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 عباس: بدأنا إجراءات غير مسبوقة في غزة حتى تلغي حماس حكومتها .1

محمننود عسنا   ننن  شننرء بنن  راءات   الفلسنننين السنلن  قنناا الننر    : د الننرفوأ نرننافو عبنن -واشنننن
 انتخاسنات  لن لغناء حةومتهنا فني غنزة والن  ا     لن غير مسبوق  في غزة بهدأ دفن  حرةن  محمنا م 

 ر اس   وتشريع  .
( 2006سنام  وقاا في لقاء م  السفراء العنر  فني واشننننن منحنن نيلن  الفتنرة الماان   ومنا قبن  ا نق

نب عين ولكن عندما شرعت حما  ا نقسام  شيءمن ميزانيتنا لقناء غزة و  ا  %52ةنا ندف  نحو 
 سأعيد النظر في ة  ما افعل  ت اه قناء غزةم.  ننيقلت 

بنندننا فعننال   ننراءات  لننم  حنندد ا(ن و نن ا مننا قلتنن  لميننر دولنن  قنننر وللننر    الم ننر   ونانناأ ما ن
احتمنن   نن نسننتن  ني الردن(ن قلننت لهننم سننأتخ  خنننوات غيننر مسننبوق  لنننني   وللملننع عبنند ث ال ننا

 حما  ة  حديث ممةن عن الم الح م. نوقفتسعد نن  نبدا
ست نن  ولكننن سننتكون المننور مفلمنن ن ا ا لننم تلنن  حمننا   نيننن  لنن و  ننندر   اإل ننراءاتوتنناس  مبنندننا 

 انتخاسات.. نحن   ننل  المستحي م.  ل تعم  ون     ننحةومتها وتسمح لحةوم  الوفاق الونني 
سانتخاسنات ر اسن   وتشننريع   ومنن ينن ح فنني ا نتخاسنات  سننتلم  ننالنن الشنع  واننا   لنن وقناا ملنحنتكم 

 م لسا تشريع ام. نوالبلد سواء ر  سا 
 .اآلنالفلسنيني ساءت سالفش  حت   ا نقسام نهاء   ل المساعي للتو    نن  ل  ونشار

ن ند حنال لهن ا  ننال امعن  العري ن  منن ا ن    لن   بننا  2007حمنا  انقالبهنا عنام وقاا ممن  ارتكبت 
 م ر وفعال قامت م ر بوا بها م.  ل توة  المر  ننا نقال  وقد وافقت ال امع  عل  

من مرة ولكن  نك رقنر   ل ونااأ م حقا تبرعت قنر سأن تتحدث م  ق ادة حما ن وفعال تو هنا 
لننا  ونعادتن م  حدد تاريخها( قدمنا مشروعا واعت عل   قننر سعنا المالحظنات في المرة الخيرة  ل

 حما  التي لم ترد عليهام.  ل  ونرسلتهاوقبلنا   ه المالحظات 
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حمننا  عننن تشننةي  حةومنن    شننارة  لنن  الل ننن  اإلدارينن ( و نن ا  نعلنننت ال ننناءوتنناس  عسننا  مفنني  نن ه 
ا معهننم علنن  حةومنن  وفنناق ونننني وشننةلنا الحةومنن  اتفقننن 2014شننرعت ا نقسننام لننن  فنني  ننهننا عننني 

 يومنا   ام.  ل ولكنها لم تعم  من  تشةيلها 
  6/5/2017األيام، رام هللا، 

 
 جاهزيتنا إلرسال وفد فورا  إلى واشنطن الواليات المتحدةسنبلغ  عباس: .2

رة عبنننند الننننرفوأ نرنننننافو : ةشننننب الننننر    محمننننود عسننننا  النقننننا  عننننن نننننن  سننننيبل  اإلدا -واشننننننن 
 الميرة   سال ا زي  الفلسنين   إلرساا الوفد الفلسنيني فورًا  ل  واشننن.

وقاا في لقاء م  السفراء العر  بواشنننن قبي  مغادرتن  الو  نات المتحندة: مالنر    الميرةني دونالند 
 ترام  قاا لي:  ن   ا ز للعم ن ونحن من  هتنا سنبلغهم  ا زيتنا إلرساا وفدنام.

ل  الزيارة المرتقس  للر    ترام   ل  بينت لحنم فني ال النث والعشنرين منن الشنهر ال نار ن وفي  شارة  
 قاا الر   : م ن شاء ث  حم  نش اء  ديدةن و  ا  سعدنام.

ونااأ: مةما فهمتن ف ن  يريد ال لو  م  النرأ اإلسنرا يلين ومنن  نم معننان  نم  عنود  لن  ال انن  
 تتكون لد   فةرة  نرحها عل  النراأ المعن  م. اإلسرا يلين و ة ان وفي النها  

وسشأن زيارة ترام   ل  فلسنينن قناا: معنندما فناز النر    ترامن  فني ا نتخاسنات الر اسن   الميرة ن  
 و هت ل  التهن   سالن اح ودعوت  لزيارة بيت لحمم.

بهننان وسالتأكينند  ن ننار ال ننار ن و نن ه فر نن  ننننا نرحنن  23ونانناأ: معلمنننا نننن  سننيزور بيننت لحننم يننوم 
 ستكون مناسس  لمتاسع  ما تحد نا س  عن عمل   السالمم.

نمنا  وح ر من الت عيد اإلسرا يلي اد السرىن وقاا: مالمنال  التي قدمها السرى ل ست س اس   وا 
  نسان  ن وم   لع ت ر  سرا ي  بتعنت عل  رفا   ه المنال م.

أ منننن ن م ننن : نن   نننا ن   سنننمح ثن نحننند وناننناأ: م ن شننناء ث تحننن  قبننن  نن  حننندث منننا نخنننا
 السرى سأ ى وتكون المور في منته  التعقيد وال عوس م.

 6/5/2017األيام، رام هللا، 
 

 ترامب كان أشبه بفرض إمالءات -خريشة: لقاء عباس حسن  .3
  استسعد النا   في الم لن  التشنريعي د.حسنن خريشن ن نن  ةنون للقناء ر ن : نحمد اللسابيد  -غزة  

السلن  محمنود عسنا  سنالر    المريةني دونالند ترامن  ن  انعةاسنات حق ق ن  علن  المشنهد الس اسني 
 الفلسنيني اإلسرا يلين مبيًنا نن اللقاء ةان نشس  سفرا  مالءات ل   نك ر.
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وقنناا خريشنن  فنني ت ننريحات لنننمفلسنينم: م ن اللقنناء النن    منن  الر  سننين لننم  ةننن سننوى لقنناء اعت نناد  
 ريها الرفساء المريةيون ال ندد عنند اسنتالمهم زمنام السنلن  فني سالد نم تأكينًدا علن  سسن  عادًة ما ي  

 نفو  م في العالمم.
ونواح نن عسا  لم  ستن  تغيير قناعنات ترامن  ت ناه القان   الفلسننين   نو حتن  ةسن  تعانفن ن 

الا دعوتنن  لعسننا  مشنيًرا  لنن  نن ترامن  حمنن  الفلسننينيين مسنن ول   انمن    سننتمرار ال نراء مننن خن
 . -المقاوم  –( اإلر ا لنب  ما نسماه  

وشدد خريش  عل  نن استمرار الاغ  عل  غزة سيدفعها لالنف ار في و   ا حنتالا ةونن  المسن وا 
الوا والخيننر عمننا ي ننر  فنني المشننهد الس اسنني الفلسنننينين متوقًعننا نن ا حننتالا سنن حاوا نننزء فتينن  

 هي معاناتها.انف ار غزة في و ه  دون نن ين
 5/5/2017ن، فلسطين أون الي

 
 : التغذية القسرية تهديد لحياة األسرى المضربين الفلسطيني وزير الصحة .4

حنن ر وزيننر ال ننح   ننواد عننوادن مننن خنننورة ن نن  سننلنات ا حننتالا تغ  نن  السننرى الماننريين : رام ث
    حةم ب عدامهم.عن النعام قسريًان مفةدًا نن   ا اإل راء يهدد ح اة الماريينن و م

وفّند وزير ال ح  في ب ان  نحفي الينوم ال معن ن منزاعم  دارة م نلح  السن ون سنأن تغ  ن  السنرى  
قسرًا  و للحيلول  دون تعرا ح اتهم للخنرن مفةدًا نن الخنر الحق قي  و التغ    القسري  سما فيهنا 

مةان   تعرا السرى للموت.  من تع ي  نفسي ويدني وا 
ر المننوت سننيهدد ح نناة  م نن  السننرى الماننريين فنني حنناا تننم تغنن يتهم قسننريًان ف سننرا ي  وقنناا:  ن خننن

 السننيربنن لع تكننون قنند قننررت عند نن  اننم نسننماء  دينندة لقا منن  شننهداء التغ  نن  القسننري ن سعنند استشننهاد 
سس ن نفح ن واسحق مراغ  عام  1980علي ال عفر ن وراسم حالوةن خالا  ارا  السرى في العام 

 ء مااعفات  ح   نا م  عن التغ    القسري  ساإلارا  نفس . را 1983
ونااأ وزير ال ح  نن رفا نقاس  النساء اإلسرا يل   يواح سما   يدء  م ا  للشعن ما     ن ه 

 التغ    وخنورتها عل  السرىن وما قد ت ره من و الت وع اسات ووف ات في  فوفهم.
 5/5/2017، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
 البرغوثياألسير مروان هيئة شؤون األسرى ُتحّذر من تصفية  .5

حننن رت  ي ننن  شنننفون السنننرى والمحنننررين منننن المسنننا  سح ننناة السنننير القا ننند منننروان البرغنننو ي :  وفنننا(
المعزوا في زنازين س ن ال لم  من  بدا   اإلارا  المفتوح عن النعام في الساس  عشر من الشهر 
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رة  لننن  حملننن  التحنننريا اإلسنننرا يل   علننن  البرغنننو ي ت ينننر المخننناوأ منننن ق نننام حةومننن  الماانننين مشننني
 ا حتالا بت فيت  سنريق  مساشرة نو غير مساشرة.

 ن حةومنن  ا حننتالا تسننتهدأ البرغننو ي »وقنناا ر نن    ي نن  شننفون السننرى والمحننررين ع سنن  قراقنن  
دأ  لنن  تحسننين شننرو  الح نناة سشننة  خنناف س ننفت  قا نند ومحننرع  اننرا  الحرينن  والكرامنن  النن   يهنن

نهنا منا زالنت تفنرا عل ن  ح نارًا وعنزً ن وتمنن  المحنامين منن زيارتن   اإلنسان   والمع ش   لألسنرىن وا 
 «.وتا  شرونًا عل  زيارت 

الزنزان  التي  عن   فيهنا البرغنو ي تشنس  القبنرن و ني ان ق  سمسناح  متنر سمتنرينن و  »ولفت  ل  نن 
ننوم سشنة   ينندن و منن  مننن الخنروس  لن  السنناح ن حينث ننن  لننم ينر الشننم   سنتن   فيهنا الحرةنن  نو ال

ارتفناء فني   لن ةيلوغراماتن وتعرا  10ن مشيرًا  ل  نن البرغو ي فقد من وزن  «من  بدا   اإلارا 
 السةر  واغ  الدم و زاا شديد.

ووانع   ن وا  البرغو ي في ظروأ غير  نسان   وغير  ح    ستهدأ المسا  سح اتن  »وتاس : 
حمل  التحريا اإلسرا يل   علن  البرغنو ي منن المسنتوى الس اسني »ن ةاشفًا عن نن «في دا رة الخنر

 «. اإلسرا يلي ت ير المخاوأ من ق ام حةوم  ا حتالا بت فيت  سنريق  مساشرة نو غير مساشرة
   6/5/2017المستقبل، بيروت، 

 
 ي في األغوارتحذر من سياسة التطهير العرق الفلسطينية الخارجية .6

ن الينوم ال معن ن ا حنتالا اإلسنرا يلي الفلسننين   م: اتهمنت وزارة الخار  ن اإللكترون  مال ام  -رام ث 
 سممارس  س اس  التنهير العرقي في مننق  الغوارن مح رة من تداع ات وآ ار   ه الس اس .

 ن م ن الس اس  اإلسرا يل   العدوان   في م نسخ  عناإللكترون  وقالت الوزارة في ب ان لهان تلقت مال ام 
ا سننت نان زادت شراسنن ن حيننث لننم تكتفنني سننلنات ا حننتالا سالسنن نرة علنن  م ننادر الم نناه وال ننروات 
النب ع ننن  الفلسننننين  ن وتخ   نننها لخدمننن  ا سنننت نان والمسنننتوننينن ولغنننراا تنم ننن  اقت ننناد ات 

فلسنينيين منن م نا هم النب عن  التني  سنتخدمونها ا حتالان ب  تتعمد حرمان المواننين والمزارعين ال
نساني لهمم.  في الشر  والزراع ن ةحق قانوني وا 

وندانت الوزارة سشدة  قدام قوات ا حتالا عل  اقتحام بلدة بردل  في الغوار الشمال  ن وتدمير شسةات 
 .الزراع  الم اه التي  ستخدمها المزارعون الفلسنينيون في الشر  ور  نراايهم 

 6/5/2017األيام، رام هللا، 
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 تحذير فلسطيني من عواقب استمرار السياسات االستيطانية .7
ح ر وزينر المناا الفلسننيني شنةر  سشنارةن فني ا تمناء ل نن  ا رتسنا  : نورالدين فرياي –بروةسي  

  العواقن  النا من»الخا   بتنسيق المساعدات اإلنما    للسلن  الفلسننين   فني بروةسني  نمن ن منن 
عننن الس اسننات ا سننت نان   وال ننعوسات التنني يوا ههننا الفلسنننينيون يوم ننًا حيننث    سننتن عون بننناء 

فننني الم ننن  منننن  64ن مشنننيرًا  لننن  نن السنننلن  الفلسننننين     تسنننتن   ا سنننت مار فننني «اقت ننناد مسنننتدام
ن  انننناف   لنننن   قفنننناا سننننلنات ا حننننتالا «المننقنننن  س»نرااننننيها نو تنننننوير نشننننانات اقت نننناد   فنننني 

 لنرقات المفد    ل  القد  الشرق  .ا
وةان سشارة اعتبر نن مداخلنننن   يزون غرينسالت مسعوث الر    الميرةي دونالد ترام  نمنام ا تمناء 

قنننننننننناع  اإلدارة »وقننناا  ن غنننرينسالت تحننندث عنننن «. ةاننننت مشننن ع »ل نننن  ا رتسنننا  نوا منننن نمننن  
به ا « د التزام حق قي من  ان   دارة الر    ترام بو و »ونعن  ا ننساء « الميرة   سح  الدولتين

 الح .
نن غنننرينسالت دعنننا ال نننانبين الفلسننننيني واإلسنننرا يلين « الح ننناة»ونقننن  م ننندر ديبلوماسننني  نننان    لننن  
العنننودة  لننن  ناولننن  المفاوانننات »دولننن  ومنظمننن  دول ننن ن  لننن   28خنننالا ا  تمننناء الننن   شنننارةت ف ننن  
ن  نرأ خار ي   »ونواح ن اًا نن «. تو    ل  ح  الدولتينوتقد م تناز ت متسادل  من ن   ال

 «. مةن  فرا الح  عل  نرفي النزاء
   6/5/2017الحياة، لندن، 

 

 في بروكسل إسرائيليا   وزراء بحكومة الحمد هللا يلتقون وزيرا   .8
فنني   سننرا يلي مشننترع –ةشننفت اإل اعنن  العبرينن  العامنن ن النقننا  عننن لقنناء وزار  فلسنننيني : بروةسنن  

 العا م  البل  ة   بروةس   رى نم  الخم  .
وقالت اإل اع ن اليومن  ن وزير التعاون اإلقل مي في الحةوم  اإلسرا يل   تساحي  نغبين ا تم  الليل  
الماا   ب ال   وزراء فلسنينيينن عل   ام  ممفتمر الدوا المانح م الن   بندن نعمالن  فني بروةسن ن 

 نم  الخم  .
اء المال   والبن  التحت   والم اه في حةوم  رام ثن مّ لوا السلن  الفلسنين   في   ا ونواحت نن وزر 

 اللقاء.
 5/5/2017، فلسطين أون الين
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 البرغوثي: األسرى يراهنون على شعبنا في مساندتهممروان  .9
تالان نن نكنند السننير مننروان البرغننو ي النن    قننود  اننرا  مالحرينن  والكرامنن م فنني سنن ون ا حنن: رام ث

السرى يرا نون عل  الشع  الفلسنيني في دعمهم ومساندتهمن مشدًدا عل  ننها ممعرة  الفلسنينيين 
 ةة  من ن   الحري  والكرام م.

ونشار البرغو ي في رسال   ديدة من داخ  سن ن ن الينومن  لن  نن  انرا  السنرى عنن النعنام الن   
لس اسنننات ا حنننتالا المسنننتمرة والمت ننناعدة اننند يننندخ  يومننن  العشنننرين علننن  التنننوالي  نننأتي للت ننند  

 السرى و ويهم.
وشنندد علنن  نن مقابلنن  سننلنات ا حننتالا  اننرا  السننرى سننالتحريا والعننزا والقمنن ن لننن ت نننيهم عننن 

 ا ستمرار في   ا النااا المقد  ولن ي بر م عل  الترا   عن منالبهم اإلنسان  .
رادتنننا  ننلس ن وقنند اختبر ننا ا حننتالا ونانناأ فنني رسننالت : منحننن ع ننيون علنن  العننزا وا  نةسننارن وا 

 مراًرا وتكراًرا ولم  فلح سةسرنا نو ترو انان وسقينا  ا رين عل  ال ا والقيدم.
وتننناس  مخانًسنننا الشنننع  الفلسننننيني: م ن ر انننننا  نننو علننن ةم وعلننن  دعمةنننمن ووقفنننتكمن ومسننناندتكم لهننن ا 

 الحري  والكرام م. اإلارا  و  ه المعرة ن معرة  الك  الفلسنيني من ن  
 5/5/2017، فلسطين أون الين

 
 : التغذية القسرية ستفجر األوضاع في السجون وخارجهاساحم ألسرى  الهيئة القيادية .11

نكدت الهي   الق اد   العل ا لسرى حرة  حما  نن  دارة م لح  السن ون اإلسنرا يل   توا ن  س اسن  
 ون سشرأ معرة  الحري  والكرام .القم  واإلر ا  سحق نسرانا البواس  ال ين يخوا

ونواحت الهي  ن في ب ان  حفين اليوم ال مع ن نن آخر   ه اإل راءات عزم وزارة حر  ا حتالا 
  ل  ننساء مرتزق  من الخارس للق ام سالتغ    القسري  لألسرى الماريين.

همن معتبننرًة نننن  ونو ننت  لنن  نن ننسنناء ا حننتالا رفاننوا  لننع لمننا  م نن  مننن تهدينند حق قنني علنن  ح ننات
 سم اس   عالن حر  عل  السرى وت اوز لك  الخنو  الحمراء.

وشددت الهي   عل  نن القرار من شأن  نن يفد   ل  تف ير الوااء في السن ون وخار هنان محملنً  
 ا حتالا وحده مسفول   النتا ج الوخ م  له ه الس اس .

 5/5/2017، موقع حركة حماس
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 يقررون االنضمام إلضراب الكرامة األسرى ئات الجهاد اإلسالمي: م .11
نعلنت الهي ن  الق اد ن  لسنرى حرةن  ال هناد اإلسنالمي فني سن ون ا حنتالان مسناء ال معن ن نن : غزة

م نننات السنننرى قنننرروا ا نانننمام إلانننرا  الكرامننن  فننني ال نننام القليلننن  المقبلننن    سنننناًدا لألسنننرى الننن ين 
 يوًما. 19 يخواون اإلارا  المفتوح عن النعام من 

ونكدت الهي ن  فني ب نان لهنا نن ماإلانرا  دخن  مرحلن  الخننر الشنديد فني ظن  ممانلن   دارة م نلح  
 الس ون في تنفي  منال  السرى العادل  التي ةفلتها ة  القوانين والموا يق الدول  م.

سنننرى وشننندد الب نننان علننن  منن المعرةننن  علننن  مشنننارأ  نهننناء نسنننبوعها ال النننث سشنننة  متوا ننن ن ونن ال
رادتهم القو  ن وس  تعنت من م لح  الس ونم.   ستسسلون فيها سأمعا هم الخاو   وا 

 5/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 النخالة: السلطة انتقلت من دعم الحصار للمشاركة فيه .12

نكد نا   المين العام لحرة  ال هاد اإلسالمي في فلسنين زياد النخال ن نن تهديدات محمود عسا  
قناء غزة  ادةن ومنل   قل مي ودولين والهدأ منها  حداث حال  من الفوا  تقود  ل  انه ار ل

 الوا  في قناء غزة.
وقاا النخال  في ت ريحات  حف  ن م ن موقفنا من   ه التهديدات ننها محاول  عقا   ماعي 

  المشارة  المساشرة للشع  الفلسنينين وانتقاا ر اس  السلن  من دعم الح ار الظالم لقناء غزة  ل
 ف   سأقس  در ات م.

ونااأ:م نأم  نن يرا   الخ نبو مازن والخوة العقالء في ق ادة حرة  فتح   ا المرن لن  لو 
حدثن فقناء غزة برمي  سارود سينف ر في و   ال م  ن وستحرق ناره ن اس  ة  الاالعين في 

   ه ال ريم م.
خال  نن  دارة ترام  تت   نحو تبني الرف   اإلسرا يل   والح  وحوا زيارة عسا  لواشنننن نكد الن

اإلسرا يلي للقا   الفلسنين  ن ومن نولو ات   ه الرف   العودة  ل  س اس  المفاواات من ن   
المفاوااتن لشراء الوقت وفرا وقا    ديدة عل  الرا بتك يب ا ست نانن وتهويد الران 

 وتهديد المقدسات.
ح اء وو ب النخال   اللقاء بن ملقاء العالقات العام  ومحاول   عادة تسويق الو ام عل  شعبنان وا 

آماا ميت  سشأن السالم المستحي  م  العدو ال هيونيمن معتبرًا   اه محن  خنيرة   ا ارتس  سما 
 تفةر ف   اإلدارة الميرة   من خنوات قادم  تتعلق سالتسو   اإلقل م  .
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سر حفاوة الر    الميرةي ترام  بر    السلن  الالفت ن عّلق النخال : م  ه وردًا عل  سفاا حوا 
الحفاوة برنينان  ي مةافأة من  ان ن ورشوة من  ان  آخرن مةافأة عل  دور السلن  ون هزتها 

 المن   لما تقوم س  في التنسيق المني من  هود لقم  الشع  الفلسنيني ومقاومت  وانتفاات م.
 6/5/2017لألنباء، وكالة شهاب 

 

 جبهة التوافق العراقية رئيسهنية يعزي بوفاة  .13
قننندم نا ننن  ر ننن   المةتننن  الس اسننني لحرةننن ن حمنننا ن  سنننماعي   ن ننن ن التعزيننن  لعا لننن  الداع ننن  : غنننزة

والديننن  والس اسنننين عننندنان الننندل مين ر ننن    بهننن  التوافنننق السنننن   العراق ننن ن ور ننن   نوقننناأ العنننراق 
 معاناة م  المرا.السابقن وال   توفي سعد 

وقنناا مةتنن   ن نن ن فنني ت ننريح  ننحفين اليننومن  ن الخيننر  نناتب ن نن  الراحنن ن د. محمنند النندل مين 
وقنندم لنن  التعزينن ن ولألسننرة الكريمنن ن وللعننراق وعلما نن  ووقف اتنن ن ف مننا استحاننر ن نن  الفقينند زيننارة والننده 

 م.1964لفلسنين ومدنها المحتل  عام 
 5/5/2017، فلسطين أون الين

 

 : تهديدات عباس من واشنطن تعكس سياسة اإلقصاء تجاه غزة"المجاهدينركتا "األحرار" و"ح .14
قالت حرة  الحرار:  ن   رار ر    السلن  محمود عسا  عل  تهديد غزة وتشو   : غزة -واشننن

  ورتها وتألي  الرن  العالمي اد ان م عة  مدى ا نحدار و بو  سقف  الونني والخالقيم.
لحننننرارن فنننني ب ننننان  ننننحفين اليننننوم:  ن متهدينننندات عسننننا  تننننأتي اسننننتمرارا لنه نننن  المقيننننت وناننننافت ا

وتحريا  عل  قناء غزة ال    ع   حال   نسان    عس  سفع    راءات  من خ م للروات  وحرمان 
لسر الشهداء وال رح  من مخ  اتهم وقنع  مخ  نات م نات السنر الفقينرة التني تعتنا  علن  

 .الشفون ا  تماع  م
وقننناا مسننن وا الننندا رة الس اسننن   لحرةننن  الم ا ننندينن د. سنننالم عننننا ثن فننني ب نننان  نننحفين الينننوم:  ن 
 مالم الح  الحق ق     تكون عبر التهديدات واإلمالءات ب  عبر الحوار الونني المعمق والشام م.

ي رافعن  ونااأ عنا ث: مغزة م در ومسعث فخر و ي مننلنق قنوة يوا ن  سن  ا حنتالا الغاشنم و ن
العم  النوننين والولن  نن  سنتغ   لنع فني  خاناء ا حنتالا   التماشني من  رغساتن من مشنددا علن  
تمسنع شنعبنا وف نا ل  سالمقاومنن  ةخ نار اسنتراتي ي للتحرينر والخننالف الشنام  مهمنا ةاننت الظننروأ 

 والتحد ات ال عس .

 5/5/2017، فلسطين أون الين
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 هنية وأبو مرزوق على خالفة مشعلبين  حادةمنافسة "الشرق األوسط":  .15

ننهننت حرةنن  حمننا ن نمنن ن المرحلنن  الخيننرة مننن انتخاساتهننا الداخل نن ن سانتظننار : رام ث: ةفنناح زيننون 
حرة    عالن ر    المةت  الس اسي ال ديد للحرة ن ال   تناف  عل   ة  من  سماعي   ن  ن ر   

 .1992مةت  الس اسي للحرة  عام حما  في غزة ساسقًان وموس  نبو مرزوقن نوا ر    لل
ن  ن الحرة  عقدت  لس  داخل ن  مغلقن  شنارةت فيهنا ق نادة الحرةن  «الشرق الوس »وقالت م ادر لن

لغننزة والخننارس والاننف ن  فنني العا ننم  القنرينن  الدوحنن ن وق ننادات مننن قننناء غننزة ف مننا تننم  شننراع ق ننادة
تمعون ال ين لم ينتهوا حت  وقت متأخرن الاف  سنرق لم يتم ةشفها. و شة  الم   ااف   ل  رفساء

 الهي ات الرقاب   ور    م ل  القااء العل . عاواً  15نم ن م ل  الشورى العامن و م   
و  فَترا نن  ةون  ف ء انتخبوا نم  ر    م لن  الشنورى العنام ال ديند ونا ب ن ن قبن  اخت نار ر ن   

 ونعااء المةت  الس اسي من بينهم.
«. للمةتننن  الس اسننني وينننتم التوافنننق عل ننن  العاننناء يرشنننحون منننن بيننننهم ر  سننناً »ن وقالنننت الم نننادر  

 وسحس  المعلومات ةان الترةيز ين   عل   ن   ونبو مرزوق بدا   المر.
وقالت الم ادر  ن التو   داخ  حما  من  نشهر نويل  نحنو  ن ن ن لكنن مفا نمت  مةنن نن تحندث 

نشننرت فنني الخننام  مننن سننبتمبر  نيلننوا( الماانني «  الشننرق الوسنن»فنني اللحظننات الخيننرة. وةانننت 
بنننوادر تو ننن  داخننن  حمنننا   نتخنننا  الق ننناد  فننني الحرةننن   سنننماعي   ن ننن  لر اسننن  المةتننن  الس اسننني 

 لخالد مشع  المنته   و يت . للحرة  بد الً 
دل  سشعب   و ما يري  ةبيرة داخ  الحرة ن و  عد من الق ادات المعت»وتسند حما   ل  نن  ن   يتمت  

الشخ نننن ات العري نننن   فنننني نظننننر ة يننننر مننننن الس اسننننيين والكتننننا  والمحللننننين وةنننن لع لنننندى ة يننننر مننننن
 «.واإلسالم  

و  ّعد  ن   ال   من الممةن نن  قود حرة  حما  في غزةن من الت ار ال    حاوا في حمنا  ةسن  
دة منن  النظننام عالقننات  ينن  م نن  النننراأن سمننا فنني  لننع اسننتعادة العالقنن  منن  النظننام اإليرانننين وفننتح

سالم   نخرى.  الم ر  ودوا عري   وا 
  6/5/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 اإلسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية القانون مشروع لفرض "يديعوت":  .16
اإلسنننرا يل    ن ايلينننت شننناكيد وزينننرة القاننناء اإلسنننرا يل  ن « يننند عوت نحرننننوت»رام ث: قالنننت  نننح ف  
القنوانين »س اح   اريب ل فين س دد  عداد مشروء قنانون  قاني سنأن تتننرق ةن  سالتعاون م  وزير ال

 «.الحةوم   التي ستسن في الفترة المقبل   ل  المستوننات في الاف  الغري   والقد  المحتل 
وحس  ا قتراح ال   تعم  عل   شاكيد ول فين ف ن ة  مشنروء قنانون  قندم للكن سنت ي ن  نن  سنر  

ولنننو سنننأمر عسنننةر  ةمنننا  نننو الواننن  الينننومن ن  فنننرا القنننانون اإلسنننرا يلي علننن  علننن  المسنننتوننات 
المسنننتوننات سشنننة  غينننر مساشنننر. ونخننننر النننوزيران  م ننن  النننوزراء فننني الحةومننن  اإلسنننرا يل   بر اسننن  
بن امين نتن ا و سمسادرتهما قب  بدء الدورة ال  ف   للكن ستن وقالوا في رسالتهما  ن ة  اقتراح قنانون 

  الوزارينن  لشننفون التشننري ن التنني يتول ننان ر اسننتهان سننتتم دراسنن  تننأ يره علنن  المسننتوننين فنني  قندم لل ننن
 الاف  الغري  .

مننن غيننر المقبنننوا سعنند اليننوم نن تقنننوم الحةومنن  سمنننح ا  تمنننام ل سننرا يليين فننني »وقنناا الننوزيران  نننن  
لنن ين  سننةنون منننانق منننانق معيننن  فقنن ن فنني الوقننت النن   تننم ف نن    منناا  ننزء آخننر منننهم وتحدينندًا ا

 ن في  شارة للمستوننين.«نخرى 
فنني « نلننب مسننتونن 430بوانن    يتنننرق القننانون ف نن   لنن  »وناننافت الننوزيرة شنناكيد  نهننا لننن تقبنن  

ل سننت السنناح  الخلف نن  إلسننرا ي ن ولنن لع علنن  ةنن  اقتننراح »الاننف  الغري نن ن وتاسعننت  ن المسننتوننات 
 «.ينقانون حةومي نن يبرز ةيب سيتنرق للمستونن

ا ست نان  و نمر واق  ومسنتد م ولن   م نرد نمنر عنابرن وآن الوان لن »و رح الوزير ل فين سأن 
تقننوم دولننن   سنننرا ي  سالتعامننن  مننن   م ننن  مواننيهنننا سمسننناواة وتفنننرا القنننانون  اتننن  علننن  ال م ننن ن  ننن ه 

  .عمن  ستوننون الاف  الغري « المسادرة ستا  حًدا للتمييز الوااح ولتغيي  القانون 
 6/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 "ُسلبت من يهود أوروبا"حملة إسرائيلية الستعادة ممتلكات  .17

الممتلكات »تفتق ال  ن اإلسرا يلي عن فةرة  ديدة  ستعادة ما و  ب سأن  : نسعد تلحمي –النا رة 
لتهنان من  اإلعنالن خالا الحر  العالم   ال ان   والحقس  الشيوع   التني ت« التي سلبت من يهود نوروسا

رسم ًا عن  نالق برنامج عم ن يدعم  الر    اإلسنرا يلي رفوفنين ريفلنين ووزارتنا الخار  ن  والمسناواة 
ا  تماع ننن ن لتنبينننق الفةنننرة فننني خمننن  دوا نوروي ننن . ونعلنننن ن نننحا  الفةنننرة ننهنننم  عتزمنننون تحويننن  

 المسأل  قا   دول  .
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ا يل   العلن ن  والسنري  التني تك فنت فني السننوات الخينرة وتعيد   ه الفةنرة  لن  ال  نان المسناعي اإلسنر 
ن التنني اعتبننرت محاولنن  مةشننوف  لوانن   نن ه القانن   علنن  « سننتعادة ممتلكننات يهننود النندوا العري نن »

الكف  ال ان   من الميزان نندًا لقان   الال  نين الفلسننينيين. وتقنب وراء المحناولتين منظمن  عل نا تم ن  
عن  ب عادة ممتلكات يهود في نر اء العالم. وو نب ر  سنها منا ح ن  ليهنود الهي ات اليهود   التي ت

 «.نكبر عمل   سرق  في التاريخ»نوروسا سأن  
وسننيتول  ننناقم مخننتف ر نند وتو يننق ممتلكننات ةانننت ليهننود فنني خمنن  دوا نوروي نن  تنندعي  سننرا ي  

هنود سنلبتن نو لتعنو ا ور ن  ننهنا لنم تحتنرم قنرارًا سناسقًا بوان  الترتيسنات المناسنس  إلعنادة ممتلكنات ي
 ن حابها سواء ال ين قاوا في المحرق  النازي  نو ن وا منها.

 وتستهدأ المسادرة خم  دوا  ي بولندا ورومان ا و نغاريا وةروات ا وليتوان ا.
 6/5/2017الحياة، لندن، 

 
 لتغذية األسرى المضربين قسرا   أجانبتخطط لجلب أطباء  "إسرائيل" .18

ح رت نقاس  النساء في  سرا ي  وزير المن النداخلي  غنما نردان منن تنفين  : لحمينسعد ت -النا رة 
مخننننن  اسنننتقدام ننسننناء منننن خنننارس  سنننرا ي  إلنعنننام السنننرى الفلسننننينيين فننني السننن ون اإلسنننرا يل   
الماريين عن النعنامن قسنرًا. واعتبنرت النقاسن   لنع انتهاكنًا للقنوانين الدول ن  ومساسنًا سأخالق نات مهنن  

 لن .ا
وةانننت القنننناة ال ان ننن  فنني التلفزينننون اإلسنننرا يلي نفننادت سنننأن نردان  عتنننزم استشننارة المستشنننار القانننا ي 
للحةوم  نف حا  مندلبليت حوا قانون   اسنتقدام ننسناء منن خنارس  سنرا ي  إلنعنام السنرى المانريين 

 «.ا  الكرام  ار »يومًا من  نالق  18عن النعام لألسبوء ال الث عل  التوالي قسرًان سعد 
منن فةننرة اسنتيراد ننسنناء منن الخننارس إلنعنام السننرى «  ندمتها و  ولهننا»ونعرينت نقاسنن  النسناء عننن 

وا منن  وغيننر قابلنن  للتنبيننقن وسنننعم  علنن  »قسننرًان واعتبننر ر  سننها البروف سننور ليونينند نينندلمان الفةننرة 
نخالق ننات »ونانناأ نن «.  لننع حسانهننا سةنن  الوسننا   المتاحنن  نمامنننان ولنندينا  مةان ننات ة يننرة لنمننن  
 «.المهن  تحوا دون نن  قب  ن  نبي  عل  نفس  الق ام به ا العم 

 6/5/2017الحياة، لندن، 
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طاحة بضابط بعد اجتياز مواطن لبناني الحدود مع  .19  "إسرائيل"توبيخ وا 
   تسنننب  ا ت نناز منننوانن لبنننناني الحننندود منن   سنننرا ي  السنننبوء الماانني بهنننزة فننني ال ننن: رامنني حيننندر

اإلسرا يلين    قامت ق ادة ال    ب قال  نا   قا د وحدة من من س ن وتنوييخ انسا  آخنرين وتسن ي  
 مالحظ  في س التهم العسةري ن وس قدم قسم منهم لمحاكم  عسةري .

و اءت   ه الهزة سعد نن تمةن موانن لبناني من ا ت از الحدود والو وا  ل  مدين  ةريات شنمونان 
النندوريات العسننةري  التنني تعمنن  علنن  نننوا الشننري   نوظاتنن  مننن قبنن  حننر  الحنندود دون نن تننتم مالح

وقالنننت م نننادر  سنننرا يل    ن نريعننن  منننن الانننسا  وال ننننود سننن قدمون لمحاكمننن   الحننندود  مننن  لبننننان.
 عسةري  قاس  ن وسيوا هون فيها تهم اإل ماا والتقاع  عن نداء الوا  .

 5/5/2017، 48عرب 
 
 من القومي تطرح خيار إعادة احتالل غزةمعهد أبحاث األلدراسة  .21

قالت دراس  سح     سرا يل    ن تخوأ  سرا ي  من المعرة  القادم  في قناء غزة يتنل  منهنا العمن  
سقوة إلسعاد ا نكبر فترة زمن   ممةن ن و لع في ظ  و ود بدا   س اس   إلسرا ي  نمام حرة  المقاوم  

 اإلسالم    حما ( في غزة.
لدراس  التي نعد ا الساحث اإلسرا يلي ال نراا آساأ نوريون نن  سرا ي  ترفا الدخوا فني وناافت ا

 تفا مات م  حما  نو  عادة احتالا القناء.
ونشنننارت الدراسننن  التننني ن ننندر ا معهننند نسحننناث المنننن القنننومي التننناس  ل امعننن  تننن  نبيننن ن  لننن  نن  ننن ا 

مةان نن  انف ننار مو نن  الحننديث  ةتسنن  ن م نن  فنني ظنن  تنننامي الاننغو  علنن  الفلسننني نيين فنني غننزةن وا 
 ديدة من الموا ه  العسةري ن حيث   تبدو  سرا ي  معن   بهان ولن لع ي ن  نن تسنع   سنرا ي  سةن  

  هد ا لتخفيب الاغو  القا م  عل  الوااء اإلنسان   عل  الفلسنينيين.
ةننن  المقانعننن  المتخ نننف فننني دراسنننات ننننزء الشنننرع   عنننن  سنننرا ي  وتنننأ يرات حر -وناننناأ نورينننون 

نن  سننرا ي  قنند تننندف  م ننددا لدراسنن  ا سننتعدادات المتننوفرة لننديها نمننام قننناء  -العالم نن   بنني د  ن (
غزة سما في  لع  عادة احتالل ن سواء من النواحي العسةري  الس اس   نو  ي اد بدا   تعم  علن  منن  

 تور   سرا ي  في  عادة س نرتها عل  القاا ا السةان   في القناء.
وانتقد الس اس  اإلسرا يل   في التعام  م  حما ن لنها س اس  تسلم منن الناح ن  العمل ن  بسقناء سنلن  
حمنننا  فننني غنننزة دون ا عتنننراأ بهنننا رسنننم ان مننن  اسنننتمرار تحننن ير ا منننن اإلقننندام علننن   يننن اء  سنننرا ي  

حسا   هود ا في م اا تنامي قدراتها العسةري  ومن  س نرتها عل  الاف    الغري  .واستهدافها وا 
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ةما تهدأ الس اس  اإلسرا يل    ل   سعاد آفناق الموا هن  العسنةري  القادمن  من  حمنا  فني غنزةن حتن  
لنو ةننان النن من سسنن  نفننو  الحرةنن  علنن  القننناء فنني المننديين الق ننير والمتوسنن ن ةنننرأ لنن  تننأ ير فنني 

 الساح  الفلسنين  .
   بنننين المنننديين الق نننير والنويننن ن فننني ظننن  ونكننندت الدراسننن  نن التنننوتر الننننا م فننني الس اسننن  اإلسنننرا يل

مةاسنننبها وخسنننا ر ان يتنلننن  نقاشنننا واسنننعا ومنف نننال لن  نننناع سلسنننل  منننن التحننند ات النا مننن  منننن 
 الس اس  المعموا بها حال ا.

وختمنننت الدراسنننن  سننننأن م ننننناع سننننيناريو ات ي نننن  نن تدرسنننها الحةومنننن  اإلسننننرا يل   فنننني حنننناا  عننننناء 
حتالا قناء غزة منن  ديندن نو اإلناحن  سحةنم حمنا   نناعن و نو منا تعل ماتها لل    اإلسرا يلي  

يتنلنن  مننن  سننرا ي    ننراء نقننا  دور ن  ننبور وحيننو ن للعمنن  علنن   ي نناد بنندي  س اسنني فلسنننيني 
 مقبوا لديها لحةم قناء غزةن سحيث  عم  عل  الحلوا مةان حما   ناعم.

 5/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
 20الـ لليوم" والكرامة الحرية" معركة يواصلون  األسرى  .21

 النعام عن المفتوح  ارابهم اإلسرا يلين ا حتالا س ون  في نسير 1600 نحو ث: يوا  ن رام 
 م.والكرام  الحري : مسعنوان التوالين عل  20الن لليوم
 من عدد بتحقيق منالبين ا حتالان س ون  في والكرام  الحري  معرة  موا ل  عل  السرى  و  ر

 خالا من ساسقاً  حققو ا قد ةانوا والتي منهان ا حتالا س ون   دارة تحرمهم التي الساس   منال ال
 اإلدار ن ا عتقاا س اس   نهاء: ونبرز ا السرن سنوات مدار عل  اإلاراسات من سالعديد الخوا
نهاء نهاء ا نفراد ن العزا س اس  وا  نهاء انتظامهان وعدم العا الت زيارات من  س اس  وا   س اس  وا 
 .الساس   المنال  من وغير ا النبين اإل ماا

 6/5/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 بالضفة واعتقاالت بالرصاص إصابات... مستمرة األسرى  انتفاضة .22

 وا ختناقن سالر اف ال مع ن يوم الفلسنينيينن من العشرات عبيدات: ن ي  محمد - ث رام
 السرى  لن رة المحتل ن الغري   الاف  في خر ت لمسيرات اإلسرا يلي ا حتالا قوات م ق  راء

 .التوالي عل  عشر التاس  لليوم ا حتالا س ون  في النعام عن الماريين الفلسنينيين
 والعشرات قدميهمان في الحي سالر اف شاسان ن ي  ثن رام مدين  غريي  الح النبي قري  في

 القري  ل الي ا حتالا  نود مها م  عق  اندلعت التي العن ف  الموا هات   ر اقنا ختن سحا ت
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 الماريين لألسرى  ون رة الرااين م ادرة لس اس  المنا ا  السبوع   المسيرة في المشارةين
 شمالي نمر بيت بلدة في اندلعت موا هات خالا الحي سالر اف شا  ن ي  ة لع .النعام عن
 سالر اف شا  ن ي  الاف ن شمالي قلقيل   مدين  شرقي قدوم ةفر قري  وفي .الخلي  مدين 

 بينما رنس ن في فت  نحد ما مساشرن سشة  الغاز سقناب  آخران وا نان سالمنا ن المغلب المعدني
 .الظهر في غاز سقنبل   حافي م ور ن ي 
 ساس  القرو ن الم ل    ر  اإلسرا يلي ا حتالا قوات اعتقلت ثن رام غريي بلعين بلدة وفي

 لل دار الرافا  المسيرة في للمشارةين ن بتها ةما ن خالا رحم ن نبو نحمد ونا س  من ورن
 .السرى  إلارا  والداعم 

 سالر اف الفلسنيني الحمر الهالا  مع   م  متنوعون  مسعفون  ن ي   لعن غاون  في
 اإلسرا يلي ا حتالا قوات قم  ق ع الشديد سا ختناق آخر ومسعب سالمنا ن المغلب المعدني
 .لألسرى  المنا رة السبوع   نابل  مدين   نويي بيتا بلدة لمسيرة
 تما  نقا  عدة عند اإلسرا يلي ا حتالا وقوات الفلسنينيين الشسان بين العن ف  الموا هات واندلعت
 وللمنالس  ى السر  إلارا  داعم  شعب   مسيرات في خرو هم عق  المحتل ن الغري   سالاف 
 .منالبهم بتحقيق
 بينما  ناعن الموا هات خالا فت    ال   ا حتالا قوات اعتقلت ثن رام غريي بدر ن بلدة في

 نعلين ويلدة المدين ن شرقي سلواد بلدة في المتظا رين للدموء المسي  والغاز ال وت سقناب   ا مت
 .غريا

 بيت مدين  شرقي تقوء ويلدة المحتل ن القد  ن مدي شمالي قلند ا حا ز عند الموا هات واندلعت
 .الخلي  مدين  وس  الزاو   سا  ومننق  لحمن

 5/5/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 القسرية التغذية "الصحة العالمية" اتخاذ موقف ضد سياسة تطالب"شؤون األسرى"  .23

 ناد  ور    محررينوال السرى  شفون   ي   ر    قراق  ع س  و  : سعدى نبو فاد  - ث رام
  دارة نّ   اد موقب  تخا  العالم   ال ح  منظم   ل  دعوة فار  قدورة الفلسنيني السير
 الفلسنينيين السرى  سحقّ  القسري  التغ    س اس  تنبيق اإلسرا يلي ا حتالا س ون  م لح 
 .المااي  بري / ن سان 17 من  الّنعام عن الماريين

 الول   سالّتحايرات  سرا ي  بدء حوا اإلسرا يل   اإلعالم وسا   تداولتها يالت النساء عق   لع  اء
  سرا ي  في النساء نقاس  موقب سسب  و لع القسري ن التغ    لتنفي  ن نب   دوا من ننساء لنق 



 
 
 
 

 

 18 ص             4280 العدد:        5/6/2017 السبت التاريخ: 

                                    

 المنب ق  اإلعالم   الل ن  ونكدت. قاتل  نتا ج من عل   يترت  قد لما القسر   اإلنعام لتنبيق الرافا
 عل  ونكد ةما التغ   ن من النوء   ا حرم الدولي الموقب نن السير وناد  السرى  شفون   ي   عن
  حق و  شرع  ن احت اس ةوسيل  النعام عن اإلارا  وسيل  ب رادت  يختار سأن الحق لألسير نن
 . رادت  في التدّخ  نرأ ل 

 6/5/2017القدس العربي، لندن، 
 
 الفلسطينيين لألسرى  والشعبي الرسمي الدعم ارالستمر  يدعو الخضري جمال  .24

 في ا ستمرار ارورة عل  الح ار لموا ه  الشعب   الل ن  ر    الخار    ماا النا   نكد: غزة
 النعامن عن الماريين السرى   مود لتعزيز والدولين واإلسالمي العريي والشعبي الرسمي الدعم
 .«ا نت ار من  قريهم»  لع نن ونكد
 السرى  لمنال  لالست اس  اإلسرا يلي ا حتالا عل  «دولي اغ  ممارس » ارورة  عل ونكد

 نقاسات خالا من السرى  لدعم «الدولي القانوني السعد» تفعي   ل   ات  الوقت في داع ا العادل ن
 والوحدة الخالفاتن ة  نزء نن عل  وشدد. الحقوق   للمفسسات  ااف  والدول  ن العري   المحامين

 .ا نت ار عل  وتساعد م تقويهم الفلسنين   نن  الو 
 ال   المحت  وتحد  العادل ن حقوقهم  نتزاء «الكرام   ارا » يخواون  السرى   ن الخار   وقاا

 وا  ن دعمهم ونن سينت رونن السرى  نن ونكد. «لحقوقهم التنةر في و معن و عزلهم  حا ر م
 س ةسر نن  وا ما  عتقد انفراد   زنازين في سرى ال سعزل  ا حتالا» ونااأ حقن حريتهم ونن

 .«تزايد في الماريين السرى  نعداد نن الس ون  داخ  من نخسار من يرشح ما نن    اإلارا ن
 6/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 أخالقية ال جريمة قسريا   األسرى  تغذية: األطباء نقابة .25

 الحقوق   والدول   العري   المفسسات  نوي  نال المحافظات في فلسنين ننساء نقاس  نالبت :غزة
  ارابهم ةسر عل  السرى    سار من ا حتالا سمن  الالزم  القانون   سالخنوات سالق ام والقانون  ن
 .قسرياً  وتغ يتهم
  رادتهم ةسر عل  السرى   رغام في النب   النواقم مشارة  نن ال مع ن يوم  حفي ب ان في ونكدت
 .عالم اً  عليها المتوافق النب   والعراأ المهن  لخالق مخالب نقسرياً  وتغ يتهم
 النساء مشارة  وتحريم ت ريم عن ل عالن والدول   العري   النب   وال مع ات النقاسات ودعت
 .لألسرى  القسري  التغ    في ال ح   والنواقم
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 مقانعتها  عالن  ل  ال ح   توالنقاسا وال مع ات والحقوق   القانون   الدول   المفسسات من ونلبت
 السرى  حقوق  اد الال نسان   ال ريم    ه في منتسبو ا  شارع التي اإلسرا يل  ن ال ح   للنقاسات

 .الماريين
 حقوق  قانون  م  ويتناقا  رادت  يخالب قسًرا النعام عن المار  السير  نعام نن عل  وشددت
 .التع ي  ننواء من نوء اعتبرت  ال   العالميين النساء لنقاس  وفًقا المريان

 5/5/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 المضربين لألسرى  مناصر حراك ألوسع يدعو عكرمة صبري  .26

 يوم خنبت  في  بر ن عةرم  الشيخ المسارعن الق   المس د خني  المحتل : و   القد 
 تحقيق حت  لهم  سناد حال  لكبر داع ا ا حتالا س ون  في لألسرى   حدا ا رسا    نري  ال مع ن
 .العادل  منالبهم
 وةرام  ةرامتهم عن يدافعون  ال ين النعامن عن الماريين لألسرى  الول  الرسال   ن:  بر   وقاا
 .والمسلمين العر  وةرام  ب  شعبنا

كسارن  عزاز تح   لألسرى  نو  م ونااأ  لهم وندعو  انبهمن  ل  ونقب نيديهمن عل  ونشد وا 
 المع ش   منالبهم  ل  سا ست اس  ا حتالا سلنات منالسا نممساعيهم ث  حقق ونن ساتنسال 

 .الحري  عبير يتنسموا نن  ل  العادل  اإلنسان  
  ي القد  مدين  سأن مفخرا قررت التيم يونسةوم منظم  ال ان   رسالت  في الق   خني  و ّمن
 .سانال  ةون  القد  في تنف ه   راء ن  ننو  بهانم  سرا ي ملن عالق  و  محتل ن مدين 
 سالد م نو نراايهم نو سعقاراتهم فرنوا لل ين ث من تح يرم ننها  بر   فأواح ال ال  ن الرسال  نما
  ةفنن و   غس ن   منهم والميت لهمن شفاع  فال بهمن نحا  قد ث غا  ونن عليهان سمسروا نو
 م.و حقا ساسقا المسامين علماء فتوى  و  ه المسلمينن مقابر في يدفن و  عل  ن   ل  و 

 5/5/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 والوحدة الوطنية وللحقوق  لألسرى  داعم بيان علىشخصية  2,400توقيع  .27

 والقوى  والفراد والنشناء والحقوقيين والكاد ميين الس اسيين من شخ    2,400 حوالي وّق 
 لألسرىن ومساند داعم ب ان عل  الفلسنين   الت معات مختلب من المدني الم تم  ومفسسات
 .والوحدة الونن  ن وللحقوق 
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 التيم والكرام  الحري م معرة  في ا نخرا  ن م   عل  ن للتوق   منروًحا يزاا   ال   الب انن ونكد
 لنهواا حال  عل  البناء وموا ل  ا حتالان س ون  في النعام عن الماريون  السرى   قود ا
 الغري   الاف  في الفلسنين   الت معات مختلب في  ر ا اتها اليوم نشهد التي والشعبي الونني
 .والشتات والداخ  غزة وقناء
 قايتهم وا عناء والكرام ن الحري  معرة  في وا نت ار السرى  حوا ا لتفاأ  ل  الب ان ودعا

ل  الفلسنينين والديبلوماسي الس اسي الحراع في الولو    من السحث ناول  عل  قايتهم نرح وا 
 .ترام  دونالد الميرةي الر    م  لقا   خالا عسا  محمود الر    قب 
 سالحقوق  تلتزم مر ع   نسا  عل     المفاواات  ل  العودة سعدم التمسع  ل  الب ان دعا ةما

 المم برعا   مستمر ودور ةامل   الح ات    دولي مفتمر  نار وفي نوً ن الفلسنين   الونن  
ل  المتحدةن  معرة  توفر ا التي الونن   الوحدة تعزيز فر   التقا  ون م   ا ست نانن وقب وا 

 ونني برنامج نسا  عل  الوحدة وتحقيق ا نقسام إلنهاء ال هود تك يب عبر نموالعدال  الحري م
 وتحييد انف اان  ل  ل وتحو  ا نقسام تعمق نن شأنها من نرأ ن  من   راءات ن  ووقب مشترعن
 السلن  موظفي روات  من الخ م   راءات عن العودة  شم  سما الس اس  ن المناكفات عن الخدمات

 تعزز معادل  وفق ا نقسام إلنهاء شام  ونني حوار في الفور   الشروء  ل   ااف  غزةن قناء في
 في التفرد  نهاء تكف  شامل  رزم  عل  التوافق نسا  عل  والتعدد   والد مقران   الس اس   الشراك 
 .غزة قناء عل  الس نرة في التفرد  نهاء وة لع والسلن ن التحرير منظم  مفسسات
 شخ ّ ات تامّ  التي نمالونن   الوحدة دعم متاسع م ل ن  من ةمسادرة  اء الب ان   ا نن  ل   شار
 الوحدة لو  ق  داعم  وننر  ات ي عن ومم لين مستقّل  ونخرى  الس اس   الن اأ مختلب من وننّ  
 .ا نقسام  نهاء و هود الونن  

 4/5/2017االستراتيجية،  والّدراسات الّسياسات ألبحاث الفلسطيني المركز
 
 الكهرباء أزمة بسبب طاقتها بنصف تعمل القطاع مصانع: غزة تجارة غرفة .28

 تعم  غزة قناء في ان الم   ن ال مع ن يوم سغزةن الت اري  الغرف  ما د: قالت محمد -غزة 
 . المن رم ن سان/نبري  منت ب من  الكهرياء نزم  استمرار  راء ناقتهان بن ب
 نزم  استمرار  نّ  لألنااوان ت ريح في النساءن ما ر الغرف ن في العام  العالقات مدير وقاا

 .غزة قناء في ا قت اد   النشن  سش ّ  يهدد الرا ن الوقت في الكهرياء
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 ساإلغالق مهدد منها عدداً  ونن الكهرياءن نزم  سسب  القناء في م ن  آ أ 3 تارر  ل  ونشار
 لحفظ تبريد عمل ات  ل  وتحتاس الغ   ن قناء في تعم  التي خ و اً  الزم ن استمرار حاا في

 .التلب من المواد
 5/5/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 
 غزة في المعيشية ضاعاألو  سوء تزيد الكهرباء أزمة: "أوتشا" .29

  ن ال مع ن يوم ن(نوتشا  اإلنسان   الشفون  لتنسيق المتحدة المم مةت  ما د: قاا محمد -غزة 
م المع ش   الوااء سوء من يزيدم العم  عن غزة قناء في الوحيدة الكهرياء محن  توقب

 .سالقناء للفلسنينيين
 غزة ننحاء في يوم ا الكهرياء انقناء نن انالنااو  عل   انلعت تقرير في الممين المةت  ونواح

 م.ن ال المترد   المع ش   الوااء سوء من زادم ساع ن 22  ل  20 بين ما
 ن سان/  بري  24 في خ ف المحتل  الفلسنين   الرااي في اإلنساني ال ندوق  نن  ل  ونشار

 الخدمات تقد م لموا ل  رياءالكه مولدات لتشغي  الالزم الوقود لشراء دو ر نلب 500 مبل  المااي
 .النب   المرافق من وغير ا المستشف ات في الساس  

 5/5/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 
 الداخل بتهمة سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية من الشرطة اإلسرائيلية تعتقل فلسطينيين .31

 اعتقاا عن ال مع ن يوم اح س اإلسرا يل  ن الشرن  ساسم متحدث نعلن خا  : تر م  - ث رام
 .ال و ن  اس  في عسةري  قاعدة من نسلح  سرقا ننهما ساّدعاء الداخ ن من فلسنينيين
 سالتسل  بهما ا شتساه سعد اعتقال الزنغري ن نوسا قري  سةان من و ما الشابين ف ن المتحدثن وحس 
 .ن اًما ةانوا ال ين نودال  نسلح  وسرق  ال دارن في  ق  خالا من عسةري  قاعدة داخ   ل 

 5/5/2017القدس، القدس، 

 

 مخيم اليرموك غرب الجئي على حصاره يشدد "مجموعة العمل": "داعش" .31
 عل  ح اره شدد الدول ن تنظ م  ن سوريان فلسنينيي ن   من العم  م موع  دمشق: قالت

  نو  لفلسنينييننا لال  ين اليرموع مخ م غريي الشام تحرير  ي   عليها تس نر التي المنانق
 المدنيين منعوا الدول  تنظ م عنا ر  ن  حفين ب ان في الم موع ن وناافت .دمشق العا م ن

 .للمخ م الغري   المننق  في المحا رين لال  ين الغ ا    والمواد النعام  دخاا من
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 عسارة عامنالن من  دا قليل  ةم ات ب دخاا ن امن قب  سمحت الدول ن تنظ م عنا ر نن  ل  ونشارت
 (.شخف لك  واحد خبز ورغيب الغ ا   ن المواد من غرام ةيلو  عن

 5/5/2017الين،  أون  فلسطين

 
 1973في  "للتبني"مصريين  أطفالخطفت ثالثة  "إسرائيل" .32

ةشفت و ا ق  ديدة في  سرا ي ن تم الح وا عليها من نرشيب مراق  الدول  وتعود  ل   ت  نبي :
يت اوز الشهرن  نفوا  ال   ننفاا م ريين من سيناءن عمر نكبر م لممسفولين خ ن نن1973عام 

 ومنحتهم للتبني خارس السالدن المر ال    شة  مخالف  للقانون الدولي وانتهاكًا لمعا دة  نيب.
وسحس  الو ا قن تعرات   ه العمل   التي قامت بها السلنات العسةري  اإلسرا يل   المسفول  عن 

من مةت  مراق  الدول ن  واسع  ن  نتقادات1973ا حتالا اإلسرا يلي لها عام   دارة سيناء خالا
  نتهاكها القانون الدولين لكن نحدًا لم  قدم للمحاكم  ولم  عاق  عل  فعلت .
ب دارة سيناء  ال   ننفاان  وسحس  المعلوماتن فقد خنفت السلنات العسةري  اإلسرا يل   المةلف 

قر  العري  من دون عا التهمن نكبر م لم يبل  الشهرن وتم تسل مهم للمقر  قالت  نها ع رت عليهم
ل هات خارس السالد لتبنيهم. وزعمت مديرة المقر  الر  سي في القد ن وال   قام بدوره بتسل مهم

الر  سي في حين  نن من قام ب لع ةان موظفًا في المقر من دون علمهان وننهم نرادوا منحهم للتبني 
 تعن  به ه الشفون في الاف  الغري  ن لكنها لم ت د مفسس  ة لع. المفسسات التيفي  حدى 

 6/5/2017، الشرق األوسط، لندن
 
 مصر تطالب بوقف انتهاكات األسرى وتؤكد دعمها حقوق الفلسطينيين .33

 نكدت م ر عل  لسان مندويها الدا م لدى م ل   امع  الدوا العري  ن: العز  الني  النا ر
حت   قام  دولت  المستقل  ةامل   الفلسنينينه ها الداعم للشع   فيلد  الا استمرار ا السفير خا

 1967الس ادة عل  نرا  المحتل  عام 
اد السرى الفلسنينيين والعر  سشة  موس  مما  اإلسرا يليونددت سالممارسات التعسف   لالحتالا 

ةدة التاامن الكام  م  حقوق الشع  مف  اإلنسانين الدوليالقانون  لمسادئ عد انتهاكا وااحا 
 الوقت  ات  سارورة تمةينهم من حقوقهم المشروع . فيمنالس   للت رأنغير القابل   الفلسنيني

 6/5/2017، األهرام، القاهرة
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 المضربين في سجون االحتالل لألسرى مسيرة بعّمان نصرة  .34
ه ساح  النخي  سعد  الة ال مع  اننلقت من امام المس د الحسيني وس  البلد سات ا :بترا -عمان

ام  مسيرة ن رة لألسرى الماريين عن النعام في س ون ا حتالان ورفاًا للح ار المفروا 
 عل  قناء غزة نظمتها الحرة  ا سالم   والحراكات الشعب   والشساب   وا حزا  ال ساري  والقوم  .

رى الماريين عن النعام في س ون وعبر المشارةون في المسيرة عن وقوفهم وتاامنهم م  ا س
ا حتالا ورفاهم للح ار المفروا عل  قناء غزةن ورفاهم لالنتهاكات المتوا ل  في ا ق   

 .ال هيونيالمسارع ومدين  القد  التي  قوم بها المستوننون سحما   قوات ال    وشرن  ا حتالا 
نهاء وردد المشارةون في المسيرة  تافات لن رة السرى ونالبوا  بن مموقب عريي موحد للتدخ  وا 

 معاناة ا سرى الماريين عن النعام من   ال   اساب  م.
 6/5/2017، الغد، عّمان

 
 أمير قطر يدعو لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية .35

قاا نمير قنر الشيخ تم م بن حمد آا  اني  ن المم المتحدة وم ل  المن : ال زيرة + وةا ت
ح  قا   فلسنينن داع ا خالا مفتمر  حفي مشترع في وارسو م  ر     الدولي مقّ ران في

 بولندا نن ي دودا  ل   ي اد تسو   عادل  للقا   الفلسنين   في نسرء وقت.
ةما اعتبر نمير قنر نن العر  والمسلمين  م نك ر المتاررين من اإلر ا ن مشددا عل  ارورة 

  رة اإلر ا .معال   السسا  الحق ق   التي تقب وراء ظا
 5/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لجنة تحقيق دولية لسجون االحتالل إلرسالالجامعة العربية تدعو  .36

دعا م ل   امع  الدوا العري  ن المم المتحدة ومفسساتها المتخ    : العز  الني  النا ر
ترتك   التيا نتهاكات عل   لالنالءالمعن    ل   رساا ل ن  تحقيق دول    ل  الس ون اإلسرا يل   

ختام نعماا دورت  غير العاد   عل   فيقرار  در  في-ونكد  سحق السرى الفلسنينيين والعر .
 فيمستوى المندويين الدا مين نم  بر اس  ال زا رن عل  ارورة ق ام النراأ السام   المتعاقس  

( بتنبيق ا تفاق ات عل  الرا سا حتالااتفاق ات  نيب الري  ب لزام  سرا ي   القوة القا م  
 اإلسرا يل  .الس ون  في لع السرى والمعتقلون  فيالفلسنين   المحتل  سما 

 ا حتالاس ون  فيو دد الم ل  دعم  وتاامن  الكام  م  السرى الفلسنينيين والعر  
 المااي. بري   17ال ين يخواون  اراسا مفتوحا عن النعام ابتداء من  اإلسرا يلي
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  الس اق  ات  نظمت المان  العام  لل امع  نم  وقف  تاامن   نم  م  آ أ السرى وف
سمشارة  المندويين  اإلسرا يليالفلسنينيين والعر  الماريين عن النعام داخ  س ون ا حتالا 

 .المان  وموظفيالدا مين لدى ال امع  وعدد من الشخ  ات الس اس   واإلعالم   
 6/5/2017، األهرام، القاهرة

 
 حول موقفها من قرار "اليونسكو" مصريةتركيا تفّند مزاعم صحيفة  .37

فّند نحمد نلنا   نةيز نرن السفير الترةي الدا م لدى منظم  المم المتحدة : ساري / مراد نونلو
للتري   والعلم وال قاف   اليونسةو(ن مزاعم  ح ف  م ري  حوا نن ترة ا  وتت اد قرار الهي   

 لنماليونسةوم ال   و ب  سرا ي  سالقوة المحتل .اإلداري  
وقاا م نةيز نرمن في ت ريح لمراس  النااوان  ن  ح ف  ماليوم الساس م الم ري  التي تناولت 

 ونااأ نن الخبر الم ةور    عة  الحق ق . الخبرن تقوم بنشر نخسار مالل .
نن سالده ل ست عاو في الهي   اإلداري  لليونسةون ول لع فل   لها حق  وشدد السفير الترةي عل 

 المشارة  في الت ويت عل  القرارات المتخ ة في الهي   اإلداري  للمنظم  الدول  .
 ونفاد نن  معالوة عل   لع ف ن ترة ا دعمت وستستمر في دعم فلسنين في ة  المن اتم.

ن ترة ا وسسب  عالقاتها الت اري  م   سرا ي ن لم تدعم وزعمت ماليوم الساس من في خبر لها من
 ار/ مايو ال   اعتبر  سرا ي  قوة ن 2اإلداري  لليونسةون في  الهي  الت ويت عل  مشروء قرار 

 محتل م.
 5/5/2017 ،لألنباءوكالة االناضول 

 
 مع المعتقلين الفلسطينيين تضامنيةالمغرب.. وقفة  .38

الم ات من المغاري  والفلسنينيين في وقف  احت ا   ن اليوم ال مع ن شارع : الريا / محمد النا ر  
نمام سفارة فلسنين سالعا م  المغري   الريا ن تاامنًا م  المعتقلين الماريين عن النعام داخ  

 الس ون اإلسرا يل  .
ات وحم  المحت ونن خالا الوقف  التي دعت  ليها السفارة الفلسنين  ن  فتات ةت  عليها شعار 

متاامن  م  المعتقلين وقايتهمن من قبي  ممي  ماء( وملح وةرام من وممعًا نساند نسنالنا في 
 س ون ا حتالامن ومالحري  والكرام  لسرانام.
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اإلسرا يلي وتنال  ساإلفراس عن المعتقلين  سا حتالاورف  المشارةون نعالم فلسنينن وشعارات تندد 
 إلسرا يلي.ا ا حتالاالفلسنينيين في س ون 

 5/5/2017 ،لألنباءوكالة االناضول 
 
 "تنفيذي اليونسكو" يعتمد نهائيا قرار "القدس محتلة" .39

اعتمد الم ل  التنفي   لمنظم  المم المتحدة للتري   والعلوم وال قاف  ماليونسةوم نها  ان اليوم : ساري 
سما في  لع قرار مفلسنين  201ال مع  اليوم ال مع ن  م   القرارات التي اتخ  ا خالا الدورة 

المحتل م وقرار مالمفسسات التعل م   وال قاف   في الرااي العري   المحتل م الل ين نعادا التنديد 
 سانتهاكات قوة ا حتالا في م ا ت اخت اف ماليونسةوم ونال  سالكب الفور  له ه ا نتهاكات. 

   ل ن  البرنامج والعالقات الخار     سان  اء  لع سعد نن نقر الم ل  بتوافق اآلراء تقرير ر 
 مساء اليوم ال مع . 201اختتام الم ل  نعماا دورت  الن

واكد السفير المناو  لدول  فلسنين لدى ماليونسةومن منير ننسنا ن في مداخل  ل  نن قرارات 
ارات فلسنين ل ست س اس   وتتوافق م  مي اق ماليونسةوم وتدخ  امن اخت ا   حيث تندد القر 

 سانتهاكات قوة ا حتالا في م ا ت اخت اف ماليونسةوم.
و ةر السفير انسنا ن مم لي الدوا العااء في الم ل  سالمسفول   الخالق   الملقاة عل  عاتقهم 
سأن  ةون موقب سالد م مبن ا عل  القناع  المستندة  ل  الحقا ق عل  الرا ومنس م  م  القانون 

 الدولي.
  الدول    اليونسةو( قد  وتت ال ال اء المااين ل الح قرار  عتبر القد  مدين  وةانت المنظم

و وت ل الح القرارن ال   يفةد نن  سرا ي  تحت  القد  ول   لها  خااع  لالحتالا ا سرا يلي.
دول  عن  23وامتنعت  دوان 10دول ن ف ما  وتت اد القرار  22في البلدة القد م  ن  حقن 

 الت ويت.
 5/5/2017، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال

 
 السلطة الفلسطينيةإلى قدم بات المالية التي ستُ حجم اله  يبحث  االتحاد األوروبي .41

رنت مم ل  ا تحاد الورويي فيديريةا موغيريني نن ا  تماء ال   : نورالدين فرياي –بروةسي  
وو فت الوا  في «. خنوة مش ع »واشننن عقده ترام  والر    الفلسنيني محمود عسا  في 

 «.سالسيئ حيث اتسعت الهوة بين ال انبين ومن ال ع  ردمها»الميدان 
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وناافت نن المشاورات متوا ل  بين ا تحاد الورويي وة  من النراأ الدول   الخرى في مقدمها 
 الو  ات المتحدة والدوا العري   من ن    ح اء مسيرة السالم.

الم  يرتس  سشر  »وزاد نن »و و  خلق الم  »  نكد وزير خار    النروس بورغ بريند  ومن ناحيت
فتح نفق الح  الس اسي. وفي ال ناء يتو   عل  الدوا المانح  مساعدة ا قت اد الفلسنيني 

 «.وتحسين مستوى ع   الفلسنينيين
السلن  الفلسنين  . وانته  وتترن  النروس وا تحاد الورويي ل ن  ا رتسا  الخا   سمساعدة 

ا  تماء من دون تحديد ح م الهسات المال   التي ستقدم النراأ الدول   لتخفيب ع ز الموازن  
ونكدت الل ن  التزامها موا ل  دعم  هود بناء مفسسات السلن  الفلسنين   ونالبت  الفلسنين  .

   وحرة  المواننين والساا  . سرا ي  بتخفيب القيود التي تاعها نمام الموارد الفلسنين 
ةما سح ت الدوا المانح  الحا   العا ل  إلن از محن  تحل   الم اه في غرة في غاون الشهرين 
المقبلين لن المننق  مقبل  عل  ف   ال يب حيث تشتد ف   نزم  الم اه نتي   ارتفاء ا ستهالع 

ل حي واستخدام الم اه المعال   ومحدود   المواردن  ااف   ل   عوسات ت هيز قناء ال رأ ا
في الم   من الموارد الما    المتوافرة في نرااي السلن   85لغراا الزراع . وتس نر  سرا ي  عل  

 الفلسنين  .
 6/5/2017، ، لندنالحياة

 
 ترامب طلب من عباس الضغط على وسائل اإلعالم الفلسطينية .41

   المريةي دونالد ترام  قد نل  من الر    را د  الح : نكد البيت الب ا نن الر  –واشننن 
الفلسنيني محمود عسا  خالا ا تماعهم المساعدة في من  التحريا عل  العنبن و س ما في 
وسا   اإلعالم المرتسن  مساشرة سالسلن  الفلسنين  . وقاا شون سسا سرن السةرتير ال حافي للبيت 

 زاء المدفوعات التي تدفعها السلن  الفلسنين   الب ا  ن ترام  نعر  عن قلق  خالا ا  تماء 
  المشةل . ل  نسر الس ناء في الس ون اإلسرا يل  ن مشيرا  ل  نن ترام  نكد عل  ارورة ح    ه 

ونواح نن النهوا سالسالم بين  سرا ي  والفلسنينيين ةان من ن م المواوعات التي نوقشت خالا 
ل هود الرام   لمةافح  اإلر ا ن وخا   اد تنظ م ا تماء ترام  وعسا   ااف   ل  تعزيز ا

وتاس   ن الزع مين ناقشا التدابير الالزم  لتمةين ا قت اد الفلسنيني وتوفير «. الدول  اإلسالم  »
 الفلسنيني.الفرف ا قت اد   لبناء الشع  

 6/5/2017، ، لندنالقدس العربي
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 على المنطقةرفضت تأجيل جولة ترامب  واشنطناقترحت و  تل أبيب .42
نن  دارة الر    دونالد ترام  رفات « الح اة»نكدت م ادر غري   لن :  و   ةرم -واشننن 

اقتراحًا  سرا يل ًا لتأ ي   ولت  الشرق نوسن    ل  حزيران  يونيو( المقب ن تزامنًا م  ال ةرى الخمسين 
في ال ول ن والمتوق   . ونشارت  ل  نن محن  السعود   والتحايرات لها  ي السا 1967لحر  

 نن ي تم  ترام  في الرياا سقادة في دوا م ل  التعاون الخلي ي ومنظم  التعاون اإلسالمي.
 6/5/2017، ، لندنالحياة

 
 تواصل التضامن مع األسرى في جنوب إفريقيا .43

تتوا   حمل  التاامن م  السرى الماريين عن النعام في س ون ا حتالان من قب  ل ان : معا
نحمد »اامن والمفسسات الدين   والم تم  المدني والحزا  الس اس   والنقاسات والنلس  ومفسس  الت

 وحرة  المقانع  في  مهوري   نو   فريق ا.« ةاترادا
واحتشد الم ات في مدين   و انسبرسن في س ن النساء التاريخي سيئ السمع  ال   ع بت ف   آ أ 

لمحاريتهن العن ري ن للتعبير عن تاامنهم م  السرى  النساء المنااالت في  نو   فريق ا
 القاسعين في زنازين ا حتالا.

وتخل  الفعال   تقد م النعام للمتاامنين ال ين ناريوا عن النعام لري  وعشرين ساع   حيث 
عبروا عن استغرابهم ل مود السرىن ونكدوا نن ت ريتهم دفعتهم لمنالس  حةوم   نو   فريق ا 

لتلب   احت ا ات السرى العادل  «  سرا ي »الفور  م  الم تم  الدولي للاغ  عل  سالعم  
 واإلنسان  .

 6/5/2017، الخليج، الشارقة
 
 المستوطنات اإلسرائيلية مخالفة للقانون وعقبة أمام السالماأللماني: وزير الخارجية  .44

ر غابريي  نن المستوننات اعتبر وزير الخار    ا لماني زيغما«: القد  العريي» –رام ث 
« بيلد»اإلسرا يل   مخالف  للقانون الدولي وتشة  عقس  نمام السالم حس  ما نقلت عن   ح ف  

من و ه  نظرنا تعتبر المستوننات خرقا لقواعد القانون الدولي وعقس  نمام »ا لمان  . ونااأ 
فسهان ل لع   نتفهم ا نتقادات تحقيق السالم ةما ننها تشة  مواوعا خالف ا حت  داخ   سرا ي  ن

ن في تعقي  من « ةسرون ال مت«و« بتسيلم»التي تو   لي عل  خلف   ا تماعي سمنظمات 
 الوزير ا لماني عل  قرار نتن ا و عدم ا  تماء مع  عل  خلف   لقا   سالمنظمتين الم ةورتين.

 6/5/2017، ، لندنالقدس العربي
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 "شرفا  له" عباسلقاء فيها  رأى "تغريدة"ترامب يحذف  .45

« تويتر»عل  موق  « تغريدة»ح أ الر    المريةي دونالد ترام  «: القد  العريي»لندن ن 
للتوا   ا  تماعي نوا نم  الخم   ةان قد قاا فيها  ن لقاءه الر    الفلسنيني محمود عسا  

 «.شرفًا ل »في البيت الب ا ةان 
ستقب  الر    محمود عسا  في البيت الب ا اليوم. آم  شرأ لي نن ن»وقاا ترام  في التغريدة 

سرا ي  ن ونرفق ترام  التغريدة سشري  فيديو ق ير «نن ينتج من  لع نمر را   بين الفلسنينيين وا 
 ظهر لقاءه سعسا  يتحدث م  وزير خار يت  رية  تيلرسون حوا العمل   السلم   وم افحا الزع م 

 الفلسنيني.
ساع  من نشر ان ول   من المعروأ  ن ةان ترام  قد محا  13أ التغريدة سعد لكّن ترام  قام سح 

التعليق لكون  شديد اإلي اب   ح اا نظيره الفلسنيني و و ما  مةن نن يزعج  سرا ي  نم لسب  آخر. 
 ولم يتم محوه.« ف سبوع»التعليق نفس  ظهر عل   فح  ترام  عل  
سا  نم لتحرير خنأ ما ف ن المسفولين الفلسنينيين رنوا وسواء ةان الح أ تعد ال في الموقب من ع

 في المر  شارة سي  .
 6/5/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 تعيين البروفيسور الفلسطيني بشير مخول رئيسا لجامعة الفنون اإلبداعية في بريطانيا .46

يني سشير ود   ( في برينان ان عن تعيين البروف سور الفلسنUCAنعلنت  دارة  امع     :رام ث
  ا التعيين الوا في تاريخ الكاد م   الوروي    دّ مخوا ر  سا ل امع  الفنون اإلبداع  ن حيث  ع

عام  في من   رف   المستوى ةه ان وسوأ يساشر بروف سور مخوا العم  في من س  ال ديد في 
 .2017بدا   شهر حزيران 

قري  السق ع  في ال لي  الفلسنينين وانتق   في 1963ولد البروف سور سشير ود   مخوا في عام 
عامان من   لع تول  مخوا منا   نكاد م   مرموق  وةان  25للع   في المه ر قب  نك ر من 

 آخر ا من   نا   ر    ال امع  في مدين  بيرمن هام البرينان  .
 6/5/2017، القدس، القدس
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 يل"مصرف أمريكي يعلق حساب مؤسسة تدعم مقاطعة "إسرائ .47
ةشفت  ح ف  م يروزال م بوستم ال مع  عن ق ام م رأ نمريةي بتعليق حسا  : واشننن

 م رفي لمفسس  تدعم حرة  المقانع  اماسرا ي م.
وقالت ال ح ف   ن م رأ مةوميريةام الشهير في دا  ن قام ساتخا    راءات ل    غالق حسا  

 ن سسب  دعم  المعلن لحرة  المقانع  ونزء اتحاد المحامين الد مقرانيين الدولي ومقره في دا 
 ا ست مارات في ماسرا ي م.

وسحس  ما نقلت  عن مو ان مييلكيم المتحدث ساسم الم رأ المريةين مم رأ ةوميريةا قد اتخ  
ا راءات إلغالق الحسا ن و و نتي   قرار ت ار ن وسيتم سحس  ما  و مخن .. لن نعّق  زيادة 

 عن  لع به ه المسأل م.
وفي حاا  ّحت ا نساء فستكون   ه نوا مرة  غلق حسا  م رفي إلحدى المفسسات المرية   

(ن ونوا حال  BDSالداعم  لحمل  المقانع  وسح  ا ست مارات وفرا العقوسات عل  م سرا ي م  
 ةه ه في الو  ات المتحدة.

آبوتن سالم ادق  عل  قانون  غري  -و أتي   ا القرار سعد  ال   ن ام من ق ام حاكم و    تكسا  
 ارم مااد لحرة  المقانع ن ةان قد مرره البرلمان المحلي في و    تكسا  ال نوي   المحافظ . 
و حظر القانون عل  الو    التعاقد م  شرةات تفيد نو تدعم حرة  المقانع . وقاا آبوت من  انس  

. تكسا  لن تتعام  م  ن  شرة  تقان   ي س اس  معاد   لتكسا  إلسرا ي  ن من  س اس  معادل  
 اسرا ي م.

 6/5/2017وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 : هدفها الرد على عباس"حماس"اإلسرائيليون ال يرون جديدا  في وثيقة تقرير:  .48

غ  »ن «عرا عابث»ن «عمل   شد و    غيرة»ن «و  ق  خداء»: آماا شحادة -القد  المحتل  
«. حما »من التسم ات التي ننلقها اإلسرا يليون عل  الو  ق  التي نعلنتها    ه سعا«... وخداء

وقد رنوا نن توقيت  دور ا عش   احتفا ت  سرا ي  ب ةرى تأس سهان لم  ةن م ادف  و   قت ر 
 فق  عل  زيارة الر    الفلسنينين محمود عسا   ل  واشننن للقاء الر    الميرةين دونالد ترام .

ليون ترقبوا عرا ر    المةت  الس اسي للحرة ن خالد مشع ن له ه الو  ق  وتاسعوا ة  اإلسرا ي
تفا يلها. الس اسيون منهم لم يتأخروا في التعليق وةان السّساق بينهم ر    الحةوم ن بن امين 

ورنى « عرا عابث»نتان ا ون ال   حاوا التقلي  من ن م     ه الو  ق  ومامونها واعتبر ا م رد 
لك  مقدراتها من ن   موا ه   سرا ي . ون ر « حما »ي مامونها استمراري   ست مار حرة  ف
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تفةد بو  قتها   ه وحديث مشع ن عدم « حما »عل  رغم ترا   الحرة  عن بند  سادة  سرا ي ن نن 
ة  الترا   عن موقفها الداعي  ل  تدمير  سرا ي . وحاوا من خالا تعل ق  عل  الو  ق   ظهار الحر 

ةعدو خنير إلسرا ي  واستعداد ا المتوا   للحر  عليها. فنتان ا و وغيره من الس اسيينن خ و ًا 
الداعمين س اسَت  يرون نن التغيير ال   تامنت  الو  ق     عني  حداث تغيير حق قي لدى الحرة  

 ت  اإلسرا يليين. نما  ةون التغيير الحق قي في التوقب عن حفر النفاق وعن تري   النفاا عل  ق
وعل  النريق  ات  خرس اد الو  ق  ن اًا منسق نعماا الحةوم  اإلسرا يل   في الرااي 
الفلسنين  ن ال نراا يوآ  مردخا ن ال    عتبر الحاكم العسةر  اإلسرا يلي ويتحةم في قنوات 

ت ا  تماع   ا ت اا واإلت ار بين  سرا ي  والسلن  الفلسنين  . فةت  عل   فحت  في الشسةا
  ا  و الو   الحق قي لحما   -القرآن دستورنان والموت في سبي  ث نسم  نمانينا »معلنًا: 

 «.اإلر اب  . ول   مي اقها نو و  قتها ال ديدةن سوى خدع  سحت 
اإلسرا يليون سمعظمهم خر وا سموقب شس  موحد سأن الحرة  ما زالت الخنر المحدق ب سرا ي . حت  

عارا ن يتسحاق  يرتسوغن  ا مها ولم ير فيها ن  تغيير  ي ابي. وزاد موقب اإلسرا يليين ر    الم
ن ةتا   عز الدين القسامن في اليوم «حما »حدة سعد التهديدات التي ننلقها ال ناح العسةر  لن 

 ساع  م  منال  السرى المنيين 24ال اني من  عالن الو  ق ن ونمهلت  سرا ي  سالت او  خالا 
الماريين عن النعامن ونواحها النانق بلسان الكتا  ن نبو عبيدةن ساإلعالن نن  ال ين نسيرًا 
سينامون  ل  قا م  السرى الماريين عن النعامن في ة  يوم تتأخر  سرا ي  عن الت او  م  

ين   اه منالبهم. ونشاروا  ل  ما تامنت  الو  ق  من تشديد عل  ا ستمرار في الكفاح المسلحن معتبر 
لم تتغير والو  ق  لم تأت ب ديد  مةن  نن يخر ها من حلق  التنظ مات « حما »دل اًل آخر عل  نن 

اإلر اب  ن واعتبر سعاهم الو  ق  م رد م موع  رسا  ن مو ه  نساسًا  ل  الدوا العري   والر    
 نبو مازن.

اهم رنى  وان   ديدة بينها نن  ناع من تناوا الو  ق  من  ان  آخرن ل نم ن اإلسرا يليين. سع
. و  ا  عني نن الحالم سفلسنين 67الحرة  لوا مرة تدعو  ل   قام  دول  فلسنين   عل  حدود 

ن عل  ة  «حما »الكبيرة اختفتن     ن الو  ق  تنال  ب قام  دول  فلسنين   مستقل ن سق ادة 
ا.   ا  عنين وفق ما نشرت  ح ف  نرااي الاف  الغري   وقناء غزة والقد  الشرق   ةعا م  له

دول  »توافق عل  « حما »ن نن  ومن دون  ةر ا سم والتسم   سالتفا ي ن «يد عوت نحرونوت»
ن  ي  سرا ي ن ة ارة لها. ولكن خالفًا للسلن  الفلسنين   سق ادة نبو مازنن تنال  نوً ن «نخرى 

ومن دون الموافق  عل  تسادا  بتحرير ة  الرااي المحتل ن من دون التخلي عن شبر واحد
 الرااي.
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في تحلي  اإلسرا يليين للو  ق   حسمون نن الحرة  نرادت تو    نك ر من رسال   ل  الحرةات 
ن وتلتزم نمام «اإلخوان المسلمين»اإلسالم   ن اًان فهي تتن   من العالق  م  الحرة  المن 

و  ان في رن  اإلسرا يليينن  و «. خرى سعدم التدخ  في شفون الدوا ال»حةومتي م ر والردن 
نما اد  ا حتالا »ن اًا سب   عالنها سأن  ل   لديها ن  شيء اد اليهود واليهود  ن وا 

 «.ال هيوني
ترى نن الو  ق  تتامن  وان   ديدةن   تظهر العنب والرغس  في تدمير «  مرت » ح ف  

سنيني وتننو  عل  بنود وعسارات تم  وغها معدةن نوً ن للشع  الفل  ن الو  ق  سرا ي . وتقوا 
خالا المفاواات عل  الم الح  م  منظم  التحرير الفلسنين  . ةما تتو   الو  ق   ل  الخارسن 
نما للدوا العري   واإلسالم   والحرةات الشعب   العري   المفيدة لكفاح  ول    ل  الحةومات الغري  ن وا 

 الفلسنينيين اد ا حتالا.
 ي « حما »لرن  نتان ا و ترى ال ح ف  نن  في ة  ما يتعلق ب سرا ي ن ت بت الو  ق  نن وخالفًا 

حرة  ت غي لالنتقاداتن نو حس  قوا خالد مشع ن تعرأ ةيب تتنور وتت دد وتعترأ بخنر 
التح ر. وتال م الو  ق  ال ديدة  اتها م  التعريب ال اتي للتنظ م: حرة  تحرر ومقاوم  قوم  ن 

سالم  ن  دفها تحرير ة  فلسنين ومحاري  المشروء ال هيوني. نقن  ا ننالق في  فلسنين   وا 
تختفي من و  ق  المسادئن لكن  في و  ق   –المي اقن برن  ال ح ف ن سأن م در ال راء  و ديني 

 منحها  –المسادئن ن اًان سقي اإلسالم م درًا لل الح اتن وفلسنين  ي دول  عري    سالم   
 مةانتها الخا  .اإلسالم 

و ي:  نها تتنرق «  مرت »في  الث نقا  نخرى سارزةن ت غي الو  ق   ل  ا نتقاد الداخلين وفق 
 ل  المس حيين الفلسنينيينن من خالا اإلشارة  ل  نن فلسنين  ي مونن المس ح. ونما بنود 

ن ال ين  حاريون من ن   «من س  الر اا»المي اق المتعلق  سمةان  المرنة في البيت والعا ل  وةونها 
 فقد استبدلت ببند عام حوا دور ا الحيو  في الم تم . –التحرير 

فنقلت عل  لسان عاو ناش  في « حما »وحر ت ال ح ف  اإلسرا يل   عل  سماء رن  من 
ن تقريسًان سمعت في الحرة  1988فور نشر المي اق في »ق ادة الحرة ن رفا ةشب  ويت ن نن  

تغيير سعا بنودهن     ن تلع البنود لم تكت  خالا   راءات مشترة ن ول ست دق ق  ن وات تنال  ب
ن ال ين تم نرد م  ل  مرس الز ور «حما »ووفق نقوال ن ف ن ناشني «. علم   وقانون  »من ناح   

(ن ناقشوا لوا مرة  د   الحا    ل  تغيير ا. لكن المر لم يتم لن 1992في لبنان  في آ ار 
د عمل   متوا ل  ومعقدة من التفةير والمشاوراتن خالا فترات  عس  من الت عيد المق و 

المي اق نن  ةرر «  لغاء»ومن شأن «. مي اقاً »العسةر . والحق ق   ي نن الو  ق  ال ديدة   تسم  
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اإل ان  التي تعرات لها منظم  التحريرن عندما تم  لزامها عل   لغاء بنود من مي اقها ال ادر عام 
 «.ن سسب  تعاراها م  اتفاق نوسلو. لكن مي اق حما  لم  عد البرنامج الفةر  الرسمي1968

اإلخوان »فعاًل قنعت ة  ارتسا  سحرة  « حما »وردًا عل  سفاا ال ح ف  ما   ا ةانت 
خالفًا «: »حما »ن لم رد عدم اإلشارة  ليها في الو  ق  ال ديدة؟ قاا المسفوا في «المسلمين

 –تحن ف ن العالق  م  حرة  اإلخوان المسلمين ةانت عالق  عانف   ول ست مفسسات    دعاءات ف
والحق ق ن  ايب المسفوا «. الكومنترن »ق اد  ن يخا  ة   راء لوامر ما  شس   –تنظ م   

 ل  س اس  « اإلخوان المسلمين»ن نن  في ة ير من الدوا ل أت الحزا  المرتسن  بن «الحمساو  »
 مختلف .

عن ن اًا من اإلسرا يليينن من  شعر سقلق حق قي من الو  ق  حيث قاا السعا  راح  نن  يو د  نا
سعاد نن ار ا عن التما   م  « حما »قلق عل   ورة اإلسالم وفهم  سأن عليها ا بتعاد وا 

  لرف   ما   ا ةان التشدد المبد ي في الو  ق»ودعا س اسيون وخبراء  ل  ا نتظار قل اًل «. داع »
 ةتعريب الو  ق .«  دارة ال راء»يهدأ  ل  تخفيب المرون  الس اس   في 

ة فما نظرنان »ةتبت: « عمل   شد و    غيرة»سمدار بير  التي علقت عل  الو  ق  تحت عنوان 
فسن د نن مي اق حما  ال لي ا تاز عمل   شد و    غيرة: نخيران شنبت حما  الدعوة  ل  

روح نفسها تقسم سأنها لن تتخل  عن الكفاح المسلح اد ا حتالا سة  تدمير  سرا ي ن ولكن سال
  ا  عني نننا لم نتخلف من ا نتحاريينن وعمل ات النعن والعبوات والنفاق «. الوسا   والنرق 

حظيت بتلقي بريد  لكتروني حم  شري  فيديو »والق ا ب وا ختناأ. قب  نسبوء فق ن تايب: 
حوا السرى والمفقودين  –من الاري  في السنن الخف ف   نوء –دعا ي مم وس لحما  

لو ةان من الممةن التعام  »اإلسرا يليينن وال   قررت وسا   اإلعالم لدينا ت ا ل  وسحق. وتقوا: 
دراس سعا التغييراتن لكان  مةن تمو    م  و  ق  المسادئ ةنقن  اننالقن لموا ل  الحوار السر  وا 

  والخنو معًا نحو ف ر يوم  ديد. لكن حما   ي حرة  نيديولو    الحساسات النويل  م  حما
 «.متعنت  اقسمت سعدم ا عتراأ ب سرا ي ن وموا ل  العنب وعدم التحرع حت  لسنت متر واحد

ن   ًان تتراوح ما بين الرفا والتشة ع. وحت  الوسا  التي «حما »المواقب اإلسرا يل   من و  ق  
ن تظ  تعتبر ا عدوًا. و  ا  عني نن الس اس  اإلسرا يل   «حما »في مواقب ترى تغييرًا سس نًا ما 

  تتغير. وستوا   محاريتها. وتسع   ل   قناء العالم سأنها لم تتغير سشيءن حت  « حما »ت اه 
تسقي عل  ح  ها لتو    ارياتها العسةري   ليهان نكان في الحرو  عل  قناء غزة نو في 

 في الاف  لغري   نو ا غت ا ت في الخارس.المالحق  والمناردة 
 6/5/2017، الحياة، لندن
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 الجديد في وثيقة حماس .49

 عبد الستار قاسم
تحد ت وسا    عالم متعددة عن و  ق   ديدة لحما ن وما ةان علينا    انتظار  عالنهان و  ا ما 

س  بين التسريسات عل  لسان السيد خالد مشع . وقد  حظت البون الشا 2017ن ار  1ح   في 
اإلعالم   وحق ق  الو  ق . لقد تمادت التسريسات اإلعالم   سالك ير من التكهنات حوا تناز ت حما  
سشأن القا   الفلسنين  ن ونعنت اننساعا نن حرة  حما  تسابق منظم  التحرير في التفري  

 سالقا   الفلسنين  .
. الو  ق  لم تنتهع المحرمات الفلسنين  ن ولم تتناقا لكن المشهد بدا مختلفا سعد قراءة بنود الو  ق 

 م  ال وابت الفلسنين  ن ولم تنتقف من الحقوق الونن   ال ابت  للشع  الفلسنيني.
 

 هناك جديد في وثيقة حماس فيما يتعلق بأمرين فقط وهما:
نسم  قا د  ديسا   الو  ق  التي نلقا ا السيد مشع  تدا عل  ناوس فلسفي وعلمين ولوا مرة -1

ف ي  فلسنيني يتحدث مننقا وعلما وفلسف  متخل ا عن التهريج والشعارات ال وفاء. تحدث مشع  
سعلم   عن ارورة الت ديد في الفةر وال قاف  لن الرتاس  الممتدة عل  مدى نوي  من الزمن تغر  

عسادة ن نام النمن   والتح ر والسالدة في النفو ن ويتحوا اإلنسان عن نريق اإلبداء  ل  
 المااي.

وناح نن الشعو  التي   تراق  التنورات في مح نها ويي تها   تستن   الق ام سالتنويرات 
الاروري  التي تسقيها في مستوى الع رن وسالتالي   تستن   نن تت ن  المخانر المترتس  عل  

ع  و قدرتها عل  ا نف ام الزمني. المفروا ن  تكون الشعو  خلب الزمنن وما ي علها ة ل
مواكس  التنورات في مختلب م ا ت الح اةن واتخا  اإل راءات المناسس   تقاء الارار. السيد 

 مشع  شرح  دليت  سشة   يد.
تعرا الغلو الديني  ل   عادة تقي م سحيث ن ت الو  ق  عل  التمييز بين اليهود وال هاين ن  -2

ل  نن اإلسالم دين و ام ومحس  وسالم و  تسامحن ونن التع   والعن ري  والقت  العشوا ي ل   من وا 
اإلسالم في شيء. و  ا ما يدعونا  ل  ا عتقاد سأن الو  ق  مو ه  نساسا  ل  العر  والمسلمين 

 ال ين شنحوا سعيدا في غلو م الديني ويرروا القت  وسفع الدماء وسبي النساء.
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وال   ينف عل  موافق  حما  عل   قام   يدور سعا اللغ  حوا البند رقم عشرين من الو  ق 
شرين  عدم ا عتراأ ب سرا ي  وعودة الال  ين  67دول  فلسنين   عل  الرا المحتل  

 الفلسنينيين.
اعتبر سعاهم نن   ا البند  شة  خنوة نول  نحو ا عتراأ ب سرا ي  واللحاق برة  منظم  التحرير 

  الحمساو   عل   ة ا دول  ل    ديدا    سبق نن نعلنت المفر  سالحقوق الونن  . لكن   ه الموافق
دون ا عتراأ ب سرا ي ن وسبق نن  67حما  عن استعداد ا لقبوا دول  فلسنين   عل  المحت  

نرحت مسادرتها الخا   ب قام   دن  م   سرا ي  لعشر سنوات  نما دون ا عتراأ ب سرا ي . نسعا 
قب   سرا ي  والدوا الغري   المفيدة لها.   ا ةانت  سرا ي    ا النرح عب ي و   مةن قبول  من 

ترفا  قام  دول  فلسنين   لسلن  تعترأ بها وتنسق معها نمن ا و  تدف  سات اه عودة الال  ينن 
 فةيب بها تق م دول  لمن يرفا ا عتراأ بها؟

النريق نمام نرحها  لم  ةن من الحةم  نن تنرح حما    ا المواوء بو  قتها و ي تعلم مسسقا نن
مغلق تماما. و  ا  زء من مشةل  فلسنين   قد م  تتم   بتكرار نرحهم لمسادرات    م قادرون عل  

  نفا  ا و  اآلخرون مستعدون لقبولها. 
والبند   ا    عني نن حما  تنرح مسادرةن  نما  عني نن حما  لن تعارا   ا نفرزت المسيرة 

  فلسنين   في حدود الراس  من حزيران. و نا ةان مشع  موفقا في التفاوا   م   سرا ي  دول
التوا ح من حيث نن الواق  قد  فرز حال من   ا القبي ن والمننق   يدعو  ل  رفا . لكن مشع  
لم  ةن موفقا عندما و ب التفاوا سأن  آل   دون نن يواح  يدا مت   مةن استعمالها.  ح ح 

مساوم ن والمساوم  عل  الحقوق الفلسنين   ل ست واردة من ناح    نن التفاوا م   سرا ي   شة 
 المبدن. 

العر  م تمعون رفاوا التفاوا م   سرا ي  من ناح   المبدنن ولم  قبلوا سالمفاواات ال نا    
المساشرة    سعد نن تأكدوا نن    يو د لمبد هم ظهر  حم  . المفروا تم التوا ح نن التفاوا   

 را    عندما ت سح  سرا ي  غير قادرة عل  رفا  عادة الحقوق  ل  ن حابها. شة  خ ا
نما ف ما يتعلق برد فع  ما  سم  الم تم  الدولي عل    ه الو  ق  ال ديدةن ف ن  من غير المتوق  
قبولها نو التعام  معها لنها لم تقدم  ديدا ينس م م  شرو    ا الم تم . و نا ي   نن نةون 

سرا ي   ح رين في التعام  م  فةرة الم تم  الدولي لن الو  ات المتحدة وسعا نوروسا الغري   وا 
 ح رون الم تم  الدولي سأنفسهم. الو  ق  الحمساو   ل ست مسادرة للتسو  .  نها نشس  ما تكون 
 بو  ق  دستوري  لحرة  حما ن وم مم  لتكون  حدى العمدة الفةري  للحرة . ونشد ما تحرف عل  

  و  خراس الحرة  من الفةر الكلي ا حتكار   ل  الفةر اإلنساني ال   يرى العالم سمفاق رحس .
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.  ناع 1988الخل  الوحيد ال   لمست  في الو  ق  ننها لم تعالج التناقا م  مي اق الحرة  لعام 
ةان المفروا  تساين بين بنود الو  ق  وينود المي اقن والت ادم بينهما س ح   يومان فما  و الح ؟
 تعدي  المي اق نو  سما يتناس  م  الو  ق  حت  تت ن  الحرة  النزاء القانوني مستقسال.
 4/5/2017، "21موقع "عربي 

 
 في التعامل مع وثيقة حماس .51

 منير شفيق
مو  ق  المسادئ  1/5/2017نعلن الستا  خالد مشع ن ر    المةت  الس اسي لحرة  حما  بتاريخ 

ام م لحرة  حما . و لع ساعتسار ا است اس  لما حدث من متغّيرات من  مي اقها الوا. والس اسات الع
 فهي سم اس  البرنامج الس اسي ال ديد لحرة  حما  نو سم اس  مي اق حرة  حما .

ومن  م ت سح   ه الو  ق   ي السا  ال   يت م  نعااء الحرة  حول ن ةما ت سح الموافق  عل   
يدة. فهو  ام  لأل داأ والمر ع   وا ستراتي    والمنه    الس اس   والفةري . نسا  العاو   ال د

وله ا ي   نن   عاَم  ساعتساره البرنامج الخاف سحما ن والملِزم لعاا ها. و و واحد من معايير 
 التقو م لحما  سالنسس   ل  من  م خار ها.

 . ف  ا ةان  سع  لالنامام  ل  حما  نو  ن ة  من  ّنل  عل  التقرير ي   نن  قرر ما ا يريد من
نن   سح من نن ار ا سالموافق  عل  التقرير ةاماًلن فعند   عل   نن  قرر الموافق  عل  ة  بنود 
التقرير. نما   ا ةان من ف ي  آخرن نو ةان مستقاًل ويريد نن  حدد موقفًا من حما ن فالحةم عل  

نما  حدد موقف  العام التقرير غير ةاأ    ا ةان عنده اعتراا ع ل  البند المتعلق سالدول  نو غيره. وا 
نوً  من حما  المقاوم  والنفاق في قناء غزة نين  قب من . ولكن     ستن     ا لم يوافق عل  
تقرير ان نن يدير ظهره لما تم ل  حما   وال هاد نسعًا( في قناء غزة. وا  ا ةان  عني الولو   

تم ل  حما  من قّوة مقاوم  في قناء غزة ف ن ن   تحفظات عل    ا البند نو وال م   الكبر لما 
  اع في التقرير ي   ن   غّير في موقب ال   ي ع  واق  المقاوم  مع اره الوا.

 م   ا ةان المع ار ال اني في الموقب من حما  نو ال هاد نو الف ا   يدعو  ل  الوحدة من ن   
فاا  والمقاوم  والت د  لمخننات ت ف   القا   الفلسنين  ن ف ن دعم  ارا  السرى وا نت

الترةيز عل  ن م التحد ات وموا هتها ي   ن  تغير ن   تحفظات عل    ا البند نو  اع في التقريرن 
 من اعتسار حما   زءًا نساس ًا في تحقيق الوحدة العريا  لموا هات التحد ات الرا ن .

و ل  عل    ين الشرنينن ف ن قراءة الو  ق  وتقو مها نو  بداء ن   مخاوأ نسعا سعد ت بيت ات اه الب
ي اب ًا ول   سلب ًا وعدا  ًان لن التهوي   نا نو  عناء نولو   لنقد ما يراه  ي   نن  أخ  ناسعًا وّد ًا وا 
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ان ًا. علمًا المعني من َمْ لس  في التقريرن ومن  م ا نتقاا  ل  ال راء واله وم  شة  خنًا س اس ًا خ
نن ما من ف ي  نو ناش  فلسنيني    ول  تحفظات ما عل  برامج الف ا   الخرى. فالمسّوغ 
للتعدد الف ا لي  و ما  قوم في ما بين برام ها وممارساتها من خالفات. وقد ن سحت سعد اتفاق 

نامج  ا  نوسلو ت    ل  حدود ق وى   تحتم  المساوم  حولها. سما يتعدى ن  خالأ حوا بر 
.  لع لن اتفاق نوسلو  ار  نظريًا 1967 قام  دول  فلسنين   امن خنو  حزيران/ يونيو 

وممارس  في العمود الفقر  لل وابت الفلسنين  ن وم   لع راحت الدعوة للوحدة الونن   تشم  من 
 تبنوه و نعوه.

رين في الو  ق  في والع ي  من سعا ف ا   م.ت.أ   ومها الحاد عل  حما  سسب  البند العش
ما يتعلق بنم قام  دول  فلسنين   مستقل  ةامل  الس ادة وعا متها القد  عل  خنو  الراس  من 

م. وةانت قد وافقت  تلع الف ا  ( ولم تزان عل  قرار الم ل  الونني عام 1967حزيران/يونيو
. و  ا سال شع 242المن رقم في ال زا ر ال   نعلن  قام  الدول  الفلسنين   وفقًا لقرار م ل   1988

بَِّهت و  ق  حما  س  من قب  منتقد   نسون من حيث التنازا عن مبرنامج النقا  العشرم ال   ش 
 التقرير.

نما الع   فموقب سعا المعلقين من سلن  رام ث وق ادة فتح  المفتمر الساس ( من التقرير. وقد 
 م.ةانوا يتهمون حما  بن مالتنرأم ومالالواقع  

وسالمناسس ن لم يلحظ   ان السعا نن من السسا  التي سّوغت فيها حما  تقرير ا ال ديد  و 
محاول  التقار  معهما في مواوء م قام  دول  امن خنو  الراس  من حزيرانم. مما  عني نن 

 نقد ما ي راد من  رفا   ا التقار .
ر نو  حفي نن  حدد موقفًا من   ه سالتأكيد   نحد  من  ن  ف ي  نو قا د س اسي نو حت  مفة

الو  ق  نو من حما  ةما  و الحاا سالنسس   ل  برامج الف ا   الخرى نو موا  قها. ولكن من 
الخنأ تحّوا و  ق  حما   ل  مرةز ل راء فةر  وس اسي معهان وفتح معارع  انب   قد تف   ما 

في الظروأ الرا ن  التي تفترا من ي   نن  قّوم من عالقات تحالف   ووحدة ونن  ن و  س ما 
ال م   نن يتحدوا في دعم  ارا  السرى وفي دعم انتفاا  القد  والاف  الغري   المندلع  من  
 مان   عشر شهرًا. وقد  اء اإلارا  ليزيد من ن م   تحويلها  ل  انتفاا  شعب   شامل  لدحر 

نالق ة  السرى وفع الح   ار عن قناء غزة.ا حتالا وتفة ع المستوننات وا 
لقد ةان م يرًا للشبهاتن في   ه الظروأن ما نعلن  الر    محمود عسا  من خالا ر    حةوم  
السلن  من معرة  اد قناء غزة ومفرا  نهاء ا نقسامم والت و   وسأسالي  نخرى مغير معهودةم. 

ر  ا نتفاا  فه ه المعرة  التي فتحها محمود عسا  ي راد منها   هاا  ارا  السرى وا
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داخل  . وله ا    مةن نن تفهم    امن التو هات الميرة   في عهد  –وا نتقاا  ل  حر  داخل   
 الر    الميرةي دونالد ترام  لت ف   القا   الفلسنين  .

من  نا     ح تحوي  و  ق  حما  ةما فع  السعا  ل  نقن   راء داخلي عل  المستوى 
واإلسالمي. ومن  م ارورة معاملتها ساعتسار ا برنامج حما  فق . ول ست الفلسنيني نو العريي 

منروح  لتكون مشروء الشع  الفلسنينين نو تتحوا  ل  نقن  خالأ  ديدة في وقت يخوا ف   
الشع  الفلسنيني معرة  دعم  ارا  السرى وتأ يج انتفاا  القد  وا  هاا مفامرة ت و   

احف  لت ف   القا   الفلسنين   من خالا ما  عّده دونالد ترام  من قناء غزة وموا ه  التحد ات الز 
  هيوني لت ف   القا   الفلسنين  .  –عريي  –مشروء فلسنيني 

تسق  نقن  تقب وراء نقد الك يرين للو  ق  تستند  ل  التشاس  بين و  ق  حما  ويرنامج النقا  العشر 
 وةانت فتح وراءه.  1974ال   تبناه الم ل  الونني الفلسنيني عام 

 ف ء  نسقون الم   القا  : مالملدوغ من الحّ   يخاأ من  رة الحب م. وله ا لم تنف  م    ا النقد 
للرد المسبق عل   ما حملت  و  ق  حما  من تأكيد متكرر بتمسةها سال وابت لن برنامج النقا  

ير ة  فلسنين وتبني استراتي    العشر ةان سم موء نقان  يفةد عل  ال وابت في ما يتعلق بتحر 
الكفاح المسلح ورفا التسو   ولم  حم  سوى عسارة واحدة اعتبرتها ق ادة فتح  ديدًا في المي اق 
الونني نو مننلقاتها  ي م قام  سلن  ونن   مقاتل  عل  ن   زء يتحرر من فلسنينم. لن   ه 

( ومن   ل  1988م  قرار الم ل  الونني عام العسارة ةانت تمهيدًا لمشروء م قام  الدول  الفلسنين  
 نوسلو  م  ل  محّ  الدولتينم ال   يتامن ا عتراأ بدول  الك ان ال هيوني.

من  نا ف ن المخاوأ من نن تكون الو  ق  مقدم  لتكرار مسار فتحن تشة  الح   الك ر شيوعًا عند 
 ي الن ات والمسار والمستقب .منتقد  الو  ق . و لع من ن   اله وم عل  حما  والتشة ع ف

نوً  حما  ل ست فتح سالتأكيدن والمسار ال   مّرت ف   فتح   يتكرر سالارورة   من ناح   موازين 
القوى العالم   واإلقل م   والعري   والفلسنين  ن و  من ناح   المناخات والمعاد ت الس اس   والنظري  

 التي سادت في مرحل  فتح.
ا التمايز بين فتح وحما  نو بين المسارين: المااي والمستقبلي المحتم ن    عد تسو غًا  ان ًا  ن   

نما  و نقد لنقد  قوم عل  ق ا  خانئ نو عل  المخاوأ التي   تشة  سحد  نو تأييدًا له ه الو  ق ن وا 
   المخاوأ. اتها بر انًا نظريًا ةما  قوا فردريع نن لز. و لع سالنسس   ل  الح   التي تقوم عل

نحن نع   في عالم غير عالم السسعين ات وال مانين ات والتسعين اتن وفي موازين قوى ومناخات 
مختلف  نساس ًا عن موازين قوى  لع العالم ومناخات . ول لع ي   نن تقوم ح ج ة  من يفيد الو  ق  

ا ات لتنورات موازين نو ينقد ا وفقًا لما  سود اآلن من موازين قوى ومناخات وما يتوق  من ات 
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القوى والمناخات الرا ن  مستقساًلن ول   لما حدث م  فتح وم.ت.أ. علمًا نن احتما ت المسارات 
 ال ديدة متعددة  ي اسًا وسلسا.

  ا من  ه ن نما من ال ه  الخرىن وخال  ن ل   التأييد نو النقد ما ي   نن ت     ل   الساح  
نما اتحاد ة  ال ن نمةن لتنوير ا الفلسنين   وا  قوى خلب  ارا  السرى لكس    ه المعرة  وا 

سات اه تنوير ا نتفاا  ووقب   وم محمود عسا  وحملت  اد المقاوم  المسلح  في قناء غزةن 
 ةما ا تحاد في موا ه  مشروء دونالد ترام  للقا   الفلسنين  . وما   عد ل  من حرو  وموا هات.

 5/5/2017، "21موقع "عربي 

 
 تراجع حماس عن تديين الصراع .51

 عالء بيومي
رّةزت تحل الت دول   وعري   لو  ق  حرة  المقاوم  اإلسالم    حما ( ال ديدة عل  نسعاد ا 

من دون التنازا عن فلسنين  1967الس اس  ن وخ و ًا عل  ما يتعلق سقبوا دول  عل  حدود عام 
ن المسلمينن و و ترةيز ل  نسساس  المهم ن سحةم التاريخ  ن وفع ا رتسا  التنظ مي م   ماع  اإلخوا

نن الو  ق  س اس   الناس  سالسا ن و ي م وغ  لتنوير نداء حما  ومةانتها س اس ا في المقام 
 الوا. 

عل  ال ان  اآلخرن نك ر ما  ستوقب في الو  ق   و التغييرات الفةري  نو اإليديولو    التي اننوت 
بدور الدين في ت ور محما م نفسها وال راء وعالقتها سالعالم  عليهان وخ و ا ف ما يتعلق

عل  نك ر من  ال ين آ   قرآن  ن  1988وسالداخ  الفلسنيني. فعل  سبي  الم اان اشتم  مي اق عام 
استخدمتها محما م لشرح مواقفها وتبرير   ه المواقب ت اه قاا ا مهم  عديدةن م   تعريب الحرة  

قتها سالعالمن ون دافها واستراتي يتهان وموقفها من المسادرات الدول  ن ودور المرنة نفسهان وينيتها وعال
فيهان وغير ا من القاا ا التي تامنها المي اقن ةما نغت عل  المي اق اللغ  الفافاا ن ةالقوا 
من م ال عند الحديث عن بن   الحرة  وتكوينها متتكون البن   الساس   لحرة  المقاوم  اإلسالم   

مسلمين نعنوا و ء م هللن فعبدوه حق عسادت ن وعرفوا وا بهم ت اه ننفسهم ون ليهم ووننهمن فاتقوا ث 
 في ة   لعن ورفعوا را   ال هادم. 

في المقاب ن خلت الو  ق  ال ديدة من اإلشارة  ل  ن  ن   قرآن  ن و اءت نق ر سة ير من المي اقن 
انون ً  وحقوق  ن ترةز عل  نب ع  الحرة  مةحرة  تحّرر ومقاوم من ومةتوس  بلغ  س اس   نك ر دقً  وق

وعل  فلسنين مةقا   شع  ع ز العالم عن امان حقوق  واسترداد ما اغت   من من ةما تقوا 
 الو  ق  في سنور ا الول . 
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    ويه ا تترا   اللغ  الدين   ل الح اللغ  الس اس  ن وتترا   الهو   ماإلسالم  م ل الح الهو 
مخلت الو  ق  من ن  ن   قرآن  ن و اءت نق ر من المي اقن ومةتوس  بلغ  س اس   وقانون ً م 
ماإلنسان  م لل راء في خنا  محما من و  ا    عني نن الحرة  تخلت عن نب عتها الدين  ن حيث 

ووسا لهامن  نكدت الو  ق  عل  م سالم  م حما ن وعل  نن ممر عتيها اإلسالم في مننلقاتها ون دافها
ولكنها انفتحتن في تفسيراتها اإلسالم   والس اس  ن عل  القواسم اإلنسان   المشترة ن حيث تواح 
م ال نن مرسال  اإلسالم  اءت سق م الحق والعدا والحري  والكرام .. ونن اإلسالم اد  م   نشةاا 

الفلسنين   في  و ر ا قا   التنّرأ والتع   الديني والعرقي والنا فيمن وتقوا ن اا  ن مالقا   
نرا محتل  وشع  مه رمن ونن قا   الال  ين حقٌّ متفةده الشرا   السماو   والمسادئ الساس   

 لحقوق اإلنسان والقوانين الدول  م. 
انعةست لغ  حما  ال ديدة بواوح ف ما يتعلق سعالقتها سالعالم والد ان الخرىن حيث خلت الو  ق  

ال   و ب الغر   1988    لليهود   نو للمس ح   والغر ن ةما ةان في مي اق من ن   شارات  سلب
سأن  م ليبيمن وحّ ر الدوا العري   واإلسالم   من مالغزوة ال ليب  م التي م  تتورء عن سلوع ة  
النرقن مستخدم   م   الوسا   الخس س من سما في  لع المنظمات السري  وم موعات الت ّس  

  الح ال هيون   ويتو    منهان وتهدأ...  ل  القااء عل  اإلسالمم. التي متعم  ل
نما الو  ق  ال ديدة فت ب المشروء ال هيوني سأن  ممعاد  ل نسان  من وتفةد منن ال راء م  المشروء 
ال هيوني ل    راعا م  اليهود سسب  د انتهممن وترى نن تديين ال راء من نعماا ا حتالا 

ن وقادت ن ةما تعرّ  أ الو  ق  القا   الفلسنين   سأنها مقا    ات نسعاد  نسان   ودول   ةبرىن وا 
منا رتها ودعمها  ي مهم   نسان   وحااري  تفراها مقتا ات الحق والعدا والق م اإلنسان   
المشترة من و ة ا  متد ترا    و   الهو   ماإلسالم  م ومالدين  م للقا   الفلسنين   ل الح الهو   

 إلنسان  م. ما
وانسح  موقب محما م المترا   عن تديين ال راء ن اا عل  مواقفها الداخل  ن حيث نظر مي اق 

للعالق  م  منظم  التحرير الفلسنين   من منظور ديني وااحن حيث  قوا مشتك ا متبنت  1988
الدين   مناقاً  تام ن  المنظم  فةرة الدول  العلمان   و ة ا نحسبهان والفةرة العلمان   مناقاٌ  للفةرة

وعل  الفةار تبّني المواقب والت ّرفاتن وتتخ  القراراتم. ل ان  قوا المي اق ميوم تتبن  منظم  
 التحرير الفلسنين   اإلسالم ةنهج ح اةن فنحن  نود ا ووقود نار ا التي تحرق العداءم. 

 ا الفلسنين   عل  قاعدة التعّدد   نما الو  ق  ال ديدة فتقوا متفمن حما  وتتمّسع ب دارة عالقاته
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مالو  ق  تفةد منن ال راء م  المشروء ال هيوني ل    راعا م  اليهود سسب  د انتهمم والخ ار 
الد مقراني والشراك  الونن   وقبوا اآلخر واعتماد الحوارمن ومتفةد حما  عل  ارورة بناء 

 ران   راسخ م. المفسسات والمر ع ات الونن   الفلسنين   عل  نس  د مق
ويه ان تتخل  محما م عن فةرة تديين منظم  التحرير الفلسنين   نو منسلمتهامن وتعلن قبولها 
التعّدد  ن سمعن  نن تقب  نن يتكون الم تم  الس اسي الفلسنيني من ة انات  س اس   ن  ات تو هات 

لقااء عل  اآلخر في تأكيد   يديولو    مختلف  متعا ش ن تحتكم  ل  الد مقران  ن و  تسع   ل  ا
 . 1988وااح عل  الفةار الد مقران   والتعّدد   الغا س  عن مي اق 

و قوا متاسعون ة يرون في الداخ  والخارسن وة لع قادة محما من  ن الفةار الساسق   ي نتي   
روا الو  ق  لتنور الحرة  في الفةر والممارس  خالا العقود الخيرةن و قوا قادة محما م  نهم ن د

سقناعات شخ    و ماع  ن رافاين فةرة   دار ا تحت ن  اغو  خار    نو نوعًا من المناورة 
الس اس  . و  ا  عني نن قادة محما م تحّرةوا بوعي في ات اه الهو   الس اس   واإلنسان   والخ ار 

لخنا  الفافاان و و الد مقراني عل  حسا  الهو   الدين   واإلسالم  ن وفرا التديين داخل ا وا
تحّوا فةر  مهم عل  المستوى اإلقل مي قب  الفلسنينين فال يخف  عل  نحد التحو ت الفةري  التي 
تمر بها  ماعات الت ار الدينين و ما يره الاخم  سعد خبرة ال ورات العري  ن وما تسعها من  عود 

عل  نوتار الحرو  الدين    ل ورات  مااّدة تدعمها  سرا ي ن نو ل ماعات  م   داع ن تار 
والنا ف  . و  يخف  عل  نحد ة لع ن م   القا   الفلسنين  ن ومةان  حرة  حما  اإلقل م  . ومن 

  نان تأتي ال م   الفةري  لو  ق  محما م ال ديدة. 
 ا والحق  قاا  ن الواق  العريي السيئ يخلق ف وة دا م  بين الم اا والواق ن فحما  ل ست حزيا س اس

 عم  في د مقران   مستقّرةن ب   ي حرة  مقاوم  مسلح  اد احتالا   فرا عليها ح ارًا قاس ًا 
عليهان وتع   في وس  مح    قل مي مليء سالد ةتاتوريات. ل ا قد   ترتقي ممارسات محما م  ل  

 يومان  سعا المسادئ التي تعبر عنها الو  ق  ال ديدةن حيث تشتكي منظمات حقوق   دول  ن م  
رايت  وات ن ساستمرارن من قم  محما م غير القانوني والحقوقي معارايها في قناء غزةن ومن 
  ماتها التي   تفّرق عل  المدنيين في  سرا ي . وم   لعن تسق  ن م   التغييرات الفةري  

حالين وما واليديولو    التي تامنتها و  ق  محما م ال ديدةن خ و ا في ظ  الس اق اإلقل مي ال
 مةن نن تنتج عن  من  دا في نوسا  الت ارات الدين   ونتساعها سعد توّ   محما م نحو الس اس  
والنسن ن وا نفتاح عل  العالم والد مقران  ن عل  حسا  تديين ال راء ونسلمت ن وتعميق الهو ات 

 المحل   والخنا  الفافاا.
 6/5/2017، ، لندنالعربي الجديد
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 زةالعائق في غ .52

 يوسي ملمان
ن و و ت  في شماا غر  «ت  الح »في يوم ا حد المااي التق  نك ر من عشرة ر اا في 

سدروت المنل  عل  غزة. ن ناء الحرو  ي      ا الت  الفاوليين ال ين  أتون لرف   الق ب 
ونعمدة الدخان. ولكن في   ه المرة  اء الر اا من ا   الح وا عل  ا رشاد من ااس  في 

 ل   ن  عم  في وزارة الدفاء المسفول  عن اقام  ال دار نو العا ق عل  الحدود م  القناء. ا
و  د  ناع معظم مم لي الشرةات الكبرى في اسرا ي  التي تختف بتعبيد النرق والبن  التحت   

 الهندس  . 
وغير م. « دافيد شاحر«و« اوليتسةي«و« يو ي  عزاريا«و« غيلي«و« تار آرما»و اء ا اا مم لو 

وقد توقعوا سماء التفا ي ن لكن الااس  اكتف  سعدد من ا  ااحات ونشار  ل  المننق  وقاا  ن 
آ أ ش ة . معظم  5 م   التفا ي  المنلوس  تو د في ةتا  العناء. وسعر ةراس  العناء 

د النها ي الشرةاتن  ن لم  ةن  م عهان قامت سشراء الكتا  من ا   تقد م اقتراح العناءن والموع
ن ار/مايو. ت دير العناء ادارة خا   مشترة  بين وزارة الدفاء وال    ا سرا يلين وعل  رنسها  8 و 

في ا دارة الفا  في اقام  ال دران الكبيرة المسلح   ولسالف العقيد عيرن اوفير. و س   ل  
ةم من الحدود م   200 يل  : سالتكنولو  ا المتقدم  من الكاميرات والم سات عل  نوا الحدود ا سرا

ةم من الحدود م  سوريا في  اس  ال و نن عشرات الكيلومترات من الحدود  90م ر في سيناءن 
ةم من الحدود م  ا ردنن من شماا ا الت وحت  المنار ال ديد في تمناءن  30عل  حدود لبنانن 

القد . نوا الحدود م   ةم في  دار الف   في الاف  الغري  ن سما في  لع في 460وحوالي 
 ةم.  65قناء غزة نك ر من 
مل ارات ش ة .  3المشاري  الهندس   التي عرفتها اسرا ي ن وتبل  تكلف  نحو  نكبرالحديث يدور عن 

والهدأ الر    من   و من  حما  من حفر ا نفاق للدخوا  ل  اسرا ي . سسب  المشةالت 
تاس  ل  المعرف  وال  الوسا   ال قيل  غير المو ودة في والتحد ات الهندس   والتكنولو    التي تح

 ونسترال  اسرا ي ن فان معظم الشرةات التي ستتقدم للعناء اقامت عالق  شراك  م  شرةات  ين   
 وةوري   نوي   وفرنس  . 

اقام  العا ق في غزة يتم عل  مراح ن ويتوق  نن ينتهي سعد سنتين. في العناء ا وا فازت شرةات 
لي  بون   ودان ا سيبو  التي تعم  عل  مساح  تبل  عدة ةيلومتراتن اراها رمل   والحفر فيها سو 

سه  سشة  نسبي. العناء ال ديد  و لقنعتين ساسم ن و   عل  نوا عدد من الكيلومترات. 
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ا را في القنعتين ن ع  عل  الحفرن وفي الس اق سيتم ا عالن عن عناءات اخرى  ستكماا 
 اء غزة سالعا ق. احان  قن

س ةون العا ق الهندسي التكنولو ي است نا  ا عل  مستوى العالم. وس شم   دار من ا سمنت 
من ن  تغيير داخ   ل ن اروالحديد ال   سيوا  عل  عمق عشرات ا متارن وتت   مع  م سات 

حف ال   ا را. ت م م ا  هزة التكنولو     و من مسفول   البيت وشرة  اخرى. ورغم الف
ةانت ستوفر الح   وا  ان ر ن ل   من الوااح سعد  ل  ن  در   ستكون   ه ا  هزة دق ق ن 

 المر و. 
نمتار م   8فوق ا را سيتم بناء  دار تكنولو ي م   ال   يو د عل  الحدود م  م ر سارتفاء 

  م  سعاها من م سات وةاميرات. وعل  نوا الحدود ا اا ستتم اقام  مواق  رقاس  وس نرة مرتسن
خالا مرةز س نرة في نحد المواق  العسةري  في ال نو . لقد تم القوا للمشارةين في ال ول  سأن  
 مةنهم تشغي  العماا ا سرا يليين وا  ان ن لكن    مةنهم تشغي  العماا الفلسنينيين من الاف  

وسيتم تشغي  م ات وآ أ الغري  . ا عماا التي بدنت سشة  سنيء ستتسارء في ال يب القادمن 
العماا في بناء العا قن وة لع مدراء العم  والمهندسين وة ير من الدوات: ال رافات والحفارات 

 وا هزة القدح والشاحنات. وة  تلع ستكون سحما   ال    ا سرا يلي. 
سالرد.  والوسا   الهندس   سيفد   ل  ق ام حما  لألشخاف ناع خش   من نن   ا الترةيز الكبير 

استكملت اسرا ي     ا و ري . فهي تعرأ نن   نك رحدث   ا فس ةون السب  سالنسس  لحما   وا  ا
 ستفقد اداة من ا دوات ا ستراتي    الهام ن ا نفاق اله وم  .  ف نهامشروء العا ق 

نفق      ل   31ال    ا سرا يلي عن اكتشاأ وتدمير  نعلنوا ناء عمل   ال رأ ال امد 
سرا ي . ومفخرا في استعراا نمام ل ن  الخار    وا من التاسع  للكن ستن قاا ر    ا رةان ا

 نفق نحو اسرا ي .  15غاد  آيزنةوت  ن  حس  تقدير ال    ا سرا يلين حما  حفرت من  الحر  
 تحاوا اسرا ي  قب  وا  العا ق التعرأ عل  ا نفاق من خالا ا ستخسارات الدق ق  وا دوات

ال واريخ عل   ب نالقالتكنولو   . لقد استغلت الفرف عندما قامت المنظمات غير المن اع  
 اسرا ي  من ا   الق ب الك يب من ال و عل  نم  تدمير ا نفاق.

استعداد اسرا ي  الك يب لتهديد ا نفاق  ا  حما  نمام مفارق   عس .    تب ا ال هد لمن  بناء 
حما ن نو عدم الرد  ب سقا من اسرا ي  يفد   ل  حر  شامل  تنتهي العا ق والتعرا لرد شديد 

وا دراع ان الموا ه  المستقبل   ست ع  من ال ع  عل  ال راء العسةر  حفر ا نفاق والتسل   ل  
 اسرا ي  دون ا نةشاأ. 
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 حس  التقديرات لم تتخ  حما  سعد القرار حوا ة ف   الت رأ. واسرا ي    تعرأ ا اا ما ا
س حدث.  ناع من يرون السواد من  حافيين ومحللين ووزراءن وعل  رنسهم وزير ا سةان والبناء 
يوآأ غالنت ووزير التعل م نفتالي بينيتن ال ين دقوا نبوا الحر  وقالوا  نها ستنش  في ال يب. 

وة يرون و ناع آخرونن سمن فيهم ةات    ه السنورن  عتقدون نن حما  ستبتل  حس  الدواء المرة. 
في ال    ا سرا يلي وفي ا ستخسارات وفي ا  هزة المن    عتقدون  لعن رغم نن التقديرات 
ا ساس    ي نن ن  حاد    غيرة م  غزةن ويدون  ل  م  اقام  العا قن  مةن نن تخرس عن 

 الس نرة وتتنور  ل  موا ه  عسةري  واسع  و و   ل  الحر .
وات عل  الحر  ا خيرة. ونواا   ه الفترة ح ر من يرون السواد نحن نقتر  من مرور  الث سن

من نن الحر  عل  ا بوا . وفي ة  يوم يخي  نملهم. اسرا ي  تعرأ اآلن فترة الهدوء ا نوا في 
. واول ع ال ين  قومون بتخويب ال مهور  م ال ين ح روا سعد حر  لبنان ال ان  . و ا 1968غزة من  

اريو الرع  في الشماا لم يتحققن الهدوء م  حز  ث   مد و م  ستفيدون سن  مرت وسين 11 ي 
 من  اكرة ال مهور الق يرةن حيث نسي تحل التهم ومن ال   قالها ومت . 

النار و ي تب ا   نالق ناع عدة اسسا  للهدوء في غزة. او ن الردء ا سرا يلي. حما  تلتزم بوقب 
ال واريخن نو اعتقاا المسفولين في حال    نالقير المن اع  من ال هود الكبيرة لمن  التنظ مات غ

انالقها. حما  تخش   دا من الحر  القادم ن وقادتها  عتقدون نن المنظم  ةلها ستكون  دفا 
لله مات ا سرا يل  . ا اا التغيير الحا   في المنظم  مفخران من  انتخا   حي  السنوار لر اس  

سرا ي . السنوار  و من ال راء العسةر ن والف   بين ال راء الس اسي حما  في غزةن يخفب عل  ا
 والعسةر  آخ  في التالشي. 

سب  آخر  و  عوسات حما  في تحسين قدرتها العسةري .  ن حفر ا نفاق   يتقدم م لما يرغبون 
 ات في غزةن واقام  العا ق  و م اس  ظ  اسود مهدد. سسب  س اس  الح ار الم ر  ترا عت عمل

تهري  السالح عن نريق ا نفاق في سيناء. و مةن القوا  ن حما  قد ن حت في العودة  ل  ةم   
 السالح التي ةانت لديها عش   الحر ن لكن اغلب     ا السالح  و من  ن  محلي و ودت  متدن  . 

ارات العزل  الدول   ت ع  عل  حما  ا اان   يو د لها من يدعمهان وحس  تقديرات ا ستخس
مليون دو ر ة  سن . ولكن سسب  تدخلها في  70ن  60ا سرا يل   ما زالت  يران تقدم ا مواا سمبل  

 الحر  في سوريا وال منن م  حز  ثن فان م ادر ا محدودة. 
ال دء بين حما  وم ر ةبيرن سسب  عالق  ال راء العسةر  م  داع  في سيناء.  م   

ت  اآلن. ترة ا تدعم عدة مشاري  لحما  في غزة. وقنر التي تدف  محاو ت الم الح  لم تن ح ح
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البن  التحت   في القناء سقيت. الرقاس  عل  ا مواا من قب   إل الحم ات ماليين الدو رات 
 اسرا ي  نا ع ن لكنها غير ةاف  . 

   لع ال راء بين ال راء العسةر  والس اسي في حما   سهم في ااعاأ المنظم  ا اا. وفوق ة
  ناع ا نقسام ال   ي د  عوس  في التالشي بين حما  وم.ت.أ والسلن  الفلسنين  .

لقد نشر في   ا ا سبوء مي اق حما  المعدا. والبند الهام  و الموافق  عل  اقام  دول  فلسنين   
ن لكن حما  ما زالت ترفا ا عتراأ بدول  اسرا ي  وسحق الشع  اليهود  في 1967في حدود 

رير الم ير. وما زالت تعتبر نن ة  المنانق التي تو د بين السحر والنهر  ي وقب اسالمي تعود تق
للشع  الفلسنيني المسلم. و ي ترفا ا اا ا عتراأ سا تفاق ات المرحل   بين اسرا ي  

 والفلسنينيين ن و  ا شر  مسبق للم تم  الدولي ةي يتفاوا معها. 
و خنوة نوع   سالنسس  لهان وقد قاا مشع   ن  تمت   اغت  قب    شع نن مي اق حما  ال ديد  

  ه الخنوة غير ةاف  ن فهي قليل  ومتأخرة و  تعم  عل  تغيير  إلسرا ي سنواتن لكن سالنسس   نري 
الواق . من   ه الناح   ي ةر سلوع حما  سسلوع م.ت.أ قب   ال ين سن ن حيث رفات المنظم  

والتفاوا معها. وعندما حدث  لع تم  ب سرا ي يل  ورفات ا عتراأ تغيير مي اقها لسنوات نو 
ن التي احترقت بنار ا نتفاا  1994ن  1993التوق   عل  اتفاق اوسلو ويدنت العمل   السلم   في 

 ال ان  . 
في ظ  غ ا  الفر   للح  الس اسي والنريق المسدود نمام مسادرة اقت اد  ن ستستمر غزة في 

شاحن  يوم ا(ن ا مر ال    900وقوت ن وستستمر اسرا ي  في تقد م الساا   للقناء  ةونها قنبل  م
 من  سةان القناء من الموت  وعا. ولكن  ل  مت ؟ حت  ال ول  القادم  التي ستندل  آ ال نم 
عا ال عل  خلف   الاا ق  ا قت اد   والح ارن   ه الخلف   التي ةانت من العوام  المسرع  
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 5/5/2017معاريف 
 6/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 45 ص             4280 العدد:        5/6/2017 السبت التاريخ: 

                                    

 ر:كاريكاتي .53
 

 

 
 6/5/2017القدس العربي، لندن، 

 


