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 42 :كاريكاتير

*** 
 

 في الفترة الحالية غير مجد ومخاطره كبيرة "يلإسرائ"مشعل: التفاوض المباشر مع  .1
 متتتين موتتتاغ أة لتتو، متتن الحة تتة عتتن مرا تتلي ا، 4/5/2017، ، أنقــرةلألنبــاء األناضــولوكالــة قالتت  

رئيس المكتب السيا ي لحركة  ماس، خالح مشعل، قال إغ التفاةض المباشتر مت  ، أغ أ مح يو فة 
كبيتترل، معر تتا عتتن ي تتتا فتتي أغ الويي تتة السيا تتية التتتي إ تترائيل فتتي الفتتترل الحاليتتة  يتتر مجتتح ةم تتا رل 

أصحرت ا الحركة، االينين الماضي، ت تحم المصتلحة الو نيتة ةصتورل ال فتية فتي العتالع، ةتستاعح فتي 
 موقف الحركة ةالشعب الفلسطيني إلى شريحة أكبر على المستوى الحةلي. إيصال

 لحة ة بعيح إصحار الويي ة. جاء ذلك في م ابلة خاصة لألناضول م  مشعل أجري  في ا
ةعتتن أجتتواء متتا بعتتح إعتتالغ الويي تتة، أةضتتا رئتتيس المكتتتب السيا تتي لحمتتاس، أغ هنتتا  ارتيا تتا  كبيتترا  
داخل الحركة بعح اإلعالغ الر مي عن الويي ة، ةهي التي جاءت في ظل إجماع ةتراضي عام علي ا 

ركتة ةأدائ تا السيا تي، مت  المحاف تة داخل الحركة، خاصة أن ا تعكس االنفتتا  ةالتطتور فتي فاتر الح
 على أصالت ا ةش صيت ا ةيوابت ا ة  وق شعب ا، ةفي ظل االهتمام العام ةالوا   ب ا.

ةعن موقف إ رائيل من الويي ة، أةضا مشعل: "إ رائيل منزعجة من أغ ت  ر  متاس ب ت ه الصتورل 
 تتا ةأصتتالت ا ةمبادئ تتا المنحتتا ل المنفتحتتة الواعيتتةس تحستتن م ا بتتة العتتالع متتن  ول تتاس متت  ب ائ تتا ب وت

 للشعب الفلسطيني".
تريتتح  متاس ضتتعيفة علتتى اشرض ةمتشتحدل فتتي لست تتا السيا تيةس فتت غ تفعتتل  متتاس  إ تترائيلةأضتا  "

العكسس ةأغ تاوغ ذات فار معتحل ةع ل  يا ي منفتا، ةتحسن فيا م ا بة شعب ا ةأمت ا ةالسا ة 
 بالت كيح". اإلقليمية ةالحةليةس فال ه ا يزعج إ رائيل
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ةشتتحد علتتتى أغ "إ تتترائيل تستتتعى دائمتتتا  لتشتتتويا الموقتتف الفلستتتطيني، ةالصتتتاق صتتتفة التشتتتحد ةاإلرهتتتا  
بشعبنا، في الوق  ال ي تحاةل ب ت ه التت ع أغ ت فتي  تلوك ا الح ي تي فتي ال تتل ة تفك التحماء ة ترقة 

 اشرض، ةرفض أي  ل عادل ينصف شعبنا، ةالتعامل م  العالع كلا با دراء." 
ير أنا أكح في الم ابل أغ " ركة  ماس لحي ا الث ة من أغ هت ه الويي تة تستاعح علتى إيصتال موقتف  

  ماس ةالشعب الفلسطيني إلى شريحة أكبر ةكسب المزيح من اشنصار في العالع".
 

 التفاوض المباشر مع إسرائيل
لتفتاةض مت  اشعتحاء ةاجابة منا على  ؤالنا  ول التفاةض المباشر م  إ رائيل، أةضا مشعل أغ "ا

مشرةع من  يث المبحأ  ين يلزمس ف و  يا ة قابلة للتسيترس فمتن  تي أي  ركتة أة دةلتة أغ تفتاةض 
عحةها  ين يكوغ ذلك ضرةريا  ةمح  ا  لساياتا، بشرط اختيار اللح ة المنا بة التي يكوغ في ا ميزاغ 

قنتا، ةتتاريأ أمتنتا ةاشمتع اشخترى ال وى ةالوض  علتى اشرض منا تبا  ةيجبتر العتحة علتى التستليع بح و 
  افل باشمثلة على ذلك. "

لانتتا أكتتح أغ " يا تتة الحركتتة فتتي هتت ه الفتتترل الحاليتتة هتتي عتتحم التفتتاةض المباشتتر متت  إ تترائيل"، معلتتال  
ذلك أغ "لح ة التفاةض المجحية في إدارل الصراع ليس  متوفرلس فالعتحة لتع يجتنا للستالم ةلتع يعتتر  

اليتتتوم أغ هنتتتا  متتتا يجبتتتره علتتتى التراجتتت  ةاالنستتتحا  ةاالعتتتترا  بح تتتوق شتتتعبناس بح وقنتتتا، ةال يشتتتعر 
 ة التالي فالتفاةض هنا  ير مجح ةم ا ره كبيرل."

ةذكر مشعل ب غ إ رائيل "اعتادت ا ت حام التفاةض كعالقتات عامتة ل تحاع العتالع ب ن تا تريتح الستالمس 
اال تتتيطاغ ة تترقة اشراضتتي ةالت ويتتح  ةتستتتسل كتت ب ا ةختتحاع ا هتت ا لفتترض المزيتتح متتن مشتتاريع ا فتتي

 ةتسيير الواق  على اشرض بما يحول دةغ أي خيارات مست بلية."
ةأضا  قائال ، إغ إ رائيل تستسل ه ه المفاةضات في ا تنزا    و  المواقف الفلستطينية ةالعر يتةس 

يتتث انت تتى ةا تتراق المفتتاةض الفلستتطيني ةالعر تتي فتتي التفاصتتيل، ةالبتتحء فتتي كتتل جولتتة جحيتتحل متتن  
 التنا ل ةالتراج  في الجولة التي  ب ت ا، ةه ا أمر بالغ ال طورل." 

 
 الوثيقة والمجتمع الدولي

فتتتي  تتتياق اختتتر، قتتتال مشتتتعل إغ "هتتت ه الويي تتتة ةمتتت  أن تتتا تتتت تي تطتتتورا   بيعيتتتا  لفاتتتر الحركتتتة ةأدائ تتتا 
ينية، إال أن تا فتي ةتجر ت ا، ةمعنيتة ب حمتة المصتلحة الو نيتة ةخلتي منتا  أففتل فتي الستا ة الفلستط

الوق  ذاتا تصب في تعزيز صورل ال فية في العالع، ةايصتال ا بكتل مكونات تا إلتى المجتمت  التحةلي، 
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ةنفتي االت امتات ةالصتور النمطيتة ال المتة للم اةمتتة الفلستطينية، ةتستاعح فتي تح يتي مكا تب للحركتتة 
 ة ةاشكاذيب اإل رائيلية".ةلشعبنا ةقفيتنا في السا ة اإلقليمية ةالحةلية في مواج ة الحعاي

ةدعتتا دةل العتتالع ةهي اتتتا إلتتى االنفتتتا  علتتى م تلتتف مكونتتات الشتتعب الفلستتطيني ة ركاتتتا الم اةمتتة، 
ةالت لي عن ةض  شرةط مسب ة ل لك هي في الح ي ة قيود أرادها اال تالل اإل رائيلي ةليست  نابعتة 

 من مصالا دةل العالع.
بإنصا  ةجحية مت  ال فتية الفلستطينية ة  توق شتعبنا فتي الحريتة  ة الب تلك ال وى الحةلية بالتعامل

ةالتحرر ةالعودل ةت رير المصير، ةادرا    ي ة أغ أ اس المشتكلة هتي فتي اال تتالل ةفتي السيا تات 
 الممار ات ةالمواقف اإل رائيلية، ةليس  في الموقف الفلسطيني أة العر ي.

 
 الحركات اإلسالمية والوثيقة

يي ة علتى تجتار  الحركتات اإل تالمية فتي مجتال فارهتا ةعمل تا السيا تي، قتال مشتعل ة ول ت يير الو 
إغ  متتتاس متتتن ختتتالل فارهتتتا ةأدائ تتتا السيا تتتي ت تتتحم نموذجتتتا  تتتتؤمن بتتتا، ةتمار تتتا عمليتتتا ، ةتتتترى أنتتتا 
اشصتتلا للحركتتات الجتتادل ةالمتطتتورل، ةهتتو الجمتت  بتتين اشصتتالة ةالمعاصتترل، ة تتين التمستتك بالثوابتت  

نفتا ، ةالسعي التحائع إلتى المزيتح متن التطتور ةالفعاليتة ةالتجتحد ةاإلبتحاع، بمتا يوصتل إلتى ةالمرةنة ةاال
 النجا  ةتح يي اشهحا ، ةيعز  الث ة ةالرضا بين أبناء تلك الحركات.

ةكما نحن نستفيح من تجار   يرنا في المنط ة ةفي العالع، فإننا ن مل أغ تستفيح الحركات اإل المية 
ة  ماس، م  إدراكنا الختال  ال رة  ةال صوصيات بين  ركة ةأخرى، ةاختال  ة يرها من تجر 
  ا ات ا ة ي ات ا.

 
 مشعل بعد ترك موقعه

ة ول دةره بعح انت اء فترل رئا تا للمكتب السيا ي لحركة  ماسس أكح مشعل أنا بصر  الن ر عن 
هموم أمتا ةم تلف قفتايا  موقعا فإنا  يواصل دةره في خحمة  ركتا ةقفيتا ةشعبا، ةالتفاعل م 

 اإلنسانية.
ةاختتع قائال: "كما قحم   ماس بففل هللا نموذجا  متميزا  فتي الم اةمتة ةالسيا تةس فإن تا ت تحم نموذجتا  
رائحا  في عمي الشورى ةالحيم را يتة فتي عمل تا ةتجحيتح مؤ ستات ا ةقيادت تا، ةفتي تواصتل عمتل ال تادل 

 ع.ةا تمرار دةرهع بصر  الن ر عن مواقع 
دعتا إلتى تنحيتة الجامعتات الفلستطينية  مشتعل ، أغ4/5/2017موقـع حركـة حمـاس، غـزة، ةجاء فتي 

 عن ال الفات اشمنية، ةالتحخالت ةالتجاذبات.
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ةقال مشعل، في كلمة مستجلة ختالل م رجتاغ انت تابي ن متتا كتلتة بير يت ، يتوم ال متيس، إنتا علتى 
 نا ةانجا  المشرةع الو ني الفلسطيني.الاتل الطالبية أغ تنافس لصالا الو ن ةخحمة شعب

ةأشتتتاد مشتتتعل بتجر تتتة جامعتتتة بير يتتت  ةمتتتا ةفرتتتتا اإلدارل متتتن أجتتتواء ةمناختتتات ديموقرا يتتتة لممار تتتة 
 العملية الحيموقرا ية، منوها  إلى أغ تجر ت ا أصبح  عالمة فارقة لجامعاتنا الفلسطينية.

م  قفية اش رى، مشحدا  على أغ  ركتة ةأضا  أغ الجامعات الفلسطينية هي ميحاغ فسيا للتفاعل 
  ماس ةالم اةمة الفلسطينية  و  تعح هؤالء اش رى بفرج قريب.

ة الب مشعل ال يتادل الفلستطينية بالتعجيتل فتي االقتترا  متن لح تة إن تاء االن ستام ةتطبيتي مت  جترى 
 االتفاق عليا في كل اتفاقات المصالحة.

اشفعتل فتي  اال تتراتيجياتلسيا تة ةقترار الم اةمتة ةاختيتار ةنبا على ضرةرل توفير الشراكة في قترار ا
ةأكح أغ الحركتة عنتحما ت تحم ةيي ت تا ال ت تحم ا ال تتجال  رضتى  تر  إقليمتي أة  مواج ة اال تالل.

 دةليس ةلان ت حم ا تعبيرا  عن قناعت ا ةما تؤمن با.
ريتتب المستتافات بعيتتحا  عتتن ة تتين أغ  متتاس ت تتحم الويي تتة لشتتعب ا ةلشتتركائ ا فتتي الو نيتتة ك رضتتية لت 

ةتتتتتاب : ن تتتتحم متتتتن ختتتتالل الويي تتتتة صتتتتورل ال فتتتتية الفلستتتتطينية أمتتتتام العتتتتالع، بتتتت غ الم اةمتتتتة  المزايتتتتحات.
 الفلسطينية م اةمة ة نية عاقلة، ل ا عحة ة يح هو اال تالل اإل رائيلي.

 
 في غزة ضد حماس اإلجراءات  ..: اللقاء مع ترامب إيجابي ومهمعباس .2

ــــام، ر ذكتتتترت  الستتتتلطة  رئتتتتيس متتتتن ةاشتتتتنطن، أغ عبتتتتح التتتترؤة  أرنتتتتاؤةط، عتتتتن 5/5/2017ام هللا، األي
ل تتتتاءه اشةل متتتت  التتتترئيس  -فتتتتي  تتتتحيث ختتتتاأل ةشتتتتامل لتتتتت"اشيام"  -محمتتتتود عبتتتتاس ق تتتتيع  الفلستتتتطينية

اشميركي دةنالح ترامب في البي  اشبيض باإليجابي، قائال : "كنا  عيَحين جتحا  ب ت ا الل تاء ةنبنتي أمتال  
 عليا".

رأى عبتتتتاس أغ الواليتتتتات المتحتتتتحل يمكن تتتتا فتتتتي ع تتتتح التتتترئيس دةنالتتتتح ترامتتتتب أغ تلعتتتتب دةر الو تتتتي  ة 
للتوصتتل إلتتى اتفتتاق  تتالم بتتين الفلستتطينيين ةاإل تترائيليين. ةقتتال: "دةر الو تتي  هتتو أغ يتت لل الع بتتات 

 ةي حم التس يالت، ةأعت ح أغ أميركا يمكن أغ تلعب ه ا الحةر في ع ح ترامب".
ى أنتتا " تتى الغ لتتع نتتالع عتتن اليتة، الليتتة  تت تي فيمتتا بعتح، عنتتحما يستتامل التترئيس إلتعبتتاس ةلفت  

دةنالتتح ترامتتب االتصتتاالت، ف تتو الت تتى التترئيس السيستتي ةالملتتك عبتتح هللا الثتتاني ةالت تتى بنتتا، ةلحيتتا عتتحل 
ك فإنا ل اءات م ر ل في المست بل ال ريب م  عحد من ال ادل، ةلحيا مشاةراتا م  فري ا، ةعلى ضوء ذل

 من ي رر متى ةكيف".
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إلتى أغ اإلجتراءات فتي  تزل ال تستت ح   تكاغ  تزل ةانمتا  ركتة  عبتاسةعلى الصعيح الحاخلي، أشار 
  ماس، ةقال: "ال بح من إجراءات تت   ضح  ماس ةليس  كاغ  زل".

ةأضتتا : أهتتل  تتزل هتتع أهلنتتا، ة تتكاغ  تتزل إخواننتتا، ةنحتتن مستتؤةلوغ عتتن ع، ةلاتتن التت ي يعط تتل هتت ا 
 وضوع ةال ي ي ر ا هو " ماس" التي تبعح الناس عن بعف ا البعض، نحن لسنا ضح أهل  زل.الم

ةأكح الرئيس ا تمرار اال تعحادات لع ح المجلس الو ني الفلسطيني، ةقال: "نحن نعمل من أجل ع تح 
ة المؤتمر الو ني الحالي، شنا بعتح مفتي فتترل  ويلتة متن التزمن ال بتح متن إعتادل بنتاء هيكليتة من مت

التحريتتر الفلستتطينية، كنتتا ننت تتر المصتتالحة، ةلاتتن المصتتالحة الغ أصتتبح  بعيتتحل، ةمتت  ذلتتك نحتتن 
مستتتعحةغ لع تتح المجلتتس التتو ني ختتالل فتتترل قريبتتة، ةاذا متتا  صتتل  المصتتالحة، فإننتتا  تتنع ح مجلستتا  

 ة نيا  جحيحا  ةال مان  لحينا، ةلان ال يع ل أغ ننت ر إلى اشبح  تى توافي  ماس".
التترئيس عبتتاس متتن التصتتعيح اإل تترائيلي ضتتح اش تترى، ةقتتال: "إذا متتا أصتتيب أ تتح بتت ذى فتتإغ ة تت ر 

 إ رائيل هي التي تتحمل المسؤةلية كاملة عما يجري لأل رى".
تستتت ح  اشخيتترل التتتي ات تت ها عبتتاس فتتي قطتتاع  تتزل  اإلجتتراءاتة لتتو  تتؤالا عتتن إمكانيتتة أغ تاتتوغ 

 ؟  كاغ  زل
ت ح  أ تتتحا ، ةأهتتتل  تتتزل هتتتع أهلنتتتا، ة تتتكاغ  تتتزل إخواننتتتا، ةنحتتتن لمتتتاذا؟ نحتتتن ال نستتت": أجتتتا  عبتتتاس

مستتؤةلوغ عتتن ع، ةلاتتن التت ي يعطتتل هتت ا الموضتتوع ةالتت ي ي ر تتا هتتو " متتاس" التتتي تبعتتح النتتاس عتتن 
 تنوات ةنحتن ملتزمتوغ تجتاه  10بعف ا البعض، نحن لسنا ضح أهل  زل، علتى العكتس، علتى متحى 

حة، ةأن تا تريتح أغ تشترع  كومت تا، ةفتي هت ه الحالتة ال  زل، ةلان " ماس" قررت أن تا ال تريتح مصتال
 ."بح من إجراءات تت   ضح " ماس"، ةليس ضح الشعب الفلسطيني في  زل

فتي ، متن ةاشتنطن، أغ عبتاس قتال 4/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفـا ةأضاف  
ة بعتح الل تاء مت  الترئيس ترامتب، ل تاء ختاأل مت  تلفزيتوغ فلستطين، يتوم ال متيس،  تول ال طتول الم بلت

"يوجتتح اتصتتاالت  تتتجري بعتتح هتت ا الل تتاء لترتيتتب اشةضتتاع بيننتتا ة تتين اإلدارل اشميركيتتة،  تتواء علتتى 
صتتعيح العالقتتتات الثنائيتتتة، أة عالقتتات الستتتالم، ةهتتتو ال بتتح أغ يبحتتتث هتتت ا اشمتتر متتت   يرنتتتا، ةعنتتتحما 

غ جاهزين من أجل التعامتل ةالعمتل معتا، تستامل الصورل لحيا ةيرى كيف يمكن أغ يبحأ، نحن  ناو 
 بكل ما لحينا من  اقة".

ةفيما يتعلي ب فتية اش ترى فتي  تجوغ اال تتالل المفتر ين عتن الطعتام، قتال الترئيس: ر نتا يعطتي ع 
 الصحة ةالعافية، ةي وي ع على ه ا الموقف، ال ي ات  ةه ةهو اإلضرا ، ةهو من    ع".
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 تحذر المواطنين من محاوالت نصب باسم محافظ القدس السفارة الفلسطينية في الكويت .3
متتن محتتاةالت نصتتب ةا تيتتال ي تتوم ب تتا  الاتتويتيين  تت رت  تتفارل دةلتتة فلستتطين لتتحى التتبالد المتتوا نين

مصتابين داختل  أةلجر تى  أن تامنتحلتوغ ا تع محتافل ال تحس لطلتب مستاعحات ماليتة بحجتة  أش األ
 فلسطين.

 تت  عتتحدا كبيتترا متتن االتصتتاالت متتن مؤ ستتات ةش صتتيات تل إن تتاةقالتت  الستتفارل فتتي بيتتاغ صتتحافي 
متن محاف تة ال تحس ةتنتحتل ا تع عطوفتة  أن اكويتية مرموقة تستفسر عن ا حى الج ات التي تحعي 
 مصابين داخل فلسطين. أةلجر ى  أن امحافل ال حس ش صيا لتطلب مساعحات مالية بحجة 

 5/5/2017السياسة، الكويت، 

 

 مب استكشافي وال أحد يعرف خطوة الرئيس األميركي المقبلةاتر  مصدر فلسطيني: لقاء عباس .4
قتال مصتتحر فلستطيني، إغ ل تتاء الترئيس الفلستتطيني محمتود عبتتاس مت  التترئيس : كفتا    تتوغ  - رام هللا

 مب كاغ ا تاشافيا ف  ، ةيم ح التصتاالت م بلتة بشت غ العمليتة الستلمية. ةأضتا ااشميركي دةنالح تر 
ليس هنا  أي اتفاق أة مواقتف محتحدل تجتاه أي متن ال فتايا...  توى «: »الشرق اشة  »المصحر لت

 «.أنا يجب صن  السالم
ترمتتتب  تتتتم  رؤيتتتة التتترئيس عبتتتتاس  تتتول  تتتتل التتتحةلتين، ةااللتتتتزام بالستتتتالم ةاشمتتتن، ةالحتتتتل »ةتتتتاب : 

ضترةرل صتن  الستالم  التفاةضي، ةمست بل أففل للفلسطينيين ةاإل ترائيليين. ةتحتحه هتو بتحةره، عتن
 «.كانية ذلك، ةكيف يجب أغ يتع ذلك بوقف ما عحه تحريفا على اإلرها ةام

ة حستتب المصتتحر، اتفتتي الطرفتتاغ علتتى مواصتتلة االتصتتاالت متتن أجتتل دفتت  العمليتتة السيا تتية. ةأرد  
 «.يريح بالفب  ال نحن ةال اإل رائيليوغ يعرفوغ خطول ترمب الم بلة أة ماذا»المصحر: 

 5/5/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 شعث يصف طلب "إسرائيل" بإيقاف مخصصات األسرى بالطلب "المجنون" .5
رفتتتض نبيتتتل شتتتعث، مستشتتتار التتترئيس الفلستتتطيني أمتتتس، متتتا ةصتتتفا بالطلتتتب : كفتتتا    تتتوغ  - رام هللا

ةقتتال مستشتتار الشتتؤةغ ال ارجيتتة  بوقتتف  يا تتة دفتت  م صصتتات اش تترى الفلستتطينيين.« المجنتتوغ »
«. الفلسطينيوغ هع ضحايا  يطرل إ رائيل علتى الفتفة السر يتة اش رى »لعباس، لإلذاعة اإل رائيلية: 

 يكوغ ذلك مثتل »، مفيفا: «بوقف دف  الرةاتب لعائالت اش رى  من الس ف أغ نطالب»ةأضا : 
 «.الطلب من إ رائيل التوقف عن الحف  لجنودها

  5/5/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 ع األسرى في رام هللاالحمد هللا يشارك في خيمة االعتصام التضامني م .6
شار  رئيس الو راء رامي الحمح هللا، يوم ال ميس، في خيمة االعتصام التفامني م  : ةفا –رام هللا 

اش رى الم امة في محينة رام هللا،  يث جحد ت كيحه على إ ناد اش رى  تى تح يي مطالب ع العادلة، 
متت  التتحةلي إللتتزام إ تترائيل بتنفيتت  مطالتتب ةن تتل قفتتيت ع إلتتى كافتتة المحافتتل الحةليتتة ةمؤ ستتات المجت

 اش رى ةف ا للمعاهحات ةالمواييي الحةلية.
ةرافتي الحمتتح هللا محتتافل محاف تتة رام هللا ةالبيتترل ليلتتى  نتام، ةة يتتر الصتتحة جتتواد عتتواد، ةة يتتر العتتحل 

 علي أبو ديا .
جتتا بالتحيتتة ش تترانا ةقتتال أبتتو ديتتا  فتتي كلمتتة أمتتام المعتصتتمين، با تتع رئتتيس التتو راء ةالحكومتتة: "أتو 

البوا تتل خلتتف أ تتوار الستتجوغ اإل تترائيلية، ةهتتع ي وضتتوغ إضتترا  الحريتتة ةالارامتتة، معركتتة اشمعتتاء 
ال اةية، من أجل ةقف االنت اكات اإل رائيلية بح  ع، ةمن أجتل كترامت ع اإلنستانية، ة  توق ع العادلتة 

أ تترانا البوا تتل ةشتت حائنا اشبتترار ضتتحايا  التتتي تافل تتا االتفاقيتتات ةالمواييتتي الحةليتتة، ةنؤكتتح للعتتالع بتت غ
 جرائع اال تالل اإل رائيلي، ةأن ع مناضلوغ من أجل الحرية ةالعحالة ةالسالم".

 4/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 
 

 السفير الفلسطيني في القاهرة يشارك في وقفة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام .7
العر يتتة الستتفير  التتحةل أكتتح  تتفير دةلتتة فلستتطين لتتحى مصتتر ةمنتتحة  ا التتحائع بجامعتتة:   أد  -ال تتاهرل

بمنا بة الوقفة التفامنية التي ن مت تا اشمانتة العامتة لجامعتة التحةل  ، في كلمة أل اهاجمال الشو كي
 العر يتتة ال متتيس متت  اش تترى الفلستتطينيين ةالعتتر  المفتتر ين عتتن الطعتتام داختتل  تتجوغ إ تترائيل، أغ
ه ه الوقفة تعبر عن ر الة ا تجاج ة فب لترفض  يا تات المحتتل اإل ترائيلي، مشتيرا إلتى أغ هت ه 

 الوقفة تتزامن م   فبة كل ال وى السيا ية ةالشعبية فلسطينيا ةعر يا.
ةفي لفتة تفامنية مت  اش ترى الفلستطينيين ةالعتر  داختل الستجوغ اإل ترائيلية تنتاةل المشتاركوغ فتي 

 ال ي يعح شعار إضرا  الحرية.” الماء ةالملا“ة الوقفة التفامني
 5/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ب في المفاوضاتترام ثالثة سيناريوات لتدخليتوقعون مسؤولون في السلطة الفلسطينية  .8

يتوقتتت  المستتتؤةلوغ فتتتي الستتتلطة الفلستتتطينية ياليتتتة  تتتيناريوات لتتتتحخل التتترئيس : محمتتتح يتتتونس -رام هللا 
ترامتتتب فتتتي العمليتتتة السيا تتتية بتتتين الفلستتتطينيين ةاإل تتترائيليين التتتتي عبتتتر عتتتن أملتتتا  اشميركتتتي دةنالتتتح

 با ت ناف ا، ةي ملوغ بالحصول على أقل ا  وءا  ل ع، ةهو ا تمرار الوض  الراهن.
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ةةفتتتتي عتتتتحد متتتتن كبتتتتار المستتتتؤةلين فتتتتي الستتتتلطة، فتتتتاغ الستتتتيناريو اشةل المتوقتتتت  هتتتتو إ تتتتالق التتتترئيس 
عودل الطرفين الفلستطيني ةاإل ترائيلي إلتى المفاةضتات المباشترل، متن دةغ اشميركي مبادرل ت وم على 

 ةقف جحي لال تيطاغ.
أمتتا الستتيناريو الثتتاني ف تتو عتتودل الجتتانبين إلتتى المفاةضتتات فتتي إ تتار إقليمتتي يفتتع عتتحدا  متتن التتحةل 

 العر ية، بعف ا ال ي يع عالقات م  إ رائيل.
 ا، ةهو ما يعتبرةنا اشقل  وءا .ةالثالث هو ب اء الوض  الراهن على ما هو علي

ةقال الرئيس عباس في م ابلة م  راديو صوت فلستطين، ع تب اجتماعتا مت  ترامتب، أةل متن أمتس: 
ةأضتتا : «. قتتحمنا أنفستتنا فتتي هتت ا االجتمتتاع إلتتى التترئيس اشميركتتي، قتتحمنا متتا نريتتحه، ةقتتحمنا مواقفنتتا»
ينية، ةهتتو رترامتتبح متتتحمس، ةمنتتحف ، تحتتحينا كيتتف يمكتتن أغ نبتتحأ ة ستترعة فتتي  تتل ال فتتية الفلستتط»

 «.ةلحيا رؤية للحل
ةقتتتتال عبتتتتاس إغ التتتترئيس اشميركتتتتي  تتتتيتححه إلتتتتى الطتتتتر  الختتتتر، ةهتتتتو إ تتتترائيل، يتتتتع يعتتتتود إلتتتتى 

 الفلسطينيين.
ة حستتب مستتتؤةلين يراف تتوغ التتترئيس الفلستتطيني فتتتي  يارتتتا لواشتتتنطن، فتتإغ عبتتتاس  لتتب متتتن التتترئيس 

العمل على تطبيي  ل الحةلتين، ةالفس  علتى إ ترائيل لوقتف  ترامب في ل ائ ما في البي  اشبيض،
اال تيطاغ، موضحا  لا أغ اال تيطاغ ي حد بت ويض ه ا الحل ةيفتا الطريي أمام  لول أخترى بحيلتة 

 ليس  في مصلحة الطرفين مثل  ل الحةلة الوا حل.
ين ةةقتف التحتريض أما الجانب اشميركي فطلب من عبتاس ةقتف دفت  رةاتتب ش تر الشت حاء ةالمعت لت

 في اإلعالم ةفي المناهج المحر ية.
بت غ يمتارس الترئيس »ةقال النا ي با ع الرئا ة نبيل أبو ردينة إغ الرئيس الفلستطيني عبتر عتن أملتا 

اشميركتتي ضتتسو ا  علتتى إ تترائيل متتن أجتتل تطبيتتي  تتل التتحةلتين، ةمتتن دةغ ذلتتك فتتإغ الوضتت  التتراهن 
 «. يستمر كما هو عليا من دةغ تسيير

لان العحيح من المتراقبين ي شتوغ متن قيتام ترامتب بالفتس  علتى عبتاس ل بتول مواقتف ةشترةط  المتا 
رفف ا الفلسطينيوغ من قبل، مثل العودل إلى المفاةضات في ظل ا تتمرار اال تتيطاغ، ةاقامتة إ تار 

 إقليمي للعملية السيا ية يمكن إ رائيل من النفاذ إلى إقامة عالقات م  الحةل العر ية.
  5/5/2017حياة، لندن، ال
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 حماس: تهديدات عباس في واشنطن تؤكد نهجه اإلقصائي المقيت .9
أغ الت حيتتتحات التتتتي أ ل  تتتا رئتتتيس الستتتلطة محمتتتود عبتتتاس، أينتتتاء ل ائتتتا  ،أكتتتحت  ركتتتة  متتتاس:  تتتزل

بالستتفراء العتتر  فتتي ةاشتتنطن، ال متتيس، "تعكتتس  تتوء نوايتتاه تجتتاه الحركتتة، ةتؤكتتح علتتى ن جتتا الف تتوي 
 الم ي ". اإلقصائي

ةعتتح النتتا ي با تتع الحركتتة فتتو ي برهتتوم فتتي بيتتاغ صتتحفي، الجمعتتة، أغ "أي ت حيتتحات يجتتب أغ تاتتوغ 
 شعحاء الو ن، ةليس للشركاء فيا".

تتتل برهتتتوم أبتتتتو متتتا غ تححيتتتحا "كافتتتتة التبعتتتات ال طيتتتترل المترتبتتتة علتتتى إفشتتتتالا لج تتتود المصتتتتالحة،  ة م 
ا علتتى أهلنتتا فتي ال طتتاع، ةالتفتتييي علتتي ع فتتي ةا تت حافا لو تتحل شتتعبنا، ةم ومتتات صتموده، ةتحريفتت

 ل مة عيش ع، ةقوت أةالدهع".
كمتتتا جتتتحد برهتتتوم الت كيتتتح علتتتى ا تتتتعحاد  ركتتتة  متتتاس ل تتتوض أي انت ابتتتات تفتتتمن النزاهتتتة، ة ريتتتة 

 التصوي ، ةا ترام النتائج.
، النا ي با ع  ركة  ماس،  ا م قا تع، أغ تتوهع رئتيس الستلطة محمتود عبتاس أكح، من ج ة أخرى 

بإمكتتتاغ تح يتتتي إنجتتتا ات عبتتتر التفتتتاةض متتت  اال تتتتالل، تاتتترار للفشتتتل، ةاصتتترار علتتتى  يا تتتة ت تتتحيع 
، يتوم ال متيس، تل تى "المركتز الفلستطيني لإلعتالم" نست ة   التنا الت لال تالل. ةقال قا تع فتي تصترياي

ي منتتا: إغ خطتتا  عبتتاس فتتي ةاشتتنطن بعتتح ل تتاء التترئيس اشمريكتتي دةنالتتح ترمتتب هتتو "ا تتتمرار لمنطتت
ةشتتتحد علتتتى أغ الستتتلو  السيا تتتي للستتتلطة،  اال تتتتجحاء التتت ي لتتتع ةلتتتن يرجتتت  لشتتتعبنا أيتتتا متتتن   وقتتتا".

  يعمي االن سام الفلسطيني، ةيعيي تح يي المصالحة، ةيو   دائرل ال ال  الفلسطيني. 
 4/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الضفة القواسمي يرد على تصريحات مشعل بشأن االنتخابات في جامعات .11

رد المتحتتحه با تتع  ركتتة فتتتا أ تتامة ال وا تتمي علتتى تصتتريحات خالتتح مشتتعل،  تتول مطالبتتتا  :رام هللا
بعتتتحم تتتتحخل اشمتتتن فتتتي انت ابتتتات الجامعتتتات فتتتي التتتو ن بتتتال ول "كبتتتر م تتتتا عنتتتح هللا أغ ت ولتتتوا متتتا ال 

 تفعلوغ" صحق هللا الع يع.
النفتتاق الابيتترل، أغ ي تتوم متتا يستتمى  ةقتتال ال وا تتمي فتتي تصتتريا صتتحفي يتتوم ال متتيس، إنتتا متتن ايتتات

 تتنوات متواصتتلة، ةيمنتت  جميتت  أشتتكال  10بتت من  متتاس فتتي  تتزل بمنتت  االنت ابتتات فتتي الجامعتتات لتتت
الحيم را ية في جمي  المؤ سات، ةي وم في اليومين الماضيين باعت ال  بعمائة كادر ةقائح من أبناء 

 نصرل أ رانا البوا ل المفر ين عن الطعام. ركة فتا ةالشبيبة الفتحاةية ال ين أرادةا ال رةج ل
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ةتتتاب  ال وا تتمي: ر تتع كتتل هتت ه الممار تتات ي تترج علينتتا مشتتعل بمطالبتتة أمتتن الستتلطة الو نيتتة بعتتحم 
التحخل في الجامعات، م  العلتع أغ االنت ابتات ةالحيم را يتة فتي جميت  جامعتات الفتفة السر يتة ةفتي 

  اصي ةالحاني بنزاهت ا.المؤ سات كافة لع تتوقف ليوم ةا ح، ةيش ح ال
تستم  قتول الر تول محمتح عليتا الصتالل ةالستالم  ينمتا قتال "ايتة  أةلتعةةجا ال وا مي تساؤال لمشتعل: 

 اؤتمن خاغ". ةاذا حه ك  ، ةاذا عاهح أخلف،  إذاالمنافي ياله، 
 4/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 

 
 مواقف منظمة التحرير نبيل عمرو: حماس اقتربت خطوة نحو .11

رأى عفتتتو المجلتتتس الثتتتوري لحركتتتة فتتتتا نبيتتتل عمتتترة، أغ " ركتتتة  متتتاس بويي ت تتتا السيا تتتية : رام هللا
الجحيتتحل اقتر تت  خطتتول أكثتتر نحتتو المواقتتف اش ا تتية لمن متتة التحريتتر الفلستتطينية، لان تتا لتتن تحصتتل 

 على أي رد فعل إيجابي من إ رائيل ةالواليات المتححل ةأةرة ا".
ار عمتترة فتتي  تتحيث ختتاأل لتتت "قتتحس بتترس"، أغ " ركتتة  متتاس أر تتل  ر تتالة بتتال عنتتواغ، ف تتي ةأشتت

  سن  لست ا لان ا لع تسير في االتجاه، ةالعالع ال يحكع على اللسة ةانما يحكع على السلو ".
ةأضا : "لاي تحصل  متاس علتى التجتاة  المطلتو  علي تا أغ ت طت  نفتس  ريتي من متة التحريتر 

أغ تحصل على ذات النتائج، ةما جرى في الحة ة يوم االينين الماضتي كتاغ عبتارل  الفلسطينية، دةغ 
 عن خطول على  ريي اشلف ميل".

ةا تتتبعح عمتتر أي ردةد فعتتل إيجابيتتة تجتتاه " متتاس" بستتبب ةيي ت تتا السيا تتية الجحيتتحل، ةقتتال: "الر تتالة 
جتتتحد، بمعنتتتى  تتتي ل التتتتي تفتتتمنت ا ةيي تتتة  متتتاس لتتتن تسيتتتر المعادلتتتة، ةلتتتن تجلتتتب لحمتتتاس أنصتتتارا 

 المؤيحةغ لحماس كما هع، ةالمعارضوغ ل ا ك لك".
 4/5/2017قدس برس، 

 
 محيسن: حماس تمارس دكتاتورية على شعبنا في قطاع غزة .12

  ر عفو اللجنة المركزية لحركة فتا، مفوض التعب ة ةالتن يع للحركة جمتال محيستن، متن  :رام هللا
  ن.توج ات  ركة  ماس لفصل قطاع  زل عن الو 

ةشتتحد محيستتن، فتتي  تتحيث إلذاعتتة متتو ني يتتوم ال متتيس، علتتى قتتحرل قيتتادل فتتتا علتتى  مايتتة كوادرهتتا 
ةكتتت لك جمتتتاهير شتتتعبنا فتتتي ال طتتتاع، ةقتتتال: إغ قيتتتادل  متتتاس تتحمتتتل المستتتؤةلية كاملتتتة عتتتن أ تتتاليب ا 

 ال معية الحكتاتورية ةمجريات اش حاه ةتطورها في  زل.
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ال ادفتة إلتى تعطيتل المشترةع التو ني، ةقتال: "فتي قطتاع  ة  ر محيسن من توج ات  ماس ةأعمال ا
 تتتزل قتتتادل ة نيتتتوغ متتتن فصتتتائل العمتتتل التتتو ني لتتتن يستتتمحوا لحمتتتاس بفصتتتل ال طتتتاع عتتتن التتتو ن أة 
اال تتتتفراد بحكمتتتا. ةأضتتتا  أغ إجتتتراءات  متتتاس التعستتتفية الحكتاتوريتتتة تعمتتتل علتتتى تعطيتتتل المشتتترةع 

 الو ني الفلسطيني.
 4/5/2017، فلسطينية )وفا وكالة األنباء والمعلومات ال

 
 الرجوب: أولويتنا مقاومة االحتالل وحماية شعبنا ولم يعد ممكنا احتمال االنقالب وتكريسه .13

قال أمين  ر اللجنة المركزية لحركة فتا اللواء جبريل الرجو ، إغ م اةمة اال تالل ة مايتة : رام هللا
 س ان ال   ماس أة ا تمراره.شعبنا أةلوية لحى "فتا"، مشحدا  على رفض الحركة لتاري

ةفتتي  تتحيث لبرنتتامج "ملتتف اليتتوم" التت ي يبتتث عبتتر تلفزيتتوغ فلستتطين، أعتتر  الرجتتو  عتتن قناعتتتا بتت غ 
قم   ماس للمتفامنين مت  اش ترى لتن يكستر إرادل الحركتة اش تيرل، داعيتا  التى إب تاء قفتية اش ترى 

 عباس انحطا ا أخالقيا. بعيحا عن التجاذبات السيا ية، ةاعتبر اإل اءل للرئيس محمود
 تتتاعة الماضتتتية، ةنحتتتن  72ةقتتال الرجتتتو : "ل تتتح جر تنتتا إجتتتراءات  متتتاس التتتتي قامتت  ب تتتا ختتتالل التتت

 كفتحاةيين لحينا ما ن ولا ةما ن وم با".
ةأكح أةلوية م اةمة اال تالل ة ماية الشعب الفلسطيني في من ج  ركة فتا العملي، ةقال: ال يمكننا 

ال ، أة التزام الصم   يال كل ما يؤدي إلى تاريستا، داعيتا   متاس إلتى ت يتيع ا تمال ا تمرار االن 
 تجار  ا المسي ة ةالمريرل.

 4/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 
 

 من انتخاباتها الداخلية "المرحلة األخيرة": حركة حماس لم تنته بعد من "القدس العربي" .14
متن « المر لتة اشخيترل»ل حس العر ي أغ  ركتة  متاس لتع تنتتا بعتح متن علم  ا :أشر  ال ور – زل 

انت ابات ا الحاخلية، ةأغ إنجا  ه ه الم مة التي  تتمثل في اختيار رئيس المكتب السيا ي، ةأعفتاء 
اللجنة التنفي ية، ةرئيس مجلس الشورى للحركة،  تتنت ي مت  ن ايتة الشت ر الحتالي، ةأغ قيتادل الحركتة 

 مكاغ إقامة الرئيس الجحيح ال ي  ي لف خالح مشعل رئيس المكتب السيا ي.هي من  يححد 
 متاس لتع تنتتا بعتح متن « »ال تحس العر تي»ةقال فو ي برهتوم النتا ي با تع الحركتة فتي تصتريحات لتت 

ةأكتتح أغ هتت ا المنصتتب «. المر لتتة اشخيتترل متتن انت ابات تتا، ةلتتع يحتتحد متتن هتتو رئتتيس المكتتتب السيا تتي
يتتتع تححيتتحهع فتتي المر لتتة اشخيتترل متتن »لتتس الشتتورى، ةأعفتتاء اللجنتتة التنفي يتتة إضتتافة إلتتى رئتتيس مج

 «.عملية االنت ابات الحاخلية
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ةأشتتار النتتا ي با تتع  متتاس، إلتتى أنتتا فتتي  تتال تتتع هتت ه العمليتتة،  تتتعلن  متتاس ا تتع رئتتيس مكتب تتا 
ركتة الجحيتح، برهتوم عتن المتحل المحتحدل الختيتار رئتيس الح« ال تحس العر تي»السيا ي الجحيتح. ة ت ل  

ف تال إغ هتت ه المتحل متفتتي علي تا داختتل مؤ ستات الحركتتة، ةانتا  تتيتع انت تا  رئتتيس المكتتب السيا تتي 
، ةرئتتيس مجلتتس الشتتورى العتتام، فتتي هتت ا الموعتتح. ةأكتتح أغ هتت ه المتتحل  تتتاوغ ختتالل ةاللجنتتة التنفي يتتة
 الش ر الحالي.

ده نتائج االنت ابات  تواء فتي  تزل رئيس المكتب تحح»ةعن مكاغ إقامة رئيس المكتب السيا ي، قال 
متا »ةأشار إلى أغ مكاغ إقامة رئيس الحركة الجحيتح يحتحده مجلتس الشتورى العتام، ةقتال  «.أة ال ارج

ت تفيا مصلحة الحركة في مكاغ اإلقامة أة التن ل بين الحاخل ةال ارج، يتع تححيتحه متن قبتل مجلتس 
 «.شورى الحركة

 5/4/2017القدس العربي، لندن، 
 

 ري فتح: وثيقة حماس محاولة مكشوفة لتقديم نفسها وتنظيمها الدولي كبديل لما هو وطني ثو  .15
ةالمواقت   اش ترأكح المجلتس الثتوري لحركتة فتتا ا تتمرار العمتل المؤ ستي للحركتة بكتل  :ةفا -رام هللا

لبطتولي ةان را  ا ب موم شعب ا بم اةمتة اال تتالل ةاال تتيطاغ، ةمتؤا رل اش ترى اشبطتال بإضتراب ع ا
 ال ترداد   وق ع اإلنسانية بسجوغ اال تالل اإل رائيلي تم يحا لحريت ع.

قمتت   متتاس لحركتتة شتتعبنا بنصتترل اش تترى، ةاهانتتة الرمتتو  "ةأداغ المجلتتس الثتتوري فتتي بيتتاغ صتتحفي 
الو نيتة ةاإل تتاءل للترئيس محمتتود عبتاس، ةالمستتاةمة متت  اال تتالل ة كومتتتا بمحاةلتة التشتتوي  علتتى 

 ."طن يارتا لواشن
ةاعتبتتر المجلتتس ةيي تتة  متتاس محاةلتتة مكشتتوفة لت تتحيع نفستت ا ةتن يم تتا التتحةلي كبتتحيل لمتتا هتتو ة نتتي 
بالمنط تتتتتة، ةكبتتتتتحيل لمن متتتتتة التحريتتتتتر الفلستتتتتطينية ةمشتتتتترةع ا التتتتتو ني الجتتتتتام  ةالم تتتتتاةم لال تتتتتتالل 

 ةالمطالب باال ت الل ةالسيادل.
  بمواج تتتة ا تشتتتراء اال تتتتيطاغ ةهمجيتتتة كمتتتا أكتتتح تمستتتكا بالم اةمتتتة الشتتتعبية ةتصتتتعيحها بكتتتل المواقتتت

 المستعمرين المستو نين، ةيحعو الال الفلسطيني لالن راط في الم اةمة الشعبية.
 4/5/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الضفةبعدة مناطق في االحتالل يعلن اعتقال خلية من "الشعبية" بزعم تنفيذ عمليات إطالق نار  .16

وم ال متيس، عتن اعت تال خليتة متن الجب تة يتالعتام اإل ترائيلي "الشتابا "،  أعلن ج ا  اشمتن :تل أبيب
 الشعبية بزعع تنفي ها  لسلة عمليات إ الق نار مؤخرا في عحل منا ي في الففة السر ية.
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ة سب بياغ الشابا ، فإغ ال لية مكونة من ش صين همتا المحتامي لتؤي صتعابنة ةابتن عمتا محمتود 
 صعابنة، ةكالهما من جنين.

ادعتى البيتاغ أغ ال ليتتة نفت ت  لستتلة عمليتات إ تتالق نتار ا تتت حف  قتوات الجتتي  ةالمستتو نين فتتي ة 
 منا ي قر  جنين ة ولارم ةنابلس ةأن ا كان  تنف  جميع ا ليال ة شكل متارر.

 4/5/2017القدس، القدس، 
 

 اإلبراهيميطعن جنود إسرائيليين بالقرب من الحرم إصابة فلسطيني بعد محاولته  .17
أعلنتت  الشتتر ة اإل تترائيلية أمتتس، أغ فلستتطينيا   تتاةل  عتتن جنتتود إ تترائيليين بتتال ر  متتن :  ح رأ  
فتتي محينتتة ال ليتتل فتتي الفتتفة السر يتتة المحتلتتة أصتتيب بجتترة  عنتتح إ تتالق ال تتوات  اإلبراهيمتتيالحتترم 

متتن إغ فلستتطينيا  اقتتتر  متتن قتتوات اش»ةقالتت  الشتتر ة اإل تترائيلية فتتي بيتتاغ  اإل تترائيلية النتتار عليتتا.
فتتتي البلتتتحل ال حيمتتتة فتتتي محينتتتة ال ليتتتل، ةا تتتتل  تتتكينا ، ةرد  اإلبراهيمتتتياإل تتترائيلية بتتتال ر  متتتن الحتتترم 

 «.المستشفى للعالج إلىالفباط بإ الق النار عليا ةاصابتا ةتع ن لا 
ةتابع  الشر ة أنا تع إ الق المنط ة، ةأن ا باشرت التح يي  ول مالبسات الحاده. ةقال مستشتفى 

إصتابة هت ا »عامتا ح إغ  25الفلستطيني المصتا  ر إليتا رائيلي في ال حس السر ية الت ي ن تل هحا ا اإل
 «.متو طة إلىاشخير خفيفة 

 5/2017المستقبل، بيروت، /
 

 مع ترامب نتنياهو: تحريك عملية السالم يشكل هدفًا مشتركاً  .18

يس الو راء اإل رائيلي رئ ، أغ عيح عموري  عن، 4/5/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة ذكرت 
بنيامين نتنياهو، قال يوم ال ميس، إنا يتطل  إلى "بحث السبل الافيلة لحف  عملية السالم إلى اشمام 

 م  الرئيس اشميركي ردةنالح ترامبح، علما  أغ تحريك ه ه العملية يشكل هحفا مشتركا ". 
نالح ترامب ةالفلستطيني محمتود عبتاس، جاء ذلك في تع يب لنتنياهو على ل اء الرئيسين، اشميركي دة 

 أمس اشر عاء، بالبي  اشبيض.
ةأنار نتنياهو تصريحات لعباس، خالل اجتماعا م  ترامتب الليلتة الماضتية، مفادهتا أغ "الفلستطينيين 

 ير وغ أبناءهع على السالم". 
علتتتى محار تتت ع، ةقتتتال: "الح ي تتتة لأل تتتف مستتتايرل تمامتتتا ، الفلستتتطينيوغ يطل تتتوغ أ تتتماء قتلتتتة إرهتتتابيين 

 ةيحفعوغ المعاشات لإلرهابيين". 
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نتنياهو قال، لحى ا ت بالا في مكتبتا ن يتره ، أغ أ عح تلحمي، عن 5/5/2017الحياة، لندن، ةنشرت 
الرةمتتتاني، مع بتتتا  علتتتتى تصتتتريا رئتتتيس الستتتتلطة الفلستتتطينية محمتتتود عبتتتتاس فتتتي المتتتؤتمر الصتتتتحافي 

ل متتن أمتتس فتتي ةاشتتنطن بتت غ الفلستتطينيين ير تتوغ المشتتتر  متت  التترئيس اشميركتتي دةنالتتح ترامتتب، أة 
ه ا الاالم ليس صحيحا . إن تع ال يث فتوغ أةالدهتع علتى الستالم، إذ يطل توغ »أةالدهع على السالم، إغ 

مت  ذلتك أضتا  أنتا ي متل «. على محار  ع أ ماء إرهابيين قتلتوا إ ترائيليين ةيتحفعوغ المتال لعتائالت ع
ةأرد ، «. الت ي تنشتتحه إ ترائيل دائمتتا»ةتح يتي الستتالم الح ي تي، ب نتا متن الممكتتن   تا  إ تحاه تسييتتر 

انتتا  تتيتحاةل متت  التترئيس ترامتتب، لتتحى  يارتتتا المتوقعتتة هتت ا الشتت ر المنط تتة فتتي أففتتل الستتبل لتتحف  
 «.يكوغ الل اء ال ي تع في البي  اشبيض   ي ت حما  في ه ا االتجاه»السالم ةأنا ي مل ب غ 

 
 باء والماء والرواتب عن غزةليبرمان: عباس سيقطع الكهر  .19

قال ة ير جتي  اال تتالل اإل ترائيلي أفيستحةر ليبرمتاغ مستاء ال متيس : ترجمة صفا -ال حس المحتلة 
إغ رئتتيس الستتلطة الفلستتطينية محمتتود عبتتاس ي طتت  ل طتت  الا ر تتاء ةالمتتاء ةالرةاتتتب عتتن قطتتاع  تتزل 

ا معتا إذاعتتة الجتتي  أغ "عبتتاس جتتاد  ةأضتتا  ليبرمتاغ فتتي م ابلتتة مطولتتة أجرت تت ختالل اشيتتام الم بلتتة".
تا فتي الوقت  ذاتتا الترد  تا"، رافف  في ةقف تمويل الا ر اء ةالماء ل طاع  زل، فيما  ي ط  الرةاتب أيف 

 على  ؤال  ول الموقف اإل رائيلي من هك ا  يناريو.
ا على  ؤال  ول إمكانية "تس ين"  ماس للجب ة على قطاع  زل ختالل الصتيف مت  بتحء أعمتال  ةرد 
تشييح السور اشرضي  تول ال طتاع، قتال ليبرمتاغ إنتا "ينت تر  متاس ة تزل مصتائب أكبتر متن مست لة 

 السورس ففي نية عباس قط  الماء ةالا ر اء ةالرةاتب عن ا".
ة ول فرأل انحالع مواج ة عسكرية جحيحل م  ال طاع خالل الصيف، قال ليبرماغ إنا: "ليس متنبئ 

نتت  الحتتر  الم بلتتة ةلتتيس جلب تتا"، مشتتير ا إلتتى أنتتا يستتعى متتن ختتالل ليعتر س إال أغ م متتتا تامتتن فتتي م
ا لحمتاسس ةفيمتا إذا كتاغ ذلتك  "قول الردع" لمن  هك ا  تر . ةفيمتا يتعلتي بانت تا  يحيتى الستنوار قائتح 

 يستتاهع فتتي دفتت  الحركتتة للمواج تتتة أكثتتر، قتتال ليبرمتتاغ ب نتتا يعت تتتح العكتتس، معتبتتر ا "ةجتتود ش صتتتية 
س يعح عامتل ا تت رار كونتا يعتر  توا نتات ال توى بالمنط تة ةيحستب لعواقتب كالسنوار على رأس  ما

ا علتتى  تتؤال  تتول الج تتود اإل تترائيلية ال تتتعادل الجنتتود اش تترى لتتحى  اشمتتور"، علتتى  تتح تعبيتتره. ةرد 
تتا ب تت ه ال فتتية يصتتل الليتتل بالن تتار متتن ختتالل  تتا م تص  الم اةمتتة ب طتتاع  تتزل، أةضتتا أغ هنتتا   اقم 

ا ب فتتية الجا تتوس  عملتتا بتتو ارل الجتتي  ةأغ قفتتايا متتن هتت ا ال بيتتل ت ختت  الاثيتتر متتن الوقتت س مستشتت ح 
 اإل رائيلي السابي بسوريا إيلي كوهن.

 4/5/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا 
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 ليس معنيا بالسالم عباسللجميع أن : واضح نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلية .21
محمتود ر ال ارجية اإل رائيلية تستيفي  و تو يلي، الترئيس هاجم  نائبة ة ي: ةدي  عواةدل –الناصرل 

«. الم تتر ين»عبتتاس، ةقالتت  إنتتا ةصتتل إلتتى ةاشتتنطن فتتي ةقتت  يواصتتل فيتتا تحويتتل أمتتوال لعتتائالت 
 اعمتتة أنتتا متتن الواضتتا للجميتت  أغ أبتتو متتا غ لتتيس معنيتتا بالستتالم ةأشتتارت لاتتتب التعلتتيع الفلستتطينية 

 كحليل على مزاعم ا.« ةالحف  للم ر ين
أنتتتا أرفتتتض تمامتتتا »ةتابعتتت   و تتتو يلي الم ر تتتة جتتتحا متتتن رئتتتيس  كومتتتة اال تتتتالل بنيتتتامين نتنيتتتاهو 

تصتتريحات ال تتراء التتتي أ ل  تتا أبتتو متتا غ بشتت غ ةقتتف اال تتتالل شغ شتتعب إ تترائيل لتتيس محتتتال فتتي 
 «. نة ة نواصل العي  في ا ةتو ين ا 3000أرضا. نحن نرتب  ببالدنا عمي ا من  

 5/5/2017ن، القدس العربي، لند
 

 : يمكن التوصل إلى اتفاق سالم اقتصادي مع الفلسطينيينأرئيلأوري  .21
فتي  تحيث لإلذاعتة العبريتة العامتة، يتوم ال متيس،  أرئيتلقال ة ير الزراعتة اإل ترائيلي أةري : تل أبيب

 إنا "يمكن التوصل إلى اتفاق  الم اقتصادي م  الفلسطينيين دةغ ر   اشمر بالموضوع السيا ي".
 4/5/2017لقدس، القدس، ا

 
 ويعرف الحقائق جيدا "إسرائيلـ"من المهم وجود وسيط ودود لديختر:  .22

أنتا متن  ،قال رئيس لجنة اشمن ةال ارجية في الانيس  افي دي تر في  حيث لإلذاعة العبريتة العامتة
قلتتي  ةأضتتا  "إغ التترئيس اشمريكتتي الم تتع بمكتتاغ ةجتتود ة تتي  ةدةد إل تترائيل ةيعتتر  الح تتائي جيتتحا.

 من قفية اشموال التي يتع تحويل ا للسجناء اشمنيين الفلسطينيين".
 4/5/2017القدس، القدس، 

 
 ترامب أن ال يثق ويعتمد على عباس لتحقيق السالمعلى يتعين يعلون:  .23

قتتال موشتيا يعلتوغ، ة يتتر الجتي  اإل ترائيلي الستتابي، فتي تصتريا صتتحفي، :  تعيح عمتوري  - ال تحس
عباس لتح يي محمود يس اشميركي دةنالح ترامب "أغ ال يثي ةيعتمح على الرئيس إنا يتعين على الرئ

 السالم"، محعيا  بعحم ةجود شريك  الم لحى الفلسطينيين. 
 4/5/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 ألكين: عباس يحاول أن يقدم نفسه على أنه حمامة سالم .24

 ئيتتتف ألاتتتين أغ تصتتتريحات رئتتتيس « ليكتتتود»متشتتتحد متتتن اعتبتتتر التتتو ير ال: أ تتتعح تلحمتتتي  –الناصتتترل 
ةكعادتتتا فتي مثتتل هتت ه المنا تبات، فإنتتا يحتتاةل أغ »الستلطة الفلستتطينية محمتود عبتتاس كانتت  متوقعتة 

ي حم نفسا على أنا  مامة  الم ةتو اق للسالم ةي ول كل الالمات التي تنتاقض التحتريض الفعلتي فتي 
لتن يكتوغ عنتحنا أي ا تتعحاد »الحكومة اإل ترائيلية الحاليتة  ةأرد  أنا في ةجود«. السلطة الفلسطينية

 «.1967لحةلة فلسطينية في  حةد العام 
 5/5/2017الحياة، لندن، 

 
 مع الفلسطينيينسالم الحالية ليست معنية للتوصل إلى اتفاق  اإلسرائيلية الحكومةليفني:  .25

المعارضتتتتة تستتتتيبي ليفنتتتتي، أغ  ة يتتتترل ال ارجيتتتتة  تتتتاب ا  النائتتتتب متتتتن أكتتتتحت :أ تتتتعح تلحمتتتتي –الناصتتتترل 
ةأضتاف  أنتا «. مت  الفلستطينيين تالم ليس  معنيتة للتوصتل إلتى اتفتاق »الحالية  اإل رائيلية الحكومة

 «.في  ال بلغ نتنياهو مر لة تتطلب منا الحسع فإنا  يجح  البية برلمانية تحعما»
 5/5/2017الحياة، لندن، 

 
 شراء أصواتشبهة ب" ييش عتيد"ب حز يطالب بفتح تحقيق مع رئيس لجنة الكنيست  .26

 الب رئيس لجنة الانيس ، يوا  كي ، من الليكود، يوم ال ميس، المستشار ال فائي : رامي  يحر
للحكومة، أفيحاي منحلبلي ، بفتا تح يي م  كتلة 'يي  عتيح'، التي يتزعم تا يتائير لبيتح، بشتب ة شتراء 

 .2015أصوات في االنت ابات اشخيرل عام 
كي  بعح أغ  رم  لجنة المعلومات ةالتانولوجيتا التابعتة لتو ارل ال فتاء  تز  لبيتح بمبلتغ ةجاء  لب 

ألف شيكل، بعح أغ أقرت أغ الحز  ا تعمل بنك معلومات يتعلي بالناجين من المحرقتة الي وديتة  40
 .2015من أجل بث دعاية انت ابية قبيل انت ابات 

 يي  ول إمكانية شراء أصوات الناجين من المحرقتة ةقال كي  في ادعائا إنا 'يجب التعمي في التح
على يح يي  عتيح، ةل لك أ لب فتا تح يي جحيح  يتر التح يتي الت ي انت تى بفترض السرامتة علتي ع'. 

 ةات ع كي  كتلة يي  عتيح با تسالل ف ة مستفعفة ةم الفة ال انوغ.
 4/5/2017، 48عرب 
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 لكا بمئات آالف الشواالمدعية في ملف نتنياهو: ال أحد يتلقى هداي .27
قالتت  المحعيتتة التتتي تتتتاب  التح ي تتات متت  رئتتيس  كومتتة اال تتتالل، لي تتات بتتن اري شتتوكي،  :تتتل أبيتتب

أمس ال ميس، إغ الصحاقة ال يمكن أغ تفسر أي هحية تعطى لموظتف جم تور، ةاغ ال أ تح يحصتل 
 .الشواكلعلى هحية بم ات اال  

ملفات كثيرل، ةهي ادعاء   ي ي، ةلان تا ال تستتطي  أغ يطر  في  ادعاءة حسب ا فإغ 'الصحاقة' هي 
ل ت تتحم لموظتتف جم تتور كتفستتر كتتل هحيتتة، مفتتيفة أنتتا عنتتحما يكتتوغ الحتتحيث عتتن م تتات اال  الشتتوا

 فإن ا تجح صعو ة في ت بل فارل أغ الححيث عن هحية صحيي إلى صحي ا، ف  .
قاء، مشتيرل إلتى أنتا يجتب ل متن أصتحكةأضاف  أغ ال أ تح يحصتل علتى أة يطلتب م تات اال  الشتوا

 فحص عالقات الصحاقة في كل ملف، ةمتى بحأت ةما هو  جع ال حية.
' ةالتتتي تتركتتز بحصتتول نتنيتتاهو علتتى منتتاف  1000ةلتتع تتحتتحه المحعيتتة بشتتكل صتتريا عتتن 'ال فتتية 
ل،  صتتتتل  علي تتتا عائلتتتتتا متتتن أصتتتتحا  رؤةس كةامتيتتتا ات ةصتتتل  قيمت تتتتا إلتتتى م تتتتات اال  الشتتتوا

ادعتتى نتنيتتاهو أنتتا تل تتى هتت ه ال تتحايا فتتي إ تتار عالقتتات صتتحاقة، ةلتتيس فتتي إ تتار  اشمتتوال. ةكتتاغ قتتح
 منصبا.

 5/5/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 إغالق التحقيق ضد أفراد الشرطة اإلسرائيلية الذين أصابوا الفتاة إسراء عابد"واال":  .28
يوم اشر عاء، إ تالق التح يتي ضتح قررت إدارل التح ي ات في الشر ة العسكرية اإل رائيلية، : تل أبيب

أفراد الشر ة الت ين أصتابوا الفتتال الفلستطينية إ تراء عابتح فتي العفولتة بعتح أغ لو ت  بالستكين دةغ أغ 
ة ستتب موقتت  ةاال العبتتري، فتتإغ إدارل التح ي تتات  .2015تشتتكل خطتترا علتتي ع فتتي أكتتتو رل تشتترين أةل 

لع يكن تصفيت ا، ةأن ع أ ل وا النار في اشجتزاء قررت إ الق ال فية بعح أغ ادعى الجنود أغ هحف ع 
يشار إلى أغ عابح أصيب  ان ا  بجرة  متو طة ةتل   العتالج ةيتتع محاكمت تا  السفلية من جسحها.

 بزعع أن ا  اةل  تنفي  عملية  عن.
 4/5/2017القدس، القدس، 

 
 رامبمن لقاء ت في الحصول على أي إنجاز حقيقيالصحف اإلسرائيلية: عباس فشل  .29

أكحت ة ائل اإلعالم اإل رائيلية أغ م اهر "اال ت بال الحافئ" التي   ي ب ا رئيس : صالا النعامي
السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عنح ل ائا الرئيس اشميركي، دةنالح ترامب، أمس اشر عاء،  ست  

 ي.على فشل عباس في الحصول على أي إنجا    ي ي يمكن أغ ي حما للشعب الفلسطين
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ال" اإل رائيلي، إغ "عباس لتع يفشتل ف ت  فتي اةقال افي  ي ارة ، معل ي الشؤةغ العر ية في موق  "ة 
 الحصول على أي إنجا  خالل الل اء م  ترامب، بل إغ هنا  ما يحعوه لل لي في أع ا  ه ا الل اء".

شتتتر  متتت  متتن نا يتتتا، ال تتتل الااتتتب إل يتتتور ليفتتي أغ ترامتتتب  تترأل، ختتتالل المتتؤتمر الصتتتحافي الم
عبتتاس، علتتى عتتحم تجتتاة  تصتتور  كومتتة اليمتتين المتطتتر  فتتي تتتل أبيتتب لحتتل الصتتراع، إذ لتتع تصتتحر 

 عنا أية إشارل تعكس التزاما بحل الحةلتين، أة إقامة دةلة فلسطينية.
من نا يتا، رأى أ ا  جيبتور، معلتي الشتؤةغ العر يتة فتي صتحيفة "ميكتور ريشتوغ"، أغ نتيجتة الل تاء 

 حل من نا ية ش صية لعباس، بمعزل عن نتائج ا السيا ية. م  ترامب كان  جي
ةفتتتي م تتتال نشتتترتا الصتتتحيفة اليتتتوم، قتتتال جيبتتتور إغ "كتتتل متتتا يعنتتتي عبتتتاس هتتتو الحفتتتا  علتتتى شتتترعيتا 
كرئيس للسلطة في أع ا  الع و تات رالصتامتةح التتي فرضت ا الترئيس المصتري، عبتح الفتتا  السيستي، 

قناع عباس بت ي ة ال رة  أمام خصما اللحةد محمح د الغ على السلطة الفلسطينية، بعح فشلا في إ
ليحتل مكانتا". ةاعتبتتر بترا  رفيتح، معلتتي الشتؤةغ السيا تتية فتي صتحيفة "هتتارتس"، أغ ا تت بال التترئيس 
اشميركتتي فتتي البيتت  اشبتتيض يتتحل علتتى أغ ترامتتب يستتير علتتى ن تتج ياليتتة رؤ تتاء  تتب وه،  تتاةلوا  تتل 

 وش االبن، ة ارا  أة اما.الصراع، ةهع بيل كلينتوغ، ةجورج ب
ةفي تحليل نشرتا الصحيفة اليوم، ا تحر  رفيح أغ ترامب، ة  تال  متن  تب وه متن الرؤ تاء، يحتاةل 
إ ماع اليمين اإل رائيلي ما يرةق لا، من خالل  حيثا عن "التوصل التفاق  الم" بحل الحتحيث عتن 

ال متتن "تجميتتحه"، ناهيتتك عتتن تعمتتحه "دةلتتة فلستتطينية"، ة حيثتتا عتتن "كتتبا" البنتتاء فتتي المستتتو نات بتتح
الحتتحيث علنتتا عتتن مطالتتب صتتعبة متتتن الفلستتطينيين، مثتتل ةقتتف الم صصتتات لعتتائالت "اإلرهتتتابيين" 

 ة"التصحي للتحريض".
 4/5/2017، العربي الجديد، لندن

 
 2012مضاعفة ميزانية الشاباك والموساد مقارنة بعام "هآرتس":  .31

صتتحيفة "هتت"رتس" اإل تترائيلية، صتتبا  اليتتوم الجمعتتة، أغ ذكتترت : ال تتحس المحتلتتة تتتت نفتتال محمتتح ةتتتح
ل رالتحةالر كمليارات شتي 8.6تبلغ  2018الميزانية الم ررل لج ا ي المو اد ةالشابا  اإل رائيليين، للعام 

 .2012لح، أي ضعف الميزانية التي كاغ يحصل علي ا الج ا اغ عام كشي 3.7يساةي 
 2017بالمائتة من تا فتي العتام  10 تتاوغ أعلتى بتت 2018العتام  ةلفت  الصتحيفة العبريتة إلتى أغ ميزانيتة

ل. ةةف ا  للصحيفة، فإغ ه ه الميزانية ال تشمل ما يحفعا الج تا اغ كمليارات شي 7,839ةالتي  حدت بت 
  نويا . شيكلكرةاتب للمت اعحين ةالتي يصل  جم ا إلى نحو مليار 

 5/5/2017، العربي الجديد، لندن
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 ية": على جميع المستشفيات االستعداد الستيعاب األسرى المضربين"الصحة اإلسرائيل .31

 البتتت  ة ارل الصتتتحة اإل تتترائيلية المستشتتتفيات فتتتي التتتبالد إلتتتى اال تتتتعحاد ةالتحفتتتر ال تتتتيعا  أعتتتحاد 
كبيتترل متتن اش تترى المفتتر ين عتتن الطعتتام ختتالل اشيتتام ال ادمتتة  تتال ا تتتمر إضتترا  الحريتتة ةالارامتتة 

 .18ةال ي دخل يوما الت
ةألمحت  التتو ارل فتتي التعمتتيع أنتتا فتتي  تتال ا تتتمرار اإلضتترا  فمتتن المتوقتت  أغ يتتتع تحويتتل العشتترات أة 

 الم ات من اش رى للعالج بالمستشفيات اإل رائيلية ةمن بين ا  االت خطيرل.
ةدع  التو ارل إدارات المستشتفيات اإل ترائيلية لتاتوغ علتى أهبتة اال تتعحاد ةأغ تحفتر اللجتاغ الطبيتة 
الم نيتتة لت تتوم علتتى التس يتتة ال ستترية لتتبعض اش تترى ممتتن ي تتحد ا تتتمرار اإلضتترا   يتتات ع، علتتى  تتح 

يكوغ كبيترا ةرجحت  التو ارل أغ عتحد اش ترى المفتر ين الت ين قتح يصتلوا للمستشتفيات  ت تعبير الو ارل.
 جحا ةم تلفا عن اإلضرابات الساب ة.

ة الب  الطواقع الطبية التعامل بح ر م  اش رى ممن  يصتلوغ للمستشتفيات للتس يتة ال سترية، كتوغ 
 الححيث يحةر عن أ رى أصحا  أ كام عالية.

 4/5/2017، 48عرب 
 

 اإلضراب بشأن جّدية مفاوضات ال: يونس كريم األسرى  عميد .32

 اإلعالمية اللجنة يونس تميع ةالمحررين اش رى  شؤةغ  هي ة محامي ال ميس، يوم غأبل هللا: رام
  يارل من تمكن أنا قليل، قبل يونس كريع اش رى  لعميح  يارل أةل أجرى  ةال ي الارامة، إلضرا 

 اال تالل  جوغ  إدارل أغ مؤكحا جحا، عالية بمعنويات يتمت   يث الجلمة، معت ل في كريع
 .الغ  تى اش رى  م  جحية مفاةضات أي تجر لع اإل رائيلي

 في أيفا الموجود البر ويي مرةاغ ال ائح اش ير ة ا ع اش رى  عميح لساغ على ال ي ة محامي ةن ل
 على العالع في ةاش رار اشصحقاء ةلال الفلسطيني الشعب إلى ةاكبار تحية ر الة الجلمة،  نا ين
 ةاإلصرار ال ول أعطت ع ةالتي ةالمشرةعة، العادلة اش رى  لبةمطا لح وق  الع يمة ةمسانحت ع ةقفت ع
 .مطالب ع نيل  تى ةالتححي الصمود على
 معركة إلى انفم  التي ةاإل المية الو نية الفصائل ةكوادر قيادات موقف يونس كريع ةيمن

 ح يت أغ كفيلة ةصالبت ا اش يرل الحركة ة حل اغ على مشحدا اإلضرا ، في ةالحخول الارامة،
 .هللا شاء إغ  ليفنا النصر ةأغ االنتصار،

 4/5/2017القدس، القدس، 
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 2017 بداية منذ مرضى خمسة بوفاة تسبب اإلسرائيلي الحصار: "الميزان" مركز .33
 اإل رائيلي الحصار إغ  زل قطاع في" اإلنساغ لح وق  الميزاغ" مركز الصعيحي: قال هحاية -  زل

  فالغ، بين ع فلسطينيين من مرضى 5 بوفال تسبب  نوات، 10 نحو من  ال طاع، على المفرةض
  .العالج لتل ي السفر من منع ع جراء ،"الجاري  العام بحاية من 

 4/5/2017لألنباء،  األناضول وكالة

 
 الماضي الشهر خالل معتقال 460و فلسطينيين شهداء مركز "الحوراني": أربعة .34

 ت ريره الفلسطينية التحرير لمن مة التاب  ةالتوييي  اتللحرا الحوراني عبحهللا مركز أصحر: هللا رام
. الماضي نيساغل ابريل ش ر خالل الفلسطيني الشعب بحي اإل رائيلية االنت اكات  ول الش ري 
 السر ية الففة في اال تالل قوات أيحي على  فالغ بين ع من فلسطينيين أر عة ا تش اد ةرصح
 بينما فلسطينيا، 460 نحو أيفا اإل رائيلي اال تالل واتق ةاعت ل  الماضي. الش ر خالل ةال حس
 لنيساغ 1 في ب ا شرعوا التي اال تالل،  جوغ  في ةالارامة الحرية معركة أ ير 1,500 نحو يواصل
 االنفرادي ةالعزل اإلداري  االعت ال  يا ة بإن اء ةالمتمثلة اش ا ية المطالب من عحد لتح يي أبريل،
 . المشرةعة المطالب من ذلك ة ير انت ام ا، ةعحم العائالت  يارات ةمن 

 5/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 فلسطين الطبي مجمع هللا: الجيش اإلسرائيلي يقتحم رام .35

 أ فال، بين ع المرضي من عحد إصابة الطبي فلسطين مجم  عام محير البيتاةي  أ مح أعلن: هللا رام
. هللا رام محينة ة   الطبي فلسطين مجم  اإل رائيلي اال تالل قوات اقتحام ع ب اختناق بحاالت
 داخل للحموع، المسيل السا  ةقنابل المرضي مراف ي صو  الحي الرصاأل اال تالل قوات ةأ ل  
 .باالختناق أ فال مرضى بين ع من العحيح إصابة إلى أدى ما  اعة، من شكثر الطبي المجم 

 5/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 االقتصادية واألزمات الحصار بسبب غزة في األوضاع تفاقم من وحقوقية تحذر يةأهل منظمات .36

 ب ع تعصف بحأت التي المتال  ة اش مات من جحيحل فصوال  زل قطاع  كاغ معايشة ظل في:  زل
 اإلنساغ   وق  ةمن مات اشهلية، المن مات شبكة أعر   الماضي، الش ر مطل  من  قوي، بشكل
 الموا نوغ، يعيش ا التي الصعبة اإلنسانية التحاعيات خطورل تجاه البالغ  اقل  عن ال طاع، في

 .ةالعحةاغ ةالحصار اال تالل عن الناتجة
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 في يس ع «ال طيرل ةتحاعياتا االن سام» إغ منا نس ة «العر ي ال حس» تل   ل ا بياغ في ةقال 
 . زل قطاع في اإلنسانية المعانال تعميي
 من  زل قطاع في اإلنسانية اشةضاع تش حه ما إلى اإلنساغ   وق  ةمن مات الشبكة ةأشارت

 ب ا ت وم التي ةاإلجراءات اإلنسانية،  ير اإل رائيلية اإلجراءات بفعل مسبوق،  ير تحهور»
 .«باالن سام المحفوعة الفلسطينية السلطات
 ةق ي  أي نم خطورل أكثر» اإل رائيلي الحصار عواقب جعل إلى أدت اإلجراءات تلك إغ ةقال 
 السلطة تفتعل ا التي اش مات أي «ال صحية اش مات» بت ةصفت ا ما أغ ةأضاف . «مفى

 تسييرات إلى أفف  المتواصلة الا ر ائي التيار ةأ مة الجماعية، الع و ات ةفرض الفلسطينية،
 .«كارييا   ةاقعا   خل   التي الفرةرية ال حمات مستوى  في ةعمي ة هيكلية
 من تفاقع التي  زل، قطاع بحي المت  ل اإلجراءات بوقف اإلنساغ   وق  من ماتة  الشبكة ة الب 
 .شعبنا أبناء معانال  حل من ةتفاعف الحادل ةاالقتصادية االجتماعية ةاالختناقات اش مات

 5/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الكهرباء أزمة جراء غزة بقطاع يتربص الخطر": مسلك–چيشاه" جمعية .37

 إنساغ   وق  مؤ سة هي –التن ل  ري ة عن للحفاع مركز"رمسلك–چيشاه" جمعية  زل: قال 
 .الا ر اء أ مة جراء  زل ب طاع يتر ص ال طر إغ الجمعة، اليوم ،حإ رائيلية
 أمام السكاغ ةتف  التحهور،  ز ل في الا ر اء أ مة تواصل فإغ اإل رائيلية، للجمعية ت رير ةةفي
 مجمل من الم ة في 80 نحو تشك ل اإل رائيلية الا ر اء فإغ ة،المحط تعطل ظل في   ي ي، خطر
 قطاع  كاغ  يفطر الا ر ائي، التيار قط  إ رائيل قررت فإغ. ال طاع في المتوفرل الا ر اء كمية
 ميساةاط، 28 بم حار مصر، من شراؤها يتع التي بالا ر اء لالكتفاء نسمة مليوني عحدهع البالغ  ز ل
 . زل قطاع في عادل   تتوفر التي الا ر اء كمية من الم ة في 13 نحو تشكل ةالتي

 لسلسلة نتاج هي اش مة ه ه. فورية  لول إيجاد أجل من تتعاةغ  أغ الج ات جمي  على: ةأردف 
ا ةليس  قرارات،   كاغ لحى ليس. لحل ا مسايرل أخرى  قرارات ات اذ الواجب ةمن  بيعية، لاارية نتاج 

 .النت ارل الوق  من المزيح  ز ل
 5/5/2017،  وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 "إسرائيل" سجون  في المضربين لألسرى  دعًما بغزة غنائي حفل .38
  نائيا   فنيًّا  ف ال ال ميس، اليوم مساء الفلسطينية، الفنية" دةاةين" فرقة  را : أقام  مؤمن -  زل
 . اإل رائيلية السجوغ  في الطعام عن فر ينالم الفلسطينيين لأل رى  دعم ا  زل، قطاع في

 أهالي من كبير عحد  زل، محينة ة   التفامنية االعتصام خيمة أمام أقيع ال ي الفني الحفل  فر
 . الفلسطينية الفصائل عن ةممثلين الفلسطينيين، اش رى 
ا الحفل ت لل اشناضول، مرا ل ة سب  . ةيورية ة نية  نائية عرةض 

 4/5/2017لألنباء،  األناضول وكالة

 
 صحفي فلسطيني يفوز بجائزة "الصحافة العربية" بدبي .39

نال صحفي فلسطيني من محينة نابلس رشمال ال حس المحتلةح، : إي ا  العيسى -نابلس رفلسطينح 
في جائزل الصحافة العر ية، بحةرت ا الساد ة عشرل، عن محور "الصورل  اشةلىعلى المرتبة 

 ؤخرا في دةلة اإلمارات.الصحفية" ةالتي ع حت م
ةأةضا الصحفي جعفر اشتية، أغ الصورل التي تمكن من الفو  في ا، هي عبارل عن صورل لطفل 

قحةم" شرقي قل يلية،  فلسطيني أصيب خالل ا مواج ات م  قوات اال تالل اإل رائيلي في بلحل "كفر
 تالل خالل ذلك.ةي  ر في الصورل موا ن  اةل إن اذ الطفل  ير أنا أصيب برصاأل اال 

 4/5/2017قدس برس، 

 
 أيام ثالثة.. مصر تفتح معبر رفح لمدة عباستلبية لطلب  .41

صر  مصحر مسؤةل ب غ الج ات المصرية الر مية الم تصة قح أبلس  الج ات  -ةفا -رام هللا
المسؤةلة في السلطة الو نية الفلسطينية اليوم ال ميس، أغ مصر قح قررت فتا معبر رفا لثالية 

ام رالسب ، ةاش ح، ةاإلينينح من اش بوع الم بل باتجاه ةا ح لعودل العال ين في مصر إلى قطاع أي
ةقال  ه ه الج ات إغ ه ا اإلجراء المصري ي تي تلبية لطلب الرئيس محمود عباس من   زل.

 الرئيس عبح الفتا  السيسي بفتا المعبر للتس يل على الموا نين.
 4/5/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مجلس حقوقي مصري: انتهاكات االحتالل تزعزع االستقرار .41

قال محمح فايي، رئيس المجلس ال ومي لح وق اإلنساغ المصري: إغ ا تمرار االنت اكات  ال اهرل:
ضح   وق الشعب الفلسطيني، من ش نا أغ يؤدي إلى  عزعة اال ت رار في المنط ة، « اإل رائيلية»
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  وق جمي  موا ني ا، خاصة العي  المن المست ر، ة ي الحيال ةما يزيح بما ينعكس  لبا  على 
ةأضا  فايي في بياغ، إغ اشةضاع في اشرض المحتلة  من م ا ر تصعيح العنف ةاإلرها .

خطيرل ةتستحعي تفافر ج ود المجتم  الحةلي بمن ماتا الم تلفة، للتصحي لالنت اكات 
ها  ةالتطر ، مناشحا  المن مات اإلقليمية ةالحةلية بسرعة ةك لك إلى م ا ر اإلر « اإل رائيلية»

التحخل لإلفراج عن اش رى الفلسطينيين، ةت فيف معانات ع، في ظل إضراب ع عن الطعام في ةجا 
 ممار ات التع يب الو شي ةال  ر النفسي.

 5/5/2017، الخليج، الشارقة

 
 االحتالل" مسيرة لـ"القومية واليسارية" تضامنا مع "أسرى : عّمان .42

تستمر فعاليات ائتال  اش زا  ال ومية ةاليسارية ةالن ابات العمالية المست لة  :بترا –عماغ 
ةالفعاليات الو نية ةالشعبية، لليوم الثالث على التوالي، في خيمة الارامة ةالحرية بعماغ، للتفامن 

 عام من  يمانية عشر يوما .م  اش رى ةالمعت لين في  جوغ اال تالل الص يوني ةالمفر ين عن الط
على صعيح متصل، ع ح اتحاد المرأل اشردنية ل اء  مو عا  ضع العحيح من مؤ سات المجتم  المحني 
ةالش صيات الو نية، دعما ةا نادا لأل رى في  جوغ اال تالل اال رائيلي ةاضراب ع عن الطعام 

 طالب ع السيا ية ةالح وقية ةاإلنسانية.نصرل  ل فيت ع العادلة ةتعزيزا  لصمودهع  تى تح يي كافة م
ةتع االتفاق على إقامة العحيح من اشنشطة ةالفعاليات الو نية الم تلفة، ضمن أ بوع تفامني متنوع 
إل ناد الحركة اش يرل ةمطالب ا المشرةعة، ةالفس  على كافة المؤ سات الحةلية المعنية بالحفاع 

 عن اش رى ةتوفير الحماية ل ع.
 5/5/2017، عّمانالغد، 

 
 هجوم عنيف من صحيفة تابعة لخامنئي على حماس بسبب الوثيقة .43

شن  صحف ةة ائل إعالم إيرانية م ر ة من التيار المحافل هجوما : + ةكاالت 21عر ي -لنحغ
الذعا على  ركة الم اةمة اإل المية  ماس بعح إعالغ اشخيرل عن ةيي ت ا السيا ية التي  حدت 

ةات م  صحيفة كي اغ التابعة لمرشح الثورل علي ال امن ي  ا ية للمر لة الم بلة.في ا رؤاها السي
بنس ت ا العر ية  ماس ب ن ا من   ادرت "عاصمة الصمود ةالتصحي  وريا أصبح  تففل العي  

ةتابع  الصحيفة  في كنف ال واعح اشميركية ةال صور اشميرية ةاالعتياش على المال الحرام".
مسبوق على الحركة بال ول إغ "الاثير من أصحا  اشلبا  ةمن الع ول النيرل خاصة هجوم ا  ير ال

المعنيين بال فية الفلسطينية، أكحةا بحء   وط  ماس ة حأ العح العكسي ل رةج ا من محور 
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ة اةل  الصحيفة الترةيج لوجود خال  بين الجنا  العسكري ةالسيا ي للحركة من خالل  الم اةمة".
 مت ا "قيادل الحركة السيا ية باالنفصال عن ن ج جنا  ا العسكري ةتنحي ا  ري ا ات ام ا من 

ة ادت بال ول: "اليوم أيبت  التطورات ه ه الح ي ة ةاناشف السطاء بنشر  ماس لويي ت ا  اخر".
 السيا ية الجحيحل ةالتي يب  أن ا من نتاج المال الحرام بكل تجلياتا ةت ييره، ةه ا بالطب  ن اية كل
فصيل أة مجموعة ترهن نفس ا لل ارج فايف بال ارج المشبوه المرتب  ب عحى أعحاء الشعب 

 الفلسطيني أي أميركا ةالاياغ الص يوني؟".
ةتابع : " ةيا لي  أغ اكتفى الجنا  السيا ي لحماس بإدارل ظ ره لمن ا تفنا أة لمن شكل  نحا 

 ر السيف عليا ةي ف في محور ي وده لا ةلل فية الفلسطينية بل ذهب إلى أبعح من ذلك ليش
اشميركاغ ةالص يونية ة ثاالت ع في المنط ة هحف ع هو تحمير ه ه الحةلة ةاخراج ا من محور 

ةأرجع  الصحيفة المحعومة من التيار المحافل الت كير بما قال  إنا "رف  علع  وريا  الم اةمة".
حور ال ي هو في اش اس يعادي الشعب المزةر في  زل ةك ن ا تعلن ر ميا ةقوف ا في ه ا الم

الفلسطيني ةهحفا اشةل ةاشخير  مس ال فية الفلسطينية ةه ا يعني أغ  ماس ةضع  نفس ا في 
ةانت حت الصحيفة قبول  ركة  ماس ب يار  ل الحةلتين ةال بول بتشكيل دةلة  خانة معادال شعب ا".

ى     ن طة ا تراتيجية هامة للساية من ، م اجمة بشحل مواف ت ا عل67فلسطينية على  حةد عام 
 ةيي ت ا ةهي "الحعول الصريحة لفرةرل ال فاء على إ رائيل".

ةا ت زأت افتتا ية الصحيفة بما اعتبرتا "تسطيحا لع ول الشعب الفلسطيني ةالفحك عليا ب ن ا لن 
سطين التاري ية من تتر  السال  ةال تعتر  بشرعية الاياغ الص يوني"، ةأن ا ال ال  تؤمن بتحرير فل

"البحر إلى الن ر". ةاعتبرت الححيث عن الم اةمة المسلحة ةفلسطين من الن ر إلى البحر ما هو إال 
"شعارات رنانة ة ما ية ةالعشرات من أمثال ا التي تفمنت ا الويي ة ال يمكن أغ تنطلي على أبس  

أذناب ا ةالعحة الص يوني  ي بلوغ الناس، فمن الس اجة ةالبالهة جحا أغ يتصور المرء أغ أميركا ة 
 الويي ة على عواهن ا دةغ أغ يلزموا ةي يحةا  ماس ة زل بعشرات ال رارات ةالت ييحات".
 3/8/2017، 21عربي

 
 بحق المعتقلين الفلسطينيين "إسرائيل"الجامعة العربية تطالب بـ"تحقيق دولي" في "انتهاكات"  .44

العر ية، اليوم ال ميس، اشمع المتححل، إلى "إر ال لجنة  دع  جامعة الحةل: ال اهرل لخالح إبراهيع
تح يي دةلية إلى السجوغ اإل رائيلية، لال الع على االنت اكات التي ترتاب بحي اش رى 

 الفلسطينيين". 
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جاء ذلك في بياغ لمجلس الجامعة، في ختام أعمال دةرتا  ير العادية على مستوى المنحة ين 
ة الجزائر، التي ع حت للتفامن م  المعت لين الفلسطينيين المفر ين عن الحائمين، اليوم، برئا 

"مواصلة  لطات اال تالل  الطعام في السجوغ اإل رائيلية. ةأدان  الجامعة العر ية، في بيان ا،
اإل رائيلي اعت ال اال  اش رى الفلسطينيين ةالعر ، بما في ذلك اش فال ةالنساء ةال ادل السيا يوغ 

 المنت بوغ، ةالمطالبة بإ الق  را  ع على نحو فوري".  ةالنوا 
كما قرر المجلس الب اء في  الة انع اد لمتابعة تطورات قفية   وق اش رى الفلسطينيين ةالعر  
في السجوغ اإل رائيلية. ةقبيل انع اد االجتماع، ن م  اشمانة العامة لجامعة الحةل العر ية ةقفة 

لسطينيين المفر ين عن الطعام تناةل المشاركوغ في ا "الماء ةالملا"، تفامنية م  المعت لين الف
 تعبيرا  عن تفامن ع. 

 4/5/2017 ،لألنباءناضول وكالة األ 
 

 السعوديةمع ومعقدة  "إسرائيلمع " صحيفة سويسرية: عالقات اإلمارات متطورة .45
ا  ة باشلمانية، ت ريراس نشرت صحيفة "تسوريشر تسايتونغ" السويسرية، الن: أ امة ال هبي -21عر ي

تناةل  فيا  بيعة العالقات بين اإلمارات العر ية المتححل ةالمملاة العر ية السعودية، مشيرل في الغ 
"، إلى 21ذاتا إلى عالقات "منفتحة" م  إ رائيل. ةأشارت الصحيفة في ت ريرها ال ي ترجمتا "عر ي

م  إ رائيل،  يث أغ ةفحا دبلوما يا إ رائيليا  ار  أغ اإلمارات العر ية المتححل تتمت  بعالقات جيحل
أبو ظبي للتبا ث م  السلطات اإلماراتية  ول مشرةع  اقات متجحدل في أبو ظبي. كما أشي  أغ 

، ن ع 2011ه ه المبا ثات شمل  أيفا إ حاه مشاري  في مجال التانولوجيا المتطورل. ةفي  نة 
 بويع،  فال مو ي يا في أبو ظبي.عا   البيانو اإل رائيلي، دانييل بارين

 3/8/2017، 21عربي
 

 اتحاد الفنانين العرب يعلن دعمه لألسرى المضربين .46
أعلن اتحاد الجمعيات ةاشنحية السينمائية العر ية ممثال بجمعيتا العمومية ةالمكتب التنفي ي : ال اهرل

 ن عن الطعام.ةرئيس االتحاد اشمير أباظة، اليوم ال ميس، عن دعع اال رى المفر ي
ةأكح االتحاد في بياغ صحفي أغ إضرا  اش رى ي تي في  ياق معركة متواصلة عنوان ا النفال 

 المشرةع من أجل د ر اال تالل ةاقامة الحةلة الفلسطينية المست لة ةعاصمت ا ال حس.
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ةأةضا أغ قفية الشعب الفلسطيني هي هع كل الشعب العر ي، ة"نحن نتاب  ة شكل يومي 
 17ا  البطولي عن الطعام ال ي ي وضا اش رى الفلسطينيوغ داخل  جوغ اال تالل من  االضر 

 من أجل تحسين الشرةط الحياتية ةانتزاع الح وق صونا للارامة ةرففا لإلهانة". 2017أبريللنيساغ 
ت ةقال البياغ: إغ االتحاد ي حر عاليا ه ه الرة  النفالية، ةه ا الصمود البطولي ةيحيي كل مكونا
 الشعب الفلسطيني لتجاة  ما م  اش رى ةنفال ع ال ي تع التعبير عنا داخل فلسطين ةخارج ا.

 4/5/2017، فلسطين أون الين
 

 "إسرائيل" أولى زياراتي الخارجية ستكون للسعودية ثم: ترامب .47
ي الرئيس اشمريكي دةنالح ترامب ال ميس انا  يتوجا ن اية الش ر الحال أعلن :ةاشنطن ت أ    

 الى السعودية ةا رائيل ةالفاتيكاغ في أةل ر لة إلى ال ارج من  ةصولا إلى البي  اشبيض.
ر لتي اشةلى إلى ال ارج كرئيس للواليات المتححل  تاوغ الى “ةقال في  حي ة البي  االبيض 

 ”.المملاة العر ية السعودية ةا رائيل، ةفي مكاغ يحبا الارادلة في بلحي كثيرا، رةما
 5/5/2017، العربي، لندن القدس

 
 برلماني أوروبي: "وثيقة" حماس تساعد في رفع الحصار عن غزة .48

قال برلماني أةرة ي إغ "ةيي ة المبادئ"، التي أعلنت ا  ركة " ماس"، قبل : برةكسلل  اتع الصكلي
  نوات. 10أيام، تساعح في العمل على رف  الحصار عن قطاع  زل، ال ي تفرضا إ رائيل من  

 حيث لألناضول أةضا رئيس لجنة العالقات البرلمانية اشةرة ية م  فلسطين، "نيوكليس  ةفي
 يلايوتيساغ"، أغ "التسيير في موقف  ماس يساعحنا على العمل لرف  الحصار، ال ي أدى إلى 

 نن ي ه ا الحصار". ةعلينا أغةض  كاريي على السكاغ، 
ةالسيا ات العامة"، بمثابة "تحول هام"، ةنطما أغ ةأضا  البرلماني اشةرة ي أغ "ةيي ة المبادئ 

يساعح ذلك على التوصل إلى ة ح ة نية بين الفلسطينيين من نا ية، ة لوغ  ل الحةلتين المنشود 
من نا ية يانية. كما أعر  عن إيمانا ب غ ه ه ال طول من ش ن ا "المساعحل في التوصل الى اتفاق 

 يتنا ي م  موقف من مة التحرير الفلسطينية". دائع ةشامل بين ما، شغ ه ا الموقف
ةأكح البرلماني اشةرة ي اغ ه ا هو الوق  المنا ب للجمي  لالعترا  بالحةلة الفلسطينية على  حةد 

. كما  الب االتحاد االةرة ي بالفس  على إ رائيل لوقف اشنشطة اال تيطانية، ةالعودل إلى 1967
 العمل في اتجاه  ل الحةلتين.

 4/5/2017 ،لألنباءناضول ة األ وكال
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 الرئيس األلماني يتعهد بعدم االجتماع بـ"نكسر الصمت": مصادر إعالمية إسرائيلية .49

أفادت مصادر إعالمية إ رائيلية، مساء اليوم، : مجيح ال فمانيل فرانك ةةلتر شتاينماير ر أ    ح
سو ات اإل رائيلية، ةأعلن عحم نيتا ب غ الرئيس اشلماني، فرانك ةةلتر شتاينماير، 'تراج ' أمام الف

االجتماع بممثلين عن من متي 'ناسر الصم ' ة 'بتسيليع'، خالل  يارتا المرت بة إلى إ رائيل، 
ي تي ذلك في أع ا  ما ةصف  بان ا 'أ مة دبلوما ية' ةقع  بين إ رائيل ةألمانيا،  اش ح ال ادم.

رييل، ال ي  ار إ رائيل اش بوع الماضي،  لب عنحما رفض ة ير ال ارجية اشلمانية،  يسمار  اب
 رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أال يجتم  بممثلين عن من متي 'ناسر الصم ' ة'بتسيليع'.

يحيعوت أ رةنوت' باللسة الرة ية،  و  يكتفي الرئيس اشلماني ب كر  -ة حسب موق  'فيستي 
في كلمة يل ي ا في الجامعة العبرية في ال حس، م  المن متين الح وقيتين 'ناسر الصم ' ة 'بتسيليع' 
 اإلشادل بعمل ما 'شجل الحيم را ية اإل رائيلية'.

ةكان  مصادر إعالمية إ رائيلية تححي  صبا  اليوم ال ميس، عن ما أ متا 'خشية إ رائيل' من أغ 
ير ال ارجية يسير الرئيس اشلماني، فرانك ةةلتر شتاينماير في نفس الطريي التي اختارها ة  

 اشلمانية، ةيلت ي بممثلي المن متين، بما قح يتسبب 'بتفاقع اش مة'.
 4/5/2017، 48عرب 

 
 رشيد: نتحرك بالكونغرس كأمريكيين نرفض االنحياز األعمى لـ"إسرائيل"أأبو  .51

اإل المية لفلسطين، -رشيح المسؤةل السيا ي الو ني للمؤ سة اشمريكيةأقال أ امة أبو : ةاشنطن
حير مكتب ةاشنطن، ةأ ح ال ائمين على فعاليات يوم العمل لفلسطين بالاونسرس اشمريكي، إغ ةم

هح  تلك الفعاليات هو إعالم المسؤةلين أغ هنا  صوتا أمريكيا يرفض االنحيا  اشعمى 
 ةأشار في م ابلة خاصة م  "المركز الفلسطيني لإلعالم"، إلى أغ مثل ه ه الل اءات تمثل لت"إ رائيل".

فرصا تث يفية لاثير من المسؤةلين، خصوصا في الاونسرسس  يث ال يعر  كثير من ع الح ائي 
 على اشرض في فلسطين المحتلة ةة شية اال تالل "اإل رائيلي".

ةأضا أغ ه ا العام يعح الثالث ال ي يتع فيا ال يام بفعالية التوعية بفلسطين في العاصمة ةاشنطن، 
مريكي، مشيرا إلى  صر أجنحل العام الحالي في ياله قفايا ةهي: ةتححيحا في الاونسرس اش

المستو نات، الححيث عن نية ن ل السفارل اشمريكية إلى ال حس، ةملف   وق اإلنساغ الفلسطيني 
 تح  اال تالل الص يوني.

 4/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ر به"ولال": ترامب احتضن أبو مازن لكن لم يعطه شيًئا ُيفاخ .51
إغ الرئيس  ،قال محلل الشؤةغ العر ية في موق  "ةلال" العبري "افي يس ارة ": فلسطين المحتلة

اشمريكي دةنالح ترامب بالر ع من ا تفانا لمحمود عباس إال أنا لع يعطا شي ا  ليلو  با مفاخرا ، 
 ةفي قولا.

من الل اء اشةل ال ي جم  ةأةضا "يس ارة " أغ مسؤةلين فلسطينيين كبارا  أعر وا عن  ما ت ع 
 ةأ حقوا عليا االجتماع بالمحيا ةالثناء. اشمريكي ةرئيس السلطةالرئيس 

ةأضا  "يتفا من أقوال المسؤةلين الفلسطينيين أغ ترامب  اةل إعطاء أبو ما غ شعورا  إيجابيا  
ة السالم بالشرق جحا ، ف ح أ حق على الرئيس الفلسطيني بكلمات لطيفة ةجميلة ةجمعا بمبعويا لعملي

 اشة   "جراد كوشنير".
ةأشار إلى أغ ترامب يبحة أنا ف ع موقف اشج زل اشمنية اإل رائيلية ةالتي ت ولا مرارا  ةتارارا  من أغ 

 أبو ما غ ليس جزء  من المشكلة ةانما جزء  من الحل".
منيين فإن ع ب وا مكونا  هاما  ةأكح أغ أبو ما غ ةالسلطة الفلسطينية بالر ع من دفع ع أمواال  لأل رى اش

من أمن "إ رائيل"، لان يب ى السؤال ال ي لع يجح جوابا  بعح ةهو هل كاغ هنا  جوهر ةمحتوى لل اء 
 الزعيمين، ةال  ا  م  الطاقع الفلسطيني المرافي لعباس.

لت ار  "ظاهريا ةللوهلة اشةلى، من ش غ الحكومة اإل رائيلية أغ تشعر بال لي في ضوء ا ةيفيف،
ةالح ء بين الزعيمين، لان يبحة في المر لة الراهنة أغ الرئيس ترامب لع يعطي أبو ما غ شي ا  ليلو  

ةا تحر  "إغ ا تمرت السلطة في دف  الم صصات المالية لعائالت ما ةصف ع  با مفاخرا ".
ات االقتصادية بت"الم ر ين"، ةفي الم ابل إغ لع يتع ه ا اشمر بوقف ه ه الم صصات فإغ المساعح

."  للسلطة  تتفرر كثير ا ة يزداد ةض  السلطة المالي  وء 
 4/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 بتحمل مسؤولياتها تجاه األسرى  "إسرائيل"الصليب األحمر تطالب  .52

 الب  اللجنة الحةلية للصليب اش مر، اليوم الجمعة،  لطات اال تالل اإل رائيلي : ال حس
ضطالع بمسؤةليت ا كاملة بموجب ال انوغ الحةلي اإلنساني فيما يتعلي بالتواصل بين المعت لين باال

 الفلسطينيين المحتجزين في إ رائيل ةذةي ع الم يمين في اشراضي المحتلة.
ةقال رئيس بعثة اللجنة الحةلية في إ رائيل ةاشراضي المحتلة جا  دي مايو في بياغ صحفي: 

صل بين المعت لين ةعائالت ع، ال فرض المزيح من ال يود"، مشيرا  إلى تعليي "يجب تحسين التوا
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السلطات اإل رائيلية الممن ج للزيارات العائلية للمعت لين ال ين دخلوا في إضرا  عن الطعام، ةلوقف 
 التصاريا الال مة لعائالت ع.

عائلية للفلسطينيين المعت لين  ،  يارات1968ةقال المسؤةل الحةلي: "تيسر اللجنة الحةلية، من  عام 
في إ رائيل. ةلنان ةاضحين هنا، ف  ه أةال  ةقبل كل شيء مسؤةليُة دةلة إ رائيل بوصف ا قول 

 اال تالل".
 4/5/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا ، 

 
 األسئلة التي لم تجب عليها وثيقة حماس .53

 فراس أبو هالل
 ة  ماس السيا ية التي صحرت قبل أيام عاصفة من الردةد. بعف ا كما كاغ متوقعا، أيارت ةيي

ير ب ةيمجح، ة عف ا يشكك، ة عف ا ي و ِّ  من م"الت تشبا الواق  ال ي ةصل  إليا  ركة فتا 
 بعح أكثر من نصف قرغ على انطالق ا. 

جزءا م ما ردةد الفعل  بيعية بالن ر إلى أهمية الحركة ة جم ا، ةهي داللة على ا تالل الحركة 
من الففاء السيا ي ةالفاري في المنط ة، ةهي أيفا داللة جحيحل على أهمية الصراع العر ي 

ر ما با تثناء الحركات  -اإل رائيلي لحى  البية الشعو  العر ية، إذ أغ أي  ركة أة  ز  عر ي
 ةالردةد.  ال يمكن أغ يح ى إصحار ةيي ة  يا ة ل ا ب  ا الحجع من االهتمام -العابرل للححةد

قحم  الويي ة إجابات على بعض اش  لة الم مة، لان ا بالم ابل فشل  في اإلجابة على أ  لة ال 
ت ل أهمية ةخطورل، ةهو ما جعل الاثيرين بما في ع مؤيحة  ركة  ماس يسلبوغ الم اة  ةالح ر في 

 تعامل ع م  الويي ة، بحال من الرضى. 
بحح ذاتا، شغ ميثاق الحركة ال ي أعلن عنح انطالق ا في بحاية  ةلعل أهع ما في الويي ة هو إصحارها

كاغ نصا  ير  يا ي، بني على لسة دينية لحركة دعوية أكثر من ا  ركة م اةمة،  1987انتفاضة 
ة وى لسة خطابية تفت ر للتححيح ةالسيا ية، ةل لك فإغ مجرد إصحار ةيي ة جحيحل هو أمر م ع، دةغ 

حو م اة  ةعيو ا هي اشخرى،  ن تي على ذكرها ال  ا في ه ا الم ال ةفي أغ يعني ذلك أن ا لع ت
ةفي إ ار "تسييس" خطا   ركة  ماس، ت تي أهمية الت كيح على أغ الصراع العر ي  م ال قادم.

اإل رائيلي هو صراع م  محتلين ص اينة ةليس م  أتباع الحين الي ودي، بعح أغ أدرك  الحركة 
ة ةخصوصا بعح الحصار على  زل أغ ي ودا عبر العالع ةقفوا م  الحي خالل تجر ت ا السيا ي

الفلسطيني، ةرففوا ةيرففوغ اال تالل، بل ةرففوا الص يونية كفارل، ةأغ الصراع هو م  دةلة 
 اال تالل بما هي مشرةع ا تعماري في المنط ة العر ية. 
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حركة ال ين تححيوا في اإلعالم للحفاع ةم  ذلك، فثمة أ  لة م مة لع تجب عن ا الويي ة ةال نا  و ال
 عن ا:

السؤال اشةل ال ي لع يجب عليا: لماذا صحرت الورقة الغ ةما الجحيح في ا؟ فإذا كاغ كل ما في 
فما الجحيح إذغ؟ إغ الجحيح  -ةه ا صحيا -الورقة هو مبادئ قح أعلن عن ا  اب ا في أدبيات الحركة

من الممار ة السيا ية للحركة خالل ياليين عاما تع تثبيت ا  الو يح هو أغ المبادئ التي كان  جزءا
االغ في ةيي ة  يا ية تمثل مشرةعا  يا يا ل ا، ةهو اشمر ال ي يحتاج إلجابة عن  ر التوقي  
ةعالقتا بإكراهات اللح ة الراهنة ةالوض  اإلقليمي البائس ةخسارل الشعو  "لجولة" في معركت ع م  

 الثورات المفادل.
لحركة التي تح ى ةيي ة  يا ية ل ا بكل ه ا االهتمام تحتاج لشفافية أكبر ةةضو  ة "تسييس" إغ ا

 إلجابت ا عن أ با  إصحار ةيي ة ال جحيح في ا ج ريا  وى تثبي  مبادئ ةأفاار قحيمة ل ا. 
ال ي  ةهو البنح 20أما اش  لة اشكثر أهمية ةلع تجب عليا الويي ة، ف ي تلك المتعل ة بالبنح رقع 

  ي باهتمام كبير في الن اش اإلعالمي ةالسيا ي ةفي الففاءات اإللاترةنية، ةذلك شنا ذكر 
 هو محل توافي ة ني.  1967صرا ة أغ الحركة تتعامل م  قبول دةلة في  حةد 

ن ر إلى ه ا البنح من قبل كثيرين باعتباره متناقفا شنا جم  اشمر ةن يفا، ف بل بحةلة على  حةد 
لانا رفض في الوق  ذاتا االعترا  بإ رائيل أة الت لي عن الح وق التاري ية للشعب ة  67

الفلسطيني في كامل ترابا الو ني، ةهي ةج ة ن ر مشرةعة، ةلان ا تستبطن الموقف الحةلي بحال 
من الموقف النفالي، بمعنى أن ا تفترض التناقض شغ "إ رائيل ةالعالع لن ي بلوا بإعطاء دةلة في 

 ".48بحةغ اعترا  باال تالل ةالت لي عن فلسطين المحتلة عام  67
بينما تجاهل  ةج ة الن ر ه ه أغ نفال  ركة التحرر الو ني ال يجب أغ يكوغ مححدا  لفا 

 باشترا ات المحتل أة المجتم  الحةلي المؤيح لا.
دل، ةذلك شغ ةم  ذلك فإغ ةيي ة  ماس لع تجب على ةج ة الن ر التي ترى تناقفا في ه ه الما

هو  67النص كاغ ركيكا رةه ه مال  ة عامة على الويي ة أيفاح ةلع يححد أغ ال بول بحةلة على 
 . 20 ل مر لي، ةهو تححيح كاغ يمكن أغ ين ي التناقض في المادل 

يمة رأي اخر يرى في ه ا البنح محاةلة القتفاء مسار  ركة فتا، ةهو مسار جر  ةفشل، ةالح ي ة 
كاغ يجب أغ تاوغ ةاضحة في الرد على ه ا التساؤل بالتفريي بين النفال الو ني  أغ الويي ة

لتح يي اشهحا  الثابتة التي ال تتسير ة ين البرنامج المر لي ال ي يتحسس موا ين ال وي الحالية، 
 ةلان ا فشل  في ذلك.
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افة لصالا الن اط العشر، ة   ا المعنى فإغ الم ارنة بين الويي ة ة ين برنامج الن اط العشر تجعل ال
 ال ي نص بشكل ةاضا أنا برنامج للعمل المر لي.

ةعلى الر ع من ذلك، فإغ ال ط  ب غ التشابا في بحايات الحركتين  يففي  تما إلى نفس الم"الت 
هو قط  في  ير محلا، فالحركتاغ ت تلفاغ في بنيت ما ةفي  بيعة اشيحةلوجيا المؤ سة ل ما، كما 

حةلية ةالمنا  السيا ي م تلف في التجر تين، ة التالي فإغ ةجود م اة  من تارار أغ ال رة  ال
 المسار ال يعني أنا تارار  تمي. 

ةيي ة  ماس الجحيحل إذغ تحمل بعض التطور في صيا ة أدبيات للحركة تترجع التطور في 
 لة، ةترك  الممار ة السيا ية ل ا، ةلان ا في نفس الوق  عجزت عن اإلجابة على بعض اش 

 البا  مفتو ا لم اة  الاثيرين من مسار فتحاةي جحيح، يب  فشلا.
 4/5/2017، "21موقع "عربي 

 
 ميثاق حماس بين الثابت والمتغير .54

 معين الطاهر
أصا  رئيس المكتب السيا ي لحركة الم اةمة اإل المية ر ماسح، خالح مشعل، عنحما ةصف 

ص إلعالنا في الحة ة، ب ن ا جاء بالتوافي الميثاق الجحيح للحركة، في المؤتمر الص حافي الم ص 
ا م  اش را  الحةلية ةاإل المية. ف ح  ةالتراضي بين قواعح الحركة، ة التوافي ةالتراضي أيف 
ا تسرق  عملية تعحيل ميثاق " ماس" نحو أر عة أعوام، بحسب مسؤةلي الحركة، ت ل لت ا ن اشات 

الحركة ةُأ رها ال يادية أة ت تلف. ةمن الواضا أغ  أفاار ا رئيسة  ة وارات ةاراء تتوافي علي ا قواعح
في ا قح نوقش  مرار ا م  أ را ي عر ية ةا المية ةدةلية، بل ةر ما جاءت التسريبات الساب ة لبنود 
ات الفعل  ول ا، كما ُم  ح ل ا بتصريحاتي  م مة في ا بمثابة بالونات اختباري لمعرفة صحاها ةتبياغ رد 

، 1967فة لابار المسؤةلين في  ركة  ماس، تناةل  ال فايا ال الفية في ا مثل دةلة في  حةد م تل
ا لواق  ُكر س  اب  ا  أة عالقة " ماس" بجماعة اإلخواغ المسلمين، بحيث بحت ه ه التعحيالت انعكا  

 في  يا ات الحركة من  ان را  ا في انت ابات المجلس التشريعي الفلسطيني. 
اضي في الحاخل ةم  ال ارج ليس  مجرد جملة ُت ال، ف ي تعني، بوضو ، أغ  يم ة اراء توافي ةتر 

تؤي ح ه ه التعحيالت الجوهرية، بل ةر ما تحف  باتجاه أة   محى  في ا، ةيم ة اراء أخرى تعارض ا 
، أة ل ك، قحر ا تطاعت ا، بمورةي ا ال حيع، ةجاءت المحصلة تواف ا  ةتراضيا  تحمل  ال  ن ل ةتتمس 

 تفسير ا ةت ةيال  لاال الموقفين، يمك ن كال من ما من اال تمرار بن جا، ةتطوير اتجاها فيا. 
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ا  ول ن طتين، تتفر ع من ما البنود  ا عن تفصيل بنود الميثاق كل ا، إال  أغ  الجحل يمتح أ ا   ة عيح 
ر ة ني فلسطيني ذات مرجعية  إ المية، متجاهلة ما اشخرىس اشةلى إعالغ " ماس" أن  ا  ركة تحر 

ةرد في ميثاق ا السابي ب ن  ا جنا  من أجنحة اإلخواغ المسلمين، ةلعل  ا ب لك تحاةل أغ تتجنب 
  لبيات تلك العالقة، في ظل  ال رة  اإلقليمية السائحل، على المشرةع الو ني 

الفلسطيني. "ي   على  ماس بشكل رئيس ةاجب الحفا  على الم اةمة ةمشرةع ا في ه ه المر لة" 
ر الو ني الفلسطينية. ةفي م ابل ذلك،  اف    ر إيجابيٌّ ي حم  ركة التحر  ةأ سب أغ  ه ا تطو 
" ماس" على مرجعي ت ا الفارية المستمحل من الشريعة اإل المية، ةهي التي ُتعب ر عن ا بوضو  بنود 

ما نزال نعت ح بحاجتنا إلى رؤية  الميثاق ةمفرداتا اللسوية الم تلفة، ةهو بالت كيح  يٌّ ل ا، ةاغ كن ا
مزيحي من التفصيل ةالتوضيا في الممار ة ةالن رية  ول ن رل " ماس" بميثاق ا الجحيح لحةرها  ركة 
ر ة ني فلسطينية، بما في ا عالقت ا الناظمة م  شرائا الشعب الفلسطيني، ة وائفا ةاتجاهاتا  تحر 

ر الو ني ح ا ةتتحكع في  السيا ية الم تلفة، ضمن مر لة التحر  التي ل ا قوانين معرةفة توض 
 مسارات ا. 

الن طة الثانية هي تلك التي تتحح ه عن قبول " ماس" الصيسة التواف ية الو نية المشتركة ربحسب 
، أي دةلة 1967تعبيرهاح الحاعية إلى إقامة دةلة فلسطينية على  حةد الراب  من يونيول  زيراغ 

ةهي ب لك توافي على أغ  ه ا هو المشرةع الو ني الفلسطيني  فلسطينية في الففة ةال طاع.
 المتوافي عليا في ه ه المر لة. 

الت كيحات المتتالية، قبل ه ا البنح ة عحه،  ول تحرير فلسطين من الن ر إلى البحر، ةرفض اتفاقية 
املة، أة لو، ةعحم التنا ل عن أي جزءي من أرض فلسطين، ةرفض أي بحيلي عن تحرير فلسطين ك

إلى اخر ه ه الحيباجة، ال ُيلسي قرار " ماس" باالنفمام إلى مشرةع  ل  الحةلتين. ةهو البنح ال ي 
أيار اهتمام الحةائر الم تلفة، ةاعتبر تطور ا في موقف الحركة، أم ا التعبيرات اشخرى المرتبطة ب  ا 

ك بالثواب ، فإن  ا ُتعب ر عن  الة التر  اضي بين الراء الم تلفة، لان  ا ال البنح، عن ا تمرار التمس 
 تعكس، ب ي  ال،  يا ة  عملية   ير التي تفمنت ا ه ه الف رل. 

 ول ه ا الموضوع، تبر  مال  تاغ م م تاغ  ول ه ه السيا ةس اشةلى ينطبي علي ا المثل الشعبي 
هو في مرا ل النزع  الحارج "را  على الحج ةالناس راجعة"، ذلك أغ   ل  الحةلتين قح ت اةى ةمات، أة

ر ب ا قيادات السلطة الفلسطينية ا تمرار ب ائ ا في صحارل  اشخيرل، ةما عاد  وى شماعة تبر 
الموضوع الفلسطيني. فااغ من اشجحى ةاشجحر أغ تبادر  ركة  ماس في ميثاق ا الجحيح إلى 

 زل ةالمنا ي المساهمة في صيا ة مشرةع ة ني، يفعُّ الفلسطينيين كل ع في الففة ةقطاع 
ةالشتات، بحال  من محاةلة اللحاق بمشرةعي تعح  الغ مرا ما الجنائزية،  1948المحتلة من  عام 
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ةيسعى ال ائموغ عليا إلى تحويلا إلى ب ايا كانتونات بصيسة هزيلة لحكع ذاتي مححةد ملحي بما 
 ح ال فية الفلسطينية. ترة جا الحعاية الص يونية عن  المي م  العر  يشك ل محخال  لحل  رتصفية

الن طة الثانية هي عحم التعل ع من درةس التاريأ، ةال من اشمثال الشعبية التي ي ول بعف ا "اللي 
بجر   المجر   ع لا م ر  ". لع تنَس ال اكرل الفلسطينية، بعح ما جرى من  وار بعح  ر  أكتو رل 

طينيين في التسوية السيا ية الُمتوه مة. ، ة عي اشن مة العر ية إلى  ج  الفلس1973تشرين اشةل 
يوم ا اعت ح ال ادل الفلسطينيوغ أغ  دةلة  في الففة السر ية ةقطاع  زل قح بات  قا  قو ين أة أدنى، 
ةخرجوا علينا بمشرةعي ُعر  با ع الن اط العشر. ةللوصول إلى  الة "التوافي ةالتراضي"، ف ح ُأدرج  

م اتلة، ةعن أرضي ينح ر عن ا اال تالل، ةتاوغ قاعحل  يورية   بنود ةتفسيرات عن  لطةي ة نيةي 
لتحرير ما تب  ى من أرض فلسطين كل ا. لان  الح ي ة المر ل كان  ةاضحة، فجمي  تلك العبارات 
كان  مجر د تجميل لعملية االن راط في التسوية ما لبث  مسا ي ا أغ  ال  ةانمح ، ةما مكث في 

ريجي باتجاه مشرةع التسوية، ةت حيع التنا الت المتتالية التي تجعل ال صع اشرض كاغ االنجرار التح
ةالو ي  ي بالغ بنا في ه ه العملية الوهمية، ةتتنافى م   بيعة الاياغ الص يوني على أرض 

 فلسطين. 
 قح يعتبر بعف ع أغ  ما ت وم با " ماس" ال يتعح ى مناةرل   يا ية ، قح ُتجن ب ا الفر ات 

ةلتين قح ت اةى ةمات، أة هو في مرا ل النزع اشخيرل" المتوقعة ةالحرة  ةاالجتيا ات " ل  الح
ا. لان  ا  عن ذهن ع أغ  إقحام  رل لتصفية الم اةمة في فلسطين ةفي  زل تححيح  ةالمحاةالت المتار 

تاث ف   من مة التحرير الفلسطينية على ت حيع مثل تلك التنا الت لع ُيجن ب ا ضر ات العحة، بل ر ما
ر أن ا بمجرد إ الق برنامج  علي ا ب ح  إضعاف ا ةاجبارها على ت حيع مزيحي من ا. هل لنا أغ نت ك 
الن اط العشر، انحلع  الحر  اشهلية في لبناغ، ةتتال  الفر ات ةاالجتيا ات على الجنو ، 

حه ه ا كلا في منا  ةصوال  إلى إخراج الم اةمة من بيرةت، ةمن يع  ا تيال رمو ها ةقادت ا؟ ألع يح
ا؟ فمثل تلك المرةنة لن  السعي نحو التسوية المتوهم ة؟ ةهل لحركة  ماس أغ تست لص من ه ا در  
تجن ب ا  ر  ا، ةلن ت ي ا من مؤامرل، بل  يزداد الفس  علي ا من أجل انتزاع مزيح من التنا الت من ا، 

ج ا لمزيحي من محاةالت االن راط في كما  ُيعطي ه ا  طاء  التجاهات في داخل ا أة قوى من خار 
 ه ه العملية المزعومة. 

تب ى ن طة تتعل ي بتوقي  إعالغ الميثاق ال ي يجري التحاةل  ولا من   من بعيح، لماذا الغ؟ أَةلع 
يكن من اشففل ت جيل ذلك لتركيز االهتمام على إضرا  اش رى، ةا تثمار  الة الو حل الو نية 

ةاضراب ع، ةتحويل ذلك باتجاه انتفاضةي شعبية كبرى، أم أغ  ال ح  من ا  ةالتال ع  ول اش رى 
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رل لحركة  ماس ةقطاع  زل، ةتحييح بعض  االلتفا  على إن ارات الرئيس محمود عباس المتار 
 ترامب؟  -الحةل في اإلقليع، أة ا تباق ل اء عباس

د ا لنا في جمي  اش وال، فتا ه ا الميثاق البا  أمام ت ةيالتي متعح  ل لا، ةلعل  اشيام الم بلة توض 
بجالء أي مسار  تعتمحه " ماس" التي ي   علي ا بشكل رئيس ةاجب الحفا  على الم اةمة 

 ةمشرةع ا في ه ه المر لة.
 5/5/2017، العربي الجديد، لندن

 
 وثيقة حماس.. وهل تتعلم األم من أبنائها؟! .55

 عصام تليمة
ماسح من  بفعة أيام ةيي ة م مة، قام  في ا بعحد من أصحرت  ركة الم اةمة اإل المية ر 

المراجعات، ةال شك أغ الاثيرين من أهل السيا ة ةالطر  الفاري قاموا بمناقشت ا، ة  اصة المؤتمر 
 الصحفي ال ي ع ح في الحة ة.

 ةقح أل ى فيا الويي ة ةرد على أ  لة الحاضرين في الحة ة ة زل أبو الوليح خالح مشعل، لان أمرا
م ما لع يتوقف أماما الاثيرةغ، إال لماما، ةهو إعالغ الحركة: أغ المعركة بيننا ة ين الص اينة، 
ليس  شن ع ي ود، بل شن ع قاموا با تالل فلسطين، ةما تب  ه ا اال تالل من اعتحاءات، فالمعركة 

 لعلة االعتحاء.
ام، هي أغ المعركة م  الي ود بوجا ةقح كان  الث افة السائحل في أدبيات الحركة اإل المية بوجا ع

عام، ةكاغ ال طا  في ال طب ةالمواعل، ةالاتابات الحعوية ينحو ه ا النحو، لان ما ي كر من 
 با  الت ريأ ل  ا التحول الفاري ةالف  ي.

ف ح كاغ أةل من نبا ل لك، ةامتلك الشجاعة إلعالنا، ةم الفة التوجا العام: هو العالمة الشيأ 
اةي، ف ح كاغ مجمل رأيا ال ي أعلنا في أكثر من موض ، ة  اصة في كتابا رال حس يو ف ال رض

قفية كل مسلعح ةفي محاضرات م تلفة، كاغ ي ول: ليس  المعركة بيننا ة ين الي ود بوصف ع 
 ي ودا، بل بوصف ع معتحين، فليس في اإل الم  ر  دينية على أ اس دين الم الف.

لفارل أكثر في مو وعتا رف ا الج ادح في الجزء اشةل من ا، ةرد ةأ  ب ال رضاةي في عرض ه ه ا
على كل النصوأل التي تجعل ال تال لعلة الافر، ةهو رأي جم ور الف  اء ةالعلماء، ةكاغ عمحتا 
جل نصوأل ال تال في ال راغ الاريع ةالتي تبين أنا مرهوغ باالعتحاء، ي ول تعالى: رةقاتلوا في 

، ة ححيث النبي صلى هللا 190ناع ةال تعتحةا إغ هللا ال يحب المعتحينح الب رل:  بيل هللا ال ين ي اتلو 



 
 
 
 

 

 38 ص             4279 العدد:        5/5/2017 جمعةال التاريخ: 

                                    

عليا ة لع: "دعوا الحبشة ما ةدعوكع، ةاتركوا التر  ما تركوكع"، فال تال هنا مرتب  بموقف الخر 
 منا، هل يوادعنا ةي ادننا، أم يحار نا ةيعتحي على  رماتنا ةم ح اتنا.

تابا، بعنواغ "ال تال الحاخلي بين المسلمين"، ةذلك عنح  حيثا عن ةقح بين في فصل خاأل في ك
نِّيَن اْقَتَتُلوا َفَ ْصلُِّحوا َبْيَنُ َما  َن اْلُمْؤمِّ الطائفة التي تبسي على أخرى، في قولا تعالى: رَةاِّْغ َ ائَِّفَتاغِّ مِّ

ِّ َفإِّْغ َفاَءْت َفَ ْصلُِّحوا َبْيَنُ َما َفإِّْغ َبَسْ  إِّْ َحاُهَما َعَلى اْشُْخَرى َفَ اتُِّلوا الَّتِّي َتْبسِّي  َ  تَّى َتفِّيَء إَِّلى َأْمرِّ َّللاَّ
يَنح الحجرات:  طِّ ُطوا إِّغَّ َّللاََّ ُيحِّبُّ اْلُمْ سِّ ، فلو كاغ ال تال لعلة الافر، ف نا ةجب رد 9بِّاْلَعْحلِّ َةَأْقسِّ

تحاء، ةليس لعلة الم الفة البسال المعتحين ةهع مسلموغ. فال تال في اإل الم بوجا عام مرهوغ باالع
الحينية، ةقح عاش الي ود في ظل الحفارل اإل المية عنحما  اردت ع أةر ا، ةلع يجحةا ملج  ةال مالذا 

 إال في  مى اإل الم ةالمسلمين. 
ةهنا ملما م ع، ةهو عودل  ماس كحركة إ المية، إلى رأي الف يا، ال التمسك بما شاع على ألسنة 

ففل ع، ف ح كان  هنا  خطب ةمحاضرات يل ي ا دعال أفاضل في المجال  الوعا  ةالحعال على
السيا ي ةالفاري، لان ا ر    لن رل ليس قائمة على ف ا صحيا، نحو الخر، ةتصوير المعركة 
تصويرا  ير دقيي، ةهنا  نماذج كثيرل  ير ه ا النموذج لان ةيي ة  ماس جعلتنا ن تع بإبرا ه، 

 ةتوضيحا.
لحركة اإل المية للف يا في ا مكانتا، ةفي قرارات ا، ةفي م ررات ا العلمية،  ترشح ةعنحما تعيح ا

 ركت ا، ةعنحما يتصحر خطاب ا الواعل ةالحاعية، مت ليا عن ميزاغ الف يا، فست   في كواره ال أةل 
عل ل ا من اخر، ليس ذلك ت ليال من ش غ الواعل أة الحاعية، لان لال مسا تا، ةعلى الحاعية ةالوا 

 أغ يعر   حةد توجي ا.
فالوعل ةترقيي ال لو ، ةهحاية الناس، شيء م ع، لان تناةل اش كام الف  ية ذات الطاب  السيا ي 
ةالفاري، ةاعطاء رأي علمي في ا، ي تلف تماما، ةالناس عامة ال تحسن التفرقة بين الحاعية ةالف يا، 

ية كبرى ل ا تاري  ا، ةعم  ا التاري ي ةهو أمر م بول من ع، لانا ليس م بوال من  ركة إ الم
كاإلخواغ المسلمين، أغ يتصحر خطاب ا، أة إصحار اش كام ةالرؤى في ا أهل الوعل، ه ا ففال عن 
أغ يتصحر الوعل ةالرأي في ا اش باء ةالم نح وغ، ة ين ع ة ين البحث العلمي ةالفاري مرا ل، لع 

، بما في ا من رشح ةمراجعة، فما بالنا بالححيث عن ةاذا كاغ ه ا  حيثنا عن  ماس يجتا ةها بعح.
الحركة اشم في مصر؟ ف ل تتعلع اشم من أبنائ ا، ةتعي الحرس جيحا، ةتعر  كيف يكوغ التفاير 
ةالمراجعة، ةأال تستناف عن ذلك؟ فال ي يرصحه كل منصف ةدارس أغ قادت ا رخاصة الموصوفة 

 ي ما بين اشرض ةالسماء!!بالتاري يةح بين ا ةالرشح السيا ي ةالف  
 4/5/2017، "21موقع "عربي 
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 مؤامرة تنظيمية على إضراب األسرى  .56
فايز أبو شمالة د.  

المعطيات ال ائمة على أرض الففة السر ية تؤكح أغ اللجنة المركزية لحركة فتا  ير مواف ة على 
للجنة المركزية  اةل  إضرا  اش رى، ةهي  ير داعمة لا، ةقح أشارت اشخبار المتواترل إلى أغ ا

يني اش ير مرةاغ البر ويي عن فارل اإلضرا  المفتو  عن الطعام، ةقح عبرت عن خشيت ا من 
تطور التفامن م  اش رى في قرى ةمحغ الففة السر ية إلى صالا الم اةمة ةضح مشرةع ال حةء 

اش رى على خيع  ةالسكينة، ل لك فإغ تعليمات اللجنة المركزية لحركة فتا قف  ب صر مسانحل
االعتصام الم امة ة   المحغ، ةأمام م رات الصليب اش مر، ةالتوصية هي ضرةرل عحم اال تاا  
م  الجي  اإل رائيلي ن ائيا ، ةااللتزام بعحم اعتراض  رق المستو نين أة االعتحاء علي ع ب ي شكل 

 كاغ.
نوا يحركوغ ه ه الح ائي، ةكانوا  ين أعلن اش رى الفلسطينيوغ إضراب ع المفتو  عن الطعام، كا

مت كحين أغ ال يادل الفلسطينية  ير معنية ب ية تصعيح م  المحتل اإل رائيلي، ة ين دار ن اش 
داخلي بين اش رى قبل اإلعالغ عن خطول اإلضرا ،   ل بعف ع عن رأي ال يادل، ة ين تت كح ل ع 

ين في اإلضرا  عن الطعام على نسبة أغ ال يادل  ير مؤيحل ل  ه ال طول، اقتصر عحد المشارك
ف   من مجموع أ رى  ركة فتا، ةه ا ما أدركا اش يراغ مرةاغ البر ويي ةناصر عويص،  40%

 ةهما ي رراغ م  اش رى مواج ة صلف السجاغ ةصفاقة ال  الغ.
ى يمانية عشر يوما  من اإلضرا  المفتو  عن الطعام، ةالفعاليات التفامنية م  اش رى ال تتعح

الم اهر الشكلية، ةالمشاهح التمثيلية، ةلحس الملا ةالماء أمام الااميرا، بشكل يو ي ب غ ال فية 
ا عن التفحية الح ي ية، ة عيحا  عن الفعل الجحي، ال ي  الفلسطينية صورل ةتصريا إعالمي، بعيح 

، ةال ت حم ينت ره أهل اش رى ال ين   موا الالمات الجوفاء ةالتصريحات التي ال تشكل ضسطا  
لأل رى  با ، ةال تؤخر عن ع ةجعا ، ةال تؤير على قرار مصلحة السجوغ، ةال ينزعج من ا ة ير اشمن 

 الحاخلي جلعاد إرداغ، ال ي قال:  تى ةلو مات كل اش رى، فلن أتفاةض مع ع.
في اليوم الثامن عشر لإلضرا  تفيي الفرصة على المفر ين، ةي ف  بريي اشمل في عيون ع 

ن اء اإلضرا  بشر  ةكرامة، ةال يما م  انت اء يوم ال ميس، ال ي  يع با دخول  ب  الي ود إل
بحءا  من عصر يوم الجمعة، ةه ا يعني أغ يتواصل اإلضرا   تى يوم اال ح، لمحل ةا ح ةعشرين 

ر ، يوم ا على التوالي، ةه ا  من مرهي، ةقح يحمل الموت لأل رى المفر ين، ال ين اشتح علي ع الا
م  انت اء  يارل محمود عباس شمريكا، دةغ أغ يلتف  إلي ع أ ح، ةدةغ أغ يسفب ل ع أ ح، ةدةغ 
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أغ يكونوا مادل الفس  على  اةلة المفاةضات، التي تجاهل  أةجاع ع ةاضراب ع، لتترك ع  رقى 
 في بحر ال ر  ةالت فف من الحال الفلسطيني.
الثاكل تبكي للثاكل، ةاغ المصائب يجمعن المصابين،  ة   ه ه العتمة السيا ية الفلسطينية، فإغ

ل لك كاغ قرار عحد كبير من أ رى التن يمات الفلسطينية خلف اش وار مسانحل إخوان ع المفر ين، 
ةاللحاق ب ع، ةخوأل اإلضرا  مع ع، ةمن هؤالء اش ير أ مح  عحات، ةاش ير  سن  المة، 

ل يي، ةنائل البر ويي ةعمر أبو الر ، ة كيع عواد ةاش ير عباس السيح ة يح بسيبسي ومحمح ا
ة يرهع العشرات من اش رى ال ين  يؤكح إضراب ع أغ الو ن أكبر من أي تن يع، ةأغ ملت ى 

 التفامن م  اش رى هو  ا ات المواج ة م  المحتلين الص اينة.
ع، ةأ وال ع المعيشية مال  ة: هنالك عالقة ةيي ة بين ت خر الرةاتب، ةاشسال الفلسطينيين ب نفس 

 بعيحا  عن التفامن م  اش رى المفر ين عن الطعام.
 4/5/2017، فلسطين أون الين

 
 أحد ما خاف .57

 عميره هاس
جملة ةا حل في مسودل ةيي ة مبادئ  ماس التي تسر   قبل ش ر، بر ت في اختالف ا عن الحوار 

 امية ة"مشكلة الي ود" ةمطاردت ع. ةه ه الفلسطيني المعتاد. الجملة توجح في البنح ال ي يتعلي بالال
الجملة ت ول إغ ه ه ظاهرل مرتبطة بتاريأ اةرة ا، ةليس بالتاريأ العر ي ةاال المي. "ظاهرل 
الال امية كان  السبب الرئيس في ظ ور الحركة الص يونية"، ُكتب هنا  ةالباقي معرة : "الحركة 

مبريالية السر ية، ةهي النوع االكثر خطورل الص يونية ا تطاع  ا تالل فلسطين بحعع من اال
 لال تالل الاولونيالي ال ي تالشى من مع ع انحاء العالع، ةيجب أغ ي تفي أيفا من فلسطين".

ر ما  نعر  ذات يوم من ال ي اقتر  ه ه الجملة: ال ين يؤيحةغ السر ؟ أة اعفاء الحركة 
الحركة بالنسبة ل ع تجاه أفاار الخرين؟ المحاصرةغ في  زل  يث أغ ا ت حام االنترن  هو  رية 

 أة مؤرخوغ م ر وغ من  ماس؟ أة خالح مشعل؟.
 نوات م  ا الع عحد كبير من  أر  ل ح ا تمرت صيسة ةيي ة المبادئ السيا ية الجحيحل  والي 

 –ال راء ةالُمعحلين. لحى  ماس قحرل مثبتة على اجراء عمليات ديم را ية من المشاركة. ةه ه الجملة 
التي ت تر  تفسيرا الفتا للتسلسل التاري ي، مثلما ي  ر في الوصف الفلسطيني الثاب ، ال ت  ر في 

 الصيا ة االخيرل. ف ل خا  أ ح ما.
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االلساء المؤ ف يشير ر ع ذلك الى عملية التفاير التي  ب   الاتابة. يمكن أغ نستنتج أغ من 
ةتفامن عا في ال  اجة اليا، ةتعبيرا عن  لب شطب ه ه الجملة، قح ف م ا على أن ا تنا ل 

شيء من الف ع لوجود الص يونية الي ودية في البالد. ل ح اعت حةا كما يبحة أغ ا تثناء الص يونية من 
الاولونيالية الحةلية  يعتبر تناقفا يفعف االدعاء ةيفعف  اب  الحركة الص يونية التي هي من 

 أخطر انواع اال تالل الاولونيالي.
تسيير جوهري اخر ةجحتا بين النس تين، ةهو موجود في البنح ال ي ي ول إغ  ماس تميز بين  هنا 

الص يونية ة ين الي ود. ةقح كتب في المسودل أغ  ركة  ماس "تميز بين الي ود ك هل الاتا  
 ةالي ودية كحين من ج ة، ة ين اال تالل ةالمشرةع الص يوني من ج ة اخرى".

ب ي التمييز بشكل  لبي، ب غ الصراع هو المشرةع الص يوني ةليس بسبب في الصيا ة الن ائية 
تعريف ا ا ي من ال راغ ب غ الي ود مثل النصارى هع  إللساءالحين. هل كاغ هنا  من هو مستعح 

 "أهل الاتا " بشرط أغ ال يححه تنا ل عا في  يا ي في اظ ار التعا ي االيجابي.
الموقف من اال تالل ةاالتفاقات السيا ية. ةقح جاء في فرق يالث ي ص الجزء ال ي يتعلي ب 

المسودل: "ليس من المع ول أغ يعتمح السالم في فلسطين على ظلع الفلسطينيين ةمصادرل اراضي ع 
للشعب الفلسطيني ةمصادرل  باإلجحا ة ردهع من ا". أما في الصيا ة الن ائية ف ح جاء: "التسبب 

تعبيرا عن السالم". الفرق دقيي ةمححد: في المسودل السالم هو  اراضيا، كل ذلك ال يمكن أغ يكوغ 
موضوع ةقح يكوغ ه ا هو الطمو ، ر ع أغ هنا  شرةط قا عة. أما في الصيا ة الن ائية فاغ 

 السالم هو أمر مفرةض ةمعرة  مسب ا ب نا ال يجحي نفعا.
ة متشحدل مثل ميثاق  ماس. من نا ية عحم المواف ة على الوجود الي ودي في البالد، ب ي  الويي 

تواجا ا رائيل ه ه المواقف بالمزيح من التحمير ةاال الق ةالمال  ة. كلما صادرت ةقتل  كلما  ادت 
 ةيي ت ا. بمبادئقحرل  ماس على اقناع باقي أبناء الشعب في االعتماد علي ا ةال بول 
ل التعر  على اصوات اخرى. ةيي ة  ماس ُتبين أغ هنا  تفاير م تلف. ةقح انبثي الن اش من خال

العزلة التي فرضت ا اةرة ا على  ماس كمساعحل  بية ال مسؤةلة للحصار اال رائيلي، ت لل من 
  ماس للمواقف ةالفرضيات الجحيحل. أعفاءتعرض 

 4/5/2017، هآرتس
 4/5/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
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