  الملسضينيين الم ر ين عن الضنام يي سجون االحت ل لليو 

ويي يرية كمر يدوم، شريي مدينة يلقيللة، شمالي ال مة، أصي  سًنة شًان ًالرصاص المندني 
المالف ًالمضاط، ل ل المواجهات التي سًقت ايتحام يوات االحت ل للقرية يبيل انض ا المسير  

لى سلضات االحت ل أجل ال ام عمن اضسبوعلة للقرية التي دعا منظموها ولى أن تكون غا ًة 
 ل ستجاًة لمضال  اضسر ، بينما اندلنت مواجهات مماثلة عند المدلل الشريي لمدينة يلقيللة.

وأصي  شاًان ًالرصاص الحي والمندني المالف ًالمضاط ل ل المواجهات الننلمة التي اندلنت 
دينة نابلس، يلما عند مدلل يرية بيتا، وثالي ًالرصاص المندني يي بلد  بيت يوري ، جنو  م
 أصي  النشرات ل ل المواجهات التي اندلنت يي يرية بيت دجن، شريي المدينة.

وتنمد جنود االحت ل استهداف الضوايم الصحايلة التي شاركت يي تاضلة مسير  بيت دجن، وأصي  
وع ًشكل ل لها ضايم ي ائلة "يلسضين اليوم" ًااللتناا ًند استهدايهم ًقنابل الااة المسيل للدم

مًاشر، يي الويت اليي اعتدوا يل  على الضوايم الصحايلة التي كانت تشار  يي تاضلة يضب أهالي 
يرية ننلين، غر ي رام هللا، الضري  على المستوضنين يي الشارع الرئلسي القري  من القرية والواصل 

 بين مستوضنات مدينة القدس المحتلة، والمستوضنات المقامة غر ي رام هللا.
ولى يل ، أصي  شا  ًالرصاص الحي يي يرية عابود، غر ي رام هللا، بينما يمب جنود االحت ل 
المتظاهرين يي يرية النبي صالح المجاور ، و لد  سلواد، شريي رام هللا، و لد  بدرس ًالقر  من 
جدار المصل الننصري، وأصي  شا   لر ًالرصاص المندني المالف ًالمضاط ل ل المواجهات 

 لننلمة التي اندلنت عند حاجة يلندلا، شمالي مدينة القدس المحتلة.ا
ويي جنو  ال مة الار لة المحتلة، اعتقلت يوات المستنر ين اللاصة التاًنة لجلش االحت ل 
اإلسرائيلي لمسة شًان و اية ولى الناشم أحمد عود ، ل ل المواجهات الننلمة التي اندلنت عند 

وتنمد جنود االحت ل اإلسرائيلي وض ا ينابل الااةل المسيل للدموع ًشكل  ة.المدلل الشمالي للمدين
 كثيف ًاتجاه وحد  المركًات التاًنة إلسناف اله ل اضحمر الملسضيني.
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كما شهدت عد  مناض  يي مدينة اللليل مواجهات مب جنود االحت ل، تحديداا يي بلد  بيت أمر، 
يا، ما أد  ولى وصاًة ضمل ًاإلغماء، بينما اندلنت مواجهات شمالي المدينة، و لد  بني ننلم شر 

مماثلة عند مدلل مدينة أريحا، شريي ال مة، أصي  ييها شاًان ًالرصاص المندني المالف 
 ًالمضاط.

 19/5/2017، العربي الجديد، لندن
 

 على طول حدود غزة نصرة لألسرى  "النفير والغضب"مظاهرات  خًللإصا ات برصاص االحتًلل   22
أشرف الهور: أصي  عدد من الشًان الملسضينيين من مناض  متمرية يي يضاع غة ، جراء  -غة  

المواجهات التي اندلنت يي المناض  الحدودلة الشريلة، حيي رش  الشًان الاا بون مراكة جنود 
ام نصر  لألسر  الم ر ين عن الضن« النمير والا  »االحت ل اإلسرائيلي ًالحجار ، تلبلة لدعو  

وانضلقت مظاهرات شاركت ييها حشود كبير ، نحو  على التوالي. 34يي سجون االحت ل لليوم الد 
 حدود مدينة غة ، ومللم البريج وسم القضاع، وكيل  على حدود مدينة لان يونس جنوًا.

ورش  المتظاهرون اليين ايتر وا من الحدود كثيرا، واجتاةوا المنضقة الناةلة، جنود االحت ل 
وتمكن عدد من الشًان يي  لحجار ، يلما رد الجنود بإض ا النار الحي وينابل الااة صو هم.ًا

 ًنو نقاط المواجهات من الوصول ولى السلاج الحدودي الماصل بين القضاع والمناض  اإلسرائيللة.
ويكرت مصادر ضبلة يلسضينلة أن عد  وصاًات وينت يي صموف المتظاهرين، بينهم وصاًات 

ص الحي، اليي أضلق  يناصة وسرائيليون لحتمون دالل أبراج مرايًة عسكرية، و لرون دالل ًالرصا
 دًاًات وجدت على ضول مناض  الحدود.

وأشنل المتظاهرون وضارات السلارات، ورينوا أع ما يلسضينلة يي المكان، يي ويت حلقت يل  
 ضائرات استض ع وسرائيللة ًكثاية يوا سماء المنضقة.

 20/5/2017لعربي، لندن، القدس ا
 

 يوم الجمعةالمواجهات مع االحتًلل  حصيلةإصا ة  164الهًلل األحمر:   23
يي كاية محايظات  الجمنة يالت جمنلة اله ل اضحمر الملسضيني ون حصيلة مواجهات يوم: رام هللا

 .وصاًة 164الوضن بلات 
 19/5/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 شيئا ال يحدث نّ أيموتون وع اس يتجول في العالم وك األسرى سعدات: عبلة   24
أحمد سندات،  اضسيرهاجمت عبلة سندات " أم غسان" ةوجة أمين عام الجبهة الشنبلة : رام هللا

رئلس السلضة محمود عًاس، ويالت ون  ال لنقل أن لقوم عًاس بتر  اضًضال اليين صننوا مجد 
ة الثانلة يتهددهم الموت وهو يتجول من بلد ولى بلد يي االنتما ة اضولى واالنتصار يي االنتما 

 أمريكا وروسلا والهند وكأن شيئاا لم لحصل ضبناء شنبنا وأسرانا.
وأشارت ل ل مشاركتها يي للمة اعتصام أيلمت يي مدينة سلنين يي الدالل الملسضيني المحتل 

أبداا مب من لامل عن نصر  أن الشن  لن يتساهل  ولىوسناداا لألسر  الم ر ين عن الضنام، 
وضالبت جماهير شنبنا أن يهبوا جملناا لنصر  أسرانا البواسل،  أًضال  وسلحاسً  حساًاا عسيراا".

 ضنهم يداينوا عن كرامتنا وحريتنا وي يتنا، وال يجنلوهم لموتوا يرادا.
 19/5/2017، الين أون فلسطين 

 
 نطورةلمجزرة الط 69فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ  25

لشهداء مجةر  الضنضور   69الجمنة، اليكر  الد  أمسرام هللا: أحلا المئات من يلسضينيي الدالل، 
يبل أن يهجروا سكان  1948)ارتكبت ًح  الملسضينيين النلةل من يبل النصاًات الصهيونلة يي ألار 

 القرية جنو  حلما المحتلة(.
دعت ولل  ونظمت  جمنلة "يلسضينلات" الناشضة  وايتتح مهرجان وحلاء يكر  مجةر  الضنضور  اليي

 ، بديلقة صمت حدادا على أرواح الشهداء، ثم النشيد الوضني الملسضيني.48يي الدالل المحتل النام 
وحمل المتظاهرون أسماء شهداء الضنضور  اليين ارتقوا يي أًشب المجاةر التي عريتها يلسضين 

لةيتون التي غرست على شاضئ الضنضور ، كإشار  ولى ل ل النكًة، و اية ولى أغصان من شجر ا
 "انتظار تحقي  ح  النود ".

 20/5/2017األيام، رام هللا، 
 

 طفًًل منذ بدء انتفاضة القدس 83شهيًدا بينهم  311: مركز الحوراني  26
ا، بينهم  311وثقت وحصائلة يلسضينلة، ارتقاء : رام هللا ، مني بدء انتم 83امرأ ، و 23شهيدا ا ة ضم ا

، أعمارهم ال تتجاوة الثامنة عشر. 83، بينهم 2015القدس مضلب أكتو ر/تشرين أول   ضم ا
وأشار مركة الحوراني للدراسات والتوثي ، التاًب لمنظمة التحرير الملسضينلة، يي وحصائلة، تلقى 

 23)"يلسضين أون الين" نسلة عنها، أن  لر الشهداء، سقم اللملس، وهو الشا  منتة بني شمسة 
 عاما( من يرية بيتا جنو  نابلس.
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، كان أصارهم الضمل الر لب رم ان %29وأو ح المركة أن نسًة الشهداء اضضمال وصلت لد 
ويكر مركة حوراني، أن عدد النساء الشهداء مني أكتو ر/ تشرين أول  أشهر(. 3محمد ثوابتة )

 ة الثامنة عشر عاماا.ياصرات أعمارهن ال تتجاو  10امرأ ، بينهنة  28، وصل ولى 2015
حالة  6,440م، 2016ويلما يتنل  ًاالعتقاالت التي نميها جلش االحت ل اإلسرائيلي، يقد شهد عام 

، ًحس  وحصائلة 1,597اعتقال، يي حين وصل عدد حاالت االعتقال مني بدالة النام الجاري ولى 
 نادي اضسير الملسضيني.
ة هدم يي ال مة والقدس المحتلتين، ًحس  هيئة مقاومة عملل 270م، 2017يلما شهد النام الجاري 

 الجدار واالستلضان )تاًنة لمنظمة التحرير الملسضينلة(.
"وحد  استلضانلة" على أرا ي ال مة والقدس، و اية  6,090ولمتت الهيئة يي توثلقها، ولى بناء 

اس، مني بد  الة النام.لبناء "بؤرتين" )مستوضنتين صايرتين( يي محايظتي نابلس وضًو
اعتداء وايتحام للمسجد اضيصى ًالقدس، والحرم اإلبراهلمي  200وأوردت الهيئة يي سجلها، أكثر من 

 ًمدينة اللليل.
 19/5/2017، الين أون فلسطين 

 
  تحّذر من استمرار الحصار اإلسرائيلي على القطاع "لجنة "الحراك الوطني لكسر الحصار  27

را  الوضني لكسر الحصار وا عاد  اإلعمار عن غة "، يوم حيرت لجنة "الح: محمد ماجد - غة 
الجمنة، من استمرار الحصار اإلسرائيلي الممروو على يضاع غة  للنام الحادي عشر على 

 التوالي.
لجنة يي بلان صحمي وصل اضنا ول نسلة من ، ون "استمرار الحصار، وتشديد اللناا الويالت 

الملسضيني وسلاسة الموت الًضيء لن نسمح لها  على غة  منادلة غير مقبولة من الشن 
 ًالتواصل".

وأ ايت "منادلة تشديد الحصار مب استمرار الهدوء يي يضاع غة  تلمظ أنماسها اضلير  والا   
الشنبي سينمجر يي وج  االحت ل وما شاهده الندو اليوم على حدود القضاع رسالة مصار  لما هو 

 يادم مب استمرار الحصار".
نت يي بلانها "وايب غة  اإلنساني والحصار وا غ ا منبر ريح شكل كارثة حقلقلة ضكثر من وتاً

ودعت اللجنة المجتمب الدولي ولى تحمل مسؤوللات  تجاه ما وصمت  ًالصمت  مليوني مواضن".
 وال مًاال  أمام "جريمة الحصار".

 19/5/2017، ، أنقرةلألن اء األناضولوكالة 
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 سلم جائزة منظمة المدن العربية في التراث المعماري بلدية رام هللا تت  28

رام هللا: تسلمت بلدلة رام هللا جائة  التراي المنماري وجائة  تجميل المدينة ل ل مراسم توةيب جوائة 
ة عشر  للجائة ، التي أيلمت يي الناصمة القضرية الدوحة. ويام ثمنظمة المدن النر لة للدور  الثال

لرملحي وةير البلدلة والبيئة، وأحمد محمد الصبلح اضمين النام لمنظمة المدن محمد بن عبد هللا ا
النر لة، بتكريم المدن واضشلاص والمشاريب المائة  والجهات التي ساعدت يي يوةها من بينها مدينة 

 رام هللا.
 20/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 للتهور أقربجديدة وشجاعة  تظاهرتظاهرات غزة: تقنيات   29

محمد الجمل: اتسمت تظاهرات، أمس الجمنة، على حدود يضاع غة  الشريلة بتكتلكات  -غة  
ر ا  جنود االحت ل  وتقنلات جديد ، اتًنها المتظاهرون، لتقليل تنر هم لللضر من جان ، وا 

 المستندين مًكراا للتصدي لهم من جان   لر.
احد من بدئها، بجل  النشرات من اإلضارات يقد استهل المتظاهرون االستنداد للمناللات يبل يوم و 

المضاضلة، ورصها ًضريقة احترايلة لتكون ًمواجهة موايب االحت ل، وكيل  جل  مندات حمر يدولة 
مجرد بدء وصول المتظاهرين تمت عمللة وشنال اإلضارات،  الستلدامها يي وثار  الترا  والاًار، ًو

حتى تشكلت سحاًة سوداء غضت موايب االحت ل وأبراج  و دأ دلانها اضسود الكثيف ًالتوج  شريا، 
ولم لكتف الشًان بتل  اللضو ، يقد جل  ًن هم أدوات حمر يدولة، و دؤوا ًنمر الترا   النسكرية.

 ولى أعلى، ما لل  موجات من الاًار ضارت مب الرياح شرياا.
المتظاهرون ًالةحف وتللل التظاهرات جرأ  كبير ، لاصة يي مويب شرا لان يونس، حيي بدأ 
 التدريجي تجاه الشرا ولى أن ًات بينهم و ين السلاج الماصل أمتار مندود .

ولم لكتف المتظاهرون بإلقاء الحجار  أو الةاجات المارغة، يتقدم شاًان لحم ن أع م يلسضين 
حجار   وو نوها يوا مويب عسكري وسرائيلي أجبر الجنود المتواجدين بدالل  على ترك  ًسب  كثاية

 المتظاهرين، بينما تنمد  لرون تلري  وتدمير كاميرات مرايًة منتشر  على الحدود.
 20/5/2017األيام، رام هللا، 
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 انطًلق فعاليات ملتقى را طة المرأة الفلسطينية في الخارجبيروت:   31
لار )مايو( يي أ 19انضلقت يناللات ملتقى راًضة المرأ  الملسضينلة يي اللارج، اليوم الجمنة : بيروت

الناصمة بيروت، ًح ور أكثر من مائتي يلسضينلة من أوروًا واللليج النر ي واضردن وتركلا بناءا 
على توصلات ورشة "دور المرأ  الملسضينلة" التي عقدت  من المؤتمر الشنبي لملسضينيي اللارج 

ج؛ بينت أهداف اننقاد ويي كلمة رئلس اللجنة التح يرية سناء السرا يي شًاط )يبراير( الما ي.
الملتقى، مؤكد  أن الراًضة تقوم على االهتمام ًالمرأ  والمتا  واضسر  الملسضينلة وتنملة يدراتها يي 

 ملتلف الجوان  االجتماعلة والثقايلة والتنللملة والسلاسلة واإلسهام يي مشروع التحرير.
سات متلصصة تدعم ي الا المرأ  وأ ايت السراج: "تهدف الراًضة ولى تشجلب وجراء أًحاي ودرا
 الملسضينلة، وتًحي سبل تمكينها يي المجتمنات المتواجد  بها".

 19/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعًلم
 

 معرض فوتوغرافي يظهر القدس ومعالمها  عدسة إس انية  31
 ايتتح منرو "القدس من ل ل عدسة وسًانلة" للمصور الموتوغرايي اإلسًاني: القدس المحتلة

لاييير أبل ، يي دار وسناف النشاشيبي للثقاية والمنون واآلدا ، أمس، ًحي الشيخ جراح وسم 
 مدينة القدس.

لوحة مصور  للمقدسات اإلس ملة والمسلحلة دالل أسوار البلد  القدلمة  15وعرو المصور أبل  
جملنها على ألواح  يي القدس، بهدف وظهار روح التآلي بين أبناء الدلانتين يي المدينة، وعر ت

ويال المصور اإلسًاني: ونني "كنت محظوظاا بةيارتي للقدس  ةجاجلة أظهرت دية النمل وحرييت .
 يبل عام والتنرف ولى منالمها التي أثرت يية عن ير ".

وأ اف: "هيه المدينة مهد الح ارات والثقايات واضدلان، وهيا ما ظهر أمام عيني يي كل ةاولة 
اينتي للقًا  واضبراج والجدران والبواًات، ولاصة يًة الصلر  الميهًة وكنلسة ةرتها، وعند من

 القلامة، ةاد شامي بها".
 19/5/2017، فلسطين أون الين

 
  2017-2016فلسطيني في الدوري اللبناني لموسم  العبمصطفى حًلق أفضل   32

انتماء، أيامت  -لة الملسضينلة للسنة الراًنة على التوالي، و رعالة الحملة الدوللة للحماظ على الهو 
المؤسسة الملسضينلة للشًا  والريا ة مهرجانها السنوي الريا ي اللتلار أي ل الع  كر  يدم 

والتي  2017-2016، لموسم “جائة  جمال اللضي  للحياء اليهبي”يلسضيني يي الدوري اللبناني/ 
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ى من الدرجة الثانلة ويل  ضول تميةت ً م الئحة التصويت عد  العبين من المرا الث ي اضول
ًح ور حشد كبير. هيا ويد  AULيي ياعة جامنة  2017ألار/ مايو  19مر ، ويل  يوم الجمنة 

ياة بجائة  الحياء اليهبي الع  نادي شًا  الااةية مصضمى ح ا، و جائة  الحياء الم ي الع  
 الع  نادي ضرابلس أحمد لاسين.الهادي، و جائة  الحياء البرونةي  نادي الت امن صور وسلم عبد

بدأها موجهاا التحلة التي كلمة مدير المؤسسة الملسضينلة للشًا  والريا ة اضستاي لليل النلي ويي 
اضسر  الم ر ين عن  ولىأهالي غة  المحاصر  وأهالي ال مة الصامد ، كما توج  ًالتحلة  ولى

 الضنام اليين يلو ون و را  الحرية والكرامة.
أًار ل لنادي النهد ًضل الدوري اللبناني ولنادي اضنصار ًضل كأس لبنان )موسم ”ل يائ ا:واستكم
(، ثمة أًار ل ل تةحاد اللبناني إلنهاء  موسم  الريا ية بنجاح. كما أًار ل ل تحاد 2017 -2016

جاف..  ”الملسضينية لكر  القدم انض يَت ل اضولى مني عد   سنواٍت ع 
التجمنات  والمؤسسات  واللجان الريا لة يي المللمات أن لنملوا بروح الجسد  وتوج  برسالة ولى

الواحد من أجل تضوير وتأهيل وحمالة ال عبين من اآليات السامة التي تجتاح الشارع النر ي، 
 ولاصةا الشًا  منهم.

 20/5/2017المؤسسة الفلسطينية للش اب والرياضة، 
 

 الفلسطينيين األشقاءعم يعمل بثوابت لد الطراونة: األردن  33

االردن لنمل من ل ل ثوابت  أنرئلس مجلس النوا  المهندس عاضف الضراونة " : أكدبترا –الًقنة 
يرارات الشرعلة الدوللة التي نصت على ح  النود   ولىالملسضينيين مستندين  اضشقاءوا حة لدعم 

رعايت  مهرجان النود  الساًب واليي الضراونة ل ل  وأ افويلام دولتهم وعاصمتها القدس الشريف. 
المل  عبد هللا  ونيرع جبهة النمل اإلس مي لنين الًاشا والًقنة يي نادي الًقنة الريا ي  أيام 

يلام  وع نوناد  ًحقوا الشن  الملسضيني التاريللة ويي مقدمتها  والالثاني لم يتر  منبرا اعت ه 
 ف.الدولة الملسضينلة وعاصمتها القدس الشري

ارتًاط االردن ًملسضين هو امتداد لنم  تاريلي تشاركنا ً  يي كل شيء ولم تنل  أنو ين الضراونة 
المحتلة يي ما  وسرائيلمنا كل التقسلمات الجارايلة االستنمارية المرتًضة ًملضضات الار  لةرع 

 هو كل عرو ي ومسلم..
وسب يي االستلضان والتهويد المبرمج للقدس النام للحة  محمد الةيود ان  وًالرغم من الت اضمينويال 

نؤمن ًان ليل االحت ل سيةول المحالة مبينا أن  أننا والومصادر  الحريات واستمرار الحصار 
عن ًن هما مؤكدين على ح   واضي الدنس  إلةالة اضلر   وحداهمااالردن ويلسضين كاليدين تاسل 
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مشروع  ضيعلى الريو الكامل  أل االةمني مؤكدا  لسقم ًالتقادم أنلمكن  النود  الكامل اليي ال
 توضين والوضن البديل.

 19/5/2017، الرأي، عّمان
 

 إنصاف الفلسطينيين الرياضق ًلن يناشد قمة بيروت:   34
ناشد رئلس المجلس اإلس مي الشلني اضعلى الشيخ عبد اضمير يً ن، ياد  وةعماء القمة 

ونصاف الشن  »يي الرياو، يي رسالة وجهها اليهم أمس،  المنوي عقدها اضميركلة - اإلس ملة
حقوي  المشروعة يي دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف ًند عود  أبناء  بإعضائ الملسضيني 

يي  اضةماتيلكون حل الق لة الملسضينلة بدالة لحل  يراهم ومدنهم وأر هم، ولىالشن  الملسضيني 
 ولىال لمكن أن لحل الس م واالستقرار من دون عود  يلسضين »، مؤكداا أن  «اضوسممنضقة الشرا 

دلاره وأر    ولىأهلها وأصحابها الملسضينيين يي دولة مستقلة، وعود  الشن  الملسضيني 
 «.الملسضينلة

الق لة الملسضينلة بوصمها الق لة المركةية  ولىاالعتًار  وعاد »وضال  ياد  النر  والمسلمين بد 
التي تستدعي منهم تحرير أر ها ونصر  شنبها وصون مقدساتها وحمظ هويتها، وعليهم تقب  اضم

المسؤوللة يي ونقاي يلسضين التي أصًحت اليوم عر ة لهجمة صهيونلة شرسة تريد ويتراس ما تًقى 
حرمة المقدسات وتوالي حم ت التهويد و ناء  انتها  استمرارمن أرو يلسضينلة محرر  يي ظل 

 «.وضنات على أرو يلسضينالمست
 20/5/2017المستقبل، بيروت، 

 
 ترامبلدخول إلعًلميين إسرائيليين اثنين مرافقين  تأشيرةالسعودية ترفض منح   35

)د   أ(: ري ت السلضات السنودلة الجمنة منح تأشير  دلول إلع ميين وسرائيليين  -الرياو
ليي سلصل ولى المملكة السبت لنقد يمة يي اثنين مرايقين لويد الرئلس اضمريكي دونالد ترام ، ا

 دولة وس ملة وعر لة. 55الرياو تجمب ةعماء حوالي 
 اضلمانلة اضنًاءويال مصدر غر ي يي الناصمة الرياو، ضل  عدم الكشف عن هويت  لوكالة 

يقين ون المملكة النر لة السنودلة ري ت منح تأشير  دلول وع ميين وسرائيليين اثنين مرا“الجمنة: 
 ”.دونالد ترام  ًالرغم من حملهما لجواةات سمر أمريكلة اضمريكيلويد الرئلس 
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وع مي  500وأعلن وةير الثقاية واإلع م السنودي الدكتور عواد بن صالح النواد اليوم أن أكثر من 
 و.من جملب أنحاء النالم سلقومون بتاضلة القمم الث ي التي ستنقد يي الناصمة السنودلة الريا

 19/5/2017، رأي اليوم، لندن
 

 نصرة للقضية الفلسطينية حراكموريتانيون يعلنون عن   36

أعلنت "مًادر  انًناي الحركة االننتايلة" المنروية التصار : محمد ولد شينا –21عر ي –نواكشوط
ًقين يي ًحركة )ويرا( كبر  المنظمات الحقويلة الموريتانلة المهتمة ًالدياع عن اضرياء واضرياء السا

موريتانلا، عن تشكيل لجنة لاصة ًمناصر  الق لة الملسضينلة دالل ولارج موريتانلا، و دء حرا  
 حقويي لمناصر  الشن  الملسضيني.

وعقد ياد  الحركة ظهر اللملس يي نواكشوط مؤتمرا صحملا لإلع ن عن اللجنة الجديد ، 
لسضينلة على الصنيدين المحلي الملصصة لمناصر  القدس ويلسضين والتحسلس ًالق لة الم

 والدولي.
ورأ  رئلس الحركة والمرشح الساب  لرئاسلات موريتانلا بيرام ولد أعبيدي، أن حركت  ستبيل كل 
جهودها لمناصر  الق لة الملسضينلة والدياع عنها، م لما أن  من النار التمرج على ما يتنرو ل  

 ئيليين.الملسضينيون من احت ل وا ضهاد من ضرف اإلسرا
وأعلنت الحركة عةمها تنظلم النديد من المناللات والتظاهرات المناصر  للق لة الملسضينلة، ل ل 

 المتر  القادمة.
وانتقد الحقويي الموريتاني، ًقو  ما سماه صمت النالم النر ي على االعتداءات اإلسرائيللة المتكرر  

سضينلة يي النالم النر ي ًاتت لايتة، يلما على يلسضين، م لما أن اضصوات الداعمة للق لة المل
 أشاد ًح ور الدول اإلسكندنايلة يي مناصر  الق لة الملسضينلة.

 18/5/2017، "21موقع "عربي 
 

 67بدون أراضي  "إسرائيل"لـ  خريطةينشر  "البيت األبيض"  37
المحتلة مني ، ال تشمل اضرا ي الملسضينلة «وسرائيل»نشر البيت اضبلو، أمس، لريضة ل: وكاالت
، كما نشر البيت اضبلو «تويتر»؛ ويل  يي تاريد  عبر مويب التواصل االجتماعي 1967عام 

 ييديو، لظهر الدول التي ستشملها الجولة اللارجلة المرتقًة للرئلس دونالد ترام .
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 ًصمتها وحد  الدول التي ستشملها الجولة؛ لكن دون اضرا ي« وسرائيل»ولظهر الميديو لريضة ل
، ًما يي يل  ال مة الار لة والقدس الشريلة ويضاع غة ، و اية 1967الملسضينلة المحتلة مني عام 

 ولى مرتمنات الجوالن السورية المحتلة.
، على تاريد  «تويتر»يي تاريده لها عبر حسابها الرسمي على « اإلسرائيللة»وعلقت وةار  اللارجلة 

أصدياؤنا يي »، ويالت: «ناصمة اضبدلة لدولة وسرائيلالقدس ال»البيت اضبلو، ًميديو ًننوان 
 «.البيت اضبلو، نحن أل اا سنداء ًالةيار  القادمة لرئلس الواللات المتحد  ولى وسرائيل

 مل أن لكون هيا مجرد جهل، وللس »ولاليت شاكيد: « اإلسرائيللة»يي حين يالت وةير  الندل 
اضلير  يي سلسلة »، أن اللريضة تند الحادثة «رائيللةاإلس»بينما يكرت وسائل اإلع م «. سلاسة

 «.الحوادي التي تشو  الةيار  اضولى لترام  ولى وسرائيل
 20/5/2017الخليج، الشارقة، 

 
 إسرائيلي-ترامب: إمكانية كبيرة التفاق سًلم فلسطيني  38

ثمة ومكانلة كبير  يال الرئلس اضمريكي دونالد ترام  ون  لنتقد أن : القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط
 للتوصل ولى اتماا س م بين اإلسرائيليين والملسضينيين.

تصريحات ترام  جاءت يي مقابلة مب صحلمة "وسرائيل اليوم" اإلسرائيللة نشرتها اليوم الجمنة على 
لى مدينة بيت لحم  صدر صمحتها اضولى عشلة ةيار  الرئلس اضمريكي المقرر  ولى وسرائيل اإلثنين وا 

 ال مة الار لة الث ثاء.يي 
ويال ترام  يي المقابلة التي جرت يي البيت اضبلو "أعتقد أن هنا  ومكانلة كبير  للتوصل ولى 

شن  وسرائيل، أنا أعمل بجد كبير من أجل أن لكون ممكنا أليرا تحقي  الس م بين  أح اتماا، أنا 
 ما يتوين  الجملب".شن  وسرائيل والملسضينيين، وأنا  مل أن يتحق  يل  أًكر م

وأ اف الرئلس اضمريكي "لدينا اضناس المناسبين اليين لنملون على هيا اضمر، دلميد 
يريدمان)السمير اضمريكي يي وسرائيل( وجلسون غرينً ت)مًنوي الرئلس اضمريكي ل تمايلات 

 الدوللة(".
ها االستلضاني يي اضرا ي وريو ترام  اإلجاًة على ما ويا كان سلضل  من وسرائيل تقييد نشاض

ولى هيا اضمر، ًاستثناء القول، اعتقد أن  لمكننا التوصل ولى  أتضرا أن  أريدالملسضينلة ويال "ال 
 اتماا".

"هنا   ولى القدس ويال أبي كما ريو القول ما ويا كان سلأمر بنقل السمار  اضمريكلة من تل 
 حدي عنها الحقا"، دون مةيدا من التماصيل.الكثير من اضمور المهمة التي ننمل عليها، سنت
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ولم لستًند ترام  ومكانلة مرايقة رئلس الوةراء اإلسرائيلي بنلامين نتنلاهو ل  ل ل ةيارت  ولى حائم 
 )لسمل  اليهود الحائم الار ي(، غر ي المسجد اضيصى يي القدس الشريلة. البراا

ارتي ولى الحائم الار ي، نحن نكنة التقدير الكبير ويال ترام " لم نتلي القرار النهائي ًند ًشأن ةي
لرئلس الوةراء بنلامين نتنلاهو، والقرار ًمرايقة حالام لنا ناتج أساسا عن النرف السائد يي المكان، 

 ما ةال ًاإلمكان وحداي تايير".
 19/5/2017 ،لألن اء األناضولوكالة 

 
 رة للقدسترامب بتنفيذ وعده بنقل السفاتطالب منظمات يهودية   39

رينت مجموعة من المنظمات اليهودلة وعلى رأسها اللو ي اإلسرائيلي يي : واشنضن دد يكتور شلهو 
واشنضن و"مجلس رؤساء المنظمات اليهودلة الكبر  يي أميركا"، ضلًاا ولى الرئلس اضميركي، دونالد 

 دس.ترام ، لتيكيره بتنميي الوعد اليي يضن  بنقل السمار  اضميركلة ولى الق
وتةامن يل  مب اتصال أجراه مسؤول يي هيئة هيا المجلس مب أحد كًار مناوني ترام ، للتشديد 
على أهملة تضبي  القانون الصادر يي أواسم تسنينلات القرن الما ي، اليي ي ى بنقل السمار ، 

بي يل ، واليي عمل الرؤساء اضميركيون المتنايبون على تأجيل تنمييه، ًاالستناد ولى نص استنسا
 يجية للبيت اضبلو ترحيل التضبي  لمد  ستة أشهر، مب ومكانلة تكرارها ًصور  ممتوحة.
 19/5/2017، العربي الجديد، لندن

 
 تسعى لتكريس احتًللها لألراضي الفلسطينية "إسرائيل"مقرر أممي:   41

اإلنسان اعتبر مالكل لين ، المقرر اللاص لألمم المتحد  ًشأن و ب حقوا  :يدري يوسف /تاس
 يي اضرا ي الملسضينلة المحتلة، أن وسرائيل تسنى لتكريس احت لها لهيه اضرا ي.

ويي استنراو نتائج رحلت  السنولة ولى المنضقة والتي التقى ل لها يي الناصمة اضردنلة عمان مب 
ل من وةراء يلسضينيين وناشضين حقوييين وموظمين أمميين، لمت لين  ولى أن "ما لصاح  االحت 

االنتهاكات المنتظمة لحقوا اإلنسان"، ًما يي يل  "النقوًات الجماعلة ومصادر  الممتلكات 
واستلدام القو  الممرضة وأعمال القتل غير الشرعلة وغلا  حرية التنقل والتوسلب المتواصل 

يل   ويكر اللبير أن  للمستوضنات"، يةيد من تدهور الو ب السيء أص  يي اضرا ي الملسضينلة.
 جدا على مستقبل يضاع غة  نظرا لحالت  "السيئة جدا".
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أما الو ب يي ال مة الار لة يأشار لين  ولى اإلع ن مؤلرا عن بناء مستوضنات وسرائيللة جديد  
هنا ، اليتا ولى أن المستوضنين لحصلون على ماء أكثر ًأر ب مرات من الملسضينيين. وًحس  

 ضري  الس م يةداد صنوًة". اللبير يد"الكثيرون لشنرون ًأن
أما الو ب يي القدس الشريلة حيي يواج  الملسضينيون لضر حرمانهم من ح  اإليامة يي المدينة، 
يأعاد لين  ولى اضيهان أن وسرائيل لم تنترف بهيا الجةء من القدس أبدا أر ا محتلة. وأشار ولى أن 

 ةية لد  تقدلم اللدمات".سلضات القدس "تنامل السكان الملسضينيين مناملة تميي
ورأ  المقرر اللاص أن   ن اضوان، ومني ةمن ضويل، أن ينمي المجتمب الدولي أليرا وعده ًمنح 

 الملسضينيين حقهم يي تقرير المصير.
 19/5/2017روسيا اليوم، 

 

 النمساوية لإلفراج عن معتقل فلسطيني لديها ومنحه حق اللجوء السلطاتمنظمة حقوقية تدعو   41
ضالبت "المنظمة النر لة لحقوا اإلنسان يي بريضانلا" السلضات النمساولة بإض ا سراح : لندن

يضاع  1990مايو  20المواضن الملسضيني المحتجة لديها عبد الكريم محمد وبراهلم أبو حبل )مواليد 
دمت اإلسرائيلي والتي تق االحت لغة ( ومنح  ح  اللجوء السلاسي واالمتناع عن تسللم  لحكومة 

 ًضل  لتسلم  يي تموة )يوليو( من النام الما ي.
صر المجتمب الدولي تمارس أًشب  وأكدت المنظمة أن وسرائيل دولة احت ل ال ةالت تحت سمب ًو
الجرائم ًح  الشن  الملسضيني من بناء مستوضنات ويتل واعتقال وتنيي  حيي الةال لقًب يي 

 اء.منتقل منهم أضمال ونس 7000السجون أكثر من 
وأكدت المنظمة أن توييف عبد الكريم بناء على ميكر  وسرائيللة لنتبر أمرا ملالما لكل يواعد القانون 

، االحت لالدولي ينبد الكريم محمي ًموج  اتمايلات جنيف التي تمنب الدول من التناون مب يوات 
لم لسلضات تمارس التنيي  واتمايلة مناه ة التنيي  تمنب التسل 1951كما أن اتمايلة ال جئين لنام 

 ًشكل منهجي وتستلدم الق اء النسكري يي مواجهة المدنيين.
اضورو لة لحقوا اإلنسان التي  ل تمايلةوشددت المنظمة على  رور  انصلاع الحكومة النمساولة 

تمنب التسللم يي مثل هيه الحاالت وتوج  على السلضات منح ح  اللجوء السلاسي ويي حالة 
 من التلار محامي ومنرية التهم الموجهة ولل . االحتجاةيتوج  تمكين الشلص مو وع  االحتجاة

 19/5/2017، قدس برس
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 اإلسرائيليةالبرلمان األوروبي يجدد دعوته إلى وقف بناء المستوطنات   42
، ولى ويف بناء المستوضنات يي اإلسرائيليجدد البرلمان اضورو ي، مضالبت  االحت ل : بروكسيل

صور  يورية، مؤكدا أنها تني  يرص الس م يي الشرا اضوسم.اضرا   ي الملسضينلة المحتلة ًو
اإلنترنت. جاء يل  وي  ما ورد يي بلان نشره البرلمان اضورو ي على موين  الرسمي على شًكة 

ويال البرلمان ون  يدين مواصلة سلاسة االستلضان ولضل  من السلضات اإلسرائيللة و ب حد لها 
المور، مشيرا ولى أن المستوضنات غير يانونلة يي نظر القانون الدولي وت ب المةيد من على 

النراييل يي وج  يرص التوصل ولى حل يائم على التنالش بين دولتين لديهما مقومات االستمرار، 
 وي  البلان.

 19/5/2017، قدس برس

 

 جير المقدسيينغداة النكسة: "الخطر الديمغرافي" وته "إسرائيل"محاضر حكومة   43
تدل المحا ر التي بدأت وسرائيل ًكشمها أمس، مب مرور : القدس المحتلة دد ن ال محمد وتد

التي أضل  عليها النر  حر  "وةالة  ثار الندوان"  1967لمسين عاماا على حر  يونيو/ حةيران 
لة اللوف والقل  وانتهت بتسميتها ًحر  النكسة، على أن حكومة االحت ل اإلسرائيلي انتقلت من حا

يونيو بتلويل رئلس الحكومة للمي  4يبيل الحر ، وعند ويرار اللجنة الوةارية للشؤون اضمنلة، يي 
أشكول، ووةير اضمن موشل  دلان، تحديد ساعة الصمر وشن الهجوم على يواعد الضيران النر لة، 

أعلن دلان أن ًمقدور الجلش ولى حالة النشو  حتى يبل انتهاء المنار . يمي اليوم الثاني للحر  
 احت ل كامل ال مة الار لة وشً  جةير  سيناء وحتى الجوالن يي الجبهة الشماللة.

ولمكن ًم ل هيه المحا ر االستدالل على حالة النشو  اإلسرائيللة، مني اليوم الثاني للحر  والتي 
ئيلي  نيا ، أًا ويًان، أن  "لم وصلت يروتها يي الراًب عشر من يونيو، بإع ن وةير اللارجلة اإلسرا

يتحق  يي تاريخ اإلنسانلة من يبل نجاح دعائي وع مي كنجاح الدعالة اإلسرائيللة يي الشهر 
 اضلير، أن تتوسب وسرائيل بهيا القدر يي ما لصم  النالم لها".

ل أل اا يي سلاا التمكير والضموحات اإلسرائيللة، ًن د االنتقال من وشكةل تصريح أًا ويًان نقضة تحوة
حالة اللوف من سقوط الدولة ويشلها يي الدياع عن نمسها، كما عكست يل  تقديرات رئلس شنًة 

يونيو، ولى حالة ترف منايشة  4االستلًارات النسكرية، أهرون يريف، يي الجلسة الحاسمة يي 
اظ ً  منها، مصير اضرا ي التي تم احت لها، وهل يج  وعادتها، ومتى، وما اليي لمكن االحتم

يات  لاع المشروع الصهيوني كل  يي حال تم  وعدم االنسحا . كما بدأ االحت ل ًضرح يكر  وتلوة
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ال م الكامل لل مة الار لة على سكانها ًما يهدد أغلبلة يهودلة، وةرع بيور ملضم تهويد القدس 
 كلها، و رامج لتهجير سكانها.

يهم من تًنات  ويي ما كان وةراء من حة ي "ممدال" و"مًاي"، يد أعر وا يبل بدء الندوان عن تلوة
وتداعلات احت ل القدس، لوياا من رد  المنل يي النالم اإلس مي والمسلحي، مثل وةير اضدلان من 
حة  "ممدال"، ةيرح يير هايتيج، اليي نصح ًأن "نحدد ضنمسنا حدوداا لنضاا النمللات"، يقد أعلن 

يونيو أن "مصير القدس وحكم القدس ال يلتلف عن  14ويي جلسة  موشل  دلان ًند الحر  مًاشر ،
حكم مدينة الناصر ". ولكون بيل  صاح  الحسم عمللاا يي عةل مصير القدس واستثنائها من أي 
عمللة تماو لة مستقبللة مب اضردن كشرط إلبرام اتمايلة س م تقوم على تحديد كون نهر اضردن 

سرائيل.الحدود الرسملة بين اضردن و   ا 
من هيه النقضة انتقل النقاش يي جلسة اللجنة اضمنلة للحكومة اإلسرائيللة، ولى مسار  لر كللاا، يي 
كلملة  مان ًقاء الشضر الشريي للقدس المحتل مني أسبوع يقم، تحت سلاد  وسرائيل، مب  مان 

أهلها وضردهم منها.  أغلبلة يهودلة يي دالل أسوار البلد  القدلمة وكيف يج  تنميي يل ، وترحيل
وويقاا للمحا ر التي تم نشرها، يقد دعا وةير الدالللة اإلسرائيلي حينها، حايلم شابيرا، ولى ول ء 

وتم  48البلد  القدلمة من أهلها النر ، ًحجة أنهم لقضنون يي بيوت كان لقضنها اليهود يبل حر  
كن لمكن تنميي يل  ًشكل تدريجي وللس ضردهم منها. ويال شابيرا: "ال أعتقد أن علينا ضردهم، ول

دينة واحد . علينا أن نبدأ البناء هنا  وتشييد المًاني والكنس اليهودلة، وأن نقول للنر  ون أعمال 
البناء يد تمس البيوت التي تسكنونها، يإيا عملنا هنا  مستلدمين الجرايات والحمارات الثقيلة ومثل 

 رح عليهم االنتقال".هيه اضدوات، يإن  من أجل صحتهم نقت
أما موشل  دلان يحاول تصوير عمللة التهجير والضرد ًأنها لن تم ي ولى رميهم يي الشارع، يائ ا: 
"سننقلهم للنلش يي بيوت من بيت لحم يي الجنو  وحتى رام هللا، ستأتي الجرايات من أجل تنظيف 

ظيف الشوارع )المقصود من المنضقة، ولحدي مثل هيا يي مناض  ألر ، عندما لضل  السكان تن
اضنقاو والركام اليي للةم  القصف(". وكان الوةير لائال ألون نمس  يد يال عشلة احت ل القدس، 
يي السادس من يونيو ل ل جلسة اللجنة الوةارية لشؤون اضمن: "كنت سأكون مسروراا ويا هر  

 سكان البلد  القدلمة منها".
ريو سكان القدس، كما للستدل من المحا ر، ماادر  البلد  القدلمة لكن هيه اضمنلات لم تتحق ، وي 

ايي أجةاء المدينة، حتى عندما حاول أول حاكم عسكري وسرائيلي للمدينة، الجنرال حايلم هرتسوغ  ًو
)أصًح الحقاا وةيراا ورئلساا للدولة(، و ب حاي ت تحت تصرف السكان لمن يرغ  منهم ًالتوجة  

حت ل ًند الحر  ًمتر  يصير ، ًايتحام حي الماار ة، )المقابل لحائم البراا( ولى عمةان. ويام اال
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مهال سكان  ساعات محدود  إلل ء بيوتهم، يبل تمجيرها وتسولة اضرو وجنلها ساحة للص    وا 
 لليهود، ومن ثم ًند سنوات ويامة مناهد دينلة يهودلة مقابل حائم البراا.

ات اللجنة الوةارية للشؤون اضمنلة يي الحكومة اإلسرائيللة، أن يي المقابل، تلبيةن محا ر جلس
حكومة االحت ل كانت يد استشريت مني اللحظات اضولى ل حت ل أن  م ال مة الار لة واإلًقاء 
ل وسرائيل ولى  على أرا يها تحت االحت ل، سلنني يي نهالة المضاف ويا تم  مها رسملاا، بدء تحوة

لة، ًما يهدد المشروع الصهيوني كل ، وي  تحييرات الوةير يي الحكومة لنقوف دولة ثنائلة القوم
يونيو. لكن الجلسة تلبيةن أن حكومة االحت ل يررت يي هيا السلاا القبول  15شابيرا يي جلسة 

ًاللضة السلاسلة لموشل  دلان، بإدار  اضرا ي المحتلة من ل ل حكم عسكري ال لمنح السكان 
)أي عمللاا ترسيخ الحكم النسكري لحالة أبرتهايد، تحت ستار القوانين النسكرية(، مب حقوياا مدنلة 

بدء محاولة ويجاد يلادات يلسضينلة محللة تتواي  مب سلضة االحت ل، وتنلن أن نشاضها للس 
ممرو اا بل ًاتماا مب وسرائيل وللس نتيجة احت ل وسرائيل لهم، على أمل أن لنلشوا بهدوء تحت 

 النسكري ومن دون ح  االيتراع للكنلست أو ومكانلة دلول وسرائيل. الحكم
يونيو من يا  النام، أن مو وع تأييد حل  15وتلظهر محا ر جلسة الحكومة اإلسرائيللة يي 

الدولتين ضلرح على الحكومة، يي ظل ملاوف أشكول وعدد من الوةراء من الحالة التي تجد وسرائيل 
أكبر مما كانت تتوين  من النر . يلما يال الوةير شابيرا يي الجلسة  ييها نمسها تسلضر على عدد

ون  "مب الةياد  الضبلنلة الناللة عندهم سلصل عددهم ل ل أر ب سنوات ولى نحو مليون شلص، 
م أن ننلش مب مستويين من  وسلكون هيا لضيراا وياً ا ل نمجار، ولن نستضلب يي ظل النالم المتقدة

 نلشة لاص ًاليهود يي وسرائيل ومستو  منلشة لآللرين".الحلا : مستو  م
وان م أًا ويًان ولى النمم نمس  من التمكير والتحيير من وشكاللة السلضر  على شن   لر مب 
تميية يي التنامل بو ن  ال لمكن الدياع عن ، كما يه  وةير التنللم ةلمان أران ولى القول ون  "من 

ورنا أن نحكم عر اا من دون منحهم الحقوا، سلكون هيا سبًاا لمصائ  الوهم االعتقاد أن لكون ًمقد
يا ألينا ًنين االعتًار المسؤوللات التي سلكون علينا اال ض ع بها يي ال مة  لألجلال المقبلة، وا 

 الار لة، يإننا سنلتن  ييها".
لت  أما ةعلم "الللكود" التاريلي، مناحلم بلان، اليي كان يد ان م لحكومة الوحد  الوضنلة التي تشكة

يبل الحر  ًألام مندود ، يايترح منح الملسضينيين يي ال مة الار لة مكانة "مقلمين" لمد  سًب 
سنوات من دون ح  التصويت يي الكنلست، بينما تقوم الحكومة بتشجلب الهجر  اليهودلة ولى 

 يلسضين وتشجلب الوالد  عند اليهود.
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يونيو، عاد مو وع الترحيل والتهجير لللضرح من  19اضمنلة يي  ويي جلسة اللجنة الوةارية للشؤون 
جديد، يي سلاا ترحيل الملسضينيين من ال مة الار لة للدول المجاور ، مقابل اإلجماع اليي ساد يي 
الحكومة على وًقاء غة  كاملة تحت السلضر  اإلسرائيللة. وويقاا للمحا ر اإلسرائيللة، يقد دعا وةير 

ف شارف، ولى وجو  التميية بين المنشود و ين الموجود، مو حاا أن "ما ننشده و ب التجار ، ةئي
نةا من 48كاليي ساد يي النام  ، عندما هر  النر  وجاء مهاجرون يهود وحلوا مكانهم، وتمكة

توضينهم يي مدن وير ، واليوم ال يوجد و ب كهيا، وي لم يهر  النر  ولم لأت المهاجرون ولينا". 
رح شارف التوجة  للدول النر لة والضل  منها استلنا  ال جئين النر  من المناض  التي وعلل  ايت

احتلتها وسرائيل. ويال شارف: "على الرغم من أن البراةيل دولة كاثوللكلة، يإنها تستوع  عشرات 
كول يقال:  الف اللاًانيين من أبناء دلانة الشينتو، يلمايا ال لستوعبون عندهم النر  أل اا؟". أما أش

لنا جملب النر  ولى البراةيل". أما لائال ألون، اليي كان أعر  عن  "لو كان اضمر متنلقاا بنا لرحة
أمنلات  لو هر  سكان القدس من المدينة، يأ اف: "أو أن ييه  يسم لكندا وأستراللا، ونوضةن يسماا 

 منهم يي سيناء".
و حاا أن  "مثلما استوعبت وسرائيل مئات وعرو أشكول ل ل الجلسة يكر  "لتًادل السكان"، م

 الف اليهود من الدول النر لة، ينلى الدول النر لة أن تستوع  النر  من المناض  التي احتلتها 
وسرائيل". وتلبيةن الوثائ  أن وةيراا واحداا يقم عارو لضا  الترحيل، هو الوةير لنقو  شمشون 

لدوا هنا شبيرا، عندما يال: "ونهم سكان الً د وأنت  تحكم الً د اليوم، ال يوجد سب  إللراج عر  ول
ونقلهم ولى النراا"، يرد علل  أشكول: "لن تكون هيه كارثة كبير ... لم نأت ولى هنا سراا، يلنا ون 

 أرو وسرائيل لنا".
 20/5/2017العربي الجديد، لندن، 
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 عدنان أبو عامر
ألةار/مايو نتائج االنتلاًات المحللةة، التي شهدتها  15علنت لجنة االنتلاًات المركةيةة الملسضينلةة يي أ 

مقنداا، ًمشاركة  3235هيئة محللة، عدد مقاعدها  326ألةار/مايو، وشملت  13ال مةة الار لةة يي 
لة، وألر  تاًنة لحركة "يتح" و"الجبهة الدلمقراضلةة لتحرير  يلسضين" و"المًادر  الوضنلةة يوائم مستقة

" و"جبهة الن ال الشنبية  و"االتحادالملسضينلةة"  " و"التحالف الدلمقراضية الدلمقراضية الملسضينية
 " "، يي حين ياضنتها حركة "حماس" و"الجهاد اإلس مية "، و"حة  الشن  الملسضينية الملسضينية

 و"الجبهة الشنبلةة لتحرير يلسضين".
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 420اإليًال الملسضينية على االنتلاًات، وي بلغ الندد النهائية للمقترعين يراًة الد وكان وا حاا تراجب
يي مدن  االيتراعألماا، وتوةةعت نسًة  787الًالاين  االيتراعيي المئة من أصحا  ح ة  53ألماا، بنسًة 

يي  40ضولكرم  يي المئة، 49يي المئة، اللليل  53يي المئة، يلقيللة  20يي المئة، نابلس  23البير  
 يي المئة. 56المئة، وجنين 

شمال ال مةة  -ويي هيا السلاا، يال أستاي النلوم السلاسلةة يي جامنة "النةجاح الوضنلةة" بنابلس 
الار لةة ورئلس المركة المناصر للدراسات وتحليل السلاسات رائد ننيرات لد"المونيتور": "ونة مقاضنة 

، ًحيي شهدت نابلس ثاني  االنتلابلةمحللةة جنلت المشاركة ال ل نتلاًاتحماس ويصائل ألر   أيلة
أكبر مدن ال مةة من ناحلة السكان ًند مدينة اللليل، أدنى تصويت. ولنلة وجود يناعة بين 
ر االنتلاًات ضولولةاتهم، لم تدينهم ولى المشاركة ًقوة . ولقد ولةد عةويهم عن  الملسضينيةين ًندم تصدة

لديهم شنوراا ًأنة مشاركاتهم السلاسلةة ال تحدي التايير اليي يرغبون ً  يي  بلةاالنتلاالمشاركة 
حداي انتلاًات دورية،  ، من جهة ويساح المجال للحريات السلاسلة يي ال مة، وا  واينهم الملسضينية
وحصول تداول سلمي للسلضة، وو ب حد لظاهر  المساد، اضمر اليي لنني أنة هيا النةوف 

راا جدلةاا ولى أنة الن ية التنظلملةة يي ال مةة الار لةة بين التنظلمات الملسضينلة لن االنتلابي ضي مؤشة
وعناصرها لم تند مهمةة للملسضينيةين، ولم لند الًند الحة ية واالن ًاط التنظلمية ضيراد المصائل يات 

ر ون حصلت  اسلةة، يالقو  السلاسلةة برلمانلةة ورئ انتلاًاتأولولةة، مب أنة هيا النةوف يد ال يتكرة
الرئلسلةة، حماس ويتح، ضنهما حين الدعو  لهيه االنتلاًات البرلمانلة والرئاسلة ستدعوان عناصرهما 

 ولى المشاركة ًقوة ".
تةامن انلماو نسًة المشاركة الملسضينلةة يي االنتلاًات المحللةة مب استض ع للرأي بين 

يي  42نلسان/وبريل، جاء يل :  30-28ح الوضنيدةة" بنابلس بين الملسضينيةين أجرت  جامندة "النةجدا
المئة من الملسضينيةين ممن شملهم االستض ع عار وا يرار الحكومة الملسضينلةة يي كانون 

إلجراء  مؤاتل يي المئة أنة الظروف الحاللةة  47الثاني/يناير وجراء االنتلاًات المحللةة، واعتقاد 
يي المئة منهم أيادوا ًأنةهم سلشاركون ييها، مب أنة هيه االنتلاًات  74أنة محللةة، رغم  انتلاًات

 جرت يي ظلة حال وحًاط لنلشها الملسضينيةون نتيجة واينهم السلاسية الراكد.
من جهت ، يال المتحدةي ًاسم "حماس" يي غةة  عبد اللضيف القانوع لد"المونيتور": "ونة انندام المنايسة 

محللةة جاء نظراا لندم وجود تواي  يلسضينية حولها. ويرار وجرائها من ضرف واحد يي االنتلاًات ال
هو يتح، من دون استشار  ًقلةة المصائل، لصوصاا حماس، أثةر على غلا  المشاركة، وألقى ًآثاره 
السلبلةة على تراجب نسًة التصويت. أمةا ًالنةسًة ولى ومكانلةة تكرار ال نف يات  يي االنتلاًات 

تشرينلةة والرئاسلةة يهيا يتضلة  من السلضة الملسضينلةة وجراء تواي  وضنية إلحداي شراكة حقلقلةة، ال
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وتحقي  يرص التنايس أمام كلة القو  السلاسلةة، مب أنة حماس منحت عناصرها يي ال مةة الار لةة 
حي االنتلاًات المحللةة التي حصلت أليراا   ".ح ة التلار من تراه مناسًاا من مرشة

اضصلح واضيدر على  انتلا ألةار/مايو عناصرها يي ال مةة الار لةة ولى  9ودعت "حماس" يي 
حاا،  31لدمتها يي االنتلاًات المحللةة، رغم وع نها يي  كانون الثاني/يناير مقاضنتها االنتلاًات ترشة

م اضكمأ ولى الهيئات مو حة أنة ياعدتها التصويتلةة ستتماعل بإيجابلةة مب هيه االنتلاًات، بتقدل
 المحللةة التي ستجري ييها االنتلاًات.

، وي يكر رئلس لجنة االجتماعيوصلت أصداؤه ولى شًكات التةواصل  االنتلابلة نف المشاركة 
اف ًمنشوره على "يلسبو " يي  ألةار/مايو أنة تدنةي  13الحريةات النامة يي ال مةة الار لةة لليل عسة

نة القلاد  الملسضينلةة  نسًة التصويت لنني أنة  الملسضينية لقول ونة ً ده محكومة ًنكس ما يريد، وا 
 يي واٍد، والملسضينيةين يي واد  لر.

ان نابلس  شمال ال مةة،  -بدوره، يال ع و المجلس الثورية لد"يتح" تلسير نصر هللا، وهو من سكة
تًم بتراجب ثقتهم يي التنظلمات، لد"المونيتور": "ونة  نف مشاركة الملسضينيةين يي االنتلاًات ير 

 17و تةامن وجرائها مب لوو اضسر  الملسضينيةين ًالسجون اإلسرائيللةة و رابهم عن الضنام مني 
نلسان/وبريل. وكانت وصلتنا مضالًات من عائ تهم بإرجاء االنتلاًات ليًقى اإل را  يتصدةر 

ة ورئاسلةة يستكون المشاركة أكثر ًكثير، ضنةها برلمانلة  انتلاًاتأولولةة الملسضينيةين، ولكن ون جرت 
 مرتًضة ًأجندات سلاسلةة وتنظلملةة، وستحرص التنظلمات على تحشيد عناصرها للمشاركة الواسنة".

المحللةة، التي يكرت ساًقاا، لظهر دور  االنتلاًاتبجان  أسًا   نف المشاركة الملسضينلةة يي 
ائمة النسبلةة المالقة، حيي اعتبره محمد اشتل  ع و اللجنة يات ، المسمةى ًالق االنتلاًاتنظام 

مايو نظاما منقدا، وال يناس  الوايب الملسضيني، وأبرة سلبلات  أن  لحرم  12المركةية لمتح يوم 
 المستقلين والكماءات من الترشح ًنيداا عن القوائم السلاسلة.

ل مةة الار لةة ً ل الشوًكي يقال جنو  ا -أمةا أستاي النلوم السلاسلةة يي جامنة اللليل 
لنود ولى جملة عوامل، أهمةها اللبر  السيةئة  االنتلابلةلد"المونيتور": "ونة تدنةي نسًة المشاركة 

التشرينلةة  االنتلاًات، كما حصل يي االنتلاًاتللملسضينيةين ًندم احترام السلضة الملسضينلةة نتائج 
يلة عمل الحكومة التي شكلتها حماس المائة  يي االنتلاًات ، واتهام حماس لها ًنر 2006ل ل عام 

، 2016المحللةة أكثر من مرة ،  لرها يي حةيران/يونيو من عام  االنتلاًات، وا ع ن وجراء 2006يي 
للحركتين اضكبر،  االنتلابياضمر اليي أوجد حاالا من المماضلة والتسويف بإجرائها. كما أنة اضداء 

من يبل  االنتلابلةعلل  االرتًا ، اضمر اليي أدة  ولى تراجب المشاركة يتح وحماس، غل  
حوها ًقوائم  ، االنتلاًاتعدة  أر كت النالبين، وحماس ياضنت  انتلابلةالمواضنين، يمتح نةل مرشة
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لكنةها دعت عناصرها ولى التلار اضصلح، وهيان السلوكان ساهما يي تدنةي نسًة المشاركة 
 ".االنتلابلة

الملسضيني حيويةت ، واننكس على نسًة التصويت، اضمر اليي يد  االنتلابيلقد يقد المشهد  يراا..وأل
ر مللةاا يبل وجراء  تشرينلةة ورئاسلةة مستقً ا من  انتلاًاتيديب ًصانب القرار الملسضينية ولى أن لمكة

، لشلة تكرار النسًة المتدنةلة ياتها يي المشاركة   .لابلةاالنتدون تواي  وضنية
 19/5/2017المونيتور، 
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 علي الصالح
هل سلقب المحظور وينكشف المستور، ويًان ما يدور تحت الضاولة، يي لقاء القمة المةمب بين 

السنودلة التي التارها الرئلس اضمريكي دونالد ترام  والةعماء اللليجيين والنر  والمسلمين، يي 
 ترام  محضت ، يي أول جولة لارجلة ل  مني تنصيً  يي النشرين من كانون الثاني /يناير الما ي؟

، «لمحار ة اإلرها  والتضرف( »أوًاماوهل تحت مظلة ونشاء تحالف جديد )هنا  تحالف يائم شكل  
والنر لة اإلس ملة، تحت هيه المظلة وهو الشنار اليي ستنقد تحت  القمم الث ي الثنائلة واللليجلة 

ستقرأ الماتحة على روح مكت  المقاضنة النر لة، وتقبل التناةي بها يي هيه القمم، التي تتصادف مب 
الحت ل ما تًقى من اضرو  50الغتصا  الجةء اضكبر من يلسضين، واليكر  الد  69اليكر  الد

، ايتصادلا وسلاسلا على وسرائيل، وي  واإلس مي المًاركة، وسم ملاوف من وع ن االنمتاح النر ي
، وهي «اآلن ولي ً اعت  الحقا اديب»سلاسة البلب الترويجلة المنروية، على نحو منكوس 

 المشؤوم.« أوسلو»السلاسة التي اعتادت عليها وسرائيل، مني اتماا 
ضنة النر لة، وهو مكت  وللتيكير يقم، يإن  ال يةال يي جامنة الدول النر لة ما لسمى مكت  المقا

لمقاضنة الشركات التي تتنامل مب الكلان الصهيوني، « الت امن النر ي الراحل»أنشئ يي ةمن 
جان  منظمة التحرير،  اللي، وينتها دولتان عر يتان، «مناهدات س م»واستمر هيا المكت ، رغم 

منها ما هو ظاهر ومنها ورغم وجود سمارات وسرائيللة يي عاصمتين عر يتين، ومكات  تمثيللة، 
للمسؤولين  الدايئشتى، يي النديد من النواصم النر لة اضلر ، ورغم االستقًال  أسماءاللمي، تحت 

 اإلسرائيليين، ال سلما من ًنو الدول اللليجلة.
ل ل ةيارت  القصير  للسنودلة، التي ستتًنها ةيار  وسرائيل والسلضة الملسضينلة والماتلكان، سلنقد 

ثنائلة بين  و ين المل  السنودي سلمان بن عبد النةية، والثانلة مب ةعماء  اضولىيمم،  3  ترام
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وس ملة،  دول 9ومن ةعماء الدول النر لة الرئلسلة  11الدول اللليجلة الستة، والثالثة ل اف وليهم
 بتمثيل أيل.  اإلس ملةأو يات أغلبلة مسلمة، ًاإل اية ولى ًقلة الدول 

المناسًة تكون  أنمن يبل ، وهو  اضمريكيون يإن ترام  بجولت  هيه، لكسر تقليدا التةم ً  الرؤساء  ًو
أولى ةياراتهم للجارتين الشماللة، كندا والجنو لة المكسل . ما لنني أن هيه الةيار  ال لمكن النظر 

هيا لقودنا لاصة. و  اضمريكلةليها ًنين بريئة، يللس هنا  ما هو بريء يي السلاسات والتحركات و
ولى ضرح تساؤالت منها، هل حقا أن محار ة اإلرها  والتضرف يي المنضقة، هو هدف هيه القمم؟ أم 

 ما هو أعظم، وهو المرجح؟  اضمرأن يي 
ت ب هيه القمم، حجر اضساس لسلاسة التضبلب النر ي الممتوح مب دولة الكلان  أنوهل لمكن 
يبل التسولة  أوالالس م مب النر   أيتنلاهو مني ةمن، ؟ وهي السلاسة التي لضبل لها نالصهيوني

المًادر  النر لة ًالمقلو ، لاصة أن يي هيه الدنلا كل شيء لنمل ًالمقلو ؟  أيمب الملسضينيين، 
واإلسرائيللة، وحتى ًنو الدول النر لة هم المنتدون على  اضمريكلةأللس الملسضينيون وي  المنادلة 

لهم ولضالبونهم بتقدلم التناةالت؟ أللس الملسضينيون هم اليين لحر ون على وسرائيل القائمة ًاحت 
كراهلة المستوضنين؟ أللس الملسضينيون هم اليين لحاولون منب يضنان المستوضنين من سل  
أرا يهم، أو ما تًقى منها واالعتداء على ممتلكاتهم وتلري  ًساتينهم وايت ع ةيتونهم وحرا بيوتهم 

ها ويتل شًابهم؟ أللس هم الملسضينيون اليين لحاولون نةع الشرعلة عن دولة االحت ل وهم نلام يي
؟ أللس الملسضينيون هم اليين يري ون االعتراف بيهودلة وسرائيل، مب «BDS»عبر حركة المقاضنة 

مقابل  1993عام  أوسلوعلى ارو يلسضين التاريللة، على عتًة اتماا 78ونهم اعتريوا بها على %
اف بوحدانلة تمثيل منظمة التحرير الملسضينلة للشن  الملسضيني؟ أللس الملسضينيون هم اليين اعتر 

 …؟ الخأوسلولنادون وسرائيل ًالتمس  ًاتماا 
وسأكون أكثر تشاؤما وةاء هيه القمم.. وأضرح السؤال التالي، هل ستؤسس هيه القمم ر ما لإلع ن 

نر لة، وتصًح ع وا يي جامنة الدول النر لة النتيد ، الرسمي يريًا عن دلول وسرائيل الحظير  ال
اللضر الشلني اإليراني »لر النقًات، ًحجة مواجهة  الالم، ًند وةالة  أبويي ظل يلاد  احمد 

سرائيل، وهو ما عبر عن  أكثر من مسؤول « الةاحف وهو الندو المشتر  لًنو الدول اللليجلة وا 
 سنودي.

 اضسبوعاضمريكلة « وول ستريت جورنال»ل هو ما نشرت  صحلمة وما لنضي مصدايلة لهيا التساؤ 
لتضبلب عر ي مب وسرائيل، مقابل ثمن بلس تدين  وسرائيل  وماراتلةالما ي، حول مًادر  سنودلة 

نو التسهل ت التجميللة للملسضينيين.. وهيا لنني التللي عن  يتمثل بويف جةئي ل ستلضان، ًو
عاما، واإليعان لشروط نتنلاهو بتنمييها، كما أسلمنا  15عر لا يبل مًادر  الس م، ًند تبنيها 
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ون كان نتنلاهو سلقبل أص  ًالنرو السنودي اإلماراتي السلي، ولحترم  ولا عال م… ًالمقلو 
 كلمت ، ون ينل، وهو المنروف ًندم االلتةام بوعد أو كلمة. 

لم نند ننتبر وسرائيل »لمًاحثات، ونقلت الصحلمة عن مسؤول عر ي ريلب لم تسم ، لشار  يي ا
ستدرس « المًادر  السنودلة اإلماراتلة»وول ستريت جورنال يإن »وحس  «. عدوا، بل يرصة ممكنة

على تضبلب الن يات بين وسرائيل ودول اللليج، مقابل تجميد  أساسال ل هيه القمم. وتقوم المًادر  
أن مسؤولين من السنودلة ودولة اإلمارات  جةئي للبناء يي المستوضنات. وأشارت الصحلمة ولى

، درسوا تل  المًادر  التي نويشت، حس  ةعم الصحلمة، مب عد  دول عر لة ألر . وأمريكا
وأو حت أن المًادر  تت من تلميف القيود االيتصادلة على الملسضينيين، لاصةا يي يضاع غة ، 

سرائيل، ًما لسمح لشركات مقابل ونشاء لضوط اتصاالت مًاشر  بين الدول اللليجلة ا لنر لة وا 
ةالة القيود الممرو ة على التجار  مب  الضيران اإلسرائيللة ًالتحلي  يي المجال الجوي لدول اللليج، وا 
وسرائيل، وتدابير ألر  تتنل  ًمنح تأشيرات الدلول لرجال اضعمال والريا يين اإلسرائيليين، 

قا لهيه المًادر ، تتلي وسرائيل يي المقابل لضوات لديب يي الدول النر لة. ووي أحدايوالمشاركة يي 
عمللة الس م مب الملسضينيين، لصوصا تجميد البناء لارج الكتل االستلضانلة.. وهيا للس جديدا 

 يهو ممارس مني سنوات، ودولة اإلمارات ًقلاد  محمد بن ةايد رائد  يي يل . 
وول ستريت »مس الجمنة، ينسجم مب ما يالت  وما يال  وةير اللارجلة السنودي عادل الجبير أ

صحلح أن الجبير، اليي لصص سضرا واحدا، أو سضرين يي تصريحات  اول من امس، «. جورنال
ند ال ةمة، أي تأكيد التةام الرياو بتحقي  الس م على أساس المًادر   لهيا المو وع، وال ان  ًو

ون تحقي  الس م يي الشرا »جملة نمسها، القول النر لة، ويرارات مجلس اضمن الدولي، واصل يي ال
ولم لمصح. ور ما تكون المًادر  التي تتحدي عنها «.. اضوسم لحتاج ولى توجهات غير تقليدلة!

 هي تل  التوجهات غير التقليدلة، التي يتحدي عنها الوةير السنودي؟« وول ستريت»
حكومة نتنلاهو اعتةام تقدلمها  نتأعلتكون حةمة التسهل ت االيتصادلة، التي  أل اور ما 

للملسضينيين، عشلة ةيار  الرئلس ترام ، جةءا من المًادر  السنودلة/ اإلماراتلة. تل  التسهل ت التي 
 .واآللرتقدمها وسرائيل عاد  مجانا بين الحين 

 الحاجة لصرف اضنظار عن مسلسل أمسوتأتي هيه القمم والمًادر ، يي ويت لكون يل  ترام  يي 
 أسقضت، التي «ووترغيت»، على غرار ي لحة «روسلا غيت»ي لحة  و لرهالم ائح اليي لنلش ، 

 ريتشارد نلكسون يي سًنينلات القرن الما ي. ويجري الحديي حول ومكانلة عةل ترام .
ور ما تكون هيه المًادر  مكايأ ، وال لمكن تمسيرها ًاير يل ، لرئلس الوةراء اإلسرائيلي وحكومت ، 

 ولىتشددهما وعنصريتهما وري هما حتى التماوو مب الملسضينيين، ناهل  عن التوصل  على
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من مركة الللكود  800عري ة ويب عليها   لرهاودعواتهما ل م ال مة التي كان « اتماا س م»
، لسن يانون يجية  م المستوضنات التي تاضي مب القواعد النسكرية وشًكات ألامالحاكم يبل 
 من ارو يلسضين..  %22ال مة الار لة، التي تمثل  أرا يمن %60واليالضرا بينها ح

 واتر  للقراء منرية النسًة المتًقلة للملسضينيين.
 20/5/2017، القدس العربي، لندن
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 نداف شرغاي
كنوا ًسرعة عشرات للس أنمر لمسون عاما مني ضل  داييد بن غوريون من وةراء حكومة اشكول 

الف اليهود يي مناض  القدس المحرر . يي اليو يل اليي انق ى منيئي نمت القدس للس يقم يي  
يي عدد سكانها. يي كل يوم للقدس لمس  منيلو المدينة وةعماء الدولة "المسضر   وأل امساحتها بل 

 ا صاير؟هل هو مستقر، ام ر م –اليهودلة  اضغلبلةالدلمارايلة" ولمحصون و ب 
مب  أصًحاليهودلة يي حدود القدس الموحد ،  اضغلبلةاالعتًار الدلمارايي والرغًة يي الحماظ على 

" اضسبوعالسنين اعتًارا مركةيا يي سلاسة التنملة والتلضلم للمدينة. واالن لصل ولى يد "وسرائيل 
كلا عن تل  التي كنا ملتلمة دراماتل وأحلانابل  أ نافمنلومات تميد أن الصور  منقد  ً نة 

 .اآلنننريها حتى 
يدور الحديي عن منضلات كميلة ًأن تاير صور  الوايب الدلمارايي كما يننكس لنا مني سنين. اثنان 

منهم لبر  يي دلمارايلا القدس، د. مالا  أكثرمن لبراء منهد القدس لًحوي السلاسة، ممن ال يوجد 
أكدا لنا منظم  –س( والًاحي  ساف يئير شابيرا السنوي للقد اإلحصائيحوشن )محرر  الكتا  

، من جهتهما. وها هي المماهلم أحلاناغير يليل من المنضلات والمماهلم، المماجئة  وأ اياالحقائ  
 التي استللصناها منهما: 

النر لة الشماللة للف الجدار  اضحلاء"النر  الشمايون": يي المجاالت البلدلة للقدس، وال سلما يي 
حتى اليوم. والمننى هو أن  بل ف  وحصاؤهمعر ي  لرون لم يتم  ألفلنلش نحو لمسين  نياضم

يي المئة يهود  67. يهي ال تبلغ أصاراليهودلة يي حدود القدس  اضغلبلةللمنضى الرسمي يان 
 يي المئة عر .  41يهود مقابل  59يي المئة عر ، بل  37مقابل 

ون مني سنوات تلقت نوعا من الشرعلة الرسملة، من الصور هيه الةياد ، التي لنرف بها الكثير 
يي الميدان شركة "جلحون" )مصلحة الملاه المقدسلة(. يمي  أجرتها ألر  الجولة ومن يحوصات 

 ألف 90ولى  80لنلش حس  المنضى الرسمي نحو  –النر لة يي القدس للف الجدار  اضحلاء
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الجدار  أيلم. ويدور الحديي عن مناض ، مني أن سنة ألف 130نسمة، أما عمللا يلنلش هنا  نحو 
نوعا من اضرو السائًة حيي لسود المقر، انندام القانون، الملدرات، اإلرها ،  أصًحت، اضمني

 الجريمة والبناء غير القانوني ًحجوم كبير .
نة "اليهود الشمايون": لشير  ساف شابيرا ومالا حوشن ولى أن يي الوسم اليهودي أل ا يوجد ً 

القوميين ممن لنلشون يي  –والمتدينين  اضصوللةالف من الض   أو ت ميي المدارس الدينلة  
 المدينة، ولكنهم غير مسجلين ييها كسكان. 

النمو النر ي  نف اليهودي: منضلات الكتا  السنوي االحصائي للقدس، التي سينشرها منهد 
الف  174داد عدد السكان اليهود يي المدينة بداة  2015وحتى  1967القدس، تميد ًان  بين السنوات 

يي المئة. وحس   372نسمة، ولكن السكان النر  اةدادوا يي هيه المتر  الةمنلة  نمين يأكثر، 
يبل لمسين سنة( و  187700يهودي )مقارنة بد ألف 542المنضلات الرسملة، لنلش يي القدس اليوم 

 ة(. يبل لمسين سن 86600الف عر ي )مقارنة بد 324
ة  ثور ! وتير  نمو السكان النر  ال تةال أعلى، ولكنها تًاضأت. يمني عد  سنوات ومندل لصًو

ة النامة يي  النساء النر لات يي  أوساطالنساء اليهودلات يي القدس أعلى من مندل اللصًو
ر لة. يبل يقم لد  المرأ  الن 3.23، 4.28اليين تلدهم اليهودلة ًحلاتها يبلغ  اضضمالالمدينة. عدد 

عر   أوساطً ب سنوات كانت النسًة مناكسة. يميول الحداثة، التحوالت الار لة واالسرلة يي 
 شريي القدس غيرت صور  الو ب.

مندل الوالد  يي أوساط السكان اليهود يي الناصمة أعلى من مندل الوالد   أنثور  يي النادم. رغم 
يهودي  ألف 18ي المدينة ًقيت تقل. والسب  هو أن اليهودلة ي اضغلبلة أن واليي السكان النر ، 

يهودي، ودلل  ألف 350من  أكثرلاادر المدينة كل سنة. يي نصف اليو يل الما ي غادر القدس 
ولى أن  يقم نحو نصف الماادرين كانوا سيًقون يي المدينة، لكانت  أشيرليها ايل ًكثير. لو و

 اليهودلة ييها أكبر ًكثير. اضغلبلة
هو انندام السكن، أو  اضليرالمركةي للهجر  الجماعلة من القدس على مد  نصف اليو يل السب  

الشق  ييها  أسنارانندام السكن القابل للتحق . ينرو الشق  يي المدينة يليل، و ناء على يل ، يان 
الف شقة يي السنة، ولكن على مد  سنوات ضويلة لم   5عال جدا. يي القدس يوجد ضل  لنحو 

 ييها سو  نحو ألمي بيت سنولا.  يبنَ 
بني لليهود يي غر ي  2016و 2012 أعواموحس  منضلات منهد القدس للًحوي السلاسلة، يبين 

 –)دون هار حوما  1967وحد  سكن بينما يي المناض  التي  مت ولى المدينة يي  6750القدس 
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ا يي بناء الشق  لليهود يي شقة يقم. وتنكس المنضلات انلما ا حادا جد 639غنلم( بني  أبوجبل 
 يهودي. ألف 205، أحلاء لسكن ييها اليوم نحو 1967التي  مت ولى المدينة يي  اضحلاء

: المنضى التالي اليي نقل ولى بلدلة القدس، وسر  لنا 2040انكشاف السر: التويب الدلمارايي للنام 
يري ون الحديي عنها.  أل ا . وًاحثو منهد القدس هماآلنمن هنا ، كان لنتبر سرا ديينا حتى 

اللضة النظمى للمواص ت يي القدس  وضار، واليي اعد يي 2040حس  التويب الدلمارايي للنام 
 ألف 756 –يي المئة عر   44يي المئة يهود مقابل  56ستكون النسًة بين اليهود النر  هيه السنة 

التوينات السوداء التي تحدثت يي  تماؤال ًكثير من أكثرعر ي. هيا المنضى  ألف 596يهودي مقابل 
 . 2035الما ي عن المساوا  بين المئتين السكانيتين يي النام 

يي المئة من  29كان  1972سكان القدس لنلشون اليوم يي شريي المدينة. بينما يي النام  أغلبلة
 مت ، لنلش اليوم يي المناض  التي اضل ريهود( يقم لنلشون للف اللم  أوالمقدسيين )عر  
( يهود ألف 204يي المئة منهم )نحو  38يي المئة من سكان المدينة.  61 – 1967ولى المدينة يي 

 ( عر . ألف 323المئة منهم )نحو  يي 62و
مندل المتدينين اليهود المتةمتين )الحريدلم( ال يرتمب. بل ف االنضًاع السائد يإن عدد الحريدلم يي 

من بين تر   أوساطالثلي أو أيل ًكثير. مندل الحريدلم يي  القدس ال يرتمب وهو يبلغ مني سنين
الن  أكبراعلى. وهجر  الحريدلم يات ماة   وأحلاناالقدس يي كل سنة هو كمندلهم بين السكان بل 

، والمس يي المستقبلًكثر   أصوليينمندل الوالد  النالي للنساء من الحريدلم أدلى ولى لسار  سكان 
يي القدس. حس  منضلات منهد القدس للًحوي يإن مندل النلمانيين يي  همأعداداتساع  بإمكانلات

 يي المئة يقم. 20القدس يبلغ اليوم 
 19/5/2017هيوم، إسرائيل 

 20/5/2017، الغد، عّمان
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 هآرتس تحرير هيئة

نلة“اتلكلة درام ويللملةشائنات عن مًادر   . وسرائيلنشرت يبل يل  بين الجمهور يي ” مب الدول السل
رئلس الوةراء بنلامين  أدارهاللمماو ات التي  اضساسكانت  تاريللةشائنات عن نايي  يرص 

 أيلولحكومة وحد  وضنلة يي  ويامةنتنلاهو، رئلس المنسكر الصهيوني اسح  هرتسوغ على 
عن وثلقة و نها مندو و دول اللليج، وعلى  أمس” جورنال وول ستريت“صحلمة  وأيادتالما ي. 

. وحس  الوثلقة، ستواي  هيه الدول على لضوات تضبلب مب اإلماراترأسها السنودلة واتحاد 
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لضوات من جهتها تجاه الملسضينيين كتجميد جةئي للبناء يي  وسرائيلما اتليت  ويا، وسرائيل
 ميف ييود التجار  مب يضاع غة .المستوضنات يي يسم من ال مة الار لة وتل

، أل ايتبين أن للس يقم الرئلس دونالد ترام  ووةير اللارجلة ريكس تلرسون بل والسنوديون 
يكر يي  أن. يدور الحديي عن ايتراح لتضبلب جةئي سب  اضوسميريدون عقد صمقة يي الشرا 

النر لة تقترح اتلاي لضوات مثل:  يل  تتنل  ًنالم التجار : يالدول واإلغراءاتالمًادر  السنودلة، 
للضيران  وسرائيللةوين لشركات  وعضاءوعد  دول عر لة،  وسرائيللضوط اتصاالت مًاشر  بين  ويامة

ةالةيوا المجال الجوي لدول اللليج  لضوات  أل ا. كما تمحص وسرائيلالقيود عن التجار  مب  وا 
دول  ولىالمننيين ًالوصول  اإلسرائيليين اضعمالتأشيرات للريا يين ورجال  وصدار: ألر  تضبلب 

نلة،  لضوات يات ماة  لتقدم المسير   وسرائيلتتلي حكومة  أناللليج. وًالمقابل تضال  الدول السل
 السلملة مب الملسضينيين، وعلى رأسها تجميد البناء لارج الكتل االستلضانلة.

ترام   اضعمالي انتل  رجل روح الس م كصمقة ته  من واشنضن من ولىتن م هيه المًادر  
 أن، لقول ترام ، والكل لمكن  اضوسميي الشرا ” صمقة مثلى“للرئاسة. مرغو  يل  وممكن تحقي  

 لكس  من يل .
الصمقة التي لنر ها النر  كميلة ًان تقيد نتنلاهو. يهيه صمقة يبدو أن من الصن  ري ها.  ون

تجمد البناء من لارج  أنلي مستوضنات، بل يقم ال تحتاج حتى الن تل وسرائيل –يًسنر لقضة حقا 
تضبلنا تجاريا مب دول اللليج. ممهوم أن الثمن النالي سل ضر  وسرائيلتحق   –الكتل االستلضانلة 

لمك  ائت ي . ولكن مثلما يي  أنعن تجميد البناء من شأن   اإلع ن أننتنلاهو الن يدين  هنا، وي 
 من ال يلاضر ال ير ح. –التجار  
 اضوسماللاة هي لاة ايتصادلة، ولكن النتيجة كميلة ًان تكون الترايا تاريللا يي الشرا  أنصحلح 

عن تجميد البناء  وأعلنما استجا  للمًادر   ويا. وعلل  لير لمنل نتنلاهو ويللميو نلة تحتلة لس م 
  ًما حتى ويت وجهتها نحو الس م، وحتى يبل يل  تثا أن وسرائيليي المستوضنات. هكيا تثبت 
 الحلم ً : التضبلب مب دول اللليج. واليصير م ى ما كان ممكنا 

 17/5/2017، هآرتس

 17/5/2017، رأي اليوم، لندن
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