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 عباس وترامب يؤكدان التزامهما بالعمل للتوصل إلى صفقة سالم تاريخية .1
 األارسكري الررييس ، أنجروسس كرر  ،واشرننم، نقرال  عرم اراسر فا فري 4/5/2017 ،الحياة، لندننشررت 

نييم واإلسررايي ييم، ادردًا  لرالل اسرلقدال  دونالد ترااب أع م أارس اننرالع عم يرل ال رال  بريم ال   رني
احمود عداس، ت اؤال  بالوصول إلى ات اع بيم الجرانديم، اشريرا  إلرى أن  ر ا  ال  نل ال   نينيل رييس

  الفدف "قد ال ًكون صعدا  اث ما يلصور الدعض".
. وقرررال وفررري لقايفمرررا األول فررري الديرررق األبررريض، اسرررلقدل تراارررب الررررييس ال   رررنيني أ ثرررر ارررم سررراعل

ترااب: "بعد اتصاالت اع الجانديم اإلسرايي ي وال   نيني سنددأ اليو  العم يل، وسننجح فري اللوصرل 
إلررى ات رراع سررال  برريم ال   ررنينييم واإلسرررايي ييم". ولمررح ترااررب إلررى زسررارن ألررر  لعدرراس إلررى واشررننم 

األانيرل بريم اإلسررايي ييم ع رى الشررا ل  عدراسوركز ترااب في ترحيد  ب الحقا  في إطار جفود ال ال .
 وال ررر نل ال   رررنينيل ارررم جفرررل، ولررريم ال ررر نل ال   رررنينيل وواشرررننم ارررم جفرررل ألرررر . وقرررال: "إنفررر 
 ًعم رررون فررري شررركل جيرررد جيررردا ، ونحرررم سنواصرررل بنرررال شررررا لنا ارررع قررروات األارررم ال   رررنينيل لمواجفرررل
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"ال سرررال  إلا لررر  يلوقررر   اإلر ررراه و زسملررر ". ورلرررم تراارررب عم يرررل ال رررال  بفزسمرررل "داعررر "، وأ رررد أنررر 
 اللحرسض ع ى العن  والكرا يل".

وأ د عداس أن  ناك "فرصل كديرن ل  ال ، وأتن ع ل عمل اع ترااب للحقيق ص قل ال ال  اللارسخيرل"، 
واعلدررر أن "حررل الرردولليم ًعنرري تحقيررق ادررادرن ال ررال  العرليررل دفعررل قوسررل"، اعلدرررا  أن "ال ررال  سرريليح 

بررر"االعلراف  "إسررراييل"وطالررب عدرراس  ااررل عالقررات طديعيررل اررع الرردول العرليررل".ال رصررل إلسررراييل إلق
ب   ررنيم دولررل كمررا ًعلرررف ال   ررنينيون بحسررراييل، وحرران الوقررق ألن تنفرري إسررراييل احلاللفررا الشررعب 
ال   رنيني وأرايري "، وأبرد  ت راؤال  فري إًجراد ح ررول لقلراًا الحرل النفرايي، بينفرا األسرر  والالج ررون. 

وعاصرررملفا القررردس  1967: "ليارنرررا االسرررلراتيجي حرررل الررردولليم، دولرررل ف  رررنينيل ع رررى حررردود وأيررراف
  الشرقيل، إلى جانب دولل إسراييل، تعي  بأام وسال ".

عدراس  يمريي ال ، أنواشننم، ام 3/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأيافق 
يررورن بردل  ع رى اوشردد وصرل إلرى صر قل سرال  تارسخيرل.اللزاافمرا بالعمرل ارم أجرل الل اوترااب أ رد

 عم يل تؤدي إلى سال  حقيقي بيم ال   نينييم واإلسرايي ييم.
أننرررا نرلرري أط النرررا وأح ادنررا وأوالدنرررا ع ررى سقافررل ال رررال ، ون ررعى ليعيشررروا بررأام وحرسرررل " عدرراس وأ ررد 

 ."اإلسرايي يون  األط الوسال  اثل باقي أط ال العال ، بمم فيف  
 

 لقضاء على العنف واإلرهابلال بد من إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحرير األسرى  :أبو ردينة .2
 دل القدسي: قال نديل أبو ردينل، الناطق باس  الرياسرل ال   رنينيل إنر  "إلا كانرق  - را  هللا، واشننم

نن ق األساسري  رو الدولي جاديم في القلال ع رى العنر  واإلر راه، فرالم الوالًات الملحدن والمجلمع
 القلال ع ى االحلالل، وال بد ام إنفال االحلالل اإلسرايي ي وتحرسر كل األسر ، وال برد ارم الح را 

والقردس الشررقيل  ري عاصرمل  ،1967ع ى الثوابرق الوطنيرل، هو ريأل األرل ال   رنينيل المحل رل عرا  
 الشعب ال   نيني".

 4/5/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 حتاللالن: تصريح نائب الرئيس األمريكي يعكس "االنحياز األمريكي المفتوح لأسعد عبد الرحم .3
اعلدر ف  نينيون أن تصرسح نايرب الررييس األارسكري، ااًرس برنس، عشريل : نادًل سعد الديم - انعم  

ترااب، ال ي أ د في  أن "اللزا  الرييس ترااب بنقل ال  ارن األارسكيل ام "تل أبيب" إلرى  -لقال عداس
 األارسكررري الم لررروا ل ررر نات االحرررلالل"، وفرررق االنحيررراز"، ًعكرررس "، ورلمرررا وشررريكا  دس ارررا زال قايمرررا  القررر

 وقرررال عدرررد العلرررو الم رررلقل فررري ال جنرررل اللن ي ًرررل لمنلمرررل اللحرسرررر ال   رررنينيل أسرررعد عدرررد الررررحمم.
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سحات  الرررحمم، لررر"ال د"، إن تصرررسح بررنس، وقد فررا تصرررسحات ترااررب، تؤكررد بأنرر  "ينرروي االللررزا  بلصررر 
 بخصوص االعلراف بالقدس عاصمل إلسراييل".

ورأ  أن "بنس صفيوني حلى النخرا،، وا لرز  بمرا ترسردط سر نات االحرلالل، حيرت ًعكرس تصررسحات 
ترااررب، ولكنررر ، فررري الوقرررق ن  ررر ، الحم رررا لجفرررل عرررد  دفرررع سررر نات االحرررلالل أي سمرررم اقابرررل "نقرررل 

 ال  ارن".
 4/5/2017 ،الغد، عّمان

 
 خ مفهوم تداول السلطةطلع إلى دستور وطني يرسّ  الحمد هللا: نت .4

د. رااري الحمررد هللا، "نلن رع إلرى دسرلور وطنري قرادر ع ررى  ال   رنيني قرال ريريس الروزرال :وفرا - را  هللا
لررالل ك ملرر  فرري اررؤتمر  ،وقررال الحمررد هللا ترسرريا الم فررو  الحقيقرري للررداول ال رر نل وفصررل ال رر نات".

"إننررا نلن ررع إلررى  ، فرري جااعررل النجرراا بنرراب س،3/5/2017   األرلعررالالدنررال الدسررلوري فرري ف  ررنيم، يررو 
تأسررريس دولرررل ادنيرررل ًك رررل دسرررلور ا أن تعمرررل فيفرررا األحرررزاه ال ياسررريل المخل  رررل ع رررى تحقيرررق برااجفرررا 
االنلخابيل واشروعفا ال ياسي واالجلماعي، دون أي ا اس بوحدن الوطم أو  ي ات  واؤس ات  المدنيل 

لدنى الوطم ال اع ل وت ا   في تكرسس  وسلنا الوطنيل اللي لنالما  ، بل للكون االدادا  والحكوايل القايمل
 حافظ ع يفا وصانفا شعدنا ام احاوالت اللشليق والليا، والمصادرن".

 3/5/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 اديةعباس يجري سلسلة تنقالت في السلطة والهيئات القي :لـ"الرسالة نت" مسؤول في فتح .5
ول فررري حركرررل فرررلح باللرررر ل ال رليرررل المحل رررل أن ريررريس ال رررر نل ؤ  شررر  ا رررر: لررراص -الرسرررالل نرررق

ال   ررررنينيل احمررررود عدرررراس يلجرررر  إلجرررررال س  رررر ل ت ييرررررات واسررررعل فرررري اؤس ررررات ال رررر نل اللن ي ًررررل 
، أن 3/5/2017 ول ال لحرراوي، فرري تصرررسح لرراص لررر"الرسالل نررق"، األرلعررالؤ وأويررح الم رر وال ياسرريل.

وأشررار إلررى أن عدرراس أاررر فرري  اررم الم  ررات تنللررر الرررييس عدرراس فررور عودترر  اررم واشررننم.العديررد 
ال رررابق بلأجيرررل ا ررر  "ت ييررررات فررري اؤس رررات ال ررر نل اللن ي ًرررل وال ياسررريل"، لكنررر  وفرررور عودتررر  ارررم 
واشررننم سرري لح  رر ا الم رر  وسدرردأ بررحجرال س  رر ل ت ييرررات تشررمل العشرررات اررم الشخصرريات الم ررؤوليل 

ولكر أن الل ييرات سلكون ارتدنل ارع نلرايل لقرالط ارع الررييس األارسكري دونالرد تراارب،  في ال  نل.
 ال ي سيحدد اصير المننقل بأ م فا.

 3/5/2017 ،الرسالة، فلسطين
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 التي يمارسها االحتالل  عمليات اإلعدام الميدانيالفلسطينية تدين  الخارجية .6
ول مرن الثانيل لالل عا ، تقلل قروات االحرلالل اإلسررايي ي را  هللا: قالق وزارن الخارجيل ال   نينيل إن  

ن ب ر ات زيير  عنرد حراجز حزارا فري القردس المحل رل، جنرا  ارم جنرود االحرلالل عمر ام ا رل ا لوطنا  
أنرر  ف  ررنيني. وكعادتفررا، سررارعق شرررطل االحررلالل بررحطالع روايلفررا المعفررودن بمعيررد كررل عم يررل إعرردا  

 أنالجنررود، وهنفررا عثرررت ع ررى سرركيم بجاندرر  للررس قدررل  أحررداول طعررم حرر ايررداني امدعيررل أن ف  ررنينيا  
وأدانررق الرروزارن  تل يررر الرواًررل اإلسرررايي يل حرريم تأ رردت شرررطل االحررلالل اررم أن القليررل لرريس ف  ررنينيا .

 عم يات اإلعدا  الميداني اللي ًمارسفا جنود االحلالل والم لوطنيم بحق أبنال الشعب ال   نيني.
 4/5/2017 ،ندنالقدس العربي، ل

 
 ر من تأثير انقطاع الكهرباء على االمتحانات وعمل المدارسوزارة التعليم في غزة تحذّ   .7

غررزن: حرر رت وزارن اللرليررل فرري قنررا، غررزن اررم "اللررأسير ال رر دي" النقنررا، الليررار الكفرلررايي ع ررى ط دررل 
إجررررال االالحانرررات المررردارس، فررري  ررر ط األوقرررات اللررري وصررر لفا برررر"الح اسل" اللررري تقلرررره فيفرررا عم يرررل 

 النفاييل.
 4/5/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 وفد برلماني برئاسة الزهار يزور الطوائف المسيحية بغزة .8

والنرايديم اشرير المصرري  واإلصرالازار وفد برلماني برياسل احمرود الز رار ريريس كل رل الل ييرر  :غزن
األرسودوك ريل " وطاي رل الكاسوليرس"، والنايب جمال نصرار النواير  الم ريحيل فري قنرا، غرزن "الناي رل 

اؤكررردا  ع رررى العالقرررل النيدرررل وقررري  المحدرررل واللررر لي واللعررراً  بررريم كافرررل أبنرررال شرررعدنا ال   رررنيني ارررم 
 الم  ميم والم يحييم باعلدارط سابلا  ام سوابق الشعب ال   نيني.

واأله اررارسو اررم  ،كسواألرسررولوكرران فرري اسررلقدال الوفررد الدرلمرراني المنررران أليك رروس عررم طاي ررل الرررو  
 طاي ل الالتيم، اؤكدا  ع ى حرص  ع ى اللعاً  واألام واالسلقرار ل م يحييم في قنا، غزن.

وفرري نفاًررل الزسررارات قررد  الز ررار والوفررد الدرلمرراني درعرريم تكرررسمييم لكررل طاي ررل، اؤكرردا  ع ررى يرررورن 
 اسلمرار اللواصل. 

 3/5/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 : تدهور صحة طالب مضرب بسجون السلطةحقوقية نظمةم .9
قالررق المنلمررل العرليررل لحقرروع اإلن رران فرري برسنانيررا إنفررا ت قررق شرركو  اررم عاي ررل النالررب ال   ررنيني 

 أل ت يد بلد ور حالل  الصحيل.عااا   23القابع ب جون ال  نل عز الديم يوس  ز دي فرسحات ه
اللع ر ي" باألرايري ال   رنينيل، وحم  رق الررييس احمرود ودعق المنلمل إلى إنفال سياسل "االعلقرال 

 ".عدرراس الم ررؤوليل الكاا ررل عررم سررالال النالررب، ودعلرر  إلررى يرررورن اللرردلل إلطررالع سررراح  "فرررورا  
ونق ق المنلمل عم العاي ل القول إن فرسحات الره عم النعا  ان  عشررن أًرا  دالرل اقرر احلجرازط 

دون توجي  تفمل رسرميل  ع ى اسلمرار اعلقال  إدارسا   اعلرايا   ب جم األام الوقايي في ادينل طولكو 
 ل  ان  أ ثر ام أرلعيم يواا.

 4/5/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 مشعل لترامب: وثيقة حماس فرصة لعمل مقاربة جديدة .11
اررب والعواصرر  الدوليررل إلررى اللقررا  الالررد اشررعل إدارن تر  ،دعررا ريرريس المكلررب ال ياسرري لحركررل حمرراس

 واللعاال بجدًل اع حركل حماس بعد اإلعالن عم الوسيقل ال ياسيل الجديدن ل حركل. ال رصل
األارسكيل، إن ارا ورد فري وسيقرل حمراس ًك ري ألي انصر   CNNوقال اشعل لالل اقاب ل اع قنان 

فررري العرررال  لاصرررل العواصررر  الدوليرررل أن ي رررلقم ال رصرررل وأن يلعاارررل بجدًرررل اعفرررا وارررع ال   رررنينييم 
 ًل م ع ى الجانب اإلسرايي ي.والعره وأن 

ارب إلررى أن تررلعظ بالمقارلرات الخاط ررل اللري كانررق فرري المايري، واللقررا  فرصررل اودعرا اشررعل إدارن تر 
 الموق  اإلًجابي الحم اوي وال   نيني والعرلي لعمل اقارلات جديدن.

أن و ري ت رلنيع وأ د اشرعل أن اإلدارن األارسكيرل الجديردن لرديفا اقارلرل اخل  رل و راا  أ درر ارم الجرر 
وأشرررار إلرررى أن  أن تحررردغ ت ييررررا  فررري اللعاارررل ارررع ا ررر  الصررررا، العرلررري ال   رررنيني ارررع االحرررلالل.
 اسلمرار اإلدارن األارسكيل في اقارلاتفا الخاط ل والمكرورن لم ً لي إلى نلايل اخل  ل.

 3/5/2017، غزة، موقع حركة حماس
 

 لزم أحدا  بواشنطن ال ت   صدر عنه من مواقف ماو حماس: عباس ال يتحدث باسم الشعب الفلسطيني .11
أ رردت حركررل حمرراس، أن أحرردا لرر  ً ررول ريرريس ال رر نل احمررود عدرراس ل حررديت باسرر  الشررعب : غررزن

 ال   نيني، اشددن ع ى أن كل اا صدر عن  ام اواق  ال ت ز  أحدا.
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ارررؤتمرط الصرررح ي ارررع نليررررط  أسنرررالجرررال للرررس فررري أول تعقيرررب ارررم حمررراس ع رررى تصررررسحات عدررراس 
ز ري إن حركل  ترفض تصرسحات  أبودونالد ترااب، حيت قال الناطق باس  الحركل سااي  ألارسكيا

 عداس بأن جميع قلاًا الحل النفايي قاب ل ل حل.
"نرفض تصرسح عدراس برأن جميرع قلراًا الحرل النفرايي قاب رل ل حرل  في تصرسحات اقللدل: وأياف

 ًم س الل رسم فيفا. أحدوال  ال   نينييمالن   ط حقوع وطنيل لجميع 
"جميرع قلراًا الويرع النفرايي قاب رل  :أنوكان الرييس عداس قال لالل المؤتمر الصح ي اع ترااب 

 ل حل بما ًشمل الالج يم واألسر .
 3/5/2017، فلسطين أون الين

 
 مب مضيعة للوقت وتسويق للوهماتر  -: الرهان على لقاء عباس برهوم .12

ع ررى لقررال ريرريس ال رر نل احمررود عدرراس بررالرييس األارسكرري أ رردت حركررل حمرراس أن أي ر رران : غررزن
 تراب في تحقيق أي إنجازات لصالح شعدنا وقليل  "ر ان لاسر، واليعل ل وقق وت وسق ل و  ".

وح ر الناطق باس  حماس فوزي بر رو ، فري تصررسح وصرل "المركرز ال   رنيني لنعرال " ن رخل عنر  
و اخننرات تفردف للصر يل القلريل، أو الم راس برأي   ا ال األرلعال، ام الل راوع ارع أي اشرارسع أ

 ام حقوع شعدنا.
وقررال: شررعدنا ال   ررنيني اررنح ريرريس ال رر نل احمررود عدرراس ال رصررل الكافيررل للعررديل الم ررار ال ياسرري 
الخرراط ، واالنحررراف الخنيررر الرر ي أحدسلرر  سياسررات  المقيلررل فرري ا ررار القلرريل ال   ررنينيل، وكرر لس 

واسرلدرك قرايال: عدراس أبرى إال االسرلمرار فري  ر ط ال ياسرات    رنيني.العمل ع رى ترتيرب الصر  ال 
العدثيررل والر رران ع ررى اإلدارن األارسكيررل والم اويررات اررع العرردو، يررارلا بعرررل الحررايم كررل النرردالات 

وطنيررل اوحرردن لمواجفررل اللحرردًات  اسررلراتيجيلال   ررنينيل بوقرر   رر ا اللررد ور الخنيررر، واللوافررق ع ررى 
 لشرعيل الشعديل وال ياسيل في تمثيل الشعب ال   نيني. افل؛ اا أفقدط ا

 3/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لقاء ترامب بعباس حلقة جديدة من بيع األوهام: "الشعبية" .13
ق  رق "الجدفررل الشرعديل للحرسرر ف  رنيم"، ارم أ ميررل النلرايل المنللررن ل  قرال الرر ي : احمرد ااجرد - غرزن

 مود عداس، بنليرط األارسكي دونالد ترااب، يو  األرلعال، بواشننم.جمع الرييس ال   نيني اح
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واعلدرررت الجدفررل، فرري بيرران لفررا، اررا جررال فرري المررؤتمر الصررح ي المشررلرك، عقررب لقررال الريي رريم، بأنرر  
"ح قل جديردن ارم بيرع األو را ". وأيرافق: " مرا أنر  احنرل إيرافيل فري ا   رل اللر وطات ال راعيل 

 ال   نينيل".للجاوز الحقوع الوطنيل 
ورأت في تأ يد عداس ع ى تحقيرق ادردأ حرل الردولليم "اسرلجابل لفر ط اللر وطات"، و"تجراوز لدرنراال 

 اإلجما، الوطني ال ي رلم بويوا بيم الحق في الدولل اع العودن وتقرسر المصير".
 رنيني إلرى ورفلق الجدفل اسلمرار الر ان ع ى اإلدارن األارسكيل، داعيل في لات الوقق الرييس ال  

 عد  العودن إلى ا ار الم اويات.
وطالدرررق عدررراس، بلررررورن اللم رررس بكاارررل الحقررروع الوطنيرررل فررري العرررودن، وتقرسرررر المصرررير، والدولرررل 

 ما دعق إلى عقد اؤتمر دولري كاارل الصرالحيات برعاًرل  الم لق ل كاا ل ال يادن بعاصملفا القدس.
 احددن وا زال. األا  الملحدن للن ي  الحقوع ال   نينيل ب ليات

 3/5/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 ضغوط أمريكية لمفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة ترامب:-تعليقا  على لقاء عباس ليلى خالد .14
اعلدرررت علررو المكلررب ال ياسرري ل جدفررل الشررعديل للحرسررر ف  ررنيم، لي ررى : نادًررل سررعد الررديم - عمرران

تراارب، باسرلثنال ا راعي الوالًرات الملحردن لممارسرل  –لقال عدراس  لالد، أن  "ليس انللرا الكثير ام
 الل و  ع ى الجانب ال   نيني ألجل العودن إلى الم اويات بدون شرو  ا دقل".

ول لق إلى أن "تأسير الل و  األارسكي قد اتلح اؤلرا ، ام حيرت اللوقر  عرم تقردً  المخصصرات 
انا اع احاولل تعرديل اسر  اؤس رل أسرر الشرفدال، بصر لفا الماليل لعايالت أسر األسر  والشفدال، تزا

القنرران اللرري تقررد  الم رراعدات إلرريف ، وتحوس فررا إلررى جمعيررل أ  يررل، تحررق اررزاع  أن األارروال اللرري تقررد  
 ل   نل ام الدول المانحل ال ت  ب إلى   ط المؤس ل".

 4/5/2017الغد، عمان، 
 

 البيت األبيضببيل لقائهما مب ق  اتر و عباس لضربة  عتبري   حماس السياسية : توقيت وثيقة"غارديان" .15
تناولق صحي ل غاردًان الدرسنانيل إعالن حركل حماس وسيقل المدادئ وال ياسات العاال قدل يوايم، 
 وقالق إنفا تحرج إسراييل وت ف  في ل   الشمل ال   نيني، وتن ر بح ول وقق الل اول اع حماس.

رع براقوني، أشرار فير  إلرى إعرالن ريريس المكلرب ال ياسري لالرد فقد نشرت الصحي ل اقاال ل كاترب طرا
 اشعل لف ط الوسيقل اللي طال انللار ا أسنال اؤتمر صح ي في الدوحل.
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وقال الكاتب إن لنون حماس   ط تمنع االنشقاقات، ولاصل في جل اعلرال بعض قيرادات حمراس 
اررع إسررراييل أو االعلررراف  اللرري تحلررر ع ررى حمرراس الل رراول 1988ع ررى الوسيقررل اللرري صرردرت فرري 

 بديال عم كاال ف  نيم اللارسخيل. 1967بحدود 
وقررال إن الوسيقررل تثدررق أن قررادن حمرراس يلصرر ون بالمرونررل والررد ال ال ياسرري فرري الوقررق ن  رر ، وللررس 
وسررم اتفررا  إسررراييل لحمرراس بال ررعي للررداير ا وهبررادن الشررعب اإلسرررايي ي، األاررر الرر ي جعررل إسررراييل 

 ار لرسعل لقنع االتصال اع حماس.تلخ  ام   ا األ
وأياف الكاتب أن الوسيقرل الجديردن ويرعق العديرد ارم القرو  اإلق يميرل والدوليرل فري حررج ًمنعفرا ارم 
تصني  الحركل ع ى أنفرا إر ابيرل النرفرل وت رعى لمحرو إسرراييل عرم الخارطرل بردال ارم الردلول فري 

بريم اليفودًرل والصرفيونيل، األارر الر ي ًعنري  ما أن الوسيقل الجديدن ت ررع  ا اويات حقيقيل ل  ال .
 تحوال ج رسا في سياسل حماس المع نل ان  سالسل عقود.

وأياف أن وسيقل حماس ت لح النرسق أااافا ل لعاال اع ال  نل ال   نينيل واع القو  الدوليرل اللري 
 سدق أن رفلق اللعاال اع حماس.

نيني احمود عداس والرييس األارسكي دونالد تراب وقال إن توقيق الوسيقل ًعلدر يرلل ل رييس ال   
قديررل لقايفمررا فرري الديررق األبرريض، وأن الوسيقررل كشرر ق عررم أن حمرراس ًمكنفررا اللعااررل اررع المل يرررات 
ال ياسيل ع ى الم لوسيم الدال ي والخارجي. وأشرار إلرى أن لقرال ترارب الملوقرع ارع عدراس ًرأتي فري 

 اللارسخيل. جل ارور األلير بأزال جرال   ط الوسيقل
وأياف أن الوقق قد حان أاا  إسراييل وح  ايفا ل ل اول ارع حمراس، وللرس فري جرل االال فرا القرون 
الع رركرسل والخدرررن ال ياسرريل ل لعااررل اررع المل يرررات اإلق يميررل والدوليررل اللرري تلررع ال رر نل ال   ررنينيل 

 وهسراييل في اوق  دفاعي.
 3/5/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 بالجمل والمصطلحات في وثيقة حماس السياسية : تالعب  الشيخحسين  .16
 أع نلفرررااعلدرررر علرررو ال جنرررل المركزسرررل لحركرررل فرررلح ح ررريم الشررريا أن الوسيقرررل ال ياسررريل اللررري  :را  هللا

"حماس" ل  تحمل أي جديد، "ولفا تالعب في الجمل والمصن حات، وتأتي في توقيق سياسي يفدف 
 دعض الجفات الدوليل بأنفا الدديل عم انلمل اللحرسر".اعلماد لنق ي  ول أوراعتقدً   إلى

تقررد  وسيقلفررا  أنبحمرراس  أولررى، إنرر  " رران األرلعررالوقررال الشرريا إللاعررل صرروت ف  ررنيم صررداا يررو  
ل رررييس احمررود عدرراس الرر ي ًمثررل الكررل ال   ررنيني، وللررس للقرردً  اوقرر  سياسرري اوحررد فرري اجلماعرر  

 قيق ال ال ".األارسكيل ل ل م ام اجل تح اإلدارن أاا 
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 أوراعتقرد   أنحركل حماس في اأزع جدي و ري لر  تلصرالح ارع لاتفرا، وكران األولرى بفرا  أنوتابع: 
 .إق يميل أوتقدافا ألي جفل دوليل  أناعلماد ا بداًل ل    نينييم قدل 

"فررلح" قررداق اررؤلرا اقلراحررا اررم الخررروج اررم االنق ررا  وأبرردت اسررلعدادا ل ج رروس ع ررى طاولررل  أنولرريم 
 . زنبام كوادر الحركل  400ام  أ ثرباسلدعال واعلقال  أاسوار، "لكم حماس ردت ع ى للس الح

"حماس ت رع سالسيم بالم ل ام عايدات الكفرلال في غزن باعلدار ا الجفرل اللري تلرولى  أن وأشار إلى
 دادإاررشررفرسا إلسررراييل، اقابررل  شرريكللم رريم ا يررون  إلررى أرلعرريمعم يررل الجداًررل، وال رر نل ترردفع اررم 

ال رر نل الوطنيررل "لررم تدقررى جفررل تموسررل لالنقرراله وسررلدقي  أنالشرريا  وأيرراف قنررا، غررزن بالكفرلررال".
 إسررنادع ررى ا ررؤولياتفا تجرراط المررواطنيم فرري غررزن ولررم تعاقررب أحرردا، لكررم أي تموسررل اررالي ًشرركل قررون 

 ".وهنفاي وس  ب باتجاط لزسنل حماس سيل  وق   لمحاصرن االنقاله 

 3/5/2017، لومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمع
 

 كي يحملها إلى البيت األبيضالرجوب: تمنينا لو قدمت حماس وثيقتها السياسية لعباس  .17
، فمرم "فرلح"وسيقلفا الجديردن اواقر  ازدوجرل فري انلمرل اللحرسرر وحركرل  "حماس"أسار إعالن : را  هللا

 وسيقل، لكم ام جفل سانيل اعلدرروا الوسيقرل بال  ل المعلدلل ل "فلح"جفل رحب الم ؤولون في المنلمل و
ا ررررلعدن ألن ت عررررب دورا  بررررديال  عررررم دور  "حمرررراس"رسررررالل اوجفررررل إلررررى المجلمررررع الرررردولي ا اد ررررا أن 

 المنلمل.
نحررم نرحررب بفرر ا اللنررور فرري ": "الحيرران"لررر  "فررلح"وقررال جدرسررل الرجرروه علررو ال جنررل المركزسررل لحركررل 

داق الوسيقررل ل رررييس احمررود عدرراس كرري ًحم فررا إلررى الديررق حركررل حمرراس، لكررم كنررا نلمنررى لررو أنفررا قرر
 ."األبيض وليس وزسر لارجيل تركيا

لررو كانررق حمرراس ت ررعى إلررى إقااررل شرررا ل اررع انلمررل اللحرسررر ال   ررنينيل لكانررق قررداق "وأيرراف: 
 ."وسيقلفا إلى المجلمع الدولي عدر رييس المنلمل، لكنفا ت عى ألن تكون بديال  ام المنلمل

 4/5/2017الشارقة، الخليج، 
 

 بالقتله ددوا سلطات أن هناك من يتعقبهم وأنهم ال أخبرواتركيا بنشطاء حماس "الشرق األوسط":  .18
 اينر قادن حماس لالل ال نوات األليرن إلى نقرل اواقرع قيرادييف  ارم سرورسا ب ردب:  د  الح يني

ن بعالقررل طوس ررل وهًجابيررل اررع الحررره الرردايرن  نرراك، إلررى قنررر وانفررا إلررى تركيررا. وارترردم نلررا  إردوغررا
أنقررررن أو ت رررفيل ترررنقالتف   المجموعرررل ال   رررنينيل سررروال ارررع فرعفرررا ال ياسررري، حيرررت انرررازل القرررادن فررري
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وأسرر ار  ، أو ال ررر، الع رركري الرر ي تملررع، ل ررنوات، بلرريافل الحكواررل اللركيررل،  رر ط اإلحاطررل ل جنرراا 
 لال لما .  ي الجزل األ ثر إسارن« حماس»الع كري لر

  عررل قرراي ، أي العرري  بررأام « حمرراس»وقررق قرسررب، كانررق  رر ط الحالررل اررم اإلحاطررل تألرر  ا حلررى 
لكرررم «. حمررراس» والعمرررل بحرسرررل فررري تركيرررا. وكررران أ ثرررر ارررم ًشرررعر بفررر ا األاررران ال رسرررق النشرررم فررري

المع واررات األليرررن تكشرر  عررم تعريررف  ل لفديررد إلررى درجررل أن شررعور   المرررسح برراألام فرري تركيررا قررد 
 يير الكدير في الجو والمناخ، ً لند بويوا إلى أحرداغ أليررن فري المننقرل. إل لكررت   ا الل تحن .

ال رر نات اللركيررل  فرري تركيرا قررداوا تقررارسر إلرى« حمرراس»اصرادر اقرلررل ارم  رر ط الم ررألل، أن نشرنال 
تشررير إلررى أن  نرراك اررم يلعقرردف ، وأنفرر  ت قرروا تفديرردات بالقلررل. وتصرر  اللقررارسر أحررداسا  لات طديعررل 

 العن  اع ارور الوقق. ل، وكأنفا ت ير ع ى نمم واحد ام حيت تزايد ا لو  وحشي
  ا يدفع إلى الل اؤل عما إلا كانق عالاات العنر  شرديفل بل رس اللري جفررت فري ترونس قدرل سرقو  

« األبابيرل»صرنع طرايرات   ناك، المفندس احمد الزواوي الر ي كران ا رؤوال  عرم« حماس»أحد أفراد 
 وال ي اغليل في شفر دً مدر ه انون األولأل ام العا  المايي.و ي ام دون طيار، 

في تركيا شعروا بأن  ال ًمكنف  الم اارن برأانف  الشخصري، لصوصرا  و ر  انكدرون « حماس»نشنال 
لات النديعررل الع رركرسل أو  ع ررى تررأايم األارروال ل حركررل بررالنرع كافررل، وتمرسررر المكونررات اإللكلرونيررل

 للأ يل.تن يق ازسد ام اللدرسب وا
ًقررول اح ررل الخصررذ فرري  رر ا المجررال، إنرر  قدررل أن ًصرراه  ررؤالل بجررراا فرري تركيررا كررانوا لرراي يم، 

 ديرر ع رى كرل نشرا    ران لمرا حردغ فري ترونس ترأسير»ألنف  شا دوا اا حردغ فري ترونس. وسلري : 
، حماس في ب دان ألر ، ول  تكم تركيرا اخل  رل، ولاللرالي ًجرب أن ًكونروا طرحروا أسر  ل حرول األارم

وقرال «. يلحركون في الخارج. س  بدأوا يلعريرون ل لفديرد وام يراقدف ، وام يفل  بف  وسحميف  عنداا
صرراروا ًعرفررون أال أحررد ًقررد  لفرر  أي »فرري تركيررا: « حمرراس»المصرردر الرر ي تحرردغ اررع أحررد أعلررال 

للري   في تركيا، ولد  ال ر، ال ياسي ال ي ت « حماس»في الجناا الع كري لر إجرالات أانيل، ليس
 الدالد.

 4/5/2017الشرق األوسط، لندن،   
 

 ة حماس الجديدة ومسؤولين مصريينيادلقاء مرتقب بين ق"العربي الجديد":  .19
 ش ق اصادر اصرسل وف  نينيل عم لقال ارتقب لوفد ام حركل حماس، بم ؤوليم بأجفزن : القا رن

 األام المصرسل لالل األًا  الق ي ل المقد ل. 
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حركل "حماس"، في حديت اع "العرلي الجديد"، إن االتصاالت الملع قل باللن يق ارع وقال قيادي في 
الجانب المصري في اا ًخذ األاور المعيشيل في قنا، غزن ل  تلوق  ان  ال قاليم ال  يم عقرد ما 
أليرا  وفرد سياسري بقيرادن إسرماعيل  نيرل، وملرر أانري بقيرادن ارروان عي رى. وترابع المصردر أن ال قرال 

تي فررري إطرررار تعرسرررل "حمررراس" لررردعض الحكوارررات العرليرررل، بموق فرررا وسياسررراتفا فررري إطرررار وسيقرررل سررريأ
المدرررادئ الجديررردن اللررري أع نلفرررا الحركرررل ارررم الدوحرررل، وتلرررمنق بعرررض الرررنقالت النوعيرررل فررري الشرررأن 

 ال ياسي ل حركل.
  رفعررق وشرردد المصرردر ع ررى أن الوسيقررل لرر  تمررس  سوابررق "حمرراس"، الرري ا  "إال أنفررا فرري الوقررق ن  رر

الحرج عم بعض األنلمل العرليل في اا يلع ق بموق فا ام دع  فصايل المقاوال ال   نينيل". وأشار 
المصدر إلى أن المكلب ال ياسري الجديرد ل حركرل سريقو  بعردد ارم الزسرارات لردعض العواصر  العرليرل، 

المايري ولكنفرا  باإليافل إلى تركيا، لنعالن عم ارح ل جديدن في ا يرن "حمراس"، ال تن صرل عرم
 ت ير وفق احددات جديدن.

وشدد المصدر ع ى أن  "بات في حكر  المؤكرد أن ريريس وزرال الحركرل ال رابق، إسرماعيل  نيرل، برات 
  و رييس المكلب ال ياسي الجديد ل  ا  ألبو الوليد"، في إشارن إلى لالد اشعل.

 4/5/2017، لندن، العربي الجديد
 

 ها بغزة وتحمّ لها المسؤولية عن سالمة كوادرهامن قيادات العشرات عاءواستد باعتقالحماس فتح تتهم  .21
عررددا اررم قيررادات حركررل فررلح فرري قنررا، غررزن،  باعلقررال أجفررزن حمرراس اصررادر اررم فررلح اتفمررق :غررزن

 .العشرات ام عناصر ا وكوادر ا في عدن اناطق يو  األرلعال الواسلدع
شرررات اررم عناصررر وكرروادر حركررل فررلح فرري  مررا شررنق أجفزتفررا حم ررل اسررلدعالات واسررعل، طالررق الع

 شمال قنا، غزن.
مصادر: أن حم ل االعلقاالت تأتي ع ى ل  يل الم ريرات الحاشردن اللري دعرق إليفرا الحركرل اللكرت و 

 يو  أاس، نصرن األسر  الملرليم عم النعا  ل يو  ال ابع عشر ع ى اللوالي.
وحلررى بيررق حررانون شررماال، بمنررع نقررل  مررا حلرررت أجفزتفررا شررركات النقررل الخاصررل اررم رفررح جنولررا، 

 رروادر وعناصررر حركررل فررلح إلررى ليمررل االعلصررا  فرري ال ررراًا وسررم ادينررل غررزن، تلرراانا اررع األسررر  
 الملرليم، وا اندن ل رييس احمود عداس، وال ي كان اقررا ال اعل ال ادسل ا ال.

ؤوليل الكاا رل عرم حم رق حركرل "فرلح" فري قنرا، غرزن، يرو  الخمريس، "حمراس" الم رفي ال ياع ن   ، 
 سالال أبنال وكوادر الحركل، ال يم يلعريون لالسلدعالات، واالعلقاالت، واللفديدات.



 
 
 
 

 

 15 ص             4278 العدد:        5/4/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

جال للس في بيان ل في ل القيادًل الع يا لحركل "فلرررح" في المحافلات الجنوليل "قنا، غزن"، حم ق في  
 لصحيح.أًلا "حماس" الم ؤوليل عم حرف قليل الللاام اع األسر  عم ا ار ا ا

 4/5/2017-3، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 منسجم مع رغبة االحتالل لعباسواإلساءة بغزة مركزية فتح: إجراءات حماس االنفصالية  .21
أ دت حركل فلح، األولوسل الوطنيل لمعركل الحرسل والكراال اللي ًقود ا األسر  فري اعرلقالت  :را  هللا

  الشرررعب ال   رررنيني، ووجفرررق تحررر يرا لحمررراس ارررم ا درررل اعلررررال ا ررريرن االحرررلالل وسخويرررفا اعفررر
الحركل األسيرن وحرف األنلار عم   ط المعركل الوطنيرل ب رلح اعرارك جانديرل واجررالات يرد قيرادات 

 وكوادر وأعلال الحركل.
وشددت فلح في بيان ل جنلفا المركزسل صدر عم اجلماعفرا اليرو  األرلعرال، ع رى أن الحركرل سرلحمي 

 .أعلال ا ولم ت مح لحماس باسلداحل ايدان المعركل الوطنيل اللي ًخويفا الشعب ال   نيني
ووجفق ال جنل المركزسرل تحر يرا لحمراس ارم اخراطر إجرالاتفرا القمعيرل يرد قيرادات وكروادر وأعلرال 
حركررل فررلح، فرري  رر ط ال حلررل اللارسخيررل اررم المعركررل الوطنيررل اللرري ًخويررفا الشررعب ال   ررنيني وقررواط 
الحيررررل لم رررراندن األسررررر ، واعلدرررررت قرررررار حمرررراس بحلررررر نشرررراطات فررررلح الم رررراندن ل سررررر ، وحم ررررل 
االعلقررراالت واإلنررر ارات لقياداتفرررا وكوادر رررا فررري القنرررا، لرررالل اليررروايم المايرررييم، بمثابرررل شررررا ل ارررع 

دون االحلالل لك ر إرادن الحركل األسيرن، واللقال اع أ داف  في تعنيرل اإليرراه وهيرعاف  وهسرقاط  
 تحقيق أًل إنجازات لصالح الحركل األسيرن، إيافل الى حرف األنلار عم   ط المعركل الوطنيل 

وأ رردت ال جنررل المركزسررل الابعلفررا الدقيقررل والحثيثررل للنررور األويررا، فرري غررزن سرراعل ب رراعل، وشررددت 
 ماس.ع ى قدرتفا ع ى حماًل اناي يفا وجما ير الشعب ال   نيني في قنا، غزن، ام إجرالات ح

واشرننم،  تر  إلرىورأت المركزسل في ا يرات حماس الم ي ل ل رييس احمود عدراس، وتزاانفرا ارع زسار 
ان جااا اع رغدل االحلالل وا اعي  وجفودط العلرال حراك الرييس الردولي ال ياسري والدب وااسري، 

نلمررل اللحرسررر ولمثابررل تعزسررز النقالبفررا وسياسررلفا االن صرراليل، وجفود ررا للنصرريب لاتفررا بررديال عررم ا
 ال   نينيل الممثل الشرعي والوحيد لشعدنا.

بنال ع ى ارا تقرد  وحقنرا لرداال أبنرال شرعدنا واراعران للروفر  المؤلمرل اللري صرنعلفا وقالق ال جنل أن  "
حماس، فحن ال جنل المركزسل قد أوعزت ل في ل القيادًل في قنا، غزن للع يق النشا  المقرر ا ال يرو  

ل رررحب الررر رايع ارررم حمررراس ولعرررد  تمكينفرررا ارررم حررررف الدوصررر ل عرررم اعركرررل الحرسرررل األرلعررال، وللرررس 
 ."والكراال باعلدار ا اعركلنا الوطنيل األولى في   ط المرح ل

 3/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 التوحد مع كل القوى لضمان زخم جماهيري لدعم األسرى "الشعبية" تطالب حماس ب .22
 أجفرررزناعلدرررر علرررو المكلرررب ال ياسررري ل جدفرررل الشرررعديل للحرسرررر ف  رررنيم رلررراا افنرررا، إقررردا  : را  هللا

حماس يو  األرلعال، انع الحرافالت الملوجفرل لخيمرل االعلصرا  ل للراام ارع األسرر  فري غرزن، بأنر  
تصررررف اعيرررب وال ين رررج  ارررع اننرررق الوحررردن المن ررروه ل للررراام ارررع األسرررر  ودعررر  نلرررالف  الررر ي 

 ايف .ًخويون  بأاع
وطالب افنا، في بيان صدر عم دايرن االعال  المركزي ل جدفل الشعديل، أجفزن أارم حمراس براللوق  
عررم  رر ا ال رر وك فررورا ، واللوحررد اررع كررل القررو  للررمان زلرر  جمررا يري لرردع  األسررر  الرر يم صررعدوا 

 إيرابف  بانلما  عدد ام قيادات الحركل األسيرن ام كل اللنليمات لنيراه عم النعا .
وشجب افنا وأدان ويع صور اسل زازسل في ليمل األسر  في قنا، غزن، وطالب حماس بحزالل   ط 

 الصور فورا ، ودعا جميع القو  الوطنيل واإلسالايل ل ل م ام أجل تحقيق للس.
 4/5/2017األيام، رام هللا، 

 
 إلى تجنيب قضية األسرى التجاذبات السياسيةحزب الشعب يدعو  .23

زه الشعب ال   نيني، عم رفل  الشديد لقيا  األجفزن األانيل اللابعل لحركرل حمراس عدر حرا  هللا: 
فررري قنرررا، غرررزن، بحم رررل اسرررلدعالات واعلقررراالت، وانرررع الحرررافالت ارررم نقرررل المللررراانيم إلرررى ليمرررل 
االعلصرررا  المقاارررل ع رررى أرل ال رررراًا دعمرررا وهسررررنادا ل سرررر  الملررررليم عرررم النعرررا  فررري سررررجون 

لحررزه، فرري بيرران صررح ي، يررو  األرلعررال، اررنفل اللعااررل األانرري دالررل ليمررل  مررا رفررض ا االحررلالل.
 إلرىاالعلصا ، الملمثل بحزالل صور بعض األسرر  اللري تحمرل شرعارات لردعض ال صرايل، باإليرافل 

 تع يق صور اسل زازسل في احيم الخيمل، اا يزسد األاور إرلا ا وتوترا.
سرررر  اللجالبرررات ال ياسررريل والح رررا  ع يفرررا عنوانرررا ولرررل  الحرررزه بيانررر  بالررردعون إلرررى تجنيرررب قلررريل األ

 ل وحدن والصمود.
 4/5/2017األيام، رام هللا، 

 
 الطعنتنفيذ عملية لالشتباه بنّيته  القدساالحتالل يعتقل فلسطيني قرب  .24

اعلق ررق قرروات االحررلالل اإلسرررايي ي، يررو  األرلعررال، شرراب ا ف  ررنيني ا : ل رردون ال ررو  -القرردس المحل ررل 
 ع كري قره ادينل القدس المحل ل، لالشلداط بني ل  تن ي  عم يل طعم. ع ى حاجز

عاا ا، تقد   نحو القوات اإلسرايي يل  21وقالق شرطل االحلالل في بيان لفا، "إن شاب ا، يد غ ام العمر 
 ع ى حاجز اخي  شع ا ، وحاول طعم الجنود ب كيم كانق بحوزت "، ع ى حد قولفا.
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ي يل الملمركررزن ع ررى الحرراجز قااررق باعلقالرر  واقليررادط ل لحقيقررات"، اشرريرن إلررى وأيررافق "القرروات اإلسررراي
 عد  ت جيل أي إصابات في ص وف قواتفا.

وكان شفود عيان قد وس قوا عم يل اعلقال الشاه ال   رنيني عدرر فيرديو تر  تداولر  فري اواقرع اللواصرل 
بلكدي رر  واقليررادط إلررى جفررل غيررر االجلمرراعي، جفررر فيرر  الشرراه ا قررى ع ررى األرل أسنررال قيررا  الجنررود 

وأيررافوا أن قرروات االحررلالل أغ قررق الحرراجز بشرركل جزيرري، دون أن يد  ررغ عررم وقررو، إصررابات  اع وارل.
 في ص وف االحلالل أو إصابل الشاه.

 3/5/2017قدس برس، 
 

 بجراحه استشهاد مقاوم من "سرايا القدس" في غزة متأثرا   .25
راأل الرأسر ا بجراحر  اللري  24مقاو  كاال تي رير قرسقرع هأل، ال5-4اسلشفد صداا يو  الخميس ه: غزن عاا 

 أصيب بفا في ان جار عريي األسدو، المنصر .
وأ  ررد عاي ررل الشررفيد لمراسررل "المركررز ال   ررنيني لنعررال " ندررأ اسلشررفاد المقرراو  كااررل بعررد اكوسرر  قرابررل 

  .األسدو، في العناًل المكث ل إسر إصابل  بجراا بال ل أسنال عم   المقاو 
المجا رد كاارل قرسقرع، وأ  ردت  -ال را، الع ركري لحركرل الجفراد اإلسرالاي-بدور ا، نعق سراًا القدس 

أن   اسلشفد أسنال عم   في وحدن الفندسل؛ حيت كان ًقرو  برفقرل عردد ارم زاالير  باللصرنيع واإلعرداد 
 واللجفيز.

 4/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المضربين للتضامن مع األسرى  في بيروت اإلسكواى مبنفتح تنظم اعتصاما  أمام  .26
نلمرررق حركرررل فرررلح، وقيرررادن انلمرررل اللحرسرررر ال   رررنينيل فررري لدنررران يرررو  األرلعرررال، اعلصرررااا : بيرررروت

 في بيروت. اإلسكواتلاانيا اع األسر  أاا  ادنى 
جنررل وأقيمررق ال عاليررل تحررق شررعار "يررو  تواصررل وتلرراام برريم ف  ررنيم والشررلات"، بمشرراركل علررو ال 

المركزسل لحركل فلح عزا  األحمرد، وسر ير دولرل ف  رنيم لرد  لدنران أشررف دبرور، وأاريم سرر فصرايل 
انلمررل اللحرسررر ال   ررنينيل وحركررل فررلح فرري لدنرران فلحرري أبررو العررردات، وعلررو المج ررس الثرروري مانررل 

حررزاه  مررا شررارك فرري االعلصررا  امث ررو ال صررايل ال   ررنينيل واأل جدرسررل، وأعلررال إق رري  حركررل فررلح.
ال دنانيل، وامث و اؤس ات حقوقيل وهن رانيل دوليرل، وعردد ارم امث ري المؤس رات والجمعيرات والرروابم 

 الشعديم ال دناني وال   نيني. أبنالال دنانيل، وحشد ام 
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وأ ررد األحمررد فرري ك مررل لرر  فرري  رر ط المناسرردل وقرروف الشررعب ال   ررنيني فرري الرردالل والشررلات برراللزاام 
، اشرررددا  ع رررى وقررروف كرررل اإلن رررانيللمعلق ررريم الررر يم ًنرررالدون بأب رررم الحقررروع تلررراانا  ارررع األسرررر  وا

 القيادات ال   نينيل والشعب ال   نيني ل   األسر  في نلالف .
وأيرراف أن زسررارن احمررود عدرراس إلررى واشررننم سررلنقل انالررب األسررر  والشررعب إلررى القيررادن األارسكيررل 

 . ل وعاصملفا القدس الشرسلوفي اقدافا حق العودن وهعالن دولل ف  نيم الم لق
 3/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مع األسرى المضربينتضامنا  في صيدا حماس تنظم وقفة  .27

نلمرق حركرل حمرراس فري ادينررل صريدا ال دنانيررل وق رل تلرراانيل ارع أسررر  الحرسرل والكرااررل فري سررجون 
   للحقيق انالدف .االحلالل اإلسرايي ي ودعما إليرابف  عم النعا

وشرررارك فررري الوق رررل عررردد ارررم األحرررزاه ال دنانيرررل وال صرررايل ال   رررنينيل وس رررل ارررم الع مرررال والمخررراتير 
 والفي ات االجلماعيل والروابم الشعديل والشخصيات الرسميل والشعديل.

وفررري ك مرررل لنايرررب الم رررؤول ال ياسررري لحركرررل حمررراس فررري لدنررران أحمرررد عدرررد الفرررادي، أ رررد أن العررردو 
 .2ايي ي سيخلع لشرو  المقاوال إلنجاز ص قل وفال األحرار اإلسر 

وفرري شررأن أحررداغ اخرري  عرريم الح ررون، دعررا إلررى توحيررد الجفررود لالت رراع ع ررى أريرريل اشررلركل ل جميررع 
 وند  الخالفات وعد  االحلكا  ل  الا، وأن تدقى الدندقيل اوجفل فقم نحو العدو الصفيوني.

نينيل ولدنانيل امث ل بعلرو المكلرب ال ياسري لحركرل أارل ب را  وتخ ل الوق ل ك مات لعدن فصايل ف  
 جس، وعلو المكلب ال ياسي لجدفل اللحرسر ال   نينيل صالا اليوس ، ونايب الم ؤول ال ياسي 
 ل جماعل اإلسالايل في لدنان ب ا  حمود، وعلو رابنل ع مال ف  نيم فلي ل الشيا ع ي اليوس .

 3/5/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 األمم المتحدةب "إسرائيلمساهمة "دوالر من  مليون قلص ينتنياهو  .28
أع رم ريرريس حكوارل االحرلالل بنيراايم نلنيررا و أارس، عرم تق ريذ ا يررون : بر رو  جراً ري - الناصررن

دوالر اررم رسرررو  علرروسل إسرررراييل فررري األارر  الملحررردن، ب رردب قررررار اليون ررركو الصررادر يرررو  الثالسرررال، 
قررارات يرد  أعقراهادينرل احل رل. لينلر  القررار إلرى قررارسم سرابقيم، فري  وال ي يؤكد ع رى أن القردس

ا يررون  11.7 أصررلااليرريم دوالر اررم  9اللق رريذ حلررى ا ن  إجمررالياالحررلالل اإلسرررايي ي، اررا ًجعررل 
 دوالر، يو  العلوسل اإلسرايي يل.

 4/5/2017، الغد، عّمان
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 : قرار "اليونسكو" عار وفارغإسرائيليون وزراء  .29
وزسر اللع ري  اإلسررايي ي الم رلوطم ن لرالي بينيرق انلر  ، أن 4/5/2017قدس العربي، لندن، النشرت 

لم اعي اللق يل ام القرار والنعم باليون كو وقال إللاعل جي  االحرلالل أارس إن القررار فرارم. كمرا 
 قال إن  يؤسد إغالع اكلب اليون كو في الدالد وقنع العالقات اعفا. 

ل حم ررررل وقررررال إن القرررررار لرررريس اويرررروعيا وال ًمررررنح صرررردقيل  قيررررومه غاالنرررروانلرررر  وزسررررر اإلسرررركان 
 لمؤس ات األا  الملحدن. 

أاا وزسر المواصالت والمخابرات ً راييل كاتس فجال  و ا لر ان عاليا ودعرا للوسريع سريادن إسرراييل 
لعاارل وقرال لنلاعرل ا ."غرو  علصريون "في اننقرل القردس ارم أ  الم رلوطنات اعالير  أدواري  وحلرى 

 إن  ًمكم إلسراييل أن تقنع الديق األبيض بدع  للس.
وزسررر األاررم أفي رردور ليدرارران ، أن نليررر اج رري، عررم 4/5/2017الشــرق األوســط، لنــدن، وجررال فرري 

الرررد الحقيقرري " . وقررال وزسرر المواصررالت واالسررلخدارات ً ررراييل كرراتس:"بك مررل واحرردن،  رر ا عررار"قرال: 
م ًشركس بحقنرا فري القردس،  رو تمرسرر قرانون القردس الكدرر  الرر ي ع رى قررار اليوني ركو، وع رى كرل ار

 . "ًحدد توسيع حدود القدس وتعزسز ال الديل اليفودًل فيفا
القرررار "انلرر  ريرريس المع رركر الصررفيوني المعررارل، إسررحاع  رت رروم إلررى الشرراجديم، وقررال إن   مررا

ور ترارسا الشرعب اليفرودي وارتد يلزعرز، بعاصرمل  إال  اطر  الر ي العار ال سا  ، واعرا د إلسرراييل، وسرز 
بدًرل القرردس. قرررار تعرريس وال توجررد لر  أي اكانررل، وسرريجد طرسقرر  إلررى ازل رل اللررارسا، تمااررا  اثررل اتفررا  

 ."الصفيونيل بالعنصرسل
برسرررالل، تعمررردوا نشرررر ا ع رررى المررر ،  وتوجفرررق اجموعرررل ارررم قرررادن حرررزه ال يكرررود الحرررا   إلرررى نلنيرررا و

م اقر ررا فرري القرردس، القرراي  فرري اقررر المنرردوه ال ررااي ع ررى قمررل جدررل تنالررب بنرررد األارر  الملحرردن ارر
 المكدر.

 
 شكيد: فشل عملية السالم سيؤدي إلى موجة عنف بالمنطقة .31

قالق وزسرن القلال اإلسرايي يل إي يق شكيد، يو  األرلعال، إن "فشل عم يل ال رال  قرد يرؤدي : تل أبيب
 يرن عن  ألر ".إلى تد ور األويا، في المننقل فيدل فا إلى دا

جالت أقوال شكيد في تع يقفا ع ى االجلمرا، المرتقرب بريم الررييس األايركري تراارب والررييس احمرود 
 عداس.
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وتنرقق شكيد إلى وسيقل المدادئ الصادرن عم حركل حماس واللي تعلرف بدولرل ف  رنينيل فري حردود 
ي اواق فررا". كمررا نق ررق عنفررا برالقول "إن حمرراس تعلدررر انلمررل إر ابيررل شرسررل ولرريس  نرراك ليونررل فرر 67

 اإللاعل العدرسل العاال.
 وأيافق "إن األاوال اللي تحصل ع يفا حماس ت ل  فا الحركل ل لعاج  الع كري ولح ر األن اع".

 3/5/2017القدس، القدس، 
 

 تركيا ستساعد "إسرائيل" على تصدير غازها إلى أوروبا: اإلسرائيليةمدير عام وزارة الطاقة  .31
أن "إسراييل" ترغب فري ، يو  الثالسال ،عا  وزارن الناقل بحكوال االحلالل، شاؤول ارسدورأع م ادير 

أن الجرررانديم اللركررري واإلسررررايي ي  إلرررىتصرردير غاز رررا النديعررري إلرررى أورولرررا عرررم طرسررق تركيرررا، اشررريرا 
 يدرسان الل اصيل.

 ي ررل المقد ررل، العديررد اررم وأ ررد ارسرردور أن الجررانديم أن تركيررا و"اسررراييل" سررلجرسان لررالل األسررابيع الق
المحادسات، لمناقشل قلاًا تلع ق بأسعار وكميات ال راز النديعري اإلسررايي ي، الر ي سريجري تصرديرط 

 عدر تركيا
الم ؤول "اإلسرايي ي" أعره عم أا   بأن يل  اللوصل لالل األسابيع الق ي ل المقد ل الت اع اع تركيا، 

 الجارسل بجدًل.وشدد ع ى أن تركيا تنلر إلى المحادسات 
وأ ررد  تركيرا لرالل ال رنوات المقد رل. إلررىوقرال ارسردور إنر  ال ايرل بات رراع قرسرب لنقرل ال راز اإلسررايي ي 

الم ررؤول اإلسرررايي ي تأييررد بررالدط لعم يررات اللنقيررب عررم ال رراز النديعرري، اللرري تجرسفررا تركيررا فرري الدحررر 
 م ال از النديعي. إن للس ً رنا".الملوسم، وقال: "نأال بأن تلمكم تركيا ام ا لشاف المزسد ا

 3/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 السويد: هناك خيبة أمل بـ"إسرائيل" من تصويتكم باليونسكو لسفيرية" سرائيل"الخارجية اإل .32
ال ررر ير ال ررروسدي كرررارل اررراغنوس لرررر  اإلسررررايي يل اسرررلدعق وزارن الخارجيرررل: أسرررعد ت حمررري –الناصررررن 

. وقرال بيران صرادر عرم "ج  رل تروليا"في تل أبيرب فيمرا اعلدرتفرا اإللاعرل العاارل  "لاااحادسل اسلي"
، وأن "ليدرل األارل المرسررن إلسرراييل ارم تصروسق ال روسد فري اليوني ركو"الوزارن إن ال  ير اسرلمع إلرى 

. وأشرارت اإللاعرل إلرى أن ال روسد "جرزل ارم نمرم تصروسق انفجري"  ا اللصوسق  و يرد إسرراييل و 
 القرار. لصالح الدولل ال رليل الوحيدن اللي صوتق  انق

 4/5/2017الحياة، لندن، 
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 2016 زيادة خالل عام %40االحتالل يسّرع االستيطان بالضفة:  .33
قدل شفر ع ى ح ول ال كر  الخم يم الحلاللفا، كش ق إسراييل عم اعنيات الفلل : صالح النعااي

ل الفادفل إلى تفوسد الل ل ال رليل وح ر  اصرير ا. فقرد حول تعاج  وتيرن تدشيم المشارسع االسليناني
ع ررى عرردد الوحرردات ال رركنيل الجديرردن اللرري ترر  بناؤ ررا فرري  %40شررفد زسررادن بن رردل  2016تدريم أن عررا  

  الم لوطنات المقاال في أرجال الل ل اقارنل  بالعا  ال ي سدق .
ل المركررزي" اإلسرررايي ي، وح ررب المعنيررات اللرري كشرر  عنفررا تقرسررر صرردر أاررس عررم "اكلررب اإلحصررا

لنعرررالن عرررم إسرررراييل، فقرررد بنرررق وزارن اإلسررركان اإلسررررايي يل لرررالل العرررا   69بمناسررردل ح رررول الررر كر  
 وحدن سكنيل.  2,630المايي في الم لوطنات المقاال في الل ل 

رافرق ووفقا  ل لقرسر، فقرد يراع ق الحكوارل اإلسررايي يل االسرلثمارات فري بنرال المؤس رات والمكاترب والم
سرالغ اررن تقرسدرا  اقارنرل بمرا تر  بنراؤط لرالل العرا   2016الخدااتيل العاال في ا رلوطنات اللر ل عرا  

الرر  6,401قرد ب  رق  2016. وسللح أن الم احل اللي بنيق ع يفا اكاترب وارافرق عرا  لرالل 2015
ن كديرن جدا  زساد 2016أالار ارلعل. وشفد عا   2,110 حوالي 2015ارلع، في حيم ب  ق لالل عا  

الرررا   9,733فرري كررل اررا يلع ررق بدنررال المرافررق اللجارسررل ل قنررا، الخرراص، إل ب  ررق ا رراحل  رر ط المرافررق 
 .2015الرا  ارلعا  فقم لالل عا   16ارلعا ، في حيم ب  ق 

 4/5/2017، العربي الجديد، لندن
 

 ""الضفة الغربية" وتستبدلها بـ"المناطقمصطلح إذاعة الجيش تمنع استخدام  .34
أصررردر يرررابم إلاعرررل الجررري  اإلسررررايي يل هغاليررر  ت رررا الأل، ًرررارون دًكيرررل، ارررؤلرا، :  اشررر  حمررردان

ورغ  أن تعدير  تع يمات ل صحافييم بعد  اسلخدا  تعدير "الل ل ال رليل"، واسلددال  بك مل "المناطق".
يانا إلرى العراا يم "المناطق" ًجري اسلخداا  في اإلعال  اإلسرايي ي ان  فلرن طوس ل، فقد أرسل دًكل ب

فررري اإللاعررررل للدرسرررر قرررررارط، وكلرررب أن اللعديررررر "اللرررر ل ال رليرررل" قررررد تررر  تدنيرررر  ارررم قدررررل "ال   ررررنينييم 
 والي ار"، وأن  ًجب اسلخدا  اصن ح "المناطق" لوص  المننقل الواقعل غره نفر األردن.

 4/5/2017، 48عرب 
 

 موايحاك  القاتل: كثيرون من أمثاله لم  الجنديمحامي الدفاع عن  .35
 شر  احرااي الردفا، عرم الجنردي اإلسررايي ي القاترل، إلي رور أزارسرا، يرو  األرلعرال، فري :  اش  حمدان

شرفرا، أن  نراك حراالت ألرر  كثيررن ألنرر ارم حالرل الجنردي  18االسل ناف ع ى قرار الحك  ب جن  
 القاتل ل  تؤد في نفاًل المناف إلى تقدً  لوايح اتفا .
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دفا،، يورا  ش نال في إطار دفاع  عرم الجنردي القاترل برداعي أنر  ًجرب عرد  جالت أقوال احااي ال
تقدًمرر  ل محا مررل، وللررس ب رسعررل أن  نرراك نمررالج لحرراالت ألنررر امررا فع رر  الجنرردي القاتررل، ولرر  ًقررد  

 ارتكدو ا ل محا مل.
مررل. حالررل خألنررر بعشرررات المررراتخ لرر  تررؤد إلررى تقرردً  أحررد ل محا  17وأشررار احررااي الرردفا، إلررى أن 

 وط ب أن يل  إرفاقفا في ا   الجندي، اشيرا إلى أن   ط النمالج قد نشرت في صحي ل خ  رتسخ.
 3/5/2017، 48عرب 

 
 ويلوذ بالفرار فلسطينيا   طفال   يدهسمستوطن إسرائيلي : الخليل .36

أقد  ا لوطم إسرايي ي، يو  األرلعال، ع ى د س : تحرسر ل دون ال و ، الخ يل ام يوس  فقي 
   نيني ام ب دن ًنا جنولي ادينل الخ يل، اا أد  إلصابل  بجراا الوسنل.ط ل ف

وقال الناطق باس  "ال جنل الوطنيل لمقاوال االسلينان" في ًنا، راتب الجدور، إن ا لوطن ا د س 
أعوا أل، أسنال ا ادرت  المدرسل ع ى طرسق "زسل" لالل س وك  النرسق  8الن ل ليت يوس  شلات ه

 المدلل الشمالي لد دن ًنا. االلل افي ع ى
وأشار الجدور في حديت لر "قدس برس"، إلى أن الم لوطم "الل بال رار ام اكان الحادسل"، فيما نمقل 

 الن ل المصاه ل م لش ى األ  ي بمدينل الخ يل، ووص ق جراح  بر "الملوسنل".
 3/5/2017، قدس برس  

 
 سورية في الحرب بداية منذ يا  فلسطين إعالميا   17 قضاء وثقنا: العمل" "مجموعة .37

 قالق عا   ل ام أًار/ اايو ام الثالت ًصادف ال ي الصحافل لحرسل العالمي اليو  لندن: في
 17 أسمال وسق المجموعل في واللوسيق الرصد فرسق إن:" سورسل ف  نينيي أجل ام العمل اجموعل
 أ ثر بيم جمعوا ال يم الملنوعيم وأ األ ادًمييم المخل  ل االللصاصات لوي  ام ف  نينيا   إعالايا

 ت نيلف  أسنال سورسل في العددن اناطق في قلوا"  إعالاي – إغاسي – تنموي "  أحيانا عمل ام
 أن ع ى العمل اجموعل أ دت حيم في ،2011أل اارسه ملار ان  الملواص ل ل حداغ اإلعالايل
 عم يل تكلن  اللي ل مالب ات نلرا   للس، ام أ در الرق  أن ع ى تدل    األرل ع ى الحقايق
 يلرتب لما باإليافل الرسميل، ال جالت إلى الوصول صعولل أو الوفان عم اإلعالن أو االعلقال

 الق ري  االلل ال نليجل اعلمف  قلى ال يم اللحاًا أ الي ع ى تقع ا ؤوليات ام للس ع ى
 .االشلدا ات القص ، الموت، حلى واللع يب

 3/5/2017سورية،  طينييفلس أجل من العمل مجموعة
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 أسيرا  لإلضراب 50األسرى وانضمام  مع واسع فلسطيني تضامن .38
 تلاانا   يخمل شعديل تلا رن أاس هللا را  ادينل صد اا: شفدت يونس، فلحي احمد -هللا، غزن  را 
 . اللوالي ع ى عشر الثاام ل يو  اإلسرايي يل ال جون  في النعا  عم الملرليم األسر   اع

 اانديال ن  ون  ايدان إلى ال رليل الل ل اناطق اخل   ام المواطنيم ام  ديرن عدادأ  وتدفقق
 .األسر   اع تلااني افرجان أقي  حيت هللا، را  في الشفير
 واألندًل والد دًات والمدارس الجااعات ليشمل األسر ، إيراه اع الشعدي الللاام نناع وات ع

 في ف  نينيل وأندًل وشركات ونقابات اؤس ات ونلمق والشركات، والصحافييم والنقابات الرساييل
 ا ات وأ   . اعف  تلاانا   المالح المال شره ع ى اشلم ق األسر ، داعمل أنشنل س   ل وغزن الل ل

 .غزن ادينل وسم الريي يل الللاام ليمل أاس ال   نينييم
 في ال   نينيل الجاليات في  وشاركق ودوليا ، عرليا   ال   نينييم األسر   اع الللاام تواصل  ما

 .دوليل وشخصيات واؤس ات العرلي، العال  في بارزن وهعالايل فنيل وشخصيات الخارج،
 ولجنل قراقع، عي ى ف  نيم في والمحررسم األسر   شؤون   ي ل رييس أع م للس، غلون  في

 أسيرا   50 نحو انلما  األسر   بشؤون  تمعنى اللي والمؤس ات واإلسالايل الوطنيل ل قو   األسر  
 .أاس "والكراال الحرسل" إليراه

 4/5/2017الحياة، لندن، 
 

 محكومياتهم انتهاء بعد الطعام عن مضربين أسرى  ثالثة عن يفرج االحتالل .39
 يو  ا ال أفرجق االحلالل س نات أن الخ يل احافلل في ال   نيني األسير نادي هللا: قال را 

ني ان/  ام عشر ال ابع ان  النعا  عم الرلون  و    احكواياتف أنفوا أسر   سالسل عم األرلعال،
 فجار بيق ام الكار أحمد عاط  واألسير ًنا ادينل ام قرعي  حات  عول األسير و   أبرسل،
 .الخ يل جنوه الرسحيل قرسل ام الفر  أنس واألسير
 شد  حالل في و   اللا رسل لمعدر وص وا الثالسل األسر   أن صح ي، تصرسح في النادي وأويح
 ال   نيني األحمر الفالل إسعاف سيارات في نق ف  ت  حيت جدا صعدل صحيل جروف وفي غيدولل
 ال حوصات إلجرال بانللار   طدي طاق   ناك  ان وصولف  وفور الخ يل في األ  ي الم لش ى إلى

 .لف  الشاا ل النديل
 3/5/2017الين،  أون  فلسطين
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 أبريل الماضي/ نيسان خالل المسجد األقصى اقتحموا ا  مستوطن 2,461للدراسات":  القدس "مركز .41
 شفر لالل المدارك، األقصى الم جد باحات صفيونيا، ا لوطن ا 2461 المحل ل: اقلح  القدس
 .المايي ني ان /أبرسل
 المركز" ووص ق وال   نيني، اإلسرايي ي الشأن لدراسات القدس اركز عم صدرت دراسل وقالق

 ب  ق ني ان، لالل ل قصى المقلحميم الم لوطنيم أعداد إن: األرلعال الا " لنعال  ال   نيني
 عناصر ام 103و اخابرات يدا  36ه الع كري  ب داسف  اقلحموط صفيونيًّا 139 بينف  ،2461
 .سايحا 25896لر إيافل ،"الفيكل أجل ام طاله" بينف  ام يفودًا   طالدا   256و ،ألاإلسرايي يل الشرطل
 أ در العا ، لف ا ني ان لالل ل قصى المقلحميم الم لوطنيم أعداد أن إلى الدراسل وأشارت
 في ل قصى المقلحميم الم لوطنيم أعداد ب  ق حيت سدق ، ال ي العا  في الشفر لات اع بالمقارنل
 .1868 ،2016 عا  ني ان

 3/5/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 أبريل الماضي / نيسان خالل المقدسات ىعل واعتداءات انتهاكات 110 من أكثر: ادعيس .41
 110 ن  ت اإلسرايي يل القوات إن ادعيس، يوس  الدينيل والشؤون  األوقاف وزسر هللا: قال را 

 تركزت أبرسل المايي،/ ني ان شفر لالل ال   نينيل األرايي في الدينيل المقدسات يد انلفا ات
 .يوس  واقا  سالايلاإل والمقااات اإلبرا يمي ي يفا األقصى الم جد في

 س   ل ني ان لالل شفد األقصى الم جد أن األرلعال، الوزارن، يو  نشرت  تقرسر في وأويح،
 واالعلقال اإلبعاد ام جم ل وشفد ال صح، عيد فلرن في لاصل الزايدن ولأعداد واسعل اقلحااات
 االعلدال عم عدا األقصى، والم جد المقدسل المدينل ع ى المندق الحصار وسياسل ل مرابنيم
 ونشرت ع كرسل سكنل إلى المحل ل القدس ادينل االحلالل جنود وحول الم جد، لحراس واإلبعاد
 .المقدسييم المواطنيم ص وف بيم واعلقاالت ادا مات حمالت وشنق النرقات، وأغ قق الحواجز

 3/5/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 األسرى  قضية لتفعيل الفلسطينية السفارات يدعو" رجالخا فلسطينيي" مؤتمر .42
 ال   نينيل الدب وااسيل الدعثات الخارج، ل   نينيي الشعدي ل مؤتمر العاال األاانل بيروت: دعق

 في صوتف  وهسما، ال   نينييم األسر   قليل لل عيل والنشم ال اعل ل لحرك العال  دول في  افل
 .وطنيا واجدا للس بعد   الدوليل المحافل
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 ن خل األرلعال، ، يو "لنعال  ال   نيني المركز" وصل لفا بيان في ل مؤتمر العاال األاانل وأ دت
 اعركل يمم النعا ، عم إيرابف  في االحلالل سجون  في األسر   اناصرن يرورن ع ى عن ،
يم والكراال الحرسل  اص حل ً مى الم اللابعل القمع وحدات تشنفا اللي العقابيل اإلجرالات  ل الحد 
 .الصفيونيل ال جون 
 األسر   اويو، لدحت الثالثل ولاصل األرلعل، جني  بات اقيات األطراف الدول الديان ودعا

   ط وفق بشأنف  الصفيوني ل محلل القانونيل االللزااات ع ى الملرتدل حقوقف  لمنحف  ال   نينييم
 .االت اقيات
 أاا  الصفيونيل االنلفا ات لمواجفل القانونيل لدعاو  ا رفع إلى  افل اإلن ان حقوع  انلمات وطالب
 .ب لس القلاييل والًاتفا ت مح اللي ل دولل الوطنيل المحا  

 3/5/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 غزة تنهك االنقسام وآثار اإلعمار وتأخر الحصار أزمات: الخضري  .43
 الحصار أزاات إن الخلري، مالج النايب الحصار لمواجفل الشعديل ال جنل رييس غزن: قال 

 .غزن قنا، تنفس االنق ا   سار إيافل اإلعمار، تألر اسلمرار اع اإلسرايي ي
 صعولل، وسزداد ًشلد الحصار أن األرلعال، عن ، يو  صدر صح ي تصرسح في الخلري  وأ د
 .ال قر لم تحق ًعيشون  باتوا غزن في ًعيشون  ا يونيم أصل ام ونص  ا يون  نحو أن إلى اشيرا  
 األزاات،   ط  ل لمعالجل وال رسع العاجل اللوحد بلرورن المخ صيم لكل ندال الخلري، ووج 
 يزداد ال ي واقعفا ام غزن إلنقال قون أ ثر لدور العال  وأحرار واإلسالايل العرليل األاليم داعيا  

 .صعولل
 3/5/2017الين،  أون  فلسطين

 
 بغزة ةاإلنساني األوضاع تفاقم من تحذر منظمات .44

 عم األرلعال، يو  غزن، قنا، في اإلن ان حقوع  وانلمات األ  يل المنلمات شدكل غزن: أعرلق
 في ال   نينيون  المواطنون  ًعيشفا اللي الصعدل اإلن انيل اللداعيات لنورن تجاط الدالغ ق قفا

 ازسد في الخنيرن وتداعيات  االنق ا  ً ف  واللي والعدوان، والحصار االحلالل عم والناتجل القنا،،
 .اإلن انيل المعانان تعميق ام
 المنلمات ام عدد امث ي بحلور ب زن اقر ا في اليو  الشدكل عقدت  اجلما، لالل للس جال

 .الخنيرن وتداعياتفا غزن قنا، في األويا، للدارس الحقوقيل
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 تد ور ام زنغ قنا، في اإلن انيل األويا، تشفدط اا إلى االجلما، لالل المنلمات ت س وأشارت
 ال  نات بفا تقو  اللي واإلجرالات اإلن انيل، غير اإلسرايي يل اإلجرالات ب عل ا دوع  غير

 وقق   أي ام لنورن أ ثر اإلسرايي ي الحصار عواقب بدا حيت باالنق ا ، المدفوعل ال   نينيل
 .الى

 الكفرلايي لليارا وأزال الجماعيل، العقولات وفرل االقلصادًل األزاات أن المنلمات وأويحق
 واقعا ل قق اللي اللرورسل الخداات ا لو   في وعميقل  يك يل ت ييرات إلى أفلق الملواص ل
 .المدنييم ال كان اعانان ام وياع ق  ارسيا،

 3/5/2017القدس، القدس، 
 

 المضربين األسرى  بزيارة للمحامين السماح .45
 بزسارن ل محاايم ال ماا األرلعال، أاس  الا اإلسرايي يل، الع يا المحكمل قررت: "وفا" – هللا را 

 .اللوالي ع ى يواا 17 ان  النعا  عم الملرليم األسر  
 الملرليم األسر   زسارن ام المحاايم ًمنع قانون  يوجد ال" إن  عنفا صدر قرار في المحكمل وقالق
 ".قانوني غير الملرليم األسر   زسارن ام ل محاايم اإلسرايي يل الجفات فمنع وع ي ،

 اسل ناف الملرليم األسر   زسارن في الراغديم ل محاايم باإلاكان" أن  قرار ا في المحكمل وأيافق
 ا ال ام والنص  الخاا ل ال اعل حوالي في أي القرار،   ا صدور ام ساعل 24 بعد الزسارات

 ".الخميس غد يو 
 4/5/2017األيام، رام هللا، 

 
 الولجة يف منازل ثالثة يهدم االحتالل: لحم بيت .46

 شمال الولجل قرسل في انازل سالسل الخميس، اليو  اإلسرايي ي، االحلالل قوات لح :  داق بيق
 .اللرليذ عد  بحجل لح ؛ بيق غره
 عيم اننقل اقلحمق االحلالل قوات بأن ،"وفا"لر األعرج للر ل ولجل القروي  المج س رييس وأفاد
 400 اجماليل بم احل طابقيم، ام اكون  نيروخ ي إبرا  المواطم انزل و داق القرسل، شمال جوسزط
 .ب ا ني  اأ ول و و ارلع، الر
 انزل  ل وا احل االنشال، قيد و ما سنينل، أبو ورايد حااد الشقيقيم انزلي القوات ت س  داق  ما

 .ارلع الر 150
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 حق عنايف إ  اع بالفد  الثالسل المنازل أصحاه سابقا ألنرت االحلالل قوات أن إلى األعرج وأشار
 للس ورغ  الجاري، الشفر ام ال ابع إلى المحكمل تأجيل ت  حيت إسراييل، احكمل لد  االسل ناف

 .المنازل  د  ت 
 4/5/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 عليهم اإلسرائيلية االعتداءات وقف الدولي المجتمع يناشدون  الفلسطينيون  الصحافيون  .47

 ع ى الملواص ل اإلسرايي يل واالعلدالات الجراي  أن ال   نينييم الصحافييم ابلنق غزن: أ دت
 تدع اللي الريي يل والمنرقل األساسي المع    ي زالق ال" ال   نينيل اإلعال  ووسايل الصحافييم

 ."ف  نيم صحافيي حقوع  بفا
 االعلصا  ليمل أاا  عقد صحافي اؤتمر في الصحافييم، نقيب نايب األسنل تح يم الدكلور وقال

 ع ى احلالليا اعلدال 66 العا    ا ام األول الرلع لالل رصدت النقابل إن األسر ، اع الللاانيل
 الل نيل ام والمنع اللره إلى ال از وقنابل بالرصاص اإلصابل بيم تراوحق الصحافييم،
 ال  ر، ام بعلف  انعو  القدس، دلول ام وانعف  واللنقل، الحركل حرسل تقييد واواص ل الصحافيل،

 .إدارسا اعلق يم سلل بينف  صحافيا، 26 اعلقال اسلمرار إلى إيافل
 الصحافييم، بحق ال   نينيل االنلفا ات السلمرار النقابل رفض عم لات  الوقق في األسنل وعدر
 .الجاري  العا  ام األول الرلع لالل انلفا ا 31 إلى وص ق إنفا قال اللي

 4/5/2017 العربي، لندن، القدس

 
 النكبة وبعد القدس قبيل في واليهود الفلسطينيين عالقات فصول يستعرض العبرية باللغة كتاب .48

 بعض  اليم اناح  الجااعي والمحاير الداحت ً لعرل العدرسل بال  ل جديد  لاه الناصرن: في
 غني لكلاها. 1948 عا  نكدل ولعد قديل والخ يل وسافا القدس، في واليفود العره عالقات فصول
 تارسا ألن افمل ناف ن و  ط. 1948 قدل فيفا واا ف  نيم ع ى إيافيل ناف ن ول لح  الروايي ب ردط
 .زلزالفا  در افما بالنكدل ينحصر ال ال   نيني الشعب
 المجلمع حيان ع ى باالطال، الناش ل األجيال لد  والفوسل المعرفل حاجات وس دي جدا ا يد الكلاه

 واللارسا الوعي الحلالل إسراييل احاوالت أن السيما والمدن، األرساف في 1948 قدل ال   نيني
 ،1967 حره بعد عادوا ف  نينييم زسارات عم أًلا يروي  والكلاه. الج رافيا احلالل بعد ا لمرن

 الحال بنديعل. النكدل عا  ام األًا    ط اثل في 48 أرايي دالل انفا طردوا اللي بيوتف  إلى
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 النالديل اثل ال رليل القدس دالل ال   نينيل األحيال في ال خملأل القصورهلديوتا قصذ يروي 
 .الا اليوناني والحي األلماني والحي والدقعل والقنمون 

 4/5/2017القدس العربي، لندن، 
 

 مؤتمر في األردن يناقش أوضاع الالجئين في الشرق األوسط واألمن اإلنساني .49
اصمل األردنيل عمان أاس، أعمال المؤتمر الدولي الثاني بدأت في الع: عمان: احمد الدعم 

 الالج ون في الشرع األوسم واألام اإلن اني... اللزااات المجلمع الدولي ودور المجلمعات"
، ال ي ينلم  اركز دراسات الالج يم والنازحيم والفجرن الق رسل في جااعل اليراوك "الملي ل

 يل.هحكوايلأل، بمشاركل اح يل وعرليل ودول
وقال وزسر اللخنيم واللعاون الدولي األردني عماد ال الوري في ك مل ل  في المؤتمر، إن لجول 

الم للي ل، وسفدد المكل دات  أعداد كديرن ينعكس س دا  ع ى االسلقرار االجلماعي واالقلصادي ل دول
لافر الجفود العالميل اللنموسل والوطنيل اللي ت  إنجاز ا لالل العقود ال ابقل؛ األار ال ي يلن ب ت

 ل وصول إلى ا لو  اللحدي.
 4/5/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 وقفة تضامنية مع "أسرى االحتالل" تستنكر صمت المؤسسات الحقوقية الدولية: عّمان .51

انلقد اشاركون في وق ل تلاانيل اع األسر  الملرليم عم النعا  في سجون االحلالل  :عمان
 أاس "اللقصير الرسمي" في الابعل أحوالف  لاصل األسر  األردنييم. نلملفا نقابل المفندسيم

وعدروا عم "إ دار   وهجاللف  لصمود األسر  األردنييم وال   نينييم الملرليم عم النعا  في 
واسلفجنوا  سجون االحلالل"، داعيم اج س النواه الى عقد ج  ل لاصل لمناقشل    القليل.

 يل والابعل   ا الحدغ"."غياه وسايل اإلعال  عم ت ن
وانلقد رييس لجنل ف  نيم النيابيل ًحيي ال عود لالل الوق ل اللي ن  ت أاا  ادنى اجمع النقابات 
المفنيل "اللقصير في الابعل شؤون األسر  األردنييم في سجون الكيان الصفيوني"، داعيا اج س 

 النواه إلى عقد ج  ل لاصل لمناقشل قليل  ؤالل األسر .
احيل ، وج  نقيب المحاايم ال ابق النايب صالح العراوطي تحيل ا دار وهجالل وفخر إلى ام ن

األسر  الملرليم عم النعا ، ا لفجنا "غياه وسايل اإلعال  عم ت نيل والابعل أحوال االسر  
 وايرابف  عم النعا  ال ي دلل يوا  ال ابع عشر ع ى اللوالي".
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الندا، إن "تحرك األسر  لق ع شوكف  بأيديف  وانلزا، حقوقف   ام جاند ، قال نقيب المفندسيم ااجد
بأن  ف ، و ي الحقوع اللي س دق انف ، رغ  االت اقيات والمعا دات الدوليل اللي تنذ ع يفا  و 
تحرك شجا، ولنولي، ولقدر اا في  ام اجفار لقون وعن وان اسرانا اال ان  ًشي بالعجز ال ي 

وأ د اوق  نقابل المفندسيم "الداع  لقلاًا األال العادلل  عم األسر ".وص ق الي  أالنا في الدفا، 
 وع ى رأسفا القليل ال   نينيل وركنفا االساس الملمثل في قليل االسر ".

 4/5/2017، الغد، عّمان
 

 تضامن لبناني مع األسرى الفلسطينيين .51
ع األسر  ال   نينييم تواص ق أاس في اناطق لدنانيل، نشاطات الللاام ا": الحيان" –بيروت 

النيابيل الرييس فؤاد  "الم لقدل"الملرليم عم النعا  في ال جون اإلسرايي يل، واتصل رييس كل ل 
تدل "ال نيورن بالرييس س ي  الحذ ل لنوس  بمدادرت  باإليراه عم النعا  تلاانا . ورأ  انفا 

يع الحرصال ع ى احلرا  حقوع برازسلفا ع ى اا تمث   القليل ال   نينيل في وجدان العره وجم
 ."اإلن ان في العال 

، نشاطات األسدو، الللااني اع األسر  في ساحل جمال عدد "لقال طراب س الللااني"وتابع 
اللل، في حلور حشد ام ال اع يات وأبنال المدينل. وأشادت الك مات بموق  الرييس  -الناصر 
اإلسرايي يل ًحيى سكاف المشاركل في الللاام  . وأع نق عاي ل األسير في ال جون "الشجا،"الحذ 

 ."بدل إيرابفا عم النعا  لثالسل أًا  تلاانا  اع األسر  ال   نينييم"و 
في لدنان لقال تلاانيا  اع األسر ، في اركز اعروف سعد  "انلد  اإلعالاييم ال   نينييم"ونل  

ات حقوع اإلن ان والص يب األحمر المؤس ات الدوليل وانلم"الثقافي في صيدا. وطالب الملحدسون 
الدولي، باللحرك ال وري لك ر الصمق، وعقد ج  ل طاريل لمج س حقوع اإلن ان لدحت االنلفا ات 

. وحيا ال قال ل رييس الحذ. ودعا إلى أوسع حراك سياسي "اإلسرايي يل الج يمل بحق األسر  
 وشعدي وحقوقي وهعالاي لنصرن األسر  وقليلف .

قلال الندنيل، وق ل تلاانيل رفعوا فيفا الالفلات  -انوسل المفدي في ب دن الشرقيل ونل  تالا ن س
 الداعمل لحقوع المعلق يم. واالنعوا عم تناول األطعمل لالل وقق االسلراحل الدراسيل.

 8/5/2017، ، لندنالحياة
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 ودير القمر يرأس صالة في مغدوشة على نّية األسرى  برشية صيداأراعي  .52
سيدن "أس راعي ابرشيل صيدا ودير القمر ل رو  الم كييم الكاسوليس، المنران اي ي حداد في تر : صيدا

صالن ع ى نيل األسر  ال   نينييم الملرليم عم العا  في سجون االحلالل االسرايي ي،  "ا دوشل
ل يم وقال المنران حداد لالل الصالن: نحيي الوتنا األسر  ال   نينييم في ال جون االسرايي يل ا

يلألمون بصو  كاال وقنع كاال ل نعا  ام اجل قليل عادلل ونحم نحلرافا جدا. ونص ي ع ى 
نيل كل شخذ ا جون ولدً  قليل عادلل و و بريل ودالل ال جم و ناك كثيرون انف  عندنا في 

 لدنان.
ال والى ول ذ المنران حداد ل قول: ام سيدن المننرن الى ف  نيم، الى بيق لح  والى كني ل القيا

 األقصى والى كل اكان اقدس في ف  نيم نحم في تواصل ا لمر. 
وقالق ان قل النشا  سي  يا عمون ابنل ب دن ا دوشل والناشنل في اجال دع  القليل ال   نينيل: 
اردت ان اقو  بشيل ام اجل األسر  ال   نينييم الملرليم عم النعا ، فعريق اع المنران 

 جل األسر  ام اقا  سيدن المننرن، فرحب وأبد  كل اسلعداد.حداد فكرن اقاال ص وات أل
 4/5/2017المستقبل، بيروت، 

 
 "وثيقة حوران"و ةإسرائيلي بخطة تقسيم سوري "احتفاء" .53

وسيقل "وص  اركز أبحاغ اقره ام دواير صنع القرار في إسراييل اا سم ي بروكاالت:  -عواص 
تنور ًصب في اص حل "يل اقيمل في تركيا بأنفا اللي وقعق ع يفا شخصيات سورسل اعار  "حوران
ال ي يرأس   "اركز يروش ي  لدراسل المجلمع والدولل"بصورن غير اداشرن. ونوط تقرسر أصدرط  "إسراييل

إقاال إق ي  ًل  درعا وجدل الدروز "وكيل وزارن الخارجيل اإلسرايي ي ال ابق دوري غولد إلى أن 
ل الخيارات اللي ًمكم أن ت  ر عنفا الل وسل الشاا ل ل نزا، في هال وسدالأل والقنينرن ًعد ام أفل

فرص تحول اننقل "فحن  "وسيقل حوران". ولكر اللقرسر اإلسرايي ي أن  لو ت  تنديق اا جال في "سورسا
جنوه سورسا إلى اناطق تفديد إلسراييل سوال ام لالل تواجد إيران وحزه هللا، أو ام لالل تمركز 

. وأقر بأن تن ي  اا جال في   ط الوسيقل اللي تدعو إلى اإلعالن عم "إلى حد كدير الملنرفيم تلق ذ
تق ي  "ًعني عم يا  "ال يدرالي ال وري الم لقد ي"جنوه سورسا كحق ي  ا لقل يمم اا ً مى االتحاد 

 تحدسق عم إقاال حك  لاتي في اننقل تل  درعا وال وسدال والقنينرن "وسيقل عفد حوران". و"سورسا
 جنوه الدالد، وتداوللفا عدن وسايل إعال  في ال لرن الماييل.

 4/5/2017، ، عّمانالدستور
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 " بشأن القدساليونسكو" إشادة عربية بقرار .54
ع ى قرار يؤكد بنالن  "اليون كو"سم م اشعل ال  مي رييس الدرلمان العرلي اصادقل  :وكاالت

مي في بيان، إن اللصوسق ع ى القرار يؤكد أن إجرالات دولل االحلالل في ادينل القدس. وقال ال  
اللمير اإلن اني الحي ًق  إلى جانب الحق في وج  الل   واالحلالل وسياسات  غير الشرعيل، 
وسرسا الفوسل العرليل واإلسالايل األصي ل ل مدينل ول مقدسات اإلسالايل والم يحيل فيفا، ولنالن 

، وسعلدر ا الغيل وال قيمل لفا كونفا صادرن ام 1967 جميع انلفا ات وهجرالات االحلالل ان  عا 
 قون احلالل ليس لفا شرعيل.

 "إسراييل"، بعد  سيادن "يون كو"وسمنق األاانل العاال لدور و ي ات اإلفلال في العال  اإلسالاي، قرار 
 "إسراييل" ع ى ادينل القدس المحل ل، واعلدار ا ادينل احل ل، وأ دت، في بيان، أن قرار المنلمل بأن

تحلل القدس، وليس لفا في الد دن القدًمل أيُّ حق، يللمم االعلراف أًلا  بأن المقابر اللي في 
 ادينل الخ يل وقدر راحيل في بيق لح ،  ي اقابر إسالايل.

 4/5/2017، الخليج، الشارقة
 

 بتأكيد قرار نقل سفارتها للقدس ترامب-عباسواشنطن تستبق لقاء  .55
اسلدقق واشننم ييافلفا لزسارن الرييس احمود عداس، أاس، ولقاي   :الديمنادًل سعد  -عمان

 .بالرييس األارسكي، دونالد ترااب، بلأ يد اللزا  الوالًات الملحدن بنقل س ارتفا ل قدس المحل ل
ترااب، ال ي  -واعلدر ف  نينيون أن تصرسح نايب الرييس األارسكي، ااًس بنس، عشيل لقال عداس

اللزا  الرييس ترااب بنقل ال  ارن األارسكيل ام "تل أبيب" إلى القدس اا زال قايما، ورلما أ د في  أن "
األارسكي الم لوا ل  نات االحلالل"، وفق العلو الم لقل في ال جنل  االنحيازوشيكا"، ًعكس "

  اللن ي ًل لمنلمل اللحرسر ال   نينيل، أسعد عدد الرحمم.
د تداولق تصرسح الم ؤول األارسكي حول "نقل ال  ارن األارسكيل وكانق بعض الصح  اإلسرايي يل ق

ل قدس المحل ل"، اعلدرن أن إصدارط عشيل لقال الريي يم عداس وترااب قد ًكون "رسالل تح ير ا دقل 
ل رييس عداس حول اا ينللرط في الديق األبيض، ورسالل تنميم لنلنيا و، بشأن العالقات 

 جانديم"، بح ب ازاعمفا.االسلراتيجيل الخاصل بيم ال
 4/5/2017، الغد، عّمان
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 دبلوماسي أمريكي لـ"العربي الجديد": ترامب ال يملك خطة للسالم .56
ق  ل الم ؤول ال ابق في وزارن الخارجيل األارسكيل، نديل لوري، ام أ ميل : واشننم رر أحمد األايم

لد ترااب، اع الرييس ال   نيني، النلايل اللي ًمكم أن تخرج عم لقال الرييس األارسكي، دونا
 احمود عداس، في الديق األبيض، اليو  األرلعال.

وقال في تصرسح لر"العرلي الجديد" إن إدارن ترااب ال تم س أي لنل وايحل للحرسس عم يل ال ال  
في الشرع األوسم، وهنفا غير ال قل اع حكوال بنياايم نلنيا و بشأن الخنون اللاليل اللي ًجب 

  ا للحقيق ال ال  اع ال   نينييم.اتخال
وحول قرالت  أ ميل زسارن عداس إلى العاصمل األارسكيل، قال الم ؤول األارسكي ال ابق إن "زسارن 
واشننم  ي ا ألل جيدن ع ى الدوا  بالن دل ل قادن ال   نينييم، ع ى األقل لل كير الرأي العا  بأن 

 الشعب ال   نيني". ناك قليل ف  نينيل، وأن  ًجب إقرار حقوع 
وأشار إلى أن ال دب الريي ي لعد  ت اؤل  بما ًمكم أن ًصدر عم اجلما، ترااب وعداس؛  و أن  
ًمعقد في جل اسلمرار إسراييل بدنال الم لوطنات، اا ًجعل إدارن ترااب غير قادرن ع ى تحقيق إنجاز 

 األوسم. ا موس بالن دل لمحمود عداس، أو بالن دل لعم يل ال ال  في الشرع 
 4/5/2017، ، لندنالعربي الجديد

 
 لرئيس األلماني يرفض التعهد بعدم االجتماع بـ"نكسر الصمت"ا .57

في أعقاه األزال الدب وااسيل اللي وقعق بيم إسراييل وألمانيا، األسدو، المايي، في :  اش  حمدان
ي يل ام تأز  العالقات أعقاه زسارن وزسر الخارجيل األلمانيل إلى الدالد، فحن  ناك اخاوف إسراي

 اجددا، األسدو، القاد ، كنليجل ل زسارن المرتقدل ل رييس األلماني.
ًشار إلى أن األزال قد حص ق في أعقاه رفض وزسر الخارجيل األلمانيل، زس مار غابرسيل، ال ي 
زار إسراييل األسدو، المايي، ط ب رييس الحكوال، بنياايم نلنيا و، أال ًجلمع بممث يم عم 

 انلملي "نك ر الصمق" و"بل ي ي ".
وكش ق صحي ل "يدًعوت أحرونوت"، صداا اليو  الخميس، أن الرييس األلماني فرانس ووللر 

 شلانماير قد ً ير في ن س النرسق، بما قد يل دب بل اق  األزال.
يم عم وجال أن إسراييل تخشى أن يلج  شلانماير، رغ  أن  ًعلدر صدًقا إلسراييل، إلى اقاب ل امث 

 "نك ر الصمق" لالل زسارت  إلى الدالد األسدو، القاد .
 4/5/2017، 48عرب 
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 لواليات المتحدة دعم دولة فلسطينيةل: ال ينبغي صحف أمريكية .58
ا لمق عناوسم بعض أبرز الصح  األارسكيل الصادرن اليو  بزسارن الرييس ال   نيني احمود عداس 

دي إلي  ام نلايل في جل الصرا، ال   نيني اإلسرايي ي إلى الوالًات الملحدن، واا ًمكم أن تؤ 
 النوسل.

فقد كلدق ريي ل اركز ال ياسل اليفودًل في واشننم شوشانا برايم أن زسارن عداس اللي تزاانق اع 
تحركات في الكون رس األارسكي لقنع اللموسل عم ال  نل ال   نينيل نليجل "لنر اه ال   نيني"، 

دا ل لركيز ع ى القيادن ال   نينيل، ولمجرد أن ت عل إدارن تراب للس ف لجد أن تجعل   ا الوقق اناس
يرا  رغ  ا يارات الدوالرات ام الم اعدات الخارجيل، بما فيفا األاوال  ع ى اا  ط القيادن ل  ت ر 

 األارسكيل اللي تلا في ال  نل ال   نينيل.
بعض اا رأت أنفا أوج  قصور ام جانب واسلعريق الكاتدل في اقالفا بصحي ل واشننم تاًمز، 

ال  نل ال   نينيل تلع ق باألاور الماليل ام حيت اإلن اع والعايدات، واالداد ا اويات "قلاًا 
 .1999الويع النفايي" اع إسراييل اللي كان اقرر ا االنلفال انفا بح ول العا  
وقعات ام اجلما، تراب اع وفي   ا ال ياع ق  ق صحي ل كرس ليان ساينس اونيلور ام سق  الل

عداس، واع للس رأت أن  ناك ي نا ع ى الرييس ال   نيني للقدً  شيل ً اعد في ك ر الجمود 
ترسد الح ا  ع ى  -ولاصل دول الخ يل-بالشرع األوسم، وأن أحد أسداه للس أن الدول العرليل 

 ا لما  الوالًات الملحدن كصانع ات اقات في المننقل.
إلى أارسم ًمكم أن ً ع فما عداس إلسدات أ ميل  للراب واسلعدادط ل عمل ام أجل  وأشارت الصحي ل

 إعادن عم يل ال ال  ارن ألر .
ولع   األ   كما ير  أ ثر الخدرال األارسكييم تمرسا في الصرا، اإلسرايي ي ال   نيني دينس -أولفما 
  المالي ألسر "الشفدال" أن عداس ًمكم أن ًع م اسلعدادط إلنفال تق يد تقدً  الدع -روس

ال   نينييم ال يم ًموتون في الفجمات ع ى اإلسرايي ييم، وغير   ام ال   نينييم ال يم ت جنف  
 إسراييل ب دب العن  يد ا.

والثاني أن  ًمكم لعداس أن ًعلرف بأن "حركليم وطنيليم تلناف ان ع ى ن س الم احل، وأن  وسليم 
 ".وطنيليم تلن دان دولليم لشعديم

 3/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 "إسرائيل"نيوزيلندا: وزير الخارجية الجديد يسعى إلنهاء األزمة مع  .59
بعت وزسر الخارجيل النيوزس ندي الجديد، غاري براون ي، يو  أاس الثالسال، رسالل إلى :  اش  حمدان

ا عم رغدل  في إنفال األزال رييس الحكوال اإلسرايي يل ووزسر الخارجيل، بنياايم نلنيا و، عدر فيف
 القايمل في العالقات بيم إسراييل ونيوزس ندا.

في اج س األام  2334وكانق قد توترت العالقات بيم النرفيم في أعقاه اللصوسق ع ى القرار 
 .2016يد االسلينان في كانون األول/ دً مدر ام العا  

ادرن ح م نيل ام جانب نيوزس ندا اللي ونق ق "  رتس" عم ا ؤول إسرايي ي قول  إن الحديت عم ب
ووص  الم ؤول ن    الرسالل   انق إحد  أرلع دول دفعق باتجاط اللصوسق في اج س األام.

 بأنفا "لنون اصالحل غير عادًل ولات طابع إًجابي".
 3/5/2017، 48عرب 

 
 مع فلسطين طالب بريطانيون يضربون عن الطعام تضامنا   .61

لر الدرسنانيل إيرابا  عم النعا ، تلاانا اع األسر  ال   نينييم ينل  ط دل في جااعل اانش 
ب جون االحلالل، ول ل م ع ى إدارن جااعلف  لمقاطعل الشركات العاا ل باألرايي المحل ل، كما 

 ًنالدون الجااعل بعد  اللمييز يد الن دل الناشنيم ام أجل العدالل ل    نينييم.
ت لجيب إدارن الجااعل لمنالدف  ب حب اسلثماراتفا ام وقرر الناله اواص ل إيرابف  حلى 

 شركات ًقولون إنفا الواط ل اع االحلالل اإلسرايي ي.
"ا لش نا ان  بداًل   ط ال نل الدراسيل  -و ي ناشنل في حركل "بي دي أس"-وتقول  د  عموري 

  الحره أن جااعلنا اسلثمرت أ ثر ام عشرسم ا يون جني  إسلرليني في شركات ت فل جراي
اإلسرايي يل، ون لفدف بقون شركل كاترليالر اللي تصنع الجرافات المص حل لجي  االحلالل 

وسر  الن دل أن نشاطف  دالل حم ل المقاطعل العالميل  السلخداافا في  د  انازل ال   نينييم".
 ينييم.إلسراييل شكل ام أشكال النلال يد اا ًص ون  باالنلفا ات اإلسرايي يل لحقوع ال   ن
 4/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تطرد صحفيا  هولنديا  انتقد االحتالل "إسرائيل" .61

تمديد إلن العمل ال ي ًحم   صح ي  ولندي بحجل ت نيل  غير  "اإلسرايي يل"رفلق الدال يل : اعا
تصرسح  ل لرن طوس ل دون  "إسراييل"وانلقادات  ل ياسل االحلالل، وأن   ا الصح ي عمل في  "النزسفل"

 اإللكلروني. "  رتس"ساري الم عول، وفقا  لما كش  ، أاس، اوقع 
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ل صح ي  "اإلسرايي ي"ع ى اراسالت عديدن وجففا اكلب الصحافل الحكواي  "  رتس"وحصل اوقع 
؛ وللس بعد اللقارسر اللي انلقد فيفا الواقع ال ي "ت نيل  المعادًل والموجفل"انلقد فيفا اا سماط ه 

ال ي  "اإلسرايي ي"انلقد فيفا القانون  "توسلر"الخ يل تحق االحلالل وت رسدات عدر اوقع  تعيش  ادينل
 ًمنع نشنال المقاطعل الدوليل ام دلول األرايي المحل ل.

 4/5/2017، الخليج، الشارقة
 

 فلسطين بين وثيقتين .62
 زكي بني ارشيد

ل ازعوال بحق اليفود في أرل ف  نيم، الرؤسل "اإلسرايي يل" ل دولل اليفودًل ت لند إلى سردًل تارسخي
وال تخ ي الحركل الصفيونيل انن قاتفا وادرراتفا األيديولوجيل في ت وسغ فكرن إًجاد دولل يفودًل نقيل 

 ًجلمع فيفا يفود العال  كافل.
فدراير/شدا   14ال ي كلد  سيودور  يرت ل ونمشر في فيينا واليدزسغ بلارسا -وكلاه "الدولل اليفودًل" 

حدد في  رؤسل  لدولل اليفود  -، قدل سمانيل عشر شفرا ام انعقاد المؤتمر الصفيوني األول1896
بأنفا اللي تمثل "أرل اللوران الموعودن لدني إسراييل"، وسمثل   ا الزع  أساس الرواًل الصفيونيل عم 

 ف  نيم.
اللارسا"، فحن الصفيونيل  ورغ  أن   ط الرواًل تددو "أيديولوجيل رواان يل حالمل قافزن فوع حقايق

تمكنق ام جعل   ا اللصور الخيالي "حقيقل  -امث ل في كلابفا واؤرليفا اللوراتييم-األ ادًميل 
 ع ميل" ال تخلع ل جدل.

وفي اقابل   ط األحال ، ولمواجفل المخاطر الناش ل عم براال واشارسع ووعود دوليل للرجمل ت س 
يني الألرا، وفي لحلل المل يرات اللارسخيل العميقل، واا رافقفا الرواًل؛ نشأ النلال الوطني ال   ن

ام اللالل نوعي وكمي في اوازسم القو  لصالح المشرو، الصفيوني، ولحاكانيات الوايعل ع ى 
الم لوسات كافل في النلر اإلسلراتيجي والقدرات الع كرسل والدي ل اإلق يميل اللعي ل، نليجل اللخ   

 دا  المشدوط باللدعيل واالرتفان والعمالل أحيانا  ألر .أحيانا  و/أو االرت
في   ط الدي ل؛ نشأت حركات اللحرر ال   نينيل رد فعل ع ى حالل جديدن ام االسلعمار تلميز 
بوص فا احلالل "شعب بال أرل ألرل بال شعب". أو كما قالق ريي ل وزرال الكيان الصفيوني 

م  شعب ف  نيني، حلى إن  ليس ع ينا أن نأتي ونمخرجف  ال ابقل غولدا اايير "ال يوجد شيل اس
 ام الدالد، فف  لي وا اوجوديم".
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بقرار ام جااعل الدول العرليل، وقداق رؤسلفا  1964س  نشأت انلمل اللحرسر ال   نينيل عا  
 ي ل صرا، ال   نيني الصفيوني عدر الوسيقل المعروفل بر"الميثاع الوطني ال   نيني"، اللي ت  اللخ

بحجل أن اللروف المويوعيل المح يل واإلق يميل والدوليل ال  1993عن  بعد توقيع ات اقيل أوس و عا  
 ت مح باالسلمرار في النفل الثوري اللحرري.

وكان شعار المرح ل "ًا وحدنا" ال ي ارر ولرر جميع المحراات والمحلورات، وتجاوز سوابق 
 العودن وال يادن، وق ز فوع كل الخنو  الحمر.وحقوع الشعب ال   نيني في اللحرسر وحق 

وكان اللمفيد لقدول   ط الحالل قد بدأ دال يا عدر عناوسم الح ول المرح يل والواقعيل ولرناال النقا  
العشر، وغير للس ام المدادرات ال   نينيل والعرليل، وكانق حجل القيادن ال   نينيل في قدول 

  و النموا إلقاال دولل ف  نينيل بعد لمس سنوات. -ى اا تقد إيافل إل-وتوقيع ات اقيل أوس و 
وفي   ط األسنال نشأ اللنافس بيم حركل اللحرسر ال   نيني هفلحأل اللي تقود انلمل اللحرسر 

 .1987ال   نينيل، وحركل المقاوال اإلسالايل هحماسأل اللي أع نق ن  فا ولرنااجفا نفاًل عا  
لح وحماسأل أشدط وصار في لروت ، بعد أن قداق حماس قرالتفا ب غ اللنافس بيم الحركليم هف

لنديعل الصرا،، عدر ايثاقفا وام لالل عم يات اقاوال ادنيل وع كرسل الميزن واؤلمل ل عدو 
 الصفيوني.

اايو/أًارأل، عم  1بعد   ط المقدال؛ ًأتي دور ال ؤال عم وسيقل حركل حماس اللي أع نلفا أاس ه
وسيقل؟ و ل تشكل بديال لميثاقفا؟ أو ت ييرا  لدرنااجفا؟ وقدل للس ال بد ام اللأ يد اا ي ل وأ ميل   ط ال

 ع ى:
أوال : أن النلال الوطني ال   نيني ل  يددأ بحركل حماس، وأن الشعب ال   نيني قد  تلحيات 

  ديرن والرا مل وع ى كل األصعدن.
رسق ا دود، وفش ق في الوصول إلى سانيا : أن ا ار الم اويات وا يرن الل وسل قد وص ق إلى ط

نلرسل إنفال الصرا، ال   نيني "اإلسرايي ي"، لاصل اع اللوسع واالسلمرار في حركل االسلينان، 
 وتنكب وعود قيا  الدولل ال   نينيل، واللراجع عم نلرسل "حل الدولليم".

ى اشرو، إلقاال سالثا : ام المؤس  أن انلمل اللحرسر ال   نينيل تحولق ام اشرو، تحرسر إل
الدولل ال   نينيل، كما نجحق عم يل تحوسل ال  نل ال   نينيل ام اشرو، إلقاال الدولل ال   نينيل 
إلى كيان وجي ي لخدال األام "اإلسرايي ي"، عدر اللعاون واللن يق األاني لقمع المقاوال واحاولل 

 نلاج اإلن ان ال   نيني الجديد.اجلثاسفا، وفقا  لمشرو، المن ق األاني األايركي كيت دايلون إل
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رابعا : أن انلكاسل الرليع العرلي، وقيا  الثورات الملادن، وانش ال الشعوه العرليل بأل  القمع الداوي 
ال ي وصل باللأ يد إلى ا لو  جراي  الحره، واا يرافق  ام اعانان القلل واللشرسد واللع يب 

 اجع اال لما  بالقليل ال   نينيل ودع  المقاوال.في تر  -بشكل ت قايي-وال جون؛ كل للس سا   
لاا ا : نليجل للدايم المواق  ام سورات الرليع العرلي، واا نشأ عم للس ام إعادن ال رز في 

 المواق  واالصن اف، فقد تراجع دع  القليل ال   نينيل ع ى جميع الم لوسات.
في ت وسق فكرن أن اإلر اه  و العدو سادسا : نشول نلرسل العدو الدديل، حيت نجحق "إسراييل" 

الحقيقي ال ي يفدد الجميع، وأن اواجفل   ا العدو تلن ب تعاونا  وتن يقا  اعفا لدرل اخاطر 
 اللنرف، ال ي اقلرن باإلسال  نليجل لممارسات حركات أصوليل إسالايل النرفل.

سورسا، العراع، اليممأل سا   في وهلى للس؛ فحن تمدد الن ول اإليراني في بعض الدول العرليل هلدنان، 
انحراف بوص ل المواجفل، وت  ل لناه يلدنى تصني  إيران بأنفا  ي العدو األول ال ي ًمْح ر، 
وأن لنر اا يموص  بمشرو، إيران "الص وي المجوسي الشيعي" اقد  ع ى لنر المشرو، 

 الصفيوني.
 حل "اإلسرايي يل"، لاصل بعد اعلماد وال شس أن   ا االنحراف ًمعد نجاحا  ل  كر الصفيوني ول مص

 بعض اإلسالاييم لف ا النرا.
 أليرا ؛  ل   ط المعنيات  ي اللي دفعق حركل حماس للقدً  وسيقلفا ال ياسيل الجديدن؟

اع االحلرا  ألصحاه اللخوفات واللوج ات ام عم يل االنقاله ال كري اللي تددأ ام الحنج ل س  
 ن تجا ل   ط العواال ًمعلدر ام إنكار المع و  اللرفي باللرورن.تلحول إلى ا ارات اللالل؛ فح

لي ق   ط العواال وحد ا  ي اللي قادت حركل حماس إلنلاج وسيقلفا ال ياسيل الجديدن، وال شس 
دفعق الحركل إلعادن تقدً  لاتفا، غير أن للس ال ًعني تنوسع  -باإليافل إلى أسداه ألر  -أنفا 

 ل الرا نل، وال ًعني ان اللفا ام سوابلفا أو ردتفا عم أ داففا.الحركل إل را ات ال حل
وهلا بقيق الحركل الم كل بأ داففا الملمث ل في اللحرسر، فال اانع ام اراجعل وتنوسر الميثاع ال ي 
 ملب في جروف اخل  ل، ولاصل بعد ترا   اللجرلل ال ياسيل، وتوسع العالقات الدب وااسيل، وتنور 

 انيل.القدرات الميد
وع ى أ ميل ال كر ال ياسي ألي حركل أو النلرسل اإلسلراتيجيل ألي دولل؛ فحن للس وحدط ال ًك ي 
للحقيق األ داف وهنجاز النموحات أو ترجمل األحال . وسددو أن اقولل إرن ق  من واي في رايعل  

 "الشيا والدحر" صحيحل: "الموتى والحمقى    ال يم ال ً يرون مرال   أبدا".
ما تألرت حركل حماس في تقدً  وسيقلفا ال ياسيل الجديدن.. ولكنفا فع لفا، ففل سيمشكل للس دافعا رل

 لداقي الحركات اإلسالايل للقدً  اقارلاتفا ال كرسل ال ياسيل؟
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رغ  وجود حالل رفض واقاوال دالل الحركات اإلسالايل ألفكار المراجعل واللنوسر والل يير ام 
"حراس الثوابق"؛ فال شس في أن الحركات اإلسالايل تعي  اخايات صعدل، ال يم ًمصن ون بأنف  

 وأن انالات الرليع تقي  في فلالاتفا، ودوافع اللقوس  والمراجعل تنلع  في احاينفا.
حركل المراجعات لي ق عيدا ولي ق ان ولل ام الحركات اإلسالايل فقم، ولكنفا ان ولل ام جميع 

اعلدار   كاينات حيل، تحكمف  قوانيم ال دديل ونواايس الكون اللي  ي األحزاه والمؤس ات والدول ب
 قا رن باللأ يد لمم صادافا.

تحقيق األ داف ليس باللمني والقعود، وهنما بويوا الرؤسل والعمل الجاد وليس انللار المفدي أو 
يِ كمْ  َواَل َأَااِنيِ  أَْ ِل المخ ذ. قواعد الحركل الميدانيل  ي اللي تحك  ا لقدل الصرا،: "لْيَس ِبَأَاانِ 

ِ َوِليًّا َواَل َنِصير ا"."اْلِكَلاِه  وِن َّللاه ا ًمْجَز ِبِ  َواَل ًَِجْد َل م ِام دم ول   َام ًَْعَمْل سم
 3/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "الجديدة"وقفة أولية سريعة ومحايدة أمام حماس  .63

 طالل عوكل
ركل حماس اؤلرا ، وفي توقيق ألف  الدعض ألن يرلم ع ى نحو الوسيقل ال ياسيل اللي كش ق عنفا ح

س دي بيم إعالنفا وليم الزسارن اللي ًقو  بفا الرييس احمود عداس ل والًات الملحدن،   ط الوسيقل، 
تشكل بحق تنورا  تارسخيا  ا لحقا  لحركل تحوز ع ى بعض عواال القون، وع ى دور وتأسير بارز في 

   نينيل والعرليل.الحيان ال ياسيل ال 
والوسيقل اللي ت  تداول أفكار ا، وا اص فا األساسيل دالل الحركل ل نوات، ال تنللر، حلى ام 
أشخاص أو جماعات داعمل واواليل ل حركل، أًل االحلات، أو اقلراحات تعدي يل، اا ًجعل أًل 

يل المالحلات، ًأتي االحلات ام   ا النو،، اجرد ل و فارم، ونصايح ال قيمل لفا. ع ى أن ت ج
في سياع احاولل فف  أبعاد وأعماع ال ياسات اللي ينللر الناس ام الحركل امارسلفا لالل المرح ل 
القادال. القرالن بالجم ل ت ز  حلى أشد المناوييم والملشككيم، أو المعاديم لحركل حماس ألن ًعلرفوا، 

ل   نيني والمحيم. ولاللصار ام وجفل بأنفا تننوي ع ى توج  عا  إًجابي، ال اعل اع الدالل ا
نلري فحن الوسيقل بما تلمنل  ام اواق  تكليكيل واسلراتيجيل، ولعد تنقيلفا ام األبعاد الدينيل، فحنفا 

ام ال ياسل اللي أقرتفا الجدفل الشعديل للحرسر ف  نيم في اؤتمر ا  %90تلنابق بن دل تزسد ع ى 
د لص  الدعد الديني واالجلماعي، يلمثل في أن الجدفل، . االللالف بينفما بع1980الرابع عا  

تعلرف صراحل، و ي انخرطل وتدير تناقلاتفا، ام لالل انلمل اللحرسر ال   نينيل الممثل 
الشرعي الوحيد ل شعب ال   نيني. وسيقل حماس ت جل أن المنلمل تشكل إطارا ل    نينييم في 
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ثيل المنلمل وشرعيلفا يلوق  ع ى شر  إعادن بنايفا، بما الخارج والدالل، لكم اعلراففا بوحدانيل تم
ًلمم انخرا  حركلي حماس والجفاد فيفا. أي أن االعلراف بوحدانيل تمثيل المنلمل سيدقى اع قا ، 
وسللل حماس ت لخد    ا االعلراف، ل ل م ام أجل اللوصل إلى صيغ اقدولل لمشاركل ال صايل 

 اللي ال تزال لارجفا.
لدار   ط الوسيقل ال ياسيل، عمال  تكليكيا ، ً لفدف فقم اعاونل الحركل ع ى تجاوز عديد ال ًمكم اع

األزاات اللي تجابففا في عالقاتفا ال   نينيل والعرليل.  ي إلن حصي ل اراجعل لثالسيم عااا  ان  
. 1988، والميثاع ال ي اشل  ق ع ي  ان  إقرارط في العا  1987اإلعالن عم تأسيس حماس في عا  

الحركات ال ياسيل اللجديدًل، ونقصد اللي تجدد لاتفا، اننالقا  ام ت ير العواال ال اتيل 
والمويوعيل، ال تكل ي بلقدً  وسيقل اخلزلل ام   ا النو،، وهنما تقد  تقرسرا  ا صال  عم األسداه 

عاشلفا الحركل،  اللي أوجدق الل يير، وتمر ع ى نقا  القون واللع ، واإلل اقات واإلنجازات اللي
ووجب ت يير ا أو تنوسر ا. والحركات الدًمقراطيل اللي تعلني بمزاج ورأي النخب، والجما ير، عادن، 
تنرا الوسايق األساسيل ل نقا  والجدل، وهاكانيل إدلال بعض اللعديالت، قدل أن تلخ  قرار ا 

مالحلات او االقلراحات اللي النفايي بالمصادقل ع ى الوسيقل، حيت ال ًمكم االسل ادن ام بعض ال
 قد ت يد الوسيقل.

نلرسا ، وجب القول، إن الوسيقل تقد  حركل حماس جديدن، كما وص فا بعض الكلاه المح وليم ع ى 
 حركل حماس.

ففي قد صي ق ب  ل عصرسل، سياسيل وقانونيل دقيقل، ط ى ع يفا الدعد ال ياسي ع ى الدعد الديني، 
بحيت تقدافا اليو  ع ى أنفا حركل وطنيل ف  نينيل إسالايل بدون  و ي وسيقل وطنق حركل حماس،

ارجعيات وارتداطات فوع وطنيل، كان ام الحكمل أن تقد  حماس ع ى اإلعالن عم فس ارتداطاتفا 
اللنليميل واإلدارسل وال وج ليل اع جماعل اإللوان الم  ميم وأن تخ   عم كا  فا تدعات الصرا، 

اللي تعلدر ا العديد ام األنلمل جماعل إر ابيل. فالقليل ال   نينيل ال ي تخوي  الجماعل، و 
تننوي ع ى أسقال كديرن ع ى أ  فا، حلى ل  ًعودوا قادرسم ع ى زسادن   ط األسقال ام لالل عالقات 

 وارتداطات لارجيل.
ارسخيل، ال ًمكم ألحد أن ًأل  ع ى الوسيقل أنفا تلم س باسلراتيجيل تحرسر ف  نيم كل ف  نيم الل

أو أن ع يفا االعلراف بحسراييل، أو حلى االعلراف بات اقيات أوس و، ف قد قالق الحيان ك ملفا إزال 
الخيار ال ي اتخ ت  انلمل اللحرسر ال   نينيل، وال ياسات والر انات اللي حكمق دور ا ان  عا  

 ، حيم أقر المج س الوطني ال   نيني برناال النقا  العشر.1974
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وق  ال ي يرلم بيم الفدف االسلراتيجي والمرح ي، وال ي ال تلدناط حماس ح ب الوسيقل وهنما   ا الم
 ي ا لعدن ألن تكون جزلا  ام الموق  الملوافق ع يفا وطنيا ، ونقصد اويو، الدولل ع ى حدود 

، نقول   ا الموق  ال ًمكم أن ًكون ادلال  ل لنافس ع ى ليار 1967الرابع ام حزسران 
يات، وتقدً  الددايل عم المنلمل. ال ؤال  نا  و لمالا ع ى القو  الدوليل واإلق يميل أن الم او 

تنللر حلى تكون حماس في اوقع انلمل اللحرسر اليو ، بعد أن قداق الشرو  الالزال لكي تكون 
النرف ال ي ًجري اع  الحديت؟ ك  عااا، و ل تحلاج حماس ألن تنلقل إلى الموقع ال ي تمث   

     المنلمل بعد كل ال ي جر  وسجري؟وتش
في جل الوقايع الم موسل، وال ياسات الجارسل ع ى الم لوسيم العرلي والدولي، ام غير الملوقع أن 
تالقي حركل حماس حلى بعد   ط الوسيقل، قدوال  وعالقات تجع فا اناف ا  لمنلمل اللحرسر، اللي 

نفا الكثير في اجال النقد ال  دي. العال  يلعاال تحلى بشرعيل راسخل افما قيل عنفا، وقد ًقال ع
اع الشرعيات ح اجا  ع ى شرعيل ، وحلى ال يلدلل ا لرون فيفا، والعال  يلعاال اع ال ياسات 

  والمصالح الملماس ل، وحركل حماس ال تحلى بأي ام   يم الدعديم.
لى تحرسس عالقاتفا اع اصر، ام حق حماس أن تل الل بحاكانيل أن يؤدي تعرس فا الجديد لن  فا، إ

وعديد الدول العرليل، أو رلما األطراف الدوليل، لكم   ا ولاك ار ون باسلعداد حماس وقدرتفا ع ى 
االنخرا  في المؤس ل الوطنيل ال   نينيل الشرعيل والرسميل، وام اوقع المعاريل كما  و حال 

 در بكثير ام ت س ال صايل. فصايل المنلمل األلر ، وحلى لو كانق حماس تم س سقال  أ 
اويوعيا ، وسوال أرادت حماس أو تمن عق،   ا  و ال ياع ال ي سلقررط األحداغ في الحق ال نيم، 

 إال  إلا انق دق الدنيا، وت يرت ج رسا  المعنيات المقرولن اليو . 
ل  عما بقي أن نشير إلى أن   ط الوسيقل تننوي ع ى لناه جديد غرسب بمعاني  وا ردات ، ولفج

ترلى ع ي  كادر وأعلال الحركل، وسلددو الوسيقل لدعض الوقق، ونأال أن ال ًنول للس، وكأنفا 
وسيقل فوقيل، ل  تصل اعانيفا إلى قواعد الحركل، واأل   والعدرن األساس  ي في ال  وك العم ي، 

 واللجرلل الم موسل، اللي سلحك  ع ى قيمل الكال  المع ول.
 4/5/2017، األيام، رام هللا
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 ترامب على أبواب القدس وعباس على باب البيت األبيض! .64
 عزت صافي
إلا صح ق األلدار اللي تصدر ام واشننم عم اسلعداد الرييس األايركي دونالد ترااب ل قيا  برح ل 
إلى الشرع األوسم يزور لاللفا دولل عرليل قدل زسارن إسراييل هأو بعد األ، فمعنى للس أن حدسا  

 ميا  ارتقدا  وقرسدا  سيكون ا صال  تارسخيا .عال
اللوقعات اللي تصدر عم اراجع رسميل أايركيل وهسرايي يل، فحن ترااب  –وهلا صح ق المع واات 

ًحمل اشروعا  لحل أزال الشر  األوسم، ل لس فحن  سيددأ زسارت  بالقدس حيت ًحم  فيفا إلعالنفا 
إسرايي ي ينلفي  -يفا اشروع  لعقد اؤتمر عرلي ، ع ى أن ًنرا ف"عاصمل اوحدن إلسراييل"

 باالت اع ع ى حل  يريي الجانديم وسنفي صراعا  ل  تارسا بداًل وليس ل  أفق نفاًل.
وع ى  اا    ط األلدار واللوقعات، بدأت زسارن رييس ال  نل الوطنيل ال   نينيل احمود عداس 

يد، ولف ط الزسارن يدلل عداس سجل الديق واشننم ت ديل لدعون الرييس األايركي الجمفوري الجد
 األبيض كأول رييس ل دولل ال   نينيل.

ت وسل لنكدل العره الكدر  في القرن العشرسم وتكون القدس  -ففل ًمعقل أن ًكون  ناك حل 
 الرسوليل األاميل شفيدن ع ى ا بح الصفيونيل؟

ال عر. لكم، أل  ً دق أن سقم ق ب   ي رؤسل ام بمعد تولد ام اخي  ل سياسيل ت لدرج الق ق إلى حد  
 ؟1967، س  في حره 1948ف  نيم ادا ى في األسر في حره 

أَول  تكم الدول العرليل ك فا احلشدن، بجيوشفا، وأساطي فا وقوا ا الممث ل بمجا ديفا الملقاطرسم إلى 
قد  مزاق شر  أرل ف  نيم، ت ديل لندال القدس حاينل كني ل القياال وسالت الحرايم الشرس يم، و 

  زسمل؟!
ال يرورن لند  القدور ع ى ادار األرل العرليل لالل سدعيم سنل الق، ف   تمخلر،، بعد، ا لل 
الحاسدل اللي ت لجمع اجمل اا فقدت األال العرليل لالل ت س العقود ام شفدال، وام ادن، وام 

ط، وكل عا  يزداد بمعدط، كأن  سروات، وأحال ، وماال، واعنوسات، وطموحات إلى غد  طال زام انللار 
الوعد بشد  الم لحيل، وكأن األال العرليل تنللر نجما  يرشد ا إلى االتجاط الصحيح إلنقال ا ام 

 اصير ا الكاام ل   حجب ال يب؟
  ا الواقع العرلي المشرف ع ى الا ات بال نفاًات، ام سورسل إلى العراع، إلى اليمم، إلى ليديا، 

 ط ف  نيم حيت اركز بوص ل األاس، واليو ، وال د والمصير.ًعود لينك   باتجا
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حركل "و  "حركل فلح"يدور الكال ، كلابل ولنابل، فيما القنيعل بيم  "ف  نيم"لكم، ع ى أي 
أشد تعقيدا  ام العالقل بيم ال  نل ال   نينيل  "اقاطعل را  هللا"و  "قنا، غزن"، أو بيم "حماس

 وس نل االحلالل؟!
ل ؤال ام ًل   ام؟ ًأتي الجواه الصحيح ال  ي  ام أي عابر سديل، في الل ل أو وهلا طمرا ا

القنا،: إن  ال قر، والدنالل، واألارال، والحراان، والعوز ل عمل واإلنلاج، والصدر، اع الع اه 
واإل انل. كل   ط المصايب تشكل حالل قفر توازي قفر االحلالل اإلسرايي ي ل    نيني. إن  ج   

 ن والقرلى، واأل ل.األلو 
صمدت غزن نحو سنليم ام حره المواجفل بالصدور العارسل اع االحلالل اإلسرايي ي، ول  ت لنع 

وال  "القنا،"قيادن ال  نل الوطنيل في را  هللا دعمفا إال بالقدر الل يل ام الم اعدات. فقد كان 
وغزن ام نزا، يددو كأن   "را  هللا"يزال، شد  جزسرن احاصرن ام الدحر، والدحر، والجو. لكم اا بيم 

ال نفاًل ل  إال بانك ار أحد ما، و  ا يددو شد  ا لحيل، لكم اسلمرارط ًقلي  "نلاايم"صرا، بيم 
 ع ى ا لقدل ال رسقيم، ففل الوفاع ا لحيل إلى   ط الدرجل؟

م لقال اع لالد ع"ني ان هأبرسلأل ال ايق اقال ل دكلور لالد الدليل، بعنوان  23بلارسا  "الحيان"في 
في الدوحل عاصمل دولل قنر... لقال؟ أ  حديت... أ  حوار؟... أ  اقاب ل؟ أ  اصادفل  "اشعل

عاريل، أو ارتدل؟... أًا  ًكم الصح ال ًعود افما . فالمف  أن الناطق الملك    و رييس المكلب 
صل، وليس افما  ام أي المقي  شد  الداي  في الدوحل. والمف  أن ال قال ح "حماس"ال ياسي لحركل 

جفل أتق المدادرن، أ انق ام جفل لالد اشعل، أ  ام جفل لالد الدليل ال ي كان في الدوحل 
 ني ان ال ايق. 16لمركز دراسات الجزسرن ال ي عقد في  11اشاركا  في المنلد  

صمق  ولعل  األ    و أن لالد اشعل المعروف عن  أن  شحيح الكال ، ش ا ل وكلابل، تك    بعد
طوسل، وكان كالا  اداشرا ، ووايحا ، كما لو أن  يلحدغ في اجلما، ا  ق ل مكلب ال ياسي ل حركل 
في حلور الرياسل واألعلال األركان، أو كما لو أن  كان يوج  لنابا  ا لوحا ، أو رسالل اداشرن، 

ل  نل الوطنيل احمود ، وأولف  رييس ا"فلح"إلى رفاع الك اا، والجفاد، والشفادن، والصمود في حركل 
 عداس.

ل  يلرك اشعل اجاال  ل ؤال في اجر  حديث  الملدفق، شااال  المراحل واألحداغ ال ابقل اللي رافقفا 
وتابعفا، بدلا  ام إقاال  في الكوسق، وعالقل  اع المم كل العرليل ال عودًل، وصوال  إلى الخالف بيم 

ام المدادرن العرليل ل  ال ،  "حماس"، واوق  "فلح"وال  نل ال   نينيل، وتحديدا  انلمل  "حماس"
، وأليرا  اا حصل بين  وليم القيادن "ات اع اكل"لصوصا  ا ألل االعلراف بحسراييل، وصوال  إلى 
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، حلى تارسا 2012ال ورسل، ان  بداًل الثورن في درعا حلى ا ادرت  داشق في كانون الثاني هينايرأل 
 ، س  اسلقالل  ام رياسل المكلب ال ياسي."حماس"د لحركل إصدار الدرناال ال ياسي الجدي

والرأي العا  ال   نيني في األسر،  "حماس"كأن  يفي  اؤتمر  "الحيان"تحد غ إلى  "لكم لالد اشعل
ر في المايي القرسب، وفي الحاير الماسل، لنطاللل ع ى الم لقدل  وفي أقنار االنلشار، ل لدص 

ى أفق ا دود.  و ل  ًع م   ط الرؤسل، لكم قاري  العرلي يل الل: ال   نيني ام شرفل ان  ل ع 
ع ى االا يرا م ال   نينيون بعد ال ي حصل، وسحصل، وع ى أي اصير سي لقر الويع في 

 سورسل، العراع، واليمم، وليديا؟
وال ؤال يلدع  سؤال: أي اؤتمر سيجمع العره إلا صح اا ًقال وسنشر ام أن رييس أايركا سيع م 

، سوال جال   ا اإلعالن بصوت ترااب في القدس، أ  عدر "عاصمل اوحدن لدولل إسراييل"لقدس ا
 األسير ام واشننم، أو أي اكان في العال . و  ا سيعني سقو  ف  نيم باللرلل القاييل.

الخاوسل ادوسل في  "األاعال"حاليا ، ًن ق األحرار األسر  في سجون االحلالل اإلسرايي ي صيحل 
م وساير األقنار العرليل، واالدادا  إلى اياديم الجما ير الشعديل في أنحال العال ، حيت ترت ع ف  ني

األصوات ل حرسل والعدالل فيما ف  نينيو الل  ل وغز ن انفمكون بيم تلا رن دع  ل سر ، وتلا رن 
 ام الجو،، والمرل، والل مل. "شعب غزن"ترفع الندال إلنقال 

، لكم النلايل تلوق  "الحركل"و  "المنلمل"الر يب، حاليا  وسابقا ، ًحرج قادن   ا الويع ال   نيني 
 عند حدود الشكاو  واللف  الملدادلل.

، لكم اع رفض االعلراف بدولل 1967بحدود  "حماس"والم  ق في حديت لالد اشعل تأ يدط قدول 
عنفا. و نا، تدرز عقدن  إسراييل قدل قيا  الدولل ال   نينيل الم لق ل يمم حدود ًمكم الدفا،

احكوال بات اع أوس و حيت اعلرفق انلمل اللحرسر بحسراييل ام دون شر  االعلراف بدولل ف  نيم 
ع ى أريفا في الوقق عين . و نا، أًلا  يدلل العاال الخ ي ال ي دفع الم  ور ل  ًاسر عرفات 

كان أااا  نذ  ع ى الورع،  إلى القدول باالت اع. ففو كان ًعي  ح   الوصول إلى ف  نيم. لقد
وفي وجدان  دافع قوي ل عدور إلى ف  نيم ورفع ع مفا، ولو ع ى ا احل الر ارلع... وال شس في 
 أن  كان ع ى اقدار كدير ام اإلًمان والصدر والقدرن ع ى المقاوال والصمود حلى النصر بالشفادن.

والعرلي الرا م، ام جفل، والويع ففل باإلاكان، في   ا اللرف بال ات، اع الويع ال   نيني 
اإلسرايي ي والدولي الرا م ام جفل ألر ، أن تنجح لن ل لل وسل قليل ف  نيم بمدادرن ام نو، 

 ل إلى الرييس األايركي الجديد؟المدادرن المن ول
 أقره األجولل: االسلحالل.
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، وقد ًحصل ع ى اع للس، ي  ب الرييس احمود عداس إلى واشننم في جل ل   نيم اوق ا  وأاال  
 وعد بالعدل واإلنصاف، فلدلل دولل ف  نيم في اللارسا الحديت.

 "ت وسل عادلل"اقابل وعد بر  "عاصمل اوحدن إلسراييل"أاا إلا جال دونالد ترااب إلى القدس ليع نفا 
 ل زال الم لعصيل ع ى حل ان  نحو قرن، فالحره، حلما ، أ ون الشرسم!

 4/5/2017الحياة، لندن، 
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 سمدار بيري 
سيأتي اليو  ال ي ننكش  في  ع ى االتصاالت اللي جرت بيم اندوليم إسرايي ييم يدعون بأنف  غير 
رسمييم وليم شخصيات اساسيل في حماس. وأنا أعرف حالليم كف ط ع ى االقل، حيم ل  يلردد 

ادسات طوس ل ل   الكواليس. بشكل طديعي، حلى اشعار ملر، فحن احدا لم الم لقون في اجرال اح
يؤكد ولم ًكش  النقاه. وام المف  االعلراف بان   ط المحادسات انلجق الق يل جدا ع ى االرل. 

 ايزتفا  ي في تعميق الل ا   حول اا ًق ق إسراييل واا يزعل هولكم لمم يف ؟أل النرف االلر.
لحماس. فقد  "وال ياسل العاال المدادئوسيقل "يق اللفكمي ال ي عريق في  ال ًمكم تجا ل اللوق

وقعق ع ينا هوان ل  ًكم بالم اجأنأل في نقنل اللماس بيم يو  ال كر  وسو  االسلقالل. ااا ع ى ابو 
اازن ففدنق هلع م  الم دقأل و و في طرسق  إلى ال قال اع الرييس األارسكي دونالد ترااب في الديق 

 ض.االبي
وال نن ى ايراه ال جنال ال   نينييم ال ي ًقودط اروان الدرغوسي ادعي تاج رياسل ال  نل، عنداا 

اعلزال انصد ، او ال ًعود اوجودا.   ط أًلا  ي الخنون ال ياسيل  83ًقرر ابو اازن، ابم الر 
 عل.العا  لحماس، ال ي ً لرل أن ًعلزل، لالد اش ل ايماالليرن، إلا ل  تقع ا اج ت، 

لقد عم وا ع ى   ط الوسيقل سالغ سنوات ع ى االقل، باللشاور اع رجال قانون، ال را، الع كري في 
غزن، قدااى حماس في الخارج هاوسى ابو ارزوعأل، في  وف الحركل هعزا  اللميمي في لندن، غير 

ا في فكر   الرايي عم النليجل النفاييلأل. كما أن سجنال حماس الدارزسم في ال جون عندنا سا مو 
بندا، ًمكم ان يالحظ ب فولل كديرن صراعات القو   22ام ل   القلدان. ام تعمق في الر 

 ولالفات الرأي غير الد ينل بيم حماس غزن وحماس، اال ثر تنرفا انفا، لارج القنا،.
 ي ما نلرنا إلى االار، فحن ايثاع حماس االص ي اجلاز عم يل شد وج  ص يرن: أليرا حماس 

إسراييل ولكنفا في ن س الوقق تق   ع ى إال تلنازل عم الك اا الم  ح يد  إلبادنالدعون تشنب 
.   ا ًعني اننا ل  نلخ ذ ام المخرليم االنلحارسيم، اعمال "بكل الوسايل والنرع "االحلالل، 
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في الدرسد  "ن ق"النعم، العدوات الناس ل، االن اع، الصوارسا واعمال الخن . وقدل اسدو، فقم 
اللكلروني في   دعاًل كرس  لحماس ر نو، ام الخنل في الدنم النرسل، عم االسر  والم قوديم ا

 اإلسرايي ييم، ال يم قررت وسايل اإلعال  عندنا تجا  ف ، وعم حق.
. 67دولل ف  نينيل في حدود  إلقاالارن تدعو حماس  ألولل وسيقل الحديثل يوجد جاندان جديدان: 

دولل ف  نينيل ا لق ل،  بحقاالر فالوسيقل تنالب  "ف  نيم الكدر  "حال  عم   ا ًعني ان  الل ق اال
بقيادن حماس، في كل ارجال الل ل ال رليل، قنا، غزن وشرقي القدس كمدينل عاصمل.   ا ًعني 

، إسراييل، كجارن ام جاندفا. "دولل الر  "اًلا دون ان ي كر االس  الصرسح، بان حماس ت    بر 
اازن، تنالب حماس قدل للس بلحرسر كل المناطق المحل ل،  ألبو نل ال   نينيل ولكم بخالف ال 

 ، دون اللنازل عم شدر ودون الموافقل ع ى تدادل االرايي.بأساليدفا
   يلنكرون  ترلم قيادن حماس الوسيقل الجديدن بالجفود ل لخ ذ ام صورن المنلمل اإلر ابيل. ففا

بعد  اللدلل في شؤون "وسلعفدون ااا  اصر واالردن  "الم  ميمااللوان "ل عالقل اع الحركل اال  
. كما أن   ا  و ال دب ال ي ًجع ف  ًع نون بانا ليس لحماس شيل يد اليفود "الدول االلر  

 ."االحلالل الصفيوني"واليفودًل، بل فقم يد 
نحم وأنل  نعرف اشعل ورفاق  ًن قون اًلا غمزن دا يل ل رييس ترااب واالسرن االوروليل: ل ونا، 

بان ابو اازن انلفى وان حماس شعديل في الشار، ال   نيني أ ثر ام فاسدي فلح. اعنونا ال رصل 
فقد  ألن الكفرلال  وسن  ، وابو اازن ًق ذ الرواتب "الحركل الوطنيل ل لحرسر" ألننااللي ن لحقفا 

 القون.
اص ل الحوار ال ري وادلال تعديالت كموق  اولي لمو  "المدادئوسيقل "كان امكنا اللعاطي اع  إلا

ع يفا، فحن  ا موا تشوس  الح ابات النوس ل اع حماس وال ير اعا نحو فجر يو  جديد. ولكم 
حماس  ي حركل ايديولوجيل عنيدن اق مق ع ى عد  االعلراف بحسراييل، ع ى اواص ل العن  وع ى 

اصدقف . طر إلى واشننم ًا ابو  عد  اللحرك عم سنليملر واحد ام االرل. في   ا المويو، أنا
 اازن، في نلر نلنيا و أنق أ ون الشرور. إسراييل تعمل ام أج س لد  ترااب.

 3/5/2017يديعوت 
 4/5/2017القدس العربي، لندن، 
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