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 .1الحكومة اإلسرائيلية تعقد اجتماع ا عند حائط البراق وتقر خطط ا للتعليم وبناء تلفريك بالقدس
نشر

الجزيــرة نــت ،الدوحــة ،2017/5/28 ،أن ئرريا الومومررة اإلير ائيلية بنيررامين نتنيرراهو وأع ررا

ومومته عقدوا يوم األود جلية خاصة بياوة وائط الب اق في القدا الموتلة ،وذلك اوتفا بالذم ى
الخميين الوتالل و م المدينة .وخالل هذه الجلية قرال نتنيراهو ن ومومتره يتصرادق علرل يليرلة
من الق ا ا

التي من شأنها مواصلة تعزيز ممانة القدا.

وأو ح نتنياهو أنه يرتتم الزيرادف فري الميزانيرا

المخصصرة للخخرة الخمايرية لتخروي القردا ،وتنفيرذ

مشر وس يررياوي بةقامررة قخررا هروائي يمتررد مررن مورريط موخررة القخررا القديمررة لررل بررا
يرريتم تخرروي مورريط البلرردف القديمررة علررل عرردف ميررتويا

مررن ويرري تقررديم الخرردما

الم ا ررة ،ممررا

الخبيررة والتعليميررة

وغي ها.

ومرران نتنيرراهو قررد ايررتهل وديثرره بررالقول ن الومومررة تعقررد جليررتها فرري هررذا الممرران بالررذا
الن رراب

تو ير ر الق رردا تواع ررادف تووي رردهاا ،معتبر ر ا ي رراوة البر ر اق القلر ر
اليهودي االذي عاد بعد آالف الينين لبنا عاصمته الموودف فيهاا.

لم ررا وص ررفها بأشر رواق الش ررع

عمـــان ،2017/5/29 ،ع ررن ب ه رروم ج ايي رري ،أن الوموم ررة اإلير ر ائيلية أقر ر
وج ررا ف رري الغـــدّ ،

ميزانيررا

ررافية بعش ر ا

الموتلررة منررذ العررام ،1967

ص ررد

ماليررين الرردوال ا  ،لتي ر يل يليررلة مررن المشررا يل االيررتيخانية فرري القرردا
ررافة لررل ميزانيررة خاصررة لتوفيررز الخررال

االن مام لجهاز التعليم اإلي ائيلي.
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وق ررال نتني رراهو ف رري ملمت رره ،ن رره ابمناي رربة وي ررا ال ررذم ى ال 50-لتو ير ر ي وش رراليم الق رردا الموتل ررة
وإلعادف توويدها ،نعقد جلية الومومة األيبوعية في أنفاق الوائط ال ي .في هذا الممان بنل الملك

شررلومو الهيمررل األول ،وفيرره بنررل العائرردون مررن المنفررل فرري بابررل الهيمررل الثرراني ،وبعررد خ ابرره مرران هررذا
الناب

الممان القل

ألشواق شعبنا علرل مر أجيرال .مر

وخنه وأقام فيه دولته وهو يبني عاصمته الموودفا.
وأق

آالف اليرنين والشرع

اليهرودي عراد لرل
رافية تفروق 13

ومومة االوتالل يليرلة مرن المشرا يل االيرتيخانية ،مرن بينهرا صرد ميزانيرة

مليررون دوال  ،لمشررا يل فرري البلرردف القديمررة ،فرري المنخقررة الق يبررة مررن الور م القديرري وورائط البر اق ،مررن
بينها بنا مصاعد ومم ا

تو

للوصول لل ما ييمل اوا ف اليهودا في البلدف ،وصروال لرل

األ

وائط الب اق .ويشمل المش وس تخوي البنية التوتية بهدف تشجيل اليهود واليياح األجان

وائط الب اق.
ممررا تم ر

المصررادقة علررل مش ر وس قخررا ه روائي تلف يررك ي ر ط موخررة القخررا ا

فرري القرردا بوررائط

الب اق ،بهدف تيهيل وصول  130ألف ميتوخن لل الورائط .وهرذا المشر وس معر و
عالميررة لتنفيررذه ،ومانر

شر مة ف نيررية قررد أعلنر

ومومة االوتالل اقت اح الوزي ين نفتالي بين

وزئيف الكين ،لتمويل خخة خمايية وموميرة

لتويين نوعية التعليم في القدا الش قية ،وذلرك مجرز مرن تقلريف الفجروا

بررين شررخ ي المدينررة الموورردف .ووي ر

بهردف م رراعفة نيربة ميررتوقي شررهادا
التي
وذم

االجتماعيرة واالقتصرادية

االقت ر اح ،يرريتم بنررا غ ر ف تعلرريم جديرردف فرري القرردا الش ر قية،
البجر و

من المدا ا.

مقابلررة لشررهادف التروجيهي والتكنولوجيررا ،وتقلرريف

رأي اليوم ،لندن ،2017/5/28 ،عن أ ف

 ،أن وزي اليياوة اإلي ائيلي يا يف ليفين في

قال بيان ،ن “هذا المش وس من شأنه تيهيل وصول اليياح والزوا
لدى الميلمين بوائط الب اق .وأو و

لل وائط المبمل” المع وف

و از ف اليياوة أن مجلا الوز ا أق الم ولة األولل من

المش وس التي من المتوقل أن تبلغ ملفتها  200مليون شيمل  50مليون يو و .

وأ اف

علرل شر ما

انيرروابها قبررل عرردف أشرره مررن هررذا المشر وس ،بيررب

اخت اقه للمنخقة الموتلة منذ العام .1967

مما أق

علل زيا ف

عرب  ،2017/5/29 ،48عن بالل

اه  ،أن و از ف الت ية اإلي ائيلية زعم

في بيان

أصد ته أما ،أن هدف الخخة اتويين جودف وياف يمان األويا الع ية في القدا وتعزيز قد تهم
علل االندماج في المجتمل واالقتصاد اإلي ائيلي ،و ذلك تقوية مناعة العاصمة ملهاا.
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مررن جانبرره ،لررم نيخررف بيني ر
باألفعرال ولرريا بررالكالم .وملمرا يررتم تعميرري التعلريم بموجر

أن تكررون موورردف

الهرردف مررن و ا هررذه الخخررة ،وقررال ن االقرردا يج ر

تقوية جهاز التعليم في ش قي المدينةا.

المنهرراج الد ايري اإلير ائيلي ،ملمررا نواصررل

وقال لكين نه اأؤمن بأن الييادف مياوية للقد ف علل الومم والميؤولية وينب ري التعبير عرن ذلرك فري

مجال التعليما.

الشرق األوسط ،لندن ،2017/5/29 ،أن الومومة اإلي ائيلية أق

وأو د

جديدف في منخقة «وادي البنا » ،جنو

أما قامة ميتوخنة

ش قي ام هللا .وقد اتخذ الق ا

خصيصاً إليمان

الميتعم ين اليهود الذين يبي وأن تم خالؤهم من البؤ ف االيتيخانية «عمونة» ،التي أقيم

دون ق ا ومومي علل أ ا

فليخينية خاصة .والميتوخنة الجديدف يتقام علل أ

من

فليخينية

عامة ،في الجز الموتل من ال فة ال ية.
 .2عريقات يستنكر عقد حكومة االحتلل اجتماعها بمحيط حائط البراق
ام هللا :أدان أمين ي اللجنرة التنفيذيرة لمنةمرة التو ير الفليرخينية صرائ

ع يقرا

بشردف يروم األورد

 ،2017/5/28عقررد ومومررة االوررتالل الجتماعهررا األيرربوعي فرري مورريط وررائط الب ر اق ،ومواولررة اتخرراذ
يلي ررلة م ررن القر ر ا ا

لتهوي ررد الق رردا والبل رردف القديم ررة م ررن خ ررالل المص ررادقة عل ررل ع رردد م ررن المش ررا يل

التهويديررة واإلجر ا ا

باخلررة وتنتهررك

قاا

المنافيررة للقررانون الرردولي .واعتبر ع يقررا

الش عية الدولية المتعلقة بو ل القدا الموتلة.

وقرال :اقر

ومومرة االورتالل مرل بدايرة شره

جميررل هررذه اإلجر ا ا

م ران المبرا ك ،وبرالتزامن مرل ويرا شرعبنا للررذم ى

الخميررين لالوررتالل العيررم ي لفليررخيني ،يصررال يررالة لررل شررعبنا والررل المجتمررل الرردولي بمواصررلة

انتهاكها للقانون الردولي ،وأنهرا علرل ثقرة مخلقرة أنهرا لرن تردفل ثمنراً لتنم هرا للشر عية الدوليرة ،ول يرف
فقد شجع بع الدول ي ائيل علل ثقافرة اإلفرال مرن العقرا بردالً مرن لزامهرا بالقرانون واألعر اف

الدوليةا .وخال

ع يقا

األمم المتودف والمجتمل الدولي ب دس يرلخة االورتالل ويرلومها االيرتفزازي،

واوت ر ام الو ررل القررائم ف ري القرردا واألمرراكن المقديررة ،وتومررل ميررؤولياتها واتخرراذ اإلج ر ا ا

ل دس االوتالل ،توانهائه لل األبد.
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" .3شؤون القدس" تستنكر خطة إسرائيلية لتهويد البلدة القديمة
ام هللا :وذ

دائ ف شؤون القدا في منةمة التو ي الفليخينية من مخراخ وترداعيا

االوررتالل اإلي ر ائيلي بالتصرروي
القديمرة .وايررتنم

علررل خخررة وصررف

قيرام ومومرة

ب رراالتخوي يةا بهرردف تهويررد مدينررة القرردا والبلرردف

الرردائ ف ،فرري بيرران صرروفي األوررد  ،2017/5/28هررذا المخخررط التهويرردي االررذي ير اد

من خالله تعزيز اليياوة اإلي ائيلية لل مدينة القدا والبلدف القديمرة الموتلرة علرل وجره الخصروف،
وزيادف عدد الزوا األجان

وقخعان الميتوخنين المتخ فين الرذين يقتومرون باورا

المب ررا ك عل ررل ال رردوام والم رري ق رردماً ف رري جر ر ا ا

الميرجد األقصرل

تهوي ررد المدين ررة المقدي ررة الت رري تع رراني م ررن الوج ررود

االيتيخاني الممثفا.
واعتب

أن اإلقدام علل المصادقة علل هذا المخخط التهويردي مخالفراً للقرانون الردولي ،اوهرو عردوان

ي رراف عل ررل الق رردا الموتل ررة ويقت ررل خي ررا و ررل ال رردولتينا .ووص ررف

التهويدي ااألخخ ا.

الر ردائ ف ه ررذا المخخ ررط بالمشر ر وس

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/28 ،

 .4وزارة التربية الفلسطينية" :إسرائيل" تحاول ضرب الهوية الوطنية بفرض مناهجها في القدس
ام هللا :عب ر

ا ي ائيلا ف

و از ف الت يررة والتعلرريم العررالي الفليررخينية عررن ايررتهجانها و ف ررها الشررديدين لمواولررة
مش وس ييتهدف تهويد المناهج التعليمية في القدا ،خاصة بعد اإلعالن عن تمويرل

خخرة خمايرية وموميرة ير ائيلية بوجررة تويرين نوعيرة التعلريم فري شر قي القردا ،األمر الرذي يمشررف
عن مخخخا

األي لة والمواوال

ال امية لل

مقوما

الهوية الوخنية الفليخينية.

ردف
ووذ االت يةا ،فري بيران لهرا ،يروم األورد  ،2017/5/28مرن ترداعيا ومخراخ هرذه الخخرط ،مؤم ً
أنه ررا ي ررتوةف ماف ررة اإلممان ررا لمواجه ررة ه ررذه الخخ ررط وي ررتكون ادف الش ررع ومؤيي رراته بالم ص رراد
وفاةاً علل الهوية الوخنية للتعليم في القدا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/28 ،

 .5عباس لمتظاهرين بتل أبيب :مع ا سنصنع "سلم الشجعان"

تو ي ر مومررد وتررد :وجرره ئرريا اليررلخة الفليررخينية مومررود عبرراا ملمررة لررل آالف مررن المتةرراه ين
اإلير ائيليين الررذي تجمعروا ،ميررا اليررب

 ،2017/5/27فرري جررادف ابررين فرري تررل أبير  ،ويرري قررال فرري

ملمترره :امع راً ينصررنل يررالم الشررجعان ،ويرري ال يوجررد صررو أعلررل مررن صررو اليررالم العررادل وورري
الشعو في التو

وتق ي المصري ا .ووجره عبراا يرالة للمجتمرل اإلير ائيلي مرن أجرل صرنل يرالم
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الشررجعان ،وقررال فرري ملمترره :اال صررو يعلررو فرروق الصررو الررداعي لليررالم العررادل ،ممررا أنرره ال يوجررد
أعلل من صو وي الشعو في تق ي المصي والتو

من االوتالل ،لقد وران الوقر

بيررالم وأمررن وايررتق ا  ،فررالخ يي الوويررد إلنهررا الص ر اس وممافوررة اإل هررا
ال ابل من وزي ان ،دولة فليخين لل جان
وأ رراف عبرراا :اورران الوقر

لنعريع معرا

هررو وررل الرردولتين بورردود

ي ائيلا.

إلنهررا االوررتالل وأن تعتر ف ير ائيل بالدولررة الفليررخينية ،فالف صررة مررا

زال مواتية ولن نيمح بة اعة هذه الف صة خاصرة تواننرا مرا زلنرا نمرد يردنا لليرالم ،فواجبنرا مرن أجرل
األجيال القادمة و ل ود للص اس ،أنتم ونون ينصنل يالم الشجعانا.

عرب 2017/5/27 ،48

" .6الرسالة نت" :السلطة تشكل قيادة بديلة للتفاوض حول إضراب األسرى تستثني البرغوثي
ال يالة ن

لقيادف اإل

الب غوثي.

مصاد قيادية في و مة فتح أن اليلخة الفليخينية ق

تشرميل لجنرة

أكد
– خافّ :
ا والتفاو مرل مصرلوة اليرجون ،ب ئايرة مر يم يرونا وتيرتثني قائرد اإل ر ا

ومانر

م مزيررة فررتح قررد قر

وعلم

اال يالة ن ا أن يونا ييومل ليه دا ف ومتابعة ملف األي ى داخل اللجنة الم مزية.

أثا

تعيررين يررونا وهررو أقرردم أيرري فليررخين فرري ع رروية اللجنررة ،فرري خخرروف

الشموك وول غبة الم مزية ايتبعاد دو الب غوثي القيادي.

وذم ر

المصرراد أن اللجنررة الجديرردف الترري يررتتابل ملررف اإل ر ا

ووافظ ش ايعة ،وناص عويف ،وعما م
وأف رراد

مر وان

اإل ر ا

ي وأومد الب غوثيا.

ت ررم م رالً مررن ناص ر أبررو وميررد،

المص رراد أن وي ررين الش رري  ،وزير ر الش ررؤون المدني ررة ف رري الير رلخة ،ه ررو ال ررذي نشرر خبرر ف ررك
وير ه عبر اورردى الومرراال

اإلخبا يررة بتنيرريي مرل ماجررد فر ج ئرريا جهرراز المخرراب ا

اليلخة ،دون اخالس م وان أو بقية األي ى علل هذا الخب .

فرري

الرسالة ،فلسطين2017/5/29 ،

 .7الطاقة بغزة :استجبنا لشروط السلطة الفلسطينية لحل أزمة الكهرباء ولم ترد علينا
غ رزف :أكررد

يررلخة الخاقررة والم رواد الخبيعيررة فرري غ رزف أنهررا ايررتجاب

لكررل الش ر و والمالوةررا

الترري

ت ررعها اليررلخة الفليررخينية للموافقررة علررل وررل أزمررة الكه ررا فرري القخرراس ،ولكنهررا لررم تقررم بررال د عليهررا

وتررل ا.ن .وقررال نائ ر

ئرريا اليررلخة فتورري الشرري خليررل ،فرري مررؤتم صرروفي بمق ر و از ف اإلعررالم،

صباح األود  ،2017/5/28ن يلخته يلم
التاريخ :اإلثنين 2017/5/29
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بررال د عليهررا .وذمر الشرري خليررل أن مخالر

يررلخة الخاقررة فرري ام هللا تررتلخف فرري زيررادف الجبايررة فرري

ش ر مة توزيررل الكه ررا  ،وايررتخدام أم روال الجبايررة فرري الميرراهمة فرري تومررل تكلف رة الكه ررا ال روا د لررل
قخرراس غ رزف ،وتعيررين جهررا

موايرردف للترردقيي علررل أعمررال ش ر مة توزيررل الكه ررا  ،ومشررا متها فرري دا ف
الموافقرة علرل جميرل الشر و علرل

قخاس الكه ا في غزف بما فيها ش مة الكه ا  .وأو ح أنره تمر

ول أزمرة الكه را فري غرزف وأوالهرا تو يرد الوقرود بردون
أن تقوم اليلخة في ام هللا بدو ها في ّ
لتش يل موخة الكه ا .

ر ائ

وق ررال الش رري خلي ررل ن الي ررلخة الفلي ررخينية ف رري ام هللا وي ررلخة الخاق ررة مخالب ررة باالي ررتجابة الفو ي ررة

للمباد ا

المقدمة من يلخة الخاقة في غرزف والبرد الفرو ي فري

ر الوقرود لموخرة الكه را  ،ومرذلك

الموافقة الفو ية علل مشرا يل الر ط الكه رائي مرل الشربمة اإلير ائيلية .وأكرد أن هرذه الجهرا
يتوم ررل المي ررؤولية القانوني ررة ع ررن أي

رر

ينش ررأ للمر رواخنين ف رري قخ رراس غر رزف بي ررب

االوتالل اإلي ائيلي الميؤولية القانونية عن ت

يمان قخاس غزف بيب

ووم ررل
األزم ررةّ .

أزمة الكه ا .

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم2017/5/28 ،

 .8تعيين محمد النحال وكيلا لوزارة العدل في غزة
غزف – خاف ال أي :ج  ،صباح يوم األود  ،2017/5/28م ايم ايتالم وتيليم منصر
العدل بمق الو از ف في مدينة غزف.

عينر
وقال م ايل ومالة اال أيا :ا ن اللجنة اإلدا يرة الوموميرة ّ

وميرل و از ف

الميتشرا مومرد النورال ومريالً لرو از ف

العدل في غزف خلفاً للميتشا عم الب ع الذي مان يش ل المنص
تعيينه ميتشا اً قانونياً للجنة اإلدا ية الومومية.

هري مرن

المذمو  .وأ اف أن البر ع ت ّرم

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم2017/5/28 ،

 .9الحكومة الفلسطينية :تعيين حماس وكيلا لوزارة العدل في غزة إقرار باالنفصال
ام هللا :ايتنم الومومة الفليخينية اخخروا االنقيرام الجديردفا بمرل مرا توملره مرن مخراخ  ،والتري
تقرردم و مررة ومرراا علررل تنفيررذها فرري الموافةررا

الجنو يررة .وقررال المتورردي ال يررمي بايررم الومومررة

يويف المومود ،في بيان يوم األود  ،2017/5/28ن ما أعلن عنه من تعيين وميرل لرو از ف العردل فري

غزف تواقامة ما تيميه وماا ام ايم ايرتالم وتيرليما ،نيع ّرد مخالفرة أخر ى للقرانون وخخروف أخر ى باتجراه
تجررذي وتثبير االنقيررام تواقر ا اً علني راً ومباشر اً باالنفصررال ،وهررذا يثبر بالوجرره القرراخل وجررم مررا مان ر
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ترردب ه أخ ر اف ومرراا منررذ تشررميل ومومررة الوفرراق ال روخني ،ووجررم مررا مان ر
ف

الوودف ومعاداف نها االنقيام.

تخفيرره مررن ص ر ا علررل

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/28 ،

 .11مصطفى البرغوثي :نرفض الحلول المطروحة لحل القضية الفلسطينية
غزف  -مومد الينوا  :شدد األمين العام لو مة المبراد ف الوخنيرة الفليرخينية مصرخفل الب غروثي علرل
فر

الفليررخينيين للولررول المص ر ية واليررعودية واأل دنيررة المخ ووررة لوررل الق ررية الفليررخينية م ررن

خر ررالل تصر ررفية الق ر ررية بشر ررمل مامر ررل مقابر ررل العر ررودف للمفاو ر ررا
تصر ر يوا

الثنائير ررة .وقر ررال الب غر رروثي ،خر ررالل

متلفر رزف ا نن ررا ل ررن نقب ررل ب ررأي مشر ر وس لتب ررادل األ ا رري ،توان الهر ر و

ل ررل ول ررول مصر ر ية

يررعودية أ دنيررة لررن تررنجحا .وشرردد علررل

ر و ف عرردم االن رزالق لييايررة تبررادل األ ا رري مبررديل وفق راً

الت ويج لها .واعتب الب غوثي ،أن اله و

االنتباه عرن جروه الق رية

للمف رراهيم الت رري يو رراول الر ر ئيا األم يم رري دونال ررد ت امر ر

الفليخينية وو مان الشع

و ئ رريا ال رروز ا اإلير ر ائيلي بني ررامين نتني رراهو

لل ولول جانبية بمثابة جذ
ه.

من وجوده علل أ

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم2017/5/28 ،

" .11الخارجية الفلسطينية" تطالب بتطبيق اتفاقيات جنيف على األرض الفلسطينية المحتلة
ام هللا :خالب
لتخبيي اتفاقيا

و از ف الخا جية الفليرخينية المجتمرل الردولي بال ر ط علرل دولرة االورتالل اإلير ائيلي،
جنيف علل األ

الفليخينية الموتلة .وقال

الرو از ف ،فري بيران صروفي يروم األورد

 ،2017/5/28ن ق ا األي ى في يجون االوتالل لم يمرن يرهالً عنردما شر عوا فري
عن الخعام ،لمع فتهم الميبقة بأنهم يواجهون اوتالالً ةالمياً ي ف االعتر اف بهرم مأير ى ور
معتقلين يياييين ،وير ف

أي راً انخبراق اتفاقيرة جنيرف علرل األ

أنهم دخلوا في مع مة موفوفة بالمخاخ  ،لكنها في الوق

ر ابهم المفتروح
أو

الفليرخينية الموتلرة ،بمرا يعنري

نفيه مويوبة بشمل جيد ،ليببين ،األول:

يمانهم بأن هناك دعم شعبي وايل وت رامن مبير معهرم علرل الميرتوى الع ري واإليرالمي والردولي،

والثاني :أنهم علل قناعة بأن مو وعهم يوةل باإلجماس وفري مقدمرة هرذا اإلجمراس القيرادف الييايرية

ان عررن التور ك علررل الميررتويا
الترري لررم تترو ل
والعادلة واإلنيانية.
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" .12الوطني الفلسطيني" يشيد بانتصار األســرى وتحقيــق مطالبهــم العادلة

عمان  -ممال زما نة :أشاد المجلا الوخني الفليخيني بانتصا صمود األي ى اإلبخال في يجون
االوتالل اإلي ائيلي علرل جالديهرم بتوقيري مخرالبهم اإلنيرانية والمعيشرية العادلرة .وأكرد المجلرا ،فري

تص يح صوفي صد أما عن ئييه يليم الزعنون ،ن األي ى والمعتقلين الفليخينيين في يرجون
االوتالل ايتخاعوا بوودتهم وصب هم توا ادتهم الصلبة أن ينتص وا علرل جبر و االورتالل وييايراته
تواج ا ات رره القمعي ررة .وأعر ر المجل ررا ال رروخني الفلي ررخيني ع ررن تق رردي ه وافتخ ررا ه باألير ر ى وت رروياتهم
وصمودهم األيخو ي خوال  41من مع مة األمعا الخاوية.

عمان2017/5/29 ،
الدستورّ ،

 .13تيسير خالد يدعو إلى إعادة االعتبار لمنظمة التحرير وتجديد شرعيتها
غزف :دعا ع و اللجنة التنفيذية لمنةمة التو ي الفليخينية تييي خالد ،لل عادف االعتبا لمنةمة
التو ي الفليخينية وتجديد ش عية هيئاتها القيادية .وقال خالد ،في بيان لره نشر األورد ،2017/5/28

فرري الررذم ى الثالثررة والخميررين لعقررد أول مجلررا وخنرري فليررخيني فرري القرردا فرري  :1964/5/28ايج ر
البررد فرري اتخرراذ الت تيبررا

مجلررا وخنرري فليررخيني علررل أيرراا قررانون التمثيررل

ال ر و ية النتخررا

الفليررخيني فرري الررداخل وفرري مخيمررا

النيرربي الكامررل وبمشررا مة جميررل أبنررا الشررع

خررالل فت ر ف زمنيررة ال تتجرراوز العررام فرري الوررد األقصررل ،النتخررا

اللجررو والشررتا

هيئررة ئايررة مجلررا جديرردف ومجلي راً

م مزيراً جديررداً ولجنررة تنفيذيررة جديرردف ،و رري الويرراف مررن جديررد فرري لجرران المجلررا الروخني وتممينهررا مررن

اال خالس بميؤولياتها جنباً لل جن

مل دوائ اللجنة التنفيذيةا.

فلسطين أون الين2017/5/28 ،

" .14الشاباك" يعتقل "خلية" من أمن السلطة الفلسطينية
تو ي ر مومررد وتررد :أعلررن جهرراز األمررن العررام االشرراباكا ،يرروم األوررد  ،2017/5/28عررن اعتقررال خليررة
عيم ية فليخينية من ق ية ذنابة ومخيم خولك م نفذ

عملية خالق نا علل الواجز العيم ي برين

خررولك م والخيبررة ،ويرري اعتقررال عرردف أشررخاف غررالبيتهم يخرردمون فرري أجه رزف األمررن التابعررة لليررلخة
الفليررخينية ،تنير

لهررم شرربها

د أهداف ي ائيلية.

تنفيررذ عمليررا

ويررمح االشرراباكا بنش ر المعلومررا

األوليررة عررن أقرردم الجرريع وجهرراز المخرراب ا

فلي ررخينية تنش ررط بق ررا خ ررولك م ،وبوير ر
التاريخ :اإلثنين 2017/5/29
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باألجهزف األمنية الفليخينية ويني

ألف اد الخلية خالق نا علرل وراجز جبرا ف العيرم ي الق ير

خولك م.

مرن

عرب 2017/5/28 ،48

 .15بحر يهنئ السعيد بوحجة النتخابه رئيسا للبرلمان الجزائري
غرزف :أبر ق د .أومرد بور  ،النائر األول لر ئيا المجلررا التشر يعي ،بالتهنئررة لر ئيا المجلررا الشررعبي
ال رروخني الج ازئر ر ي الي ررعيد بووج ررة بمناي رربة انتخاب رره ئيير راً للب لم رران الج ازئر ر ي ع ررن الفتر ر ف التشر ر يعية

الوالية ،متمنياً له النجاح والتوفيي في مهمته.

فلسطين أون الين2017/5/28 ،

 .16حماس :اجتماع حكومة االحتلل تحت البراق تصعيد خطير
غ رزف :وصررف المتورردي بايررم و مررة ومرراا ،عبررد اللخيررف القررانوس ،اجتمرراس ومومررة االوررتالل تو ر
مؤمدا أنه
وائط الب اق ومصادقتها علل مشا يل تهويدية مبي ف في مدينة القدا براالتصعيد الخخي اً ،
اايررتفزلاز لمشرراع الميررلمين ،وهررو نترراج لزيررا ف ت م ر الترري وف ر ال ررو األخ ر اليررتم ا الج ر ائم
اإلي ر ائيلية ا .ودعررا القررانوس فرري تص ر يح صرروفي وصررل االم مررز الفليررخيني ل عررالما اليرروم األوررد

 ، 5-28الوموما

من اليلخة للمفاو ا

الع ية واإليالمية لل تومل ميؤولياتها تجاه هذا التصرعيد ،عرادا أن أي عرودف
هو اج يمة مبي فا.

المركز الفلسطيني لإلعلم2017/5/28 ،

 .17البردويل :سنجد الحلول ألزمات غزة ونخشى من مخطط لتمرير مشروع سياسي بين السلطة وترامب
غزف :أكد قيادي با ز في و مة ومراا ل ر االقردا الع ريا قرد ف الو مرة علرل الترأقلم والت لر

علرل أي

أزمة جديدف تهدد قخاس غزف ،ووذ من وجود مخخط لتم ي امش وس يياييا بين اليلخة الفليخينية

تواي ر ائيل ،وذلررك بعررد أن جرردد ال ر ئيا الفليررخيني مومررود عبرراا ،تأكيررده علررل اتخرراذ اخخ روا
ميبوقةا

غي ر

د وماا في وال لم تقم بول اللجنة الومومية إلدا ف القخاس ،وتوافي علرل تيرليم القخراس
العامة.

للومومة تواج ا االنتخابا
وقرال د .صرالح الب دويرل ع رو الممتر
اتخاذ اخخوا

اوماا مما فعل

غي ميبوقةا وال أص

الييايري لومراا فري غرزف ل ر االقردا الع ريا ،فري ده علررل
و مته علل بقا لجنة الومومة المشملة إلدا ف قخراس غرزف

علرل مردا  11يرنة ما رية ،تيرتخيل أن تفعرل علرل مردا  11يرنة قادمرةا .ومران
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بررذلك يشرري

لررل قررد ف و مترره علررل التررأقلم مررل يررنوا

معاقبة غزف ،يتصب مل الشع

الوصررا الما ررية .وأ رراف ا ذا أص ر علررل

الفليخيني ،ويتجد الولول لهذه األزما  ،ولن تعجز عن ذلكا.

وأشا الب دويل لل أن وماا وافق

في وق

ول الخالفا

يابي علل مقت وا

التي جا بهرا وفرد

من اللجنة الم مزية لو مة فتح لل غزف ،وأن ذلك االجتماس الذي عقد بين الخ فين جر ى خاللره قيرام
وف ررد ف ررتح ب رراإلعالن ع ررن قر ر

وص ررول لجن ررة ومومي ررة م ررن ال ررفة لب ررد مه ررام تي ررلم وموم ررة التواف رري

ميؤوليتها عن دا ف القخراس .وأشرا
قخاس غزف ،لبد مهامها.

وقال الب دويل ن وماا تواصل

لرل أن هرذه اللجنرة لرم ترأ

مل الكثير مرن قيرادا

وترل اللوةرة بنرا علرل االتفراق لرل

فرتح ،مرن أجرل تمرام المصرالوة ،اف را مرا

يقال وول ف ها االيتجابة لندا المصرالوة .واتهرم فرتح بعردم امرتالك اقر ا ييايريا مرن أجرل تمرام

المصررالوة .وقررال اوا ررح أن هنرراك قر ا ا ييايرريا مررن الر ئيا بعرردم وررداي المصررالوة مررل ومرراا فرري

عهدها ،مومال ياه الميؤولية عن ذلك.

واتهرم عبراا بأنره ي يرد تم ير امشر وس ييايريا مرل الر ئيا األم يمري دونالرد ت امر  ،وأنره يماخرل فري
ج ا المصالوة من أجل تم ي هذا المش وس .و أى أن ال أود يع ف مخخخرا

مان ي يد االق ا علل المقاومة أو مصاد ف يالح المقاومةا.
االقدا الع يا القيادي في وماا ،ن مانر

ويأل

ع يررة مررن أجررل تق ير

وجهررا

هنراك اتصراال

واليرة مرن أخر اف

النةر الفليررخينية ويررال المصرالوة ،فأكررد أنرره لررم يبرردأ أي ترردخل مررن

الردول الع يرة ،الفترا لرل أن الفصرائل الفليرخينية ترردخل
الخالفا

أو تردخال

الر ئيا عبراا ،ن

وأجر

اتصراال

مرل فرتح ،مرن أجرل نهررا

القائمة واليرا والوصرول لرل المصرالوة .وعراد الب دويرل ووملهرا ميرؤولية عردم التوصرل لرل

ول ينهي الخالفا

الفليخينية بشمل مامل ،خاصة عق

الذي التقل قيادف وماا في غزف.

االتفاق الذي أب م مرل وفرد اللجنرة الم مزيرة
القدس العربي ،لندن2017/5/29 ،

 .18سعدات :األسرى صنعوا بإرادتهم الفوالذية ملحمة جديدة وأثبتوا أن الحقوق تنتزع وال ُتستجدى

ام هللا :قال األمين العام للجبهة الشعبية لتو ي فليرخين أومرد يرعدا  ،ن األير ى صرنعوا برة ادتهم

الفوالذية ملومة جديدف وأثبتوا أن الوقوق تنتزس وال تنيتجدى.
وشدد في بيان صاد عنره مرن يرجن ا يمرونا ،علرل اأن المواجهرة ال تنتهري مرل نهايرة اإل ر ا
يجر

أن تتواصررل مررن أجررل تصررلي

التاريخ :اإلثنين 2017/5/29
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جيم الو مة الوخنية األيي ف وم اعفة دو ها ،وم اد ف والة التش ذم واالنقيام وتقديم النمروذج الوري
لشعبنا لدفل الجهود الصادقة نوو م اد ف الو ل الفليخيني ألزمته ال اهنة وخي ملف االنقيام.ا

قبرل صردو بيران يرمي مرن قيرادف اإل ر ا ،

وأ اف ا غم أنره مرن المبمر تقيريم نجرا از اإل ر ا

مررل ذلررك نيررتخيل القررول ن عجررز االوررتالل عررن مي ر اإل ر ا

أو اوتوائرره يشر ّرمل نص ر اً ل ي ر ى

توا ادتهم وتصميمهم علرل مواصرلة المواجهرة ،ولهرذا النصر دالالتره الهامرة ،أولهرا :عرادف التأكيرد علرل
وقيقررة أن الوقرروق تنتررزس وال تنيررتجدى وأن المقاومررة شر ّرمل ال افعررة األيرراا لكررل نجررا از شررعبنا فرري
موخا

ثو ته المتعاقبة ،والداللة الثانية :هو أن اختالف فصرائل الو مرة الوخنيرة األيري ف توايرقاخا

عملية االنقيام لم يول دون توويد فصائل العمل الوخني واإليالمي في ميادين المواجهرة ،مرا دامر
ال ئيا مل االوتالل.

البوصلة موجهة نوو جبهة التناق

فلسطين أون الين2017/5/28 ،

 .19قيادي بفتح :عباس سيلتقي نتنياهو بواشنطن الشهر المقبل
ال يررالة ن ر -خرراف :قررال القيررادي فرري و مررة فررتح يويررل رراح أن ال ر ئيا األم يمرري دونالررد ت ام ر ،
ييررعل والي راً لعقررد لق ررا قمررة يجمررل الر ر ئيا لفليررخيني مومررود عب رراا ،و ئرريا الومومررة اإلير ر ائيلية
بينيرامين نتنيرراهو فري العاصررمة واشرنخنا .وأكررد راح ،فرري تصر يح خرراف لرراال يالة نر ا ،أن اليررلخة
الفليررخينية تعلررم بوجررود اتصرراال

المق

وتو مررا

مررن قبررل اإلدا ف األم يميررة للتجهيررز للقررا القمررة المقبررل

في واشنخن ،لكن وتل هذه اللوةة لم يودد الموعد ال يمي لذلك اللقرا  .وتوقرل أن يرتم اللقرا

األ ول بين عباا ونتنياهو في واشنخن خرالل أيرابيل قليلرة فقرط علرل أن يتجراوز شره يونيرو/وزي ان
المقبل ،مشي اً لل أن اإلدا ف األم يمية جادف بهذا الجانر
خالل لقا القمة الم تقبة مباد ف جديدف للمفاو را

من جديد لخاولة المفاو ا

بعد أكث من  3ينوا

واللقرا يريعقد .ومشرف أن ت امر

يريع

برين اليرلخة وا ير ائيلا ،لريعلن يرمياً عرن العرودف
من توقفها بيب

خالفا

بين الجانبين.

وذمر أن هررذه قررد تكررون الف صررة األخير ف الترري يرريعخيها الر ئيا عبرراا لر دا ف األم يميررة فرري تو يررك

ملف المفاو ا  ،وقد تفشل مجدداً.

التاريخ :اإلثنين 2017/5/29

العدد4303 :

الرسالة ،فلسطين2017/5/28 ،

ص

14

 .21األحرار :االعتقال السياسي هو ثمرة للتنسيق األمني بين االحتلل والسلطة
غر رزف :ق ررال الن رراخي باي ررم و م ررة األور ر ا الفلي ررخينية ،ياير ر خل ررف :ن االعتق ررال اليياي رري ه ررو ثمر ر ف
للتنييي األمني بين االوتالل اإلي ائيلي ،واليلخة الفليرخينية ،داعيراً األخير ف لرل خرالق ير اح مافرة

المعتقلين في ال فة ال ية.

وعر ّرد فرري تص ر يح صرروفي ،التنيرريي األمنرري بأنرره اج يمررة م مبررة وخنج ر ميررموم فرري خاص ر ف الشررع
األموال واالمتيا از من قبل االوتالل لقيادتهاا .ودعا لرل
الفليخيني ،تما يه اليلخة اليتم ا
خالح ي اح مافة المعتقلين اليياييين من يجون اليلخة األمنية ا ن لرم يمرن بروازس الوخنيرة والوالرة

الصوية الخخي ف للم

ين داخل اليجون فليمن بمنايبة ولول شه

م ان المبا كا.

فلسطين أون الين2017/5/28 ،

" .21ثوري فتح" يصادق على إضافة األسير كريم يونس عضوا في اللجنة المركزية للحركة
بي

لوم :صادق المجلا الثو ي لو مة فتح علرل

م يم يونا ،ع وا في اللجنة الم مزية للو مة.
وقال ر

رافة أقردم أيري فليرخيني فري يرجون االورتالل

مصرراد فرري الثررو ي لر رامعرراا انرره ووفرري النةررام الررداخلي للو مررة ،يج ر

أخ ين للجنة الم مزية من خالل توصية من اللجنرة الم مزيرة بشر

أن ي رراف  4أع ررا

مصرادقة المجلرا الثرو ي علريهم،

وخالل اجتماس الليلة تم خ ح وتزمية م يم يونا وج ى الموافقة عليه باإلجماس .وييتم تعيرين الثالثرة

ا.خ ين في االجتماس المقبل للثو ي.

يذم أن األيي م يم دخل عامه الر  34في يجون االوتالل اإلي ائيلي.

وكالة معا اإلخبارية2017/5/27 ،

 .22مجهولون يحرقون مق ار لحركة فتح في بلدة زعترة شرقي من بيت لحم
بي لوم  -نجي ف اج :اقدم مجهولون علل و اق مبنل ومق ا لو مة فتح في بلدف زعت ف الواقعة لل
الش ق من بي

لوم ،ما الوري بره خيرائ قرد

أمين ي ها في البلردف ائرد ذوير

لمورافظ بير

تخالبها بالعمل علل مشف الفاعلين.

بنورو  160دوال وير

شرموى قردمتها الو مرة بايرم

لورم اللروا جبر ين البمر ي ول جهرزف األمنيرة الفليرخينية

وقال الموامي يامي أبو ميا من اللجنة التنةيمية لو مة فتح أن الو يي ااندلل فج الجمعة وأترل

عل ررل المبن ررل المم ررون م ررن ث ررالي خبق ررا  ،ت ررم مقر ر ا للو م ررة ،وج ررز من رره مي ررتأج مم م ررز للج ررودو
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والكا تية ،يد

يبانية و تنييي مل اإلقليم وأمنرا

فيه أع ا من الو مة مان أقيم بدعم من جها

الي ا.

القدس ،القدس2017/5/28 ،

 .23فساد ورشاوى واعتداءات جنسية في حكومة نتنياهو
ملفا

الناص ف  -ب هوم ج اييي :عاد

نتنياهو ذاته .علل خلفية تي يبا

الفياد لتعصف من جديد بومومة بنيامين نتنياهو ،بد ا من

من يلك الش خة ،بشأن التوقيقا

أن وزي الداخلية آ ييه د عي ،مشبوه بتلقي شاوي بمئا

د نتنياهو .في ورين

الجا ية

آالف الدوال ا .

وفرري المقابررل ،فررةن ع ررو االئررتالف الورراكم ،ئرريا لجنررة القررانون والديررتو الب لمانيررة خ ررل أمررا

للتوقيرري فرري شرربها

اعترردا ا

جنيررية .وقال ر

مصرراد فرري و از ف الق ررا اإلي ر ائيلية ن الميتشررا

الق ررائي للوموم ررة أفيو رراي من رردلبلي  ،وبص ررفته الم رردعي الع ررام األعل ررل للنياب ررة خلر ر
التي يبا

وأعلن

بشبها

من التوقيقا

الفياد الجا ية منذ عدف أشه ،

فو ررف مي ررألة

د بنيامين نتنيراهو وزوجتره يرا ف.

مصاد في الش خة اإلي ائيلية ،أن وودف التوقيي الخاصة في ق رايا األجر ام الدوليرة وجر ائم

الفيرراد ،يتشر س ق يبررا بررالتوقيي مررل وزير الداخليررة آ ييرره د عرري ،بعررد أن تبررين أن مبررا أصرروا

المررال مررن اإلير ائيليين ،أدفقروا مئررا
األخي ف بتقديم مشوفا

آالف الرردوال ا

أا

علررل جمعيررة تابعررة لعائلررة د عرري ،دون أن يقرروم

عنها.

وممررا ذم ر  ،فق ررد خ ررل ع ررو االئ ررتالف الورراكم ،ئ رريا لجنررة القررانون والدي ررتو الب لمانيررة ،نيي رران

يلوميانيمي  71عاما من توالف أو از الميتوخنين ،للتوقيي فري شربها
أو ج

اعتردا ا

جنيرية ،وقرد

هذه الق ية ،التيا الرديني الصرهيوني ،الرذي يعرد يلوميانيرمي أورد قادتره .ووير

فةن يلوميانيمي اعتدى علل موةفة أو أكث من اللواتي عملن معه في الينوا

األخي ف.

الشربها

عمان2017/5/29 ،
الغدّ ،

" .24الداخلية اإلسرائيلية" تنكث تعهدها بلم شمل  2,000فلسطيني
امي ويد  :بعد يرنة مرن تعهرد وزير الداخليرة اإلير ائيلية ،أ ييره د عري ،بمرنح نورو  2,000فليرخيني

قامة في ي ائيل مجز من عادف لم الشمل ،أعلن أن  449فليخيني لن يوصلوا علل قامة دائمة أو
مؤقتررة بيررب

أليرربا

اعرردم ايررتيفا ش ر و الررو از فا .وقررال د عرري ن  106مررن خررالبي لررم الشررمل تررم ف ررهم

أمنيررة أو جنائيررة .ونشر د عرري وثيقررة أكررد فيهررا أن مئررا
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ي ريتم ف ررها ،وقررال نرره امررن بررين  2,020والررة موتملررة للررم الشررمل وتويررين ة ر وف اإلقامررة ،وجرردنا
 1,533والة مالئمة تم ت قيتها إلقامة مؤقتة 449 ،والة أخ ى ف واا.
وبوي

د عي ،هنا أيبا

أخ ى ل ف

الخلبا

غي األمنية والجنائية ،لكنره لرم يرذم هم فري الوثيقرة
توفوا أو تنازلوا عن تقديم الخل  ،وأن 38

عددا لم يودده من مقدمي الخلبا
التي نش ها ،وقال ن ً
خلبررا ال زال قيررد البورري .وجررا هررذه المعخيررا مر د علررل االيررتجوا
ً

الررذي قدمترره ع ررو الكنيير

عن القائمة المشت مة و ئيية لجنة تخوي ممانة الم أف ،عايدف توما يليمان.

عرب 2017/5/28 ،48

" .25إسرائيل" تزود دولة أوروبية بمنظومة استخبارية بـ  400مليون دوالر
القدا الموتلة :وقع

ش مة الصناعا

العيم ية والتقنية اإلي ائيلية األبي ا علل صفقة

لتزويد دولة أو ية بمنةومة تجيا مقابل نوو  400مليون دوال .
وذم

خمة

القناف االيابعةا العب ية أن قيمة الصفقة تبلغ  390مليون دوال  ،ويي يتزود الش مة ودى

الدول األو ية بالمنةومة االيتخبا ية وذلك خالل  3ينوا .

والمنةومة عبا ف عن نةام ايتخبا ي لكت وني ب ي يشمل عدف قد ا

وتومم وييخ ف.

ايتخبا ية وولول اتصال

فلسطين أون الين2017/5/28 ،

القَار وزي ار للتصاالت
 .26صدمة في "ليكود" من تعيين أيوب َ
الناص ر ف :أثررا ق ر ا ئرريا الومومررة اإلي ر ائيلية بنيررامين نتنيرراهو أمررا تعيررين الرروزي بررال و از ف النائ ر
الد زي من المعيم المتخ ف في وز ه «ليمود» أيو اللقر لا وزير اً لالتصرال ،عالمرا
فرري أويررا وز ا «ليمررود» ولرردى ويررائل اإلعررالم الترري يررا ع فرري ايتو ررا مررا وصررفته «فررذلكا

ايرتفهام مثير ف

األخير ف .وايتع

ر

اإلذاعررة العامررة ،بيررخ ية غير خفيررة ولرردقائي مثير ف،

ونرواد » اللقر لا فرري اليررنوا
بع ر هررذه الن رواد خررالل الب نررامج اإلخبررا ي ال ر ئيا ،ليتوصررل مولررل الشررؤون الوز يررة فيهررا ونرران

م ييررتال لررل االيررتنتاج بررأن «أوررداً غي ر اللق ر لا لررن يقبررل علررل نفيرره أن يمررون مررأمو اً فرري هررذه الررو از ف
لنتنياهو».
وف

وزي اليياوة ي يف ليفين ووزي ف الثقافة مي ي ي ف تيرلم الوقيبرة ،فاخترا نتنيراهو فري شرمل

مفاجئ اللق لا ويط دهشة توول
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وقال م ييتال ن ليفين و ي ف ف ا تولي الو از ف لعلمهما أن وزي االتصال الفعلي ييمون نتنياهو،
وأن الوزي المعين ييأتم بأوام ه.

الحياة ،لندن2017/5/29 ،

" .27ذي ماركر"" :إسرائيل" تستفيد من صفقات السلح السعودية األميركية
صررالح النعررامي :مشررف

صررويفة اذي م را مي ا االقتصررادية النقررا

عررن أن ش ر ما

وش ما

أمنية ي ائيلية يتوصل علل وصة مبي ف مرن عوائرد صرفقا

ووير

التوقيرري ،والررذي نشر ته أمرا الصررويفة ،فررةن الكثير مرن الشر ما

مل اليعودية ،أثنا زيا ته ال يا

ال ئيا األمي مي دونالد ت ام

لليررالح فرري ير ائيل تعمررل متعهرردف لرردى الصررناعا
والمنةومررا

القتاليررة الترري نصر

الصررفقا

دوال في الم ولة األولل ،ومن المق

صررناعة اليررالح

اليرالح ال رخمة التري وّقعهرا

األيبوس الما ي.

األمنيررة والشر ما

المنتجررة

العيررم ية األمي ميررة الترري يررتوف اليررالح والعترراد

علررل توفي هررا لليررعودية ،والترري تبلررغ قيمتهررا  110مليررا ا

أن ت تفل قيمتها لل  350مليا دوال بعد عش ينوا .

وأشررا التوقيرري الررذي أعررده الباورري ورروجي عمي ر  ،لررل أن الصررفقا

األمي ميررة اليررعودية يررتودي

اخف فا في أنشخة الش ما

اإلي ائيلية ويتويل من مجراال

وذم ر التوقيرري أن ش ر ما

الصررناعة العيررم ية األمي ميررة ال ائرردف الترري يررتتولل ترروفي العترراد واليررالح

الهائل الواج
والمنةومرا

الوفا بها و مان نجازها في الوق

المودد.

عملهرا ومشرا يعها بيرب

وجرم الخلبرا

القتاليرة لليرعودية ،والتري ت رم :لومهيرد مرا تين  ، Lockheed Martinونو ثروغ و

غ مان  northorp Grummanو يثيون  Raytheonتقوم في بع
ش مة الصناعا

العيم ية اإلي ائيلية ا فائيلا.

األويان بتيويي منتجا

العربي الجديد ،لندن2017/5/28 ،

 .28الشرطة اإلسرائيلية :اشتباه بسرقة أسلحة من الجيش بمساعدة جنود
يالوا
جنائيا وول ي قة نوو 30
امي ويد  :فتو الش خة اإلي ائيلية والجيع ،يوم األود ،توقيًقا
ً
ً
من أود المخازن في قاعدف عيم ية شمال بئ اليبل في النق  ،بعد االشتباه بوصول اليا قين علل
مياعدف من جندي أو جنود.
وبوي

مصاد

ي ائيلية ،تبين عند فوف مخزن اليالح أن ال آثا لالقتوام أو الكي أو الردخول

عنوف ،ما زاد االشتباه بأن اليا قين وصلوا علل مياعدف من داخل القاعدف العيم ية.

التاريخ :اإلثنين 2017/5/29
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وشررمل قائررد لروا الجنررو فرري الجرريع اإلير ائيلي ،يررال زمير  ،لجنررة توقيرري لكشررف مالبيررا
وقام

الش خة ووودا

علل األيلوة المفقودف.

الير قة.

من الجريع بتفتريع المنخقرة المويخرة بالقاعردف العيرم ية فري مواولرة للعثرو
عرب 2017/5/28 ،48

 .29ارتياح إسرائيلي الحتجاج النرويج على تسمية مركز فلسطيني باسم دالل المغربي
الناص ف  -وديل عواودف :عب

و از ف الخا جية اإلي ائيلية عن شديد ا تياوها لق ا الن ويج االوتجاج

علررل قيررام اليررلخة الفلي ررخينية بتيررمية م مررز فليررخيني عل ررل ايررم الشررهيدف دالل الم رري ،وخالبر ر

باي ررتعادف األمر روال الت رري خصص ررتها لتموي ررل بنائ رره .والخا جي ررة اإلير ر ائيلية الت رري ير ر جح أنه ررا ما ير ر
وخا من و ا الكواليا علل الن ويج في هرذا الم رما  ،اعتبر

تخليد أيما
وايررت ل

أن «عرزم أويرلو علرل مناه رة

هابيين هو جز ويوي من الجهد العالمي لممافوة اإل ها ».

الخا جيررة اإلي ر ائيلية موقررف الن ر ويج للتو ر ي

علررل اليررلخة الفليررخينية ،داعيررة المجتمررل

الر رردولي لالقتر رردا بهر ررا ولفور ررف مير ررف تير ررتثم تب عاتر رره فر رري الجان ر ر

الفلير ررخيني .وقال ر ر

اإلي ر ائيلية فرري بيانهررا أمررا ن ألررون بررا موةررف مبي ر فيهررا ميررؤول عررن العالقررا

الدولي ررة ،تو رردي م ررل و ير ر
العميي» من ط ومراال
بتو يوا

الخا جير ررة

مررل المنةمررا

ف ررايت مني رري الش ررؤون اإلني ررانية ف رري األم ررم المتو رردف وعبر ر ع ررن «قلق رره

األمرم المتوردف مرل فعاليرا

تخليرد المخر ين» .وخالر

برا  ،وير

مفصلة وول تمويل الم مز المذمو  ،مخالبا بعدم تك ا هذه «الووادي».

البيران،

القدس العربي ،لندن2017/5/29 ،

 .31وزارة الدفاع اإلسرائيلية تجري تجربة إلطلق صواريخ بالستية ونووية
برالل

رراه  :أعلنر

و از ف الردفاس اإلير ائيلية أنهررا أجر

منخقة ويط البالد .وبوي
وقال

ويشا

بيان مقت

صررباح اليرروم االثنررين ،تج ررة صررا وخية فرري

للو از ف فةن التج ة أج ي

الو از ف نه تم توديد موعد التج ة ميبقا وتم تنفيذها بموج

علل جهاز دفل صا وخي.

التخخيط لها.

لل أن أجهزف دفل صا وخية تهدف لرل خرالق أقمرا اصرخناعية أو صروا ي باليرتية خويلرة

المرردى .وجر

التج ررة اليرروم علررل خررالق صررا و أ

–أ

أو أ

– جررو يررت اتيجية ،مثررل

ص روا ي منةومررة اويررتاا الم ررادف للص روا ي الخويلررة المرردى اإلي انيررة ،أو بهرردف خررالق ص روا ي

اي يورروا أ يوررا القرراد ف علررل ومررل أا و رري نررووي .وأج ر
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وأعلن

في وينه أنها مان

تج ة ناجوة .وتممن يمان فري ويرط الربالد مرن مشراهدف ذيرل الصرا و

الذي أخلي اثنا التج ة صباح اليوم.

عرب 2017/5/29 ،48

 .31الجيش اإلسرائيلي ُيدخل سيارة عسكرية غير مأهولة للخدمة على حدود غزة
الررداخل الموتررل :تممنر مررا تنيررمل بوورردف اشر فا العيررم ية ااإلير ائيليةا ،مررن دخررال يرريا ف عيررم ية
غي مأهولة ،لل الخدمة اإلي ائيلية لم اقبة الودود الش قية لقخاس غزف.

ووفقاً لموقل جيع االوتالل يوم األود ،فرةن اليريا ف العيرم ية يرتم الرتومم بهرا عرن بعرد ومرن المنتةر
أن تول ممان الجنود اللذين يقومون االن بأعمال الدو ية علل خول ودود غزف.
وذم أنه يممن للييا ف التجول في المنخقة وجمل المعلوما

ومل هذا تقوم به مجندف جالية في غ فة العمليا

وجمل ادلرة وأغر ا

ملقراف غير عاديرة،

الو ية تميك بيدها مقود التوجيه الذي تتومم من

خاللها بهذه الم مبة التي يممنها اي ا الولول ممان الجنود في الدو يا

الق يبة مرن خرط الوردود مرل

اعررا جدير ًردا يرريدخل ق ًيبررا الخدمررة فرري الوورردف اش ر فا وييويررن مررن
غ رزفا .وأشررا الموقررل لررل أن اخت ً
ميتوى أدائها ويتمثرل بتزويرد اليريا ف غير المأهولرة بنةرام تيرليح متخرو ج ًردا يممرن تشر يله عرن بعرد
من قبل جنود غ فة العمليا  ،ي اف لل مجموعة مامي ا
بتوديد ممان االمشبوهينا وتوذي هم.

متخو ف ومنةومة للتوذي تيمح للييا ف

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم2017/5/28 ،

 .32استطلع :ترامب يعزز قوة الليكود االنتخابية
الناصر ف :ييررتدل مررن ايررتخالس للر أي نشر ته القنرراف اإلير ائيلية الثانيررة أن وررز الليمررود بقيررادف بنيررامين
نتنياهو يتعزز بعد زيا ف ال ئيا األم يمي دونالد ت ام

ووي ر

االيررتخالس فةنرره لررو ج ر

االنتخابررا

لل البالد.

اليرروم ،ييوصررل الليمررود علررل  30مقعرردا – بزيررادف 8

مقاعررد عررن العردد الررذي وصررل عليرره فرري االيررتخالس اليررابي للقنرراف .ووفرري االيررتخالس فررةن األصروا

الترري أ رريف

لررل الليمررود جررا

فرري غالبيتهررا مررن وررز يئير لبيررد «يوجررد ميررتقبل» الررذي ييوصررل

علل  22مقعدا فقط ،بينما توصل القائمة المشت مة علل  13مقعدا والمعيرم الصرهيوني يريهبط مرن

 25لل 12مقعدا.
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اليهررودي فييوصررل علررل  9مقاعررد ،بينمررا يوصررل مررل مررن شرراا ،يهرردو هتررو اف ،ملنررا،

امررا البي ر

واي ائيل بيتنا علرل  7مقاعرد .ويمرنح االيرتخالس لو مرة مير تا يرتة مقاعرد ،بينمرا يتوقرل فشرل ورز

يؤييه وزي األمن اليابي موشيه يعلون ،باجتياز نيبة الويم.

القدس العربي ،لندن2017/5/29 ،

 .33قراقع %80 :من مطالب األسرى أنجزت

ام هللا :ق ررال ئ رريا هيئ ررة ش ررؤون األير ر ى والمور ر ين عيي ررل ق اق ررل ،ن  %80م ررن مخالر ر

اإلنيررانية والمعيشررية قررد تررم نجازهررا خررالل

األير ر ى

ر ابهم االملومرري والبخررولي الررذي خا رروه علررل مرردا 41

يوماا.

وأ رراف فرري تص ر يح صرروفي ،يرروم األوررد ،أن ذلررك يررأتي وفقررا لالتفرراق الررذي تررم التوصررل ليرره خررالل
الترري جر

المفاو را

مرل قررادف اإل ر ا

عيقالن يومي .2017/5/27-26

بقيرادف مر وان الب غرروثي توادا ف يرجون االوررتالل فرري يررجن

واعتب ق اقل أن اتووال جذ يا قد انجزه هذا اإل

علل صعيد الوياف اإلنيانية والمعيشية ل ي ى،

ا

مما شمل نجا از هاما يبنل عليه ميتقبال علل قاعدف وماية وقوقهم وم امتهما.

وقال ن تعيين مر يم يرونا ع روا فري اللجنرة الم مزيرة لو مرة فرتح ،ايعتبر أكبر

اإل ر ا  ،و دا علررل مورراوال

ير ائيل لصرراق تهمررة اإل هررا

ق ر رريتهم لر رردى القير ررادف الفلير ررخينية والشر ررع
بالمنخقةا.

نجراز ييايري لهرذا

باألير ى ،وتأكيرردا علررل ممانررة وأهميررة

الفلير ررخيني ،وهر رري المور ررك ال ئيير رري ألي ير ررالم عر ررادل

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/28 ،

 .34هيئة األسرى :مروان البرغوثي لم يعلق إضرابه بعد
أك ررد

هيئ ررة ش ررؤون األير ر ى والمور ر ين ون ررادي األي رري الفلي ررخيني أن القي ررادي ف رري و م ررة التو ير ر

الرروخني الفليررخيني فررتح م ر وان الب غرروثي ،ف ر
ويي مان يقبل قبل اإل
وأ اف

ا .

تعليرري

ر ابه وتررل عودترره لررل يررجن اهرردا يما

الهيئة والنادي فري بيران أن الب غروثي لرن يعلري اإل ر ا

عن الفصائل ،و مان عودف األي ى الم

وترل االجتمراس مرل اللجنرة الممثلرة

ين لل يجونهم ،وعدم ف

أية عقوبا

عليهم.

مررن جانبرره أكررد األمررين العررام للجبهررة الشررعبية لتو ي ر فليررخين األيرري أومررد يررعدا  ،فرري يررالة مررن

يجن يمون ،أن من المبم تقييم مافة نتائج اإل
التاريخ :اإلثنين 2017/5/29
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وقررال فرري ال يررالة ن عجررز االوررتالل عررن مي ر اإل ر ا

أو اوتوائرره يشررمل نص ر ا ل ي ر ى الررذين

تميموا بوودتهم الداخلية ،ولم ييمووا لالنقيام الييايي أن يمي تلك الوودف.

الجزيرة.نت2017/5/29 ،

 .35صحيفة معاريف :عوامل داخلية وخارجية أوقفت إضراب األسرى الفلسطينيين
قالر

صررويفة معررا يف ن وقرف

را

األير ى الفليرخينيين فرري اليررجون اإلير ائيلية بعررد أكثر مررن

أ عين يوما من عالنه ،يتزامن مل نفي مصلوة اليرجون اإلير ائيلية أن تكرون أجر

األي ى ،أو قبل
وذم ر الكات ر

بمخالبهم التي أعلنوها فو بد اإل

را

فرري الصررويفة ليئررو أك مرران أن

ا .

األي ر ى يشرري

الياوة الفليرخينية ،و غرم أن مر وان الب غروثي هرو مرن قراد اإل ر ا

مفاو را

مرل

لررل اوترردام أزمررة القيررادف فرري

فرةن المنتصر مرن هرذه الفعاليرة

هو ئيا اليلخة الفليخينية مومود عباا ومصلوة اليجون اإلي ائيلية.
وزعررم أن األي ر ى الفليررخينيين لررم يوقق روا المخال ر

الذين يع فون عن ق

الترري أعلنوهررا منررذ البدايررة ،واصررفا يرراهم باألذميررا

اليقف الذي قد تصله المؤيية األمنية اإلي ائيلية في االيتجابة لمخالبهم.

الجزيرة.نت2017/5/28 ،

 .36مزارع من قرية "جالود" ينجح باستعادة ارضه من قبضة المستوطنين

نابلا  -االقداا دو موم -عماد يعادف :نجح م از س من ق ية جالود ،جنو ش ق نابلا ،بايتعادف
ر رره  20دونمر ررا مر ررن قب ر ررة مير ررتوخني مير ررتوخنة ااير ررع مر ررودعا ،وذلر ررك بوصر رروله علر ررل ومر ررم

أ

بايتعادتها من الموممة العليا االي ائيلية ،بعد  17عاما من فقدانها ،وهو أم ناد في خ م النشا

االيتيخاني المتزايد في ال فة ال ية والمدعوم من ومومة انتنياهوا.

القدس ،القدس2017/5/29 ،

 .37كيف يعود األسرى المضربون إلى تناول الطعام؟

غ رزف  -ويررن جب ر  -ااأليررام اإللكت ونيررةا :قررال أي ر ى مو ر ون ن األيررام الثالثررة األولررل بعررد وقررف
اإل

ا

تومل خخو ف مبي ف علل األي ى الم

ين اذا عادوا لل تناول الخعام بشمل خبيعي.

ونرروه األي ر ى لررل أهميررة التنبرره مررن االعتقرراد الخرراخئ الررذي يوملرره مثي ر مررن النرراا والمتمثررل فرري ان

األي ى ييعودون لل تناول الخعام بشمل عادي بمج د عالن فك اإل
لل تناول الخعام بشمل عادي ييب

التاريخ :اإلثنين 2017/5/29
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وقال تييي الب ديني مفو

األي ى والمو ين في و مة فتح ن األي ى ال يتنراولون الخعرام بشرمل

خبيعري ال بعررد  3أيررام مررن وقررف اإل ر ا

الخبز بعد وقف اإل

ا .

عرن الخعررام .منوهررا لررل ن األير ى ال يررأكلون الخعررام او

واكررد الب دينرري لررااألياما ن األير ى يتنرراولون فقررط اليروائل والشررو ا
بالولي

ي

مشي ا لل ن الوجبا

بمعدف األي ى.

الخفيفررة والولير

ووجبررا

الر ز

في األيام الثالثة األولل ال تشمل األكرل المخبرو أو الخعرام الرذي قرد
األيام ،رام هللا2017/5/28 ،

 .38غزة :اللجان الشعبية للجئين تلتقي مدير عمليات األونروا لبحث أزمات القطاع

اللجران الشرعبية لالجئرين والقروى الوخنيرة واإليرالمية ومجلرا أوليرا

غزف -االقداا دو موم :عقرد
األمو لقا مل مدي عمليا

ومالة ااألون واا بوشاك ،يوم األورد فري مدينرة غرزف ترم فيره بوري العديرد

من الق ايا المتعلقة بعمل األون وا في قخاس غزف.

وقررال مومررود خلررف ممثررل القرروى الوخنيررة واإليررالمية ،ن االلقررا تنرراول عرردف ملفررا
الص ررفي للخ ررال

المفعولا.

ف رري الص ررف الواو ررد  39.5خالر ر

وي رري يبل ررغ متوي ررط الخ ررال

أب زهررا ،التشررميل

ال ررذي م ررا زال ي ررا ي

وأ رراف خلررف فرري تصر يح صرروفي اأبل نررا اليرريد بوشرراك ف ررنا إلجر ا أي تعررديال

علررل التشررميل

الصررفي الوررالي ،والعمررل علررل توةيررف أعررداد جديرردف مررن المد يررين علررل بنررد الوةيفررة والعقررود المؤقتررة
والدائمة بما يتالئم مل زيادف أعداد الخال

في المدا اا.

وأو ررح أنرره اتررم خررالل اللقررا بررالا مرردي عمليررا
ت يي ا

في المناهج الد ايية تو

م ررن جهت رره ،أك ررد م رردي عملي ررا

الم يفة ،مما وعد بد اية فتح با

أي مب

و

الومالررة ف ر

الفليررخينيين المخلرري إلج ر ا أيررة

و ف االلتزام بمناهج و از ف الت ية والتعليما.

الومال ررة بوش رراك أن األونر ر وا تلت ررزم بالمن رراهج الد اي ررية وف رري الدول ررة
التوةيف باألون وا.

القدس ،القدس2017/5/28 ،

 .39أبو حلبية :المشاريع االحتللية في ساحة البراق إمعان باالستيطان
غزف :قال ئيا مؤيية القدا الدولية فري فليرخين أومرد أبرو ولبيرة ،ا ن المشرا يل االيرتيخانية التري

تنرروي ا ي ر ائيلا تنفيررذها فرري يرراوة الب ر اق ومورريط الميررجد األقصررل تعررد معان راً يرراف اً فرري ييايررتها
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االي ررتيخانية ف رري الق رردا ،وتو رردياً للقر ر ا ا

والمواثي رري الدولي ررة الت رري تؤم ررد ي ررالمية المي ررجد األقص ررل

المبا ك وياوة الب اقا.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم2017/5/28 ،

 .41عصام يوسف :غزة تحتاج لمزيد من المساعدة في ظل تفاقم األزمات
لندن :أكد ئيا الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزف عصام يويف ،أن الواقل اإلنياني في قخراس غرزف

مررل بررد شرره

م رران المبررا ك يررزداد صررعوبة ،وتةه ر الواجررة لمزيررد مررن تقررديم المعونررة والميرراعدف

للمعوزين والفق ا في ةل أ قام مخيفة عن ني

الفق والبخالة.

وجدد يويف في تص يح صوفي صد عنه ،اليوم ،الدعوف للمؤييا

والجمعيا

الخي يرة لمزيرد مرن

تق ررديم ال رردعم والمي رراندف للمواصر ر ين ف رري غر رزف ،وال ررذين ت ررزداد أو رراعهم اإلني ررانية ص ررعوبة ف رري ة ررل
األزما

المتفاقمة.

فلسطين أون الين2017/5/28 ،

 .41األوقاف اإلسلمية في الحرم القدسي تدعو إلى ترتيب دخول اليهود لألقصى
تل أبي  :دعا الشي عرزام التميمري ،مردي عرام دائر ف األوقراف اإليرالمية فري الور م القديري ،ير ائيل
لل فتح مفاو ا

من أجل عادف الو رل الر اهن الرذي يراد فري الور م وترل عرام  ،2000والرذي أتراح

دخ ررول اليه ررود ل ررل باو ررا
اإليرالمية .وقررد اختررا

ق

األقص ررل مث ررل بقي ررة البشر ر  ،ولك ررن م ررن دون أدا ص ررلوا

تم ررا بقدي رريته

الومومرة اإلير ائيلية الر د علررل الردعوف بعقررد جليررتها العاديرة أمررا ،فرري قاعررة

وائط المبمل الب اق  ،تو

هذه الباوة.

ومرران التميمرري قررد أعلررن أن مررا تخ ورره األوقرراف ييررمح لكررل مررن ي غر

فرري أن يررزو الور م ،بمررن فرري

ذلك أع ا الكنيي الب لمان اإلي ائيلي والو ما الدينية اليهودية ،ويدخل الميراجد أي راً ،ولكرن
وي شر و دائر ف األوقراف .وقرال التميمري« :يجر أن يفهرم الجميرل برأنهم يرزو ون ميرجداً وال يوري

لليهود الصالف فيه» .وأو ح التميمي أن التي ت مها منخقة الو م الش يف هي ميجد .النبي مومد
صررلل هللا عليرره ويررلم صررلل هنرراك .هررذا هررو يماننررا .لررم يعررا

يممن ت يي تا ي الر 1500ينة األخي ف».
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 .42الفلسطينيون يستقبلون رمضان في خيم التضامن مع األسرى
ام هللا – يويف الشراي  :قر

الفليرخينيين ايرتقبال شره

مئرا

واالعتصررام مررل األير ى الم ر ين عررن الخعررام فرري زن ازنررا

ل فخا المتقشف تجمل المت امنين بأمها
الخيم المنتش ف في موافةا

م ران المبرا ك فري خريم الت رامن

االوررتالل اإلير ائيلي ،ويرري تررنةم موائررد

األير ى وزوجراتهم وشرقيقاتهم وأبنرائهم وأقرا هم فري هرذه

ال فة ال ية.

وقال ئيا الهيئة العليا لمتابعة شؤون األي ى والمو ين أمين شومان ن نشاخا

صالف الت اويح في شه

م ان ذا ايتم

ا

ليلية يتنةم بعد

األي ى ،دعماً لهم ولمخالبهم العادلة.

الحياة ،لندن2017/5/29 ،

 .43مجموعة العمل :قوات مسلحة تابعة للنظام تستولي على منازل الفلسطينيين في ريف دمشق
اتهم

مجموعة العمل من أجل فليخيني يو ية ،قوا

ميلوة تابعة للنةام اليو ي بااليتيال علل

عررردد مرررن المنر ررازل تعرررود ملكيتهرررا لالجئرررين فلير ررخينيين فر رري مخ رريم الوي ررينية ب ي ررف دمشر رري .وأكرررد

المجموعة في بيان لها أصد ته أما األود  ،أن قوا
لرره وجه ر
وعررائال

تهديرردا

النةام اليو ي والميليشيا

لالجئررين الفليررخينيين وأجب ر تهم علررل م رراد ف منررازلهم وجل ر

مقرراتلين مررل النةررام ،وأيررمنتهم فرري تلررك المنررازل .ومانر

ورراال

الخائفيرة المواليرة

عررائال

مواليررة لهررم

مشررابهة ورردث

فرري منخقررة

الذيابية ب يف دمشي ،ذ ايتخاس بع

العائردين لرل المنخقرة مرن دخرول منرازلهم واقتيرامها مجبر ين

المواليررة للنة ررام .وأفرراد

م ررن  %40مررن ي ررمان مخ رريم

مررل الع ررائال

مجموع ررة العمررل ،أن م ررا يقررا

الويررينية لالجئررين الفليررخينيين ب يررف دمشرري لررم نييررمح لهررم بررالعودف لررل منررازلهم وممتلكرراتهم مررن قبررل
القوا التابعة ل يد.

عكاظ ،جدة2017/5/29 ،

 .44أزمة الكهرباء تتفاقم مع دخول شهر رمضان وأهالي غزة يفتقدون اإلنارة عند الفطور والسحور
غزف :تفاقم

ولررول ش رره

بشمل مبي مأياف يمان قخاس غزف الناجمة عن االنقخاس الخويل للتيا الكه ائي ،مرل
م رران ،وذل ررك بيررب

اي ررتم ا الخررالف و ررول دا ف الملررف ب ررين يررلختي غررزف وال ررفة

ال ية .وأ ك األم بشمل مبي عمل الموال التجا ية المخصصرة لبيرل المرواد ال ذائيرة،
تيب

األزمة في خلل مبي في منازل اليمان ،التي افتقد

واشرتكل يررمان قخراس غرزف مرن ايررتم ا األزمرة خررالل شره
يعول علل ممانية ول الخالفا
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م رران ،علررل أمررل أن يرروف ذلررك لهررم ف صررة ألدا العبررادا

وتو رري موائررد اإلفخررا واليرروو فرري

ةل وجود الكه ا .

غالبيررة أير القخرراس لررل اإلفخررا أو تو رري وجبررة اليرروو فرري أيررام م رران األولررل بررال

وا ررخ

مه ررا  ،ووجررد المثي ر مررنهم صررعوبة مبي ر ف فرري التررأقلم ،خاصررة وأن األم ر اوترراج مررن ررا

المنررازل

تو رري الخع ررام ف رري ة ررل الة ررالم ال ررداما .ويعتم ررد يررمان القخ رراس مثيرر ا ف رري تو رري الخع ررام علر رل
األجهزف الكه ائية ،في ةل عدم توف غاز الخهي بمميا

وفي ف.

القدس العربي ،لندن2017/5/29 ،

عمان :احتفال حزبي بما حققه األسرى المضربون بمعتقلت االحتلل
ّ .45
اليبيل – بت ا :أقام ائتالف األو از القومية والييا ية والفعاليا والقوى الشعبية األ دنية ،ميا اليوم
األود ،في مق

وز

الوودف الشعبية الديمق اخية ،اوتفاالً بما وققه األي ى الفليخينيون في
ا

يوما من اإل
معتقال االوتالل اإلي ائيلي ،بعد ً 40
ومان االئتالف أقام في وق يابي خيمة ت امنية مل األي ى الم
والو ية للت امن مل األي ى الم

عن الخعام.

ين تو

شعا اخيمة الك امة

ينا ،يعد االوتفال اليوم بما وققه األي ى
تتويجا ألنشخة
ً

الخيمة.

تكليال لنشاخا
وقال الناخي بايم االئتالف الدمتو يعيد ذيا  ،ن هذا االوتفال يأتي
ً
االوتفا باالنتصا الذي وققته الو مة األيي ف ،ويمثل توية من مل األو از

للو مة األيي ف.

الخيمة وهو

والفعاليا

األ دنية

عمان2017/5/28 ،
السبيلّ ،

 .46موقع عبري :توجه خليجي واسع النطاق لتطبيع العلقات مع "إسرائيل"
مشف توقيي أج اه موقل “ممو

يشون” اإلي ائيلي عن توجه خليجي وايل النخاق لتخبيل العالقا

مل ي ائيل ،من خالل عدد من النشاخا

التخبيعية الي ية والتي ينفذها “أم ا وأمي ا ” و جال

أعمال خليجيون في الداخل الفليخيني الموتل منذ عام .1948
و ين التوقيي أن عش ا

الخليجيين من األي الواكمة و جال أعمال ينةمون وال

في ةاه ها يياوة عالجية ،ولكنها في باخنها خخط لمشا يل ايتثما ية بمليا ا

جان

عقد صفقا

لر” ي ائيل”

الدوال ا  ،لل

التبادل التجا ي.
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ومشف الموقل أن هؤال الخليجيين ،يصلون لتل أبي
الصوية اإلي ائيلية ،بالتنييي مل جها

عب قب ف ،بوجة العالج في الم اكز

ي ائيلية متخصصة والتي تقوم بدو ها بنقل األم ا و جال

األعمال الخليجيين من مخا “بن غو يون” لل المشافي اإلي ائيلية وم اكز العالج.

وذم الموقل لل أن ميتشفل “ مبام” في مدينة ويفا ،ايتقبل مؤخ ا ،عب مخا “بن غو يون” أمي ف
لها عملية ج اوية وغاد

من العائلة المالكة في البو ين تبلغ من العم  50عاما ،وقد أج ي

المشفل بعد التأكد من شفائها.

وفي يياق متصل ،مشف التوقيي ،عن وجود تيهيال

تمنوها العديد من دول الخليج للش ما

اإلي ائيلية من أجل ايتقخابها للعمل في اليوق الخليجية ،بش ما
الش ما

األم يمية الناشخة في الخليج.

يغرد خارج السرب ،واشنطن2017/5/28 ،
موقع وطن ّ

 .47وقف األمة في تركيا ُتطلق حملة "خطوتين للقدس"
يخنبول  -خليل مب وك :أخلي وقف األمة في ت ميا أما اليب
اليتقخا

وهمية تابعة للعديد من ياليل

وملة اخخوتين للقداا الخي ية

الداعمين والمياهمين في تمويل األوقاف المقديية بخ ق متعددف.

وتتكون الوملة من خخوتين ،خخوف مباش ف للتب س النقدي الذي يصل مباش ف للميتفيد المقديي،

وخخوف لتنمية االيتثما ا

التي ينفي يعها علل أهالي القدا والمشا يل في المدينة.

و من خخوف التب س المباش  ،ع

وقف األمة علل المتب عين تقديم ابخاقة معايدفا بقيمة 50

دوال ا يدفعها المتب س وتص ف بصو ف عاجلة من خالل الوقف للميتفيدين من المقدييين الذين يتلقون
منه.

المياعدا

أما الخخوف الثانية التي أخلي الوقف عليها ايم االخخوف المثم فا فتشمل شملين من التب عا
القخاعا

لتنمية

االيتثما ية الدائمة لوقف األمة ،والدعم المباش للمصا ف الوقفية ألهالي مدينة القدا

من خالل التب س بررايهم وقفيا بقيمة  125دوال ا واالمت الوقفيا الذي تبلغ قيته  1500دوال .

ووفقا للقائمين علل الوملة ،فةن من شأن فتح أشمال متعددف للتب س أن يت ك الخيا للمتب س الختيا

ما ينايبه من الخخوا

الوقفية بما يناي

غبته وتف يالته توامماناته المالية من جهة ،وتممين

الوقف من توفي المصاد المالية الميتدامة لمشا يعه وتقديم المعونا

جهة أخ ى.
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 .48الرويضي :مشروع القطار يهدف لخلق إرث يهودي مصطنع بالقدس

اليبيل – بت ا :قال ممثل منةمة التعاون اإليالمي لدى فليخين أومد ال وي ي ن هدف االوتالل
من مش وس القخا الجوي الذي تنوي الومومة ااإلي ائيليةا المصادقة عليه ق يبا هو خلي ي
يهودي مصخنل ممان اإل ي الو ا ي اإليالمي في مدينة القدا الموتلة.

وأكد في بيان له اليوم األود أنه يج ي التو ك يياييا وقانونيا لمواجهة هذا المش وس التهويدي

والويلولة دون تنفيذه ،والييما مل منةمة االيونيموا ومخالبتها بة يال لجنة توقيي للوقوف علل
صو ف ما تتع

له األماكن الو ا ية في القدا من تزوي وتهويد علل يد يلخا

االوتالل.

عمان2017/5/28 ،
السبيلّ ،

 .49جمعية مغربية :زعيم البوليساريو التقى وزي ار إسرائيليا
جمعية م ية تنشط في مقاومة التخبيل بين الم

ال ا

ر «القدا الع ي» :مشف

وقال

مجموعة العمل الوخنية من أجل فليخين ،الممونة من األو از

العب ية ،عن لقا بين زعيم جبهة البولييا يو وميؤول ي ائيلي عقد في اإلكوادو .
والنقابا

والدولة

ومنةما

وقوقية،

وول ق ية الصو ا الم ية ،في العاصمة اإلكوادو ية ،علل هامع وفل تنصي

ال ئيا

ن «اجتماعا تم بين ب اهيم غالي ،األمين العام لجبهة البولييا يو ،ووزي في الكيان الصهيوني،

اإلكوادو ي الجديد».
وشدد

مجموعة العمل في بيان بعنوان «الكيان الصهيوني يدخل يميا علل ملف الصو ا

الم ية» ،أ يل لر»القدا الع ي» أن االجتماس بين ئيا جبهة البولييا يو والوزي الصهيوني في
وز الليمود المدعو أيو الق ا ،يعتب لقا تخبيعيا و»صهيوتخ يبيا».
وأ اف

أن هذا اللقا ي اد منه ابتزاز المنخقة ممل واللع

االيتعما القديمة والصهيونية اإل هابية و يثة االيتعما .

ووذ

مجموعة العمل «أن العدو الصهيوني باعتبا ه ميانا ي خانيا يلع

الودودية والخائفية والع قية… لصناعة بؤ الخ ا
ودع

علل خيو الفو ل ،خدمة لمشا يل

والتخ ي

المجموعة الدولة الم ية بمل ميتوياتها لل

علل ملفا

المنخقة

في المنخقة بأكملها».

و ف «الوقف الفو ي والوازم لكل أشمال

التخبيل ال يمية وغي ال يمية ميفما مان  ،وتفعيل مقت ح قانون تج يم التخبيل في الب لمان ،وهو
التخبيل الذي يقوم به البع
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 .51القناة اإلسرائيلية الثانية :ترامب اتهم عباس بخداعه في واشنطن
امي ويد  :نقل

القناف الثانية عن مصد أمي مي وصفته بالمخلل علل لقا ال ئيا األمي مي،

دونالد ت ام  ،وال ئيا الفليخيني ،مومود عباا ،في بي

ص

لوم قبل أيبوس قوله ن اال ئيا ت ام

في وجه ال ئيا الفليخيني وقال له نه خدعه في واشنخنا.
القناف ،زعم ت ام

وبوي

أن عباا خدعه في واشنخن وقال له اتودث

اإلي ائيليين أثبتوا لي بشمل الشخصي أنك تياهم في التو ي
وقال المصد للقناف الثانية ن اللقا في بي

دهما.

عن اليالم لك

لوم ايتم بأجوا مشوونة ،في وين قال

مصاد

وجيدا.
عمليا ً
فليخينية نه ال علم لهم عن مثل هذا األم  ،وأن اللقا بين ت ام وأبو مازن مان ً
بعد أن ألقل
وزعم القناف أن التقا ي الوا دف عن توت األجوا خالل اللقا في بي لوم جا
خخابه أمام ويائل اإلعالم ،وأنه ألمح في خخابه لل أن األجوا خالل اللقا لم تكن علل

ت ام

خي ما ي ام.
وايتند

القناف لل شا ف ال ئيا األمي مي ،دونالد ت ام  ،خالل خخابه بعد اللقا لل مخصصا

أي ف الشهدا واألي ى التي تدفعها اليلخة الفليخينية .وقال ت ام
اإل ها

في خخابه اال يممن موا ة

في مجتمل يبا ك منفذي العمليا  ،وبعدها توصل عائالتهم علل مخصصا

أن ج يئين ونيتنم مل هجوما.

مالية علينا

عرب 2017/5/28 ،48

 .51هيومن رايتس ووتش 90 :ألف فلسطيني بالقدس يسكنون في منازل "غير مرخصة"
القدا -ا مومد ابو خ ي  :قال

منةمة اهيومن ايتا ووتعا المعنية بوقوق اإلنيان ،في تق ي

أصد ته وول هدم منازل الفليخينيين في القدا الموتلة ،ا ن  90ألف فليخيني في القدا الش قية

ييمنون في منازل بدون ت اخيف ،وي ف االوتالل منوهم تصا يح للبنا  ،ولم نيخصف لهم يوى
لبنا المياكن الفليخينية ،بينما خصص في المقابل  %35من أ ا ي
 %12من مياوة األ
القدا الش قية لبنا ميتوخنا

يهوديةا ،مو وة أن وثائي مخخخا

تيعل ألن يمون الفليخينيون أقلية في المدينة.

وأشا التق ي
قوا

لل أن عمليا

االوتالل هدم

الجا ي.

الهدم أد

لل تش يد  254فليخينياً نصفهم من األخفال تق يباً ،وان

ٍ 9
مبان خالل العام الما ي ،ومازال
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 .52يديعوت أحرونوت :النرويج تحتج على إطلق اسم "دالل المغربي" على مركز نسوي دعمته
تل أبي  :ذم
خلب

أو ونو ا العب ية ،اليوم األود ،أن و از ف الخا جية الن ويجية

صويفة ايديعو

من اليلخة الفليخينية عادف أموال ص ف

علل تأييا م مز نيوي أيا في ق ية ب قة

بمدينة نابلا مؤخ ا بعد أن أخلي عليه ايم ادالل الم يا.
وبوي

الصويفة ،فةن وزي الخا جية الن ويجي بو ج ب اند وفي خخوف غي ميبوقة أبدى غ به

توادانته لو ل شعا
خصص لدعم الم مز.
ونقل

و از ته علل المبنل ،مخالبا ياها بةزالة الشعا

الصويفة عن ب اند قوله اتمجيد الهجما

فو ا تواعادف األموال التي

اإل هابية غي مقبول علل اإلخالق وأنا أدين ما

فعلته اليلخة الفليخينية ،ولن نقبل بأن يتم ايتخدام التمويل الن ويجي لهذا ال

ا .وأشا

لم يتم مشاو ف بالده بااليم الذي ييخلي علل الم مز الذي أنشئ منذ فت ف وجيزف.

فو علمها بذلك غم أن الم مز تم أنشئ عب لجنة االنتخابا

وقال بأن و از ته تو م

الفليخينية ولجنة الم أف التابعة ل مم المتودف التي تدعم مشا مة الفليخينيا

في االنتخابا .

لل أنه

المولية

القدس ،القدس2017/5/28 ،

ترمب :عائد من الشرق األوسط بمئات مليارات الدوالرات
 .53ا

واشنخن :اختتم ال ئيا األم يمي ،دونالد ت م  ،جولة خا جية لل الش ق األويط وأو وبا ايتم
االقتصاد وموا ة اإل ها

تيعة أيام ّمز أب ز مواو ها علل ملفا
بالت يد عن االمماي ا التي وّققها خالل هذه الجولة.
ومت

المليا ا

تم

والناتو ،لييا س فو عودته

في ت يدف علل موقل التواصل االجتماعي اتويت ا ،اعائد للواليا

من الدوال ا

من الش ق األويط مما يعني وةائف وةائف وةائفا.

وي ى الم اقبون ،أن موخة ت م

المتودف بمئا

األولل ،بزيا ته لل اليعودية ،في  20أيا  /مايو الجا ي ،مان

األهم علل الصعيدين الييايي واالقتصادي ويي التقل خاللها بالعاهل اليعودي الملك يلمان بن

عبد العزيز ،وشا ك في اقمة ال يا
اللقا ا

األم يمية اإليالميةا التي نعقد

مل قادف وزعما الدول المشا مة ،وتم خاللها توقيل اتفاقيا

بنوو  460مليا دوال .
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يشا

لل أن وجم التبادل التجا ي بين اليعودية والواليا

المتودف خالل العقد الما ي بلغ أكث

من  2ت يليون يال نوو  587مليا دوال  ،وفقا لومالة األنبا اليعودية.

قدس برس2017/5/28 ،

حجم االنتصار!
 .54تقرير :إضراب األسرى با ازرات السلطة ُت ّ
م ف أخ ى تثب اليلخة الفليخينية أنها ما ن تردخل «ملفراً وخنيراً» وترل يتو ّرول لرل برا از للميراومة
والتفرراو «غي ر المجرردي» .تت ررا ال وايررا الفليررخينية ر ر الفليررخينية ،ومررذلك اإلي ر ائيلية ،وررول
تعليي ،أو نها ،

ا

األير ى الرذي امترد أل عرين يومراً ،فيمرا يوتفرل أهرالي األير ى ،علرل األقرل،

بأن أبنا هم ييفخ ون هذا الشه عند مل م

أعلن األي ى الفليخينيون تعليقهم اإل

ا

.

المفتوح عن الخعام بعد  40يوماً علل بدئه ،في وق

تك ررن في رره تفاص رريل «االتف رراق» تت ررح ،خاص ررة ف رري ة ررل تن رراق

لرم

ال واي ررة اإلير ر ائيلية م ررل الفلي ررخينية

عب الفليخينيون عرن فر وتهم
ال يمية من جهة ،وال واية الفليخينية الداخلية من جهة أخ ى .و ينما ّ
بتعليي اإل ا بعدما أعلن ع و «اللجنة الم مزية لو مة فتح» جمال المويين انتها ه ّ ،ج
المواقل اإلخبا ية اإلي ائيلية بما يشي

لل أن األي ى لم يوققوا أهدافهم من اإل

وما يجعل الصو ف غي وا وة أن األيي م وان الب غوثي ،الذي يفت

عبر زوجترره فرردوى الترري تورردث

ش و اإل

ا

لررل «األخبررا » ر ر أنرره لررم يعّلرري

ا .

ا  ،أعلن ر

أنه يقود اإل

ر ابه ،بررل لديرره ثالثررة شر و فرروق

األيايية ،وهي :أن يعود مل األي ى لل يجونهم وأقيامهم ما قبل اإل
مانا

وملة النقل والقمل األخي ف ،توايجاد

بأال تيتم العقوبا

ا

جا

التي اتخذتها مصلوة اليجون بوي

الم ر ين ،وأن ييررمح لرره باالجتمرراس بقررادف الفصررائل فرري يررجن «هرردا يم» للمشرراو ف ،ثررم يعلررن نهررا

اإل

ا .

را

ولرريا يقافراً لرره ...وفرري ملتررا

رأن مررا ورردي هررو «تعليرري ل
وأفرراد مصرراد فليررخينية م ّ
خلعررة بر ّ
الو ررالتين ج ررا اإلع ررالن عل ررل لي رران وزير ر الش ررؤون المدني ررة ف رري الي ررلخة وي ررين الش رري  ،ال الو م ررة

األي رري ف» .وت رريف المص رراد أن «خ يق ررة خر ر اج المو رروس تؤم ررد أن الي ررلخة التّفر ر
األي ى ،بل عمل

علل وباخه عب ال

ط علل ذوي األي ى وقادف اإل

ا

عل ررل

إلنهائه ،ليا ا.ن،

بل في أكثر مرن م ولرة يرابقة» ،علمراً بأنره ترم اجتمراس فري يرجن عيرقالن لعردد مرن قيرادا

يمح لهم بعدها باالتصال باليلخة.
وهرذا أول

را

جمرراعي ل ير ى الفليررخينيين يفراو

رر ا

األير ى

فيرره عرنهم مرن هررم خرا ج اليررجون ر ر ميررؤولو

اليررلخة ر ر ممررا يعلررن انتهرراؤه مررن الخررا ج أي راً .وهررذا مررا مررا يرراعد وزير األمررن الررداخلي فرري ومومررة
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شرفوية مرل قيرادف األير ى لد ايرة

أي «تفاهمرا
العدو ،جلعاد أ دان ،علل ّ
تصد المشهد ،نافياً وجود ّ
مخ ررالبهم ف رري المي ررتقبل» ،ومعتبر ر اً أن انته ررا اإل ر ر ا ع ررن الخع ررام نصر ر ل رره ولمص ررلوة الي ررجون،
واليب

في ذلك هو ف

التفاو

مل األي ى خوال اإل

أما عرن «اليراعة األخير ف» مرن اإل ر ا  ،فقالر

ا .

القنراف الثانيرة اإلير ائيلية ن دا ف اليرجون لرم توافري

أن الثانيرة هري التري
ال علل مخل وويد هو اليماح بزيا تين خالل مل شه بدالً من واودف ،مب ف ّ
أوقفتها «اللجنة الدولية للصلي األوم » يابقاً بيرب «مشرمال فري التمويرل» ،فيمرا يرتعيد اليرلخة

الفليخينية التكّفل بتمويلها «بتكلفة يتة ماليين دوال أمي مي ينوياً».
ث ذلك ،يمو مصلوة اليجون اإلي ائيلية لقيادف األي ى ،التي اجتمعر

فري عيرقالن ،باالتصرال

هاتفير راً م ررل وي ررين الش رري  ،ال ررذي أك ررد االتف رراق ،وف رري الثاني ررة قبي ررل الفجر ر

أم ررا ت ررم ع ررالن تعلي رري

ص ررويفة «ي ررديعو أو ن ررو » ع ررن مص ررلوة الي ررجون قوله ررا ن

اإل ر ر ا  .تعقيبر راً عل ررل ذل ررك ،نقلر ر
األي ى الفليخينيين مان لديهم أمل في توقيي مخالبهم لع
مخل » .وأ اف « :معةم الم
ومنذ بدايرة اإل ر ا

أي
رها علرل شرعبهم« ،لكرنهم لرم يوققروا ّ
ين لم يعلمروا عرن األهرداف التري يخو رون مرن أجلهرا اإل ر ا ،

لرم تكرن هنراك أي مفاو را

نقل األي ى بين اليجون دون تواصلهم.

مرل قيرادا

اإل ر ا

التري ترم عزلهرا» ،فيمرا ورال

بالكامرل ،ذ شر ح ئريا «هيئرة شرؤون

علل جهة مقابلة ،ال تزال اليلخة مص ّف علل نجاح اإل ر ا
األي ر ر ى والمو ر ر ين» عيير ررل ق اقر ررل أن األي ر ر ى تممن ر روا مر ررن نجر رراز  %80مر ررن مخر ررالبهم اإلنير ررانية
توررول جررذ ي علررل صررعيد الويرراف اإلنيررانية

مبينراً أن هررذا «اإلنجرراز الررذي وققرره اإل ر ا
والمعيشرريةّ ،
والمعيشية ل ي ى ،ويممن أن يبنل عليه ميتقبالً علل قاعدف وماية وقوق األي ى وم امتهم».
وبالمقا نررة بررين مررا قدمرره ق اقررل فرري مررؤتم ه الصرروافي ،ومررا فعرره األي ر ى فرري

ر ابهم ،فررةن األي ر ى

تممنوا فعلياً من توقيي  %80من مخالبهم ،مل أن جز اً منها جا بصي ة الوعرود والبوري الميرتقبلي

في التفاصيل .مذلك نش ّمل لجنرة ب ئايرة األيري مر يم يرونا ن ّقري لرل ع رو فري «اللجنرة الم مزيرة
لفتح» قبل أيام من أجل بوي بقية المخال  ،خاصة وقف االعتقال اإلدا ي.
بررين هررذه ال وايررا  ،تنةهر م اجعررة للةر وف الترري مر ّ بهررا ر ا األير ى أوالً أنرره مرران يفتقررد الررزخم
الفصائلي والشعبي ،فري مقابرل أن دا ف اليرجون ،التري أد مر هرذا ميربقاً ،لرم ت ً
رول اهتمامراً ل ر ا

عل ررل قمع رره مبمر ر اً .م ررذلك ف ررةن المتع ررا ف علي رره أن

بخ ررالف م ررا م رران األمر ر علي رره ي ررابقاً ،ب ررل عملر ر
المفاو ا بين قرادف اإل ر ا توادا ا اليرجون تبردأ مرن األيربوس الثراني أو الثالري ل
النة عن النتائج ،وهذا األم لم يودي في «
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فرري المقابررل ،مان ر

مفاو ررا

اليجون ،علماً بأنها مان

بررين اليررلخة الفليررخينية واالوررتالل ترردو وررول اإل ر ا

مررن خررا ج

من األياا ال تمثل األي ى الذين اشت خوا أن يمون الب غروثي علرل أا
جمرراس فتورراوي داخررل اليررجون للرردخول فرري

ويعررزى اليررب
المفاو ررين عررنهم .ن
اإل ا  ،ومان أي ى «فتح» منقيمين علل أنفيهم ،بل تي ّ مصاد بأن قيادا في الو مة داخل
بتجن االنخ ا فري اإل ر ا «خوفراً مرن تعراةم دو
اليجون تلّق تعليما من «اللجنة الم مزية» ّ
الب غوثي».
يب

فرري ذلررك لررل غيررا

عليه دا ف اليجون ،هو االيتفادف من والة االنقيرام برين و متري «فرتح» و«ومراا»

آخ بن

داخ ررل الي ررجون ،م ررا ن ررتج منه ررا وال ررة

ررعف وتفم ررك و مر ر

اإل ر ر ا

مش ررا مة ا.الف م ررن أير ر ى

«وماا» فيه.

فرري غ ررون ذلررك ،أى المعلرري العيررم ي فرري صررويفة «هررت تا» ،عرراموا ه ئيررل ،أن نهررا

را

األير ى أدى لررل «تررنّفا الصررعدا فرري المؤييررة األمنيررة اإلير ائيلية ،ألنرره مررل بدايررة م رران ،هنرراك
ممانية أن تؤدي وفاف أود الم ين لل غليان الشا س الفليخيني» .أما علرل ميرتوى النترائج ،فر أى
أن الفجرروف بررين التفيرري ا

المتناق ررة للجررانبين الفليررخيني واإلي ر ائيلي «أم ر مفهرروم» فاإلي ر ائيلي ال

ي يد االعت اف بأنره أجر ى مفاو را

مرل قيرادف الم ر ين ،وفري النتيجرة تصرديقه علرل تقرديم تنرازال

معينة ر خاصة مل تنافا وز ا الومومة علل خالق تص يوا

م خ

هجومية

لل ةها مل تنازل ي ائيلي ،مهما مان هامشياً ،مةنجاز.

غرم النفري اإلير ائيلي ،يؤمرد ه ئيرل أنرره جر

مذلك أكد أنه ج
بهدف نها اإل

قبل أيبوعين لقا ا

ا  .ولف

موادثرا

د األي ى ر والفليرخيني

غير مباشر ف ،علرل األقررل مرل قيرادف األير ى،

بين أجهرزف األمرن الفليرخينية وجهراز «الشراباك» اإلير ائيلي

لل أن «الميألة الوادف بالنيربة لرل األير ى هري عرادف زيرا ف العرائال

لرل مررا مانر عليرره مر تين شرره ياً» .أمررا عررن بقيررة المخالر  ،ف ر«قيررادف األير ى تعر ف أنرره فرري األجروا
الوالية لن تيمح الومومة أو يلخة اليجون بايتئناف الد اية الجامعية».
مررل ذلررك ،أو ررح المعلرري العيررم ي أن اإل ر ا

«وجعران

أنهررل مشررملة واورردف بالنيرربة لررل ير ائيل ،فيمررا بقرري

ررافيان :األول ممانيررة نشررو موجررة جديرردف مرن عمليررا

الخعررن والرردها خررالل م رران،

ليره التق ير الشره ي ل مرم

والثاني يتصل بتعمي مشملة البنل التوتية في قخاس غزف» ،وهو ما أشرا
المتورردف ،الررذي ور سرذ مجلررا األمررن مررن أنرره فرري وررال لررم تررتم خخروا فو يررة مررن أجررل تهدئررة النفرروا،

يممن ل زمة أن تخ ج عن الييخ ف وأن تقود لل نتائج مدم ف ل ي ائيليين والفليخينيين.
ف رري الوقر ر
اإل ر ر ا

نفي رره ،أى معل رري آخر ر ف رري «ه ررت تا» ،ج رراكي خ ررو ي ،أن النتيج ررة الت رري انته ررل ليه ررا

تؤشر ر عل ررل «انتص ررا األير ر ى بالنق ررا  ...خاص ررة أنه ررم نجور روا عملير راً ف رري م ررال ج رردول
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األعمال ،مما أن المةاه ا
الج رريع أةهر ر
المة رراه ا

الشرعبية الفليرخينية التري شرمل

والنشراخا

أن ق ررية األير ر ى توج ررد ف رري قلر ر

صرعبة مرل قروا

مواجهرا

اإلجم رراس الفلي ررخيني» .وم ررن ب ررين م ررا أو رروته

أن رره ال يمم ررن تجاه ررل ممان ررة األير ر ى ،وف رري مق رردمتهم الب غ رروثي .فملم ررا تق رردم اإل ر ر ا ،

«ييخ أكث علل جدول أعمال الجمهرو الفليرخيني ...وترل زيرا ف الر ئيا األمي مري دونالرد ت امر ،
لل بي

لوم ،لم تنجح في زالة المو وس من العناوين».

األخبار ،بيروت2017/5/29 ،

 .55بين الحرب على غزة واضراب األسرى
ما أق

د .فايز أبو شمالة

اليوم من البا وة ،فقد صمد األي ى الفليخينيون في

ابهم المفتوح عن الخعام لمدف 41

يوما ،بشمل لم يتوقعه العدو اإلي ائيلي نفيه ،و غم قصف الجوس ،وتدمي خاليا الجيد ،ال أن
ً
األي ى فاجؤوا جالدهم بونمتهم ،وقد تهم علل التنةيم ،وايتعدادهم للت وية ،تماماً مما صمد
غزف ينة  ،2014في وجه الجيع الصهيوني لمدف  51يوماً ،ما ا خاللها العدو اإلي ائيلي مل

أشمال التدمي  ،والقتل وقصف الخائ ا

تواخالق القذائف علل المدنيين بشمل هابي.

قايما مشت ًما بين
لم يمن صمود اإلنيان الفليخيني وااليتعداد للت وية
ً
اليجون اإلي ائيلية والو اإل هابية علل قخاس غزف ،بل مان القايم المشت ك هو:

ا

األي ى في

1ر تخاذل اليلخة عن نص ف غزف في و ها تماماً مما تم خذالن األي ى في مع متهم ،ويي لم ييمح
في عدوان  2014للمواخن الفليخيني في ال فة ال ية بالخ وج لل الشوا س االلتفافية ومقا عة

الميتوخنين ،وهذا ما ودي في مع مة
توول الت امن الشعبي لل مواجها

ا

ت ك ويابا

2ر مشا مة القيادف الفليخينية في مفاو ا
ومشا مة القيادف نفيها في مفاو ا

األي ى ينة  ،2017ويي وال
االوتالل اإلي ائيلي.

األجهزف األمنية دون

اللوةة األخي ف إلنها العدوان علل غزف ينة ،2014

اللوةة األخي ف إلنها مع مة األمعا الخاوية ،في عمل

ييايي ال هدف منه ال نها المعا ك دون االهتمام بالنتائج ،ودون اليماح للمقاومين بقخف ثما
الصمود والمواجهة ،الذي ييشي وتماً لل عجز القيادف ،وتخاذلها.
ومهما مان

النتائج غام ة أو متشابهة بين مع مة غزف ومع مة األمعا الخاوية خلف األيوا  ،ال

أن الذي انتص في الوالتين هو اإلنيان الفليخيني الذي أثب
الخاقا

أنه صاو

القاد ف علل ت يي معادلة االيتالم ،والهزيمة ،وتودي جب و العدو.
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ن الذي انتص في مع مة األي ى هم األي ى أنفيهم ،وال ف ل ألي جهة ييايية فليخينية
عليهم ،وال قيمة ألي وديي عن تدخل ئيا اليلخة مومود عباا لدى الميتويا

ألن المعلوما
الييايي ب

المه ة من خلف األيوا تفيد بأن جهاز المخاب ا

و ف االيتجابة لكثي من مخال

مباش ف بين قادف اإل

ا

اإلي ائيلية قد أوصل الميتوى

األي ى قبل فقدان البوصلة ،لذلك ج ى التفاو

وعلل أيهم األيي م وان الب غوثي ،وجهاز األمن اإلي ائيلي ومصلوة

اليجون لمدف عش ين ياعة ،توصل خاللها الخ فان لل االتفاق الذي عاه الصلي
اعت

الييايية ،وذلك

عليه وزي الو

ليب مان ،خشية أن يشجل ذلك علل أيلو

عنادها ،فمان التوافي أن يتم التفاهم من خالل تدخل ئيا اليلخة.

األوم  ،والذي

لي ذ اس ي ائيل ،ومي

ولو مان ل ئيا اليلخة هذه القوف في التأثي علل الق ا اإلي ائيلي ،فلماذا تأخ ال ئيا في التدخل

لمدف  41يوماً ،ت ك خاللها األي ى يموتون جوعاً خلف الق بان؟

ن مل مواولة إلفياد مذاق النص  ،ونيبه لل مومود عباا فيه ايتخفاف بأكث من  41يوماً من
المعاناف التي ال يقوى عليها مومود عباا ومل أع ا اللجنة الم مزية الذين مبوا الموجة ،وأعلنوا
عن ان مام األيي م يم يونا لل ع وية لجنتهم ،في خخوف خبيثة تهدف لل مو

اإل

ا  ،والتوايل علل ال

موجة

الجماهي ي ،فاأليي م يم يونا في غنل عن التك يم ال مزي،

وهو يع ف أن ع ويته في اللجنة الم مزية لن ت يف له تك يماً بعد  34عاماً خلف األيوا  ،تخل

عنه القيادف بوقاوة منقخعة النةي  ،وما قيمة الموقل الذي ييش له م يم يونا من ويي الشمل ،وهو

يع ف أنه لن يؤث في الق ا الييايي الفليخيني تماماً مثله مثل م وان الب غوثي ع و اللجنة
عن التأثي في الق ا الييايي.

الم مزية ال ائ

ومما و ف بع

الخبثا علل التقليل من صمود المقاومة وانتصا غزف ينة  ،2014ييو ف

الخبثا أنفيهم بعد يومين علل التقليل من قيمة صمود األي ى ،وااليتخفاف بانتصا
علل جب و

اليجان ،يتخ ج هذه األصوا

لتو

علل من قاد اإل

الذين تيببوا في دما وياف األي ى ،وتدمي أجيادهم ،في خخوا
لل نزس وح المقاومة من تفمي اإلنيان الفليخيني.

التاريخ :اإلثنين 2017/5/29

العدد4303 :

ادف األيي

ا  ،وعلل األشخاف

عالمية مد وية ال تهدف ال
فلسطين أون الين2017/5/28 ،

ص

35

 .56صفقة القرن واستخدام اإلرهاب للقضاء على األمة
عبد هللا األشعل
أن ينعقد في واشنخن مؤتم

في تموز /يوليو القادم ،من المق

المالمح النهائية لصفقة الق ن مما يماها ت ام

قليمي و ما دولي للكشف عن

في

واليييي ،والتي بدأ العمل من أجلها منذ ينوا

تهيئة األو اس إلتمامها.

ونون نعتقد أن الزيا ف الوداعية لل ئيا بوع لل ي ائيل في يل  ،2008قبيل مو قة غزف تواعالنه
في الكنيي

م

أن ي ائيل دولة يهودية خالصة ،مان تأكيدا لقمة العقبة في عام  2003التل

شا ون و وع وعباا والملك األ دني ،عبد هللا ،والتي أفصح فيها شا ون عن الدولة اليهودية ،ثم

قمة ش م الشي في أواخ مانون الثاني /يناي  2009التي تأكد فيها هذا المش وس.
مالمح صفقة الق ن يمشف النقا
وغي ه ،بقمل الثو ا

عنها بعد أن قام داعع بدو ه ،وقام

الع ية التي مان

أخ اف أخ ى في الخليج

أكب تهديد للصفقة ،ومذلك يا ع

دول

ي ائيل وبع

الخليج لل و ل مخخط دقيي لكل من مص وليبيا واليمن ويو يا والع اق ولبنان ،بويي تعلن

صفقة الق ن ،وقد تم تف يغ األمة الع ية واإليالمية من هويتها وشاس مصخلح اإل ها
وهو ملمة الي التي اجتمل عليها ومام الع

تداوله في لقا ال يا

بين ت ام

و

والميلمين ،لكي يق وا علل هذه األمة ،وهو ما تم

الذي مز مهمته في قامة ي ائيل الكب ى ،و ين الومام الع

والميلمين الذين أعانوه علل ذلك تو
هذا اللقا ياهم

اإليالمي،

يتا وودف األمة

في صناعة اإل ها

د اإل ها  ،غم أن مل األخ اف التي

وايتخدامه أداف في يياياتها الخا جية ،ولكنها تدلا

علل العالم بهذا التوالف العالمي لممافوة اإل ها .

والوي ،أن صفقة الق ن هي العتبة األخي ف لقيام ي ائيل الكب ى ،ولكن هذا المخخط بدأ عام 1997

بتدشين المش وس الصهيوني ثم االتفاق الي ي بين ب يخانيا وف نيا في  19أيا  /مايو 1916

المع وف باتفاق يايما بيمو ،وأهم آثا ه هو التمهيد بتص يح بلفو في الثاني من تش ين الثاني/

نوفمب  ،1917ويي تم مئة عام في تش ين الثاني /نوفمب القادم علل هذا التص يح الذي أق
بالتزام ب يخانيا بةنشا وخن قومي لليهود في فليخين ،وهي الذم ى التي أعلن

ئيية وز ا

ب يخانيا أنها تعتز بها و دو ب يخانيا في المش وس الصهيوني .ولكن ب يخانيا لم تتوقل أبدا أن

الومام الذين نصبتهم في الع وع الع ية يوف يتولون أخخ م اول المهمة بل ويت ومون علل
ه تزل و لفو  ،ويميلون اللعنا

لصالح الدين األيو ي وخا ق بن زياد الذين أصبووا عند هؤال

مصد ا للتخ ف واإل ها  ،بل أتوقل أن يوتفل أخ اف لقا ال يا

الكعبة وتل يعاهدوا هللا علل فنا اإليالم والميلمين.
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ملمح صفقة القرن التي يتوقع أن يكشف النقاب عنها في مؤتمر واشنطن ستة:
األول ،هو تخبيي المباد ف اليعودية لليالم مل ي ائيل بخ يقة عميية ،أي االعت اف بةي ائيل

وخداس الشعو الع ية بأن هذا االعت اف هو ثمن م اعاف ي ائيل لوقوق الفليخينيين .وبالفعل بدأ

ي ائيل وفي هذ المخخط تتودي صوفها عن قبولها لدولة فليخينية ،لكن خا ج فليخين .و ذلك

تتممن ي ائيل من ويا مخالبها في المدينة المنو ف ،وتصبح اليعودية مق األماكن المقدية مو ل
تياؤل من الميلمين ،خاصة ذا ت من

الصفقة بالتأكيد عالن القدا عاصمة إلي ائيل وهدم

الميجد األقصل الذي مان الملك فيصل يتمنل أن يصلل فيه.

الثاني ،تصفية الق ية الفليخينية ،تواخالق االيتيخان في فليخين ،و م الميتوخنا

الكب ى ،وخ د الجيو الع ية في هذا الكيان لل مص واأل دن ،مما أشا
و ذلك يمون أبو مازن هو آخ

الثالي ،الق ا علل المقاومة

لل ي ائيل

المصاد اإلي ائيلية،

مز فليخيني قبل زوال فليخين تماما ،مثلما ودي في األندلا.
د ي ائيل ،وهي وماا ووز هللا ،وتقليم أةاف

ي ان في اليمن

ويو يا والع اق ،وتقييم ليبيا واليمن ويو يا والع اق ولبنان ،و ما في م ولة الوقة مص

واليعودية.

ال ابل ،هو ايتخدام الوشد العيم ي الع ي واإليالمي لتقييم الع اق ويو يا وخ د ي ان ،ولذلك
تودي ميينج عن الو

الع

العالمية الثالثة التي تبدأ ب

وتل ال تبقل ال ي ائيل.

ي ائيل إلي ان وقتل أكب عدد من

الخاما ،قامة دولة م دية وتنفيذ خ يخة ي ائيل بفتح الودود بين الع اق ويو يا ،بويي يختفي ايم
الع اق ويو يا وتتوول لل ميانا

خائفية ،ومذلك تقييم يو يا أو التأكيد علل التقييم الفعلي الذي

أنجزه اإليالميون الذين أيهموا يهاما مبي ا في تدمي الهوية الع ية واإليالمية تو

شعا دعم

اإليالمية تو

شعا

الثو ف اليو ية ،بعد أن تم خلط األو اق في يو يا والع اق ،توانشا المنةما
نص ف اإليالم والميلمين .وقد يمون لت ميا موقف مختلف في ميألة األك اد ،ولكن المخخط هو
نشا الدولة الك دية القومية إل عاف ي ان وت ميا و مان التناو داخل هذه الوودا .

اليادا ،الق ا علل قوف مص بعد نزس هويتها الع ية واإليالمية ،وتوملها جانبا من أعبا

الصفقة ثم عالن ي ائيل اليهودية الكب ى ويط الخ ائ
تلك أهم المالمح التي ايتق أتها من مجمل التص يوا

وأن يمون الومام الع

الصهيوني.
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هابية ،غم أن اإل ها

وال أةن ذلك بعد عالن وماا ووز هللا تواي ان منةما
الذي أدى لل مل الفصول التي نهش في الجيد الع ي.

الصهيوني هو

وأعتقد أن وييا والصين والهند يوف تدعل لل وليمة واشنخن التي يتم فيها اقتيام الجيد الع ي
واإليالمي ،ومذلك ال نائم التي تيلمها الومام الع
بد أن نهنئ ت ام

المنتص ون علل أمتهم .وفي تلك اللوةة ال

ومل ال اولين في هذه القبيلة الذين تممنوا من الجيد الع ي بعد أن وثق

المنخقة في أن ومامها ييتويل أن يبيعوا ع و تهم توايالمهم.

شعو

موقع "عربي 2017/5/28 ،"21

 .57عالم بل سيسي
وائل قنديل

انف د بنفيك قليالً ،وايألها :ميف مان العالم قبل ةهو عبد الفتاح اليييي ،علل مي ٍح موموالً في
صندوق فاخ  ،ممتو عليه اصنل في ي ائيل بتكنولوجيا أمي مية و تمويل يعودي ما اتيا؟
اويبها علل مل الميتويا  ،أمنياً واقتصادياً توانيانياً ،دعك من اليياية ا.ن .هل ماناداععا بهذا

الوجم المخيف؟ هل مان الشا س بهذا ال ع والتووع؟ هل مان اإلنيان بهذه البالدف في اإلوياا،
ٍ
وخي ٍة مل الوي والعدل والك امة ،خوفاً
التي تجعله يصفي للةلم وللقمل ول هانة ،ويتعاخل بنذالة ّ
من عقا  ،أو خمعاً في ممافأف من الةالم ،مما ت ى وولك وتيمل هذه األيام؟ اويبها في مص ،
وفي الدول الع ية ،وا عاً أمامك مؤش الوالة اإلنيانية ،في البداية ،يتكتشف عديداً من عالما

االنهيا الشامل في منةومة العالقا
والوخن نفيه ،يتجد أن الشع

بين المواخن وجا ه ،أو زميله ،أو وتل أخيه ،و ين المواخن

الع ي دخل في أتون والة اغت ا ٍ م عبة ،بالمفهوم الوجودي ،يوا

مان في وخنه ،أو اوالً عنه جبا ياً .أنة  ،مثالً ،توول

مخا ا

الع

والعالم من أماكن للبهجة

والدهشة لل أكمنة خخ  ،ال يعلم القادم ليها ن مان ييم ّ م و الك ام ،أم ييجد من يعتب ه صيداً
ثميناً ،لاليتثما في يوق الو علل اإل ها  .ثم انة وولك م ف أخ ى ،ها هي االبيواا
مجدداً ،بامتداد خا خة الوخن الع ي ،وتخو الميألة من خالفا ٍ بين
واداوا وال ب ا ا اشتعل
ّ
األنةمة لل ما ينذ بتوولها لل اشتباك شعو ي ممجوج ،في ةل التو ي المتواصل علل مدا
عالمية ،ع ية ،تعتب أن ما بينها و ين أفيخاي أد عي ،من

األ ل وعش ين ياعة ،من مناب
ٍ
أقدا مما بينها و ين الشقيي الع ي من وابط دم ودين ول ة وثقافة .وهذا مله منبته ما
ا تباخا  ،ن
ج ى ويج ي علل ميتوى الداخل المص ي ،ويي مل ما يصد عن عبد الفتاح اليييي ونةامه من
بوعي ،إل ام و ائي
أقوال أو أفعال أو ق ا ا ٍ وتش يعا  ،يبدو مثل ب اميل من المازو نتلقل،
ٍ
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الفتنة الخائفية ،بين ميلمين ومييويين ،وتأجيج الجويم المجتمعي الذي افتتوه اليييي في 2013

بمو قتي ابعة العدوية والنه ة ،وما جا بعدهما من و ائي نف فيها فايدون وأش ا من النخبة
الييايية والثقافية .هذه المأياف من الت يي
جعل

األ

الكامل العتبا ا

ال وابط األي ية ،واإلنيانية ،التي

يبلغ عن أخيه ،والجا ي قف في هييتي يا ،بينما جنازف جا ه تم أمامه ،والموةف

وتتمدد ا.ن ،ليتم تعميم الوالة المص ية
يفت ا زميله ،ويشي به ،تزلفاً للمدي  ،ي اد لها أن تتيل
ّ
نموذجاً واكماً للعالقا الع ية -الع ية ،وما ن اه من جنو ٍن في دا ف الخالف الخليجي -الخليجي
الذي تيعل األخ اف ذاتها التي أو ق

مص  ،لتوويله لل جويم

الش
هذه األيام ،هو ميتص
ّ
قليمي ميتع  .و ٌّي بمل نيان ع ي ،في هذه األيام المبا مة ،أن يصوم قليالً عن الصياح
الهيتي ي بشعا ا الوخنية الزائفة ،وأوهام ال يادف ،في ٍ
يجدد
وخن صا مله تابعاً منقاداً ،ويواول أن ّ
نيانيته ،ويمون مل العدل والوي ،مل اإلنيان .وقبل ذلك أدعوه ،م ف أخ ى ،لكي يقا ن بين خا خة

المنخقة قبل ي

ينوا  ،مل بزوا فج ال يل الع ي ،والكابوا اإلقليمي الذي يواص الجميل

ا.ن ،لي ى ميف أن العالم مان أكث نياني ًة ويالم ًة نفيية وين مان هناك اوت ام لوي الشعو في
الولم بالت يي  ..أما وقد تكأكأ ال باس واليباس علل م وج ال يل ،فقد نش الو يي ..جا
اليييي فانتعع اداععا ،فايتأيد الووثي فايتق األيد .وهمذا م

متوالية االنقال

علل أجمل

ا وأوهن أمنا .الذين ييتثم ون في الخ ا

أقل تو
من أنجزه الع في العام  ،2011فصا العالم ّ
ويبددون موا د الشعو وخاقاتها،
األممي الشامل ،وينفقون ،بيخا  ،علل المقتلة الدائ ف في مص ّ ،
في اإلنفاق علل مش وس عبد الفتاح اليييي ،يبدون ومأنهم يلبون دعوف يهود با اك ،أكث مج مي
د الع

 ،وين قال في مقابلة مل ف يد زم يا ،علل  CNNعق

الو الصهاينة ش اي ًة
اليييي مباش ف اأعتقد أن العالم بأي ه يج
ولن يياعده ذلك ،ولكن اليييي والقيادا

ج ى انتخا

انقال

أن يدعم اليييي ،ما ذا دعمناه نون فيوف نو جه،

الليب الية ،مثل الب ادعي ،ييتوقون دعم العالم الو  ،لقد

مومد م يي بنزاهة نيبيا ،ولكنه ايتخدم األدوا

من أجل توويل االنتخابا

الديمق اخية لل نةام شمولي متشدد ييتند لل الش يعة اإليالمية ،وقد ف ه شعبها .م ف أخ ى،
ًّ
ومم مي ك ،وجدد نيانيتك ،وقا ن بين شمل العالم ،قبل عبد الفتاح اليييي وبعده.
العربي الجديد ،لندن2017/5/29 ،
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 .58االحتلل يكلف إسرائيل عشرات مليارات الشواكل
م م تكلفنا عش ا

ينوا

مامون – تيلم ياهف

االوتالل في المناخي؟ بزعم م مز أدفا فان شا ف الثمن أعلل بمثي مما

يعتقده األخ ون وقد بلغ أكث من  55مليا شيمل بين ينوا

 1988و.2015

بوي خاف أج اه الم مز ،وقل عليه د .شلومو يبي يمي والموامية نوغا دغان بوزاغلو ،يفوف

ثمن االوتالل .فقد فوف الباوثان ووجدا بان عدم المياواف االقتصادية – االجتماعية ينبل ،بقد
مبي  ،من وقيقة أن الومال

الوقيقة ،فان المال الكثي

العيم ية ملف

ي ائيل ماال خائال ومي

هذه

بالنمو .وبيب

الذي يتوجه لل جهاز األمن مان يممنه أن يصل لل الخدما

االجتماعية وبالتوازي ينتهي ال

الذي يلوي بالنمو والذي توقي بفعل خيا ف اقتصادية وايعة

للناتج المولي الخام في االقتصاد.
همذا ،مثال ،مي

االنتفا ة الثانية ،بزعم الباوثين ،بشمل مبي باليياوة الوافدف ،ويجل انخفا

مايح لل ما دون مليون شخف ،بعد أن مان المعخل تجاوز  2.5مليون .وبعد يبل ينوا
في العام  ،2010عاد

المعخيا

فقط،

لل يابي عهدها.

وزعم في البوي أن الناتج المولي الخام للف د في ي ائيل مان مشابها جدا للمتويط في دول منةمة

التعاون االقتصادي والتنمية الر  OECDفي منتصف التيعينيا  ،ولكن االنتفا ة أد
الناتج المولي الخام للف د في ي ائيل وباقي دول الر  OECDاه
ووي

البوي ،ففي نهاية التيعينيا

بل

ا إلي ائيل.

لل بخا

ميزانية الدولة  49 – 46في المئة من الناتج المولي

الخام مقابل  35في المئة اليوم .والمعنل ،بزعم الم مز ،هو وقيقة أن االيتثما االجتماعي إلي ائيل
متدن جدا.

و زعم باوثي م مز أدفا فان الزيادا
افا

تتجاوز الميزانية العادية بل

النشا األمني

لميزانية الدفاس بين أعوام  1988و 2015بيب

 55.6مليا شيمل .و زعمهم ،فان اقيما مبي ا من مقد ا

و از ف األمن الداخلي وجه لصيانة االوتاللا.

وأدى هذا علل مدى الينين أي ا لل تقليف المخصصا

تقلف بين ينوا

بويي أن مخصف

 2001و 2004بر  700شيمل وعدد متلقي بدل البخالة انخف

مان الدخل

من  227ألف في

العام  2002لل  156ألف في العام .2008

ويقول د .يبي يمي ن االكثي من اإلي ائيليين يتعاملون مل االوتالل والمقاومة الفليخينية مقصة

أمنية أو ييايية خا جة عن القصة االجتماعية – االقتصادية .هذا خخأ .فصيانة االوتالل هي
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عمل باهظ الثمن جدا ،يما بالنمو االقتصادي ،بقد ف الدولة علل االيتثما في بلدا
فل ميتوى المعيشة العاما.

المويط وفي

يديعوت2017/5/28 ،

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/5/28 ،
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