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 سيحاكم على قاعدة العدالة الثورية ء:هنية يعلن اعتقال القاتل المباشر للشهيد مازن فقها .1

رئري  المكبرا السييسرري لحركرة حمري ، لسررميعيل ، أن 11/5/2017، غــزة، موقـع حركــة حمـاسذكرر 
بيرريل ال ررييد هنيررة، ك رر  عررن بمكررن امجيررمن اممنيررة مررن اعببرريل البيبررل المبي ررر الررذ  نفررذ عم يررة ا 

وأوضر  هنيرة، لرمل مر بمر .رحفي عبردي ميرر يرو  اللمري   قبرل  رير ون.ر   ءالبيئد ميمن فبيي
، أن المجررر  أدلررى لةجيررمن اممنيررة بيعبرافرريا واضررحة وكيم ررة،  فبرري  للررى أن ءأمرري  منررمل ال ررييد فبيرري

 الجريمة ومارن الدال ية سبعبد م بمرا .حفيي ب رح فيه كل البفي.يل البي ببع ق بيذي 
ومه ره وأحبيبره،  ءلموجرة ال رييد مريمن فبيري وا سربرابيجيوأهدى هنية هرذا اننجريم السييسري واممنري 

موجيري البحيرة للررى أهريلي قزرريل  رمن ع ررى .ربره  وبفيمير  ليجررراءاا اممنيرة البرري ابلرذبيي امجيررمن 
هررذي الجريمررة الحكرر   وقرريل هنيررة: سررننفذ فرري هررذا البيبررل وكررل مررن  ررير  فرري اممنيررة فرري قزرريل  ررمن 

 العيدل ع ى قيعدن العدالة الثورية، وسنوا.ل الزريق حبى يع   العدو بأن دمني  يٍل 
و ررركر هنيرررة امجيرررمن اممنيرررة البررري عم رررا ع رررى مررردار السررريعة وفررري كرررل السررريحيا بررررا وبحررررا وع رررى 

 المعيبر وكل مي يبع ق بإمكين الو.ول للى هذي ال حمة 
امسرى الذين يلوضون اآلن معركة اممعيء الليوية، وكمي أنجمني هذا وأضي : أهديه أيضي للى كل 

 ا نب.ير، نحن مزمئنون بأن امسرى سينب.رون في معركبي  
وبوجررره هنيرررة بيلبحيرررة لةسررررى المحرررررين مرررن قزررريل  رررمن والضرررفة ال ربيرررة الرررذين عي ررروا املررر  لحمرررة 

ون برجيلنررري وبأجيمبنررري اممنيرررة وكبيئبنررري ا  بيررريل، مردفررري : ر ررر  املررر  سرررعداء فررري هرررذي ال حمرررة وفلرررور 
 واسبلبيرابني وبكل من كين سببي من نب  في هذي ال حمة أمي  بيا البيئد ال ييد لنع ن هذا اننجيم 

هنيرة أع رن  ، أن لسرميعيلفبحري .ربحيح، عرن مراسر يي مرن  رمن، 12/5/2017الحياة، لنـدن، وأضيفا 
 قبل نحو  ير ون.  ال ير  ءي ، امسير ميمن فبيياعببيل منفذ عم ية ا بييل البييد  في البس
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و ررير  فرري المرر بمر ال.ررحيفي موجررة فبيرري وقيئررد حمرري  فرري  ررمن يحيررى السررنوار ونيئبرره ل يررل الحيررة، 
 والمدير العي  لبوى اممن الدال ي ال واء بوفيق أبو نعي ، وعدد من قيدن الحركة وامجيمن اممنية 

ذ  اربكا الجريمة ونفذ أوامر أجيمن اممن ال.ييونية، أ.رب  فري وأضي  هنية أن "البيبل المجر  ال
أيررد  امجيررمن اممنيررة، وأدلررى بي عبرافرريا الواضرررحة المف.رر ة ال رريم ة عررن هررذي الجريمررة"  وأكرررد أن 
"الذ  يبحمل مسر ولية هرذي الجريمرة واضر ، فكرل ا عبرافريا والبفي.ريل يبرين أن مرن أعزرى اموامرر 

بأنررره "ضرررربة موجعرررة م لمرررة بررريلمعنيين اممنررري  ءا بيررريل فبيررري و.ررر  هنيرررةو  هرررو العررردو ال.رررييوني" 
وا سررربرابيجي"  وأضررري : "منرررذ ال حمرررة امولرررى ل جريمرررة، كرررين العمرررل والبحرررر  لك رررفيي ع رررى قيعررردن 

أن "هرررذا ا سررربنفير ال ررريمل لةجيرررمن اممنيرررة منرررذ  للرررىاسررربرابيجية وعميبرررة وواسرررعة ومنب ررررن"  وأ رررير 
ة ا  بييل في كل السيحيا، برا  وبحرا  وع ى المعيبر وفي مسررح الجريمرة، أدى ال حمة امولى لجريم

 الو.ول للى هذي ال حمة"  للى
و رردد ع ررى أنرره   يبرريلر لذا كرررر و.رر  مرري جرررى بأنرره "لنجرريم اسرربرابيجي"  وقرريل لن "العرريل  سرريفيجأ 

وبرررداعييا هرررذا العمرررل بحجررر  العمرررل الجبرررير والمسررريحة الواسرررعة البررري عم رررا فييررري امجيرررمن اممنيرررة، 
وأضررري : "نبيجرررة هرررذا العمرررل الجبرررير المضرررني والمينررري والعمررري   بيلضرررربيا المببيليرررة ليرررذا المحبرررل" 

والعميررق، والمبعبحررر عررن بررراك  البجربررة وقرردرن امجيررمن اممنيررة، برر  بوجيرره ضررربة أقرروى وأوسررع وأعمررق 
 مجيمن اممن ال.ييونية" 

 أن قيبرل در ف سرزينية، مرن  رمن، أنيري ع مرا مرن م.ري12/5/2017الشرق األوسط، لندن، وأضريفا 
"كرررين عن.ررررا ني رررزي فررري البسررري  و رررير  فررري قبرررل عررردد مرررن عني.رررر فرررب  أثنررريء  ال رررييد مررريمن فبيررريء

 مب ددن"  ا قببيل الدال ي، وقبل رجل مسيحي، لكنه انب ا ع ى البسي  وانض  للى جميعيا
يبرل الفبيريء، ل  أن م.ريدر أكردا لرر"ال رق وكينا حمي  قد أع نا قبل أقرل مرن  رير عرن اعببريل ق

يجرر  البحبيرق معره لمعرفرة البفي.ريل، وأن هنيرة  اموسز" أن البيبل اعببرل منرذ عردن أيري  فبرز، وكرين
وقيررريداا حمررري   ررريهدوا عم يرررة بمثيرررل قررري  بيررري البيبرررل فررري مررررةا السرررييراا البررري نفرررذا فيررره عم يرررة 

عمن البيبل جيء مهدا  أمنية، أبرمهي زمأنة البيبل حمي  السيبق عن ل  ا  بييل  ويعببد أن لعمن
 الحبيبي لجع ه يبحر  بحرية أكبر بيد  اعببيله، وهو مي أنج  اللزة البي أدا للى اعببيله 

 
 روسي في موسكو-إسرائيلي-عباس يرحب بمقترح بوتين بعقد لقاء فلسطيني .2

سري فمديميرر بروبين، حرول عبرد لبريء أكد الرئي  الف سزيني محمود عبري  برحيبره بمببررح نميرري الرو 
وقيل عبي ، عبا  وف سزين في موسكو، مبديي  اسبعدادي ليذا في أ  وقا  "لسرائيل"ثمثي بم يركة 

مبيحثيبرره مررع برروبين فرري موسرركو، لن ف سررزين ببرري  عيليرري  جيررود روسرريي ع ررى .ررعيد مواجيررة انرهرريا 
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ة الررئي  اممريكري دونيلرد برامرا بإيجريد حرل ، مرحبري  بر برةومسيهمبيي في البسوية الس مية فري سروري
نرررره أز ررررع برررروبين ع ررررى ل، 11/5/2017 اللمرررري  يررررو  ،عبرررري وقرررريل  انسرررررائي ي  –ل نررررمال الف سررررزيني 

 رضام، بحرق الف سرزيني  رعاالالبزوراا في ف سرزين فري مرل اسربمرار ا حربمل انسررائي ي بحرق 
ول اسبمرار اعببيل ة   امسررى الف سرزينيين اا، وكذل  حعمر ، وكذل  سييسة بنيء المسبالف سزينية

 في السجون انسرائي ية 
 11/5/2017 ،وكالة "سبوتنيك" الروسية

 
 ءلكشف خيوط جريمة اغتيال فقها : عملنا بكل قوة وتحد   " في غزة"الداخلية" .3

 يقريل المبحردب بيسر  ومارن الدال يرة واممرن الروزن : رمن، من 11/5/2017 ،فلسطين أون الينن را 
 ومرن سريعدي  ءليريد البرم  لن امجيرمن اممنيرة بو.ر ا لمنفرذ ا بيريل ال رييد مريمن فبيري في قزريل  رمن
، أن امجيررمن اممنيررة عم ررا ع ررى مرردار 11/5/2017 فرري ب.ررري  .ررحفي، اللمرري  ،وأضرري  البررم 

   ءسبعة وأربعين يومي  بكل قون وبحٍد لك   ليوز جريمة ا بييل ال ييد فبيي
ال ررواء المببيعررد ، أن محمررود هنيررة، نبررم  عررن مراسرر ه 11/5/2017، ســالة، فلســطينالر وأضرري  موقررع 

م.رربيح .رربر م سرر  جيرريم اممررن الوقرريئي وأحررد أهرر  م سسرري امجيررمن اممنيررة الف سررزينية، أكرردح أن 
 نوعي مي  يحسا لحمي   لنجيم، ءفي  من الببض ع ى قب ة ال ييد فبيي اممنلبيء أجيمن ل
 

 دفع رواتب موظفينا المقطوعة رواتبهم في غزةدحالن: لن نتردد ب .4
أبرردى البيرريد  المف.ررول مررن حركررة فررب  محمررد دحررمن، اسرربعدادي لرردفع روابررا لمررومفي السرر زة :  ررمن

وقريل دحرمن فري ب ريردن لره عبرر .رفحبه ال ل.رية برر"الفيسبو ":  المبزوعة روابربي  فري قزريل  رمن 
ابربي  نبيجرة البرراراا اليوجريء و يرر المسرئولة البري "لن نبردد في دفع روابا مومفيني الذين قزعرا رو 

 زيلمي حذرا منيي" 
 11/5/2017، فلسطين، الرسالة نت

 
 غزة: اإلعدام لتاجرْي مخدرات وخطة لـ"الردع العام" .5

حكمررا "المحكمررة العسرركرية الدائمررة" فرري قزرريل  ررمن بإعرردا  برريجر  ملرردراا، وبيلسررجن الم بررد  : ررمن
وقرريل رئري  هيئررة البضريء العسركر  فرري قزريل  ررمن   ررى مجموعرة ثيلثرة ع رى ةلررين، ومرردد مبفيوبرة ع

العبيد ني.ر س يمين لمل م بمر .حفي في مدينة  من أم  ب  لملره لبرم  كميرة مرن الملردراا 
بزا أليرا : "هذي امحكري  .ردرا .ربيح اليرو " اللمري ، موضرحي  أن "المحكمرة الدائمرة أ.ردرا  ضب
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   ج  بعررد ضررربز كميررة مررن الح ررري  معرره، ولديرره عرررود  رجررول بعرررد حكمرري  حضرروريي  بإعررردا  المرردان 
حب ( في البعيمل مع الملدراا مربين"، كمي قضا المحكمة "بإعدا  المدان ل  ق  حضروريي  بعردمي 

بز بكمية كبيرن من عبير البراميدول، ولديه عود مربين"   ضب
ل عرري  واحررد "بعررد لعررداد لزررة ووعررد سرر يمين ببحبيررق "الررردل العرري " فرري  ررأن ا بجررير بيلملرردراا لررم

مبكيم رررة بيلبعررريون برررين البضررريء العسررركر  والسررر زة الب رررريعية و ررررزة الملررردراا، ولرررن يكرررون .رررعبي  
 الح.ول ع ى المواد الملدرن، بل مسبحيم " 

فر   مكعا( من ملردر  1126ذل ، أب فا ال رزة نحو ن.  م يون حبة من عبير برميدول و للى
.حيفي  وقيل النيزق بيس  ال رزة في البزريل المبرد  أيمرن البزنيجري لن الح ي  لمل الم بمر ال

ومارن الدال ية "سبوا.ل ابليذ لجراءابيري المممرة لحمييرة المجبمرع مرن الملردراا"، و"لرن بسرم  لبجرير 
 الملدراا بي سبمرار في جرائمي  في حق المجبمع، ولن بألذني بي  رأفة"  

 12/5/2017 ،الحياة، لندن
 

 أسرى الحرية ثائرون في وجه الظلم والقهر وقساوة األسر والسجان :هللا الحمد .6
فرريد  أبررو سررعدى: اعببررر رئرري  الرررومراء الف سررزيني رامرري الحمررد هللا أن أسرررى الحريررة فررري  –را  هللا 

سرريمي المضررربين عررن الزعرري ، لنمرري هرر  ثرريئرون فرري وجرره   سررجون ومعررببما ا حرربمل انسرررائي ي، 
سيون امسر والسرجين، وي.ررون ع رى نيرل حبروقي  العيدلرة، وموا.ر ة لضرراا الحريرة الم   والبير وق

 والكرامة، لفض  مميرسيا لسرائيل الملنسينية ونميميي البضيئي والبينوني  ير العيدل 
 12/5/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 إغالق مراكز االقتراع المسبق لقوى األمن .7

المركميررة انبيرريء عم يررة ا قبرررال المسرربق لبرروى اممررن لمنبليبرريا أع نررا لجنررة ا نبليبرريا  :وفرري وكيلررة
، وا  ررمق مراكررم ا قبرررال المسرربق فرري بمرري  السرريعة السرريبعة مررن مسرريء اليررو  اللمرري ، 2017المح يررة 

وب  رررا نسررربة المببررررعين فررري كيفرررة مراكرررم ا قبررررال المسررربق  والبررري افببحرررا السررريعة السررريبعة .ررربيحي 
 برال في سجل النيلبين لمقبرال المسبق من أ.حيا حق ا ق 80.8%

 11/5/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 بفوزها في انتخابات جامعة بيرزيت  اإلسالميةيهنئ كتلة الوفاء  هنية .8
لسرميعيل هنيرة أن فروم الكب رة انسرممية بجيمعرة بيرميرا  ،أكد رئي  المكبا السييسي لحركة حمي 

 المبيومة الذ  بببنيي الحركة، والبفي  جميهير  حول م رول المبيومة لنمي هو مبييعة جديدن لليير
وهنررأ هنيررة لررمل ك مررة هيبفيررة فرري احبفرريل فرروم "كب ررة الوفرريء انسررممية" فرري انبليبرريا مج رر  زررما 

 جيمعة بيرميا في را  هللا اليو  اللمي  أبنيء الكب ة بفوم البي  والثوابا وليير المبيومة وال.مود 
 سلون منيج البمس  بثوابا المبيومة ولييرهي وأنا ب بفون حول هذي الراية اللضراء" وبيبع "بر 

و دد هنية ع ى أن هذي ا نبليبيا وم يركة أبنيء الكب ة انسممية فييي بيذا المل  وهرذي البرون لبردلل 
ا ع ى أن حمي  ببمسر  بي نبليبريا كليرير ديمبرازري ل برداول السر مي ع رى السر زة وبنريء م سسري

وأكررد أن كررل محرريو ا ا جبثرريب وانق.رريء   يمكررن ليرري أن بحبررق هرردفيي فرري  المجبمررع الف سررزيني 
 لق.يء حمي  البي بمثل عمبي مبجذرا في ضمير ال عا الف سزيني 

 11/5/2017، غزة، موقع حركة حماس
 

 أمريكية - إسرائيلية - يرفض تأكيد أو نفي التوجه لعقد قمة فلسطينيةالعالول  .9
كد نيئا رئي  حركة فب  محمود العيلول، أن ا ب.ي ا البي بجرييي دولة قزر مرع امزررا   من: أ

الملب فة ببع ق بأمور حييبية في قزيل  من، وأنيي ل  ببنيول حيليي قضييي سييسية أو م   الم.يلحة، 
-ائي يةلسررر -فرري الوقررا الررذ  رفررض فيرره نفرري أو بأكيررد امنبرريء عررن البوجرره لعبررد قمررة ثمثيررة ف سررزينية

 أمريكية لي.ة أنه ل  ي.در أ  لعمن لسرائي ي بيلموافبة 
وقرريل فرري ب.ررريحيا أدلررى بيرري ليذاعررة الف سررزينية الرسررمية، لن اب.رري ا دولررة قزررر الحيليررة مركررمن 
حرررول "اممرررور الحييبيرررة" لسررركين  ررررمن مثرررل الكيربررريء، وأنيررري "لرررر  ببنررريول قضرررييي سييسرررية أو موضررررول 

 ا ذابه أن حركة فب  سببيبع هذي ا ب.ي ا الم.يلحة"  وأكد في الوق
ويربكررم برردلل قزررر الجديررد، حسررا مرري ذكررر، ع ررى لرسرريل سررفيرهي محمررد العمرريد ، ل عمررل ع ررى حررل 

 اللمفيا، ووق  "انجراءاا الحيسمة" البي بوعد الرئي  محمود عبي  بيبليذهي ننييء ا نبسي  
لرررر برررر"ا نبمير وعرررد  البسررررل" فررري ل.ررردار وبررريلعودن للرررى ب.رررريحيا العررريلول فبرررد زيلرررا فررري م ررر  ة

وقرريل "اندارن  اممريكيررة( ببحرردب  امحكرري ، بمرري فرري ذلرر  ع ررى لدارن الرررئي  اممريكرري دونيلررد برامررا 
وأكرد نيئرا رئري  حركرة  عن نوايي ول  بزرح فكرن معينة أو م روعي معينري لبحرير  المسرير السييسري" 

للررى روسرريي، بررأبي ضررمن "برنرريمج حرررا    يبوقرر  مررن  فررب  أن ميرريرن الرررئي  محمررود عبرري  الحيليررة
 جينبه ل.نيعة ا.زفي  في العيل  م يد ل حق الف سزيني، ول ق أجواء م يدن ل بضية الف سزينية" 
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وأ ير أيضي للى أن لسريرن كب رة فرب  الزمبيرة فري انبليبريا مج ر  ز برة جيمعرة بيرر ميرا "  ي يرر 
 ثمينية مواقع ألرى"  يئي لي.ة وأنيي حببا فوما سيحبي في 

 12/5/2017القدس العربي، لندن، 
 

 ءاعتقال قاتل فقهامن قاسمة بعد تمكن األجهزة األمنية  قوية نيت بضربةم   حماس: "إسرائيل" .10
 ال ررييد مرريمن  رركرا حركررة حمرري  بعررد الك رر  مررن للبرريء البرربض ع ررى قرريب ي: محمررد  رريهين -  ررمن

قزريل لبعريوني  مرع امجيرمن اممنيرة وبحم ير  الم ريق  فبييء، أبنيء ال عا الف سزيني، ول.و.ي  في
وقيلررا حركررة حمري  ان امجيررمن اممنيررة  انجرراءاا اممنيررة والميدانيررة ل ممحبرة والك رر  عررن البب رة 

وأكرد المبحردب بيسرميي عبرد ال زير   في قزيل  رمن رسرما م ريدا  مميرما  مرن الثبريا والعمرل الروزني 
أمن ا حبمل "انسرائي ي" منيا اليو  بضربة قوية قيسرمة، بعرد بمكرن  البينول ل رسيلة نا، بأن أجيمن

 امجيمن اممنية من للبيء الببض ع ى الذ  نفذ ا بييل ال ييد فبيي ومسيعدوي 
وأوضرر  البررينول بررأن امجيررمن اممنيررة وأبنرريء ال ررعا الف سررزيني ببزرريل  ررمن رسررموا م رريدا  مميررم ا مررن 

 أني  لير سند وعون ل مبيومة المس حة  الثبيا والعمل الوزني، وأكدوا
 11/5/2017، فلسطين، الرسالة نت

 
 دليل على صالبة األمن بغزة ء"الجهاد اإلسالمي": اعتقال قاتل فقها .11

بيركا حركة الجييد انسممي اننجيم الكبير الذ  سج به امجيمن اممنية في : محمد  يهين -  من
عرررن بمكنيررري مرررن البررربض ع رررى البيبرررل المبي رررر الرررذ  قررري  قزررريل  رررمن، بعرررد أن أع نرررا يرررو  اللمررري ، 

  بي بييل ال ييد ميمن فبييء ومن سيعدي 

وقيلا "لن بمكن امجيمن اممنية من للبيء الببض ع ى المجر  الذ  نفرذ عم يرة ا بيريل الفبيريء، دليرل 
لم.يي في العمل الوزني" دب بيسر  وأكد داود  ييا المبحر واض  ع ى قون و.مبة هذي امجيمن وا 

الحركررة ل رسرريلة نررا، بررأن مرري قيمررا برره امجيررمن اممنيررة مررن ك رر  ممبسرريا ا بيرريل فبيرري بفبرررن ممنيررة 
ق.يرن دليل ع ى فيع يبيي وحيوبيي، ور   الح.ير المفروض ع ييي وانمكينيريا الب ي رة ل  أنيري ببرو  

ة أبنيء ال عا الف سرزيني وو.   ييا مي حبببه امجيمن اممنية بيننجيم المي  لحميي بعمل كبير 
 وحميية مير المبيومة في قزيل  من 

 11/5/2017، فلسطين، الرسالة نت
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 كشف عن مالبسات اغتيال الشهيد فقهاءفي ال بغزة إنجاز األجهزة األمنية" تبارك الديمقراطية" .12
امجيررمن برير  زرمل أبررو مريفرة عضررو المكبرا السييسرري ل جبيرة الديمبرازيرة اننجرريم الرذ  قيمررا بره 

  اممنية في ك   عن ممبسيا ا بييل ال ييد ميمن فبييء 

وقيل أبو مريفة ل رسيلة نا:" "لن الك   عرن أدواا ا حربمل بفبررن ممنيرة ق.ريرن، يسرجل بينيجريا 
  للى الكل الف سزيني في قزيل  من  ربكيمه  ب.ورن موحدن لحميية مسيندن المبيومة" 

ممنية اليو  برسل رسيلة ل عممء المبعيونين مرع ا حربمل، برأنك  لسرب  وأضي  أبو مريفة " امجيمن ا
 بمنأى عن الممحبة والمبيبعة، وسبدفعون ثمن الجرائ  البي اقبرفبموهي بحق أبنيء ال عا الف سزيني" 

 11/5/2017، فلسطين، الرسالة نت

 

 
 غزةبلألجهزة األمنية  إنجازا  الكشف عن اغتيال فقهاء بفترة زمنية قصيرة يسجل "األحرار":  .13

اثني ليلد أبو همل رئي  حركرة امحررار الف سرزينية ع رى الجيرود البري برذلبيي : محمد  يهين -  من
وبرين  امجيمن اممنية في قزيل  رمن فري سربيل الك ر  عرن العمرمء الرذين ا بريلوا ال رييد مريمن فبيري 

بيررري اممنيرررة يعبررر عرررن دورهررري الررروزني أبررو هرررمل ل رسررريلة نررا برررأن مررري قيمرررا برره ومارن الدال يرررة وأجيم 
 والفعيل في حميية أبنيء ال عا الف سزيني وحميية مير المبيومة من ا حبمل "انسرائي ي" وأعواني  
وأ ررير أبررو هررمل بررأن الك رر  عررن ا بيرريل فبيرريء واعببرريل المنفررذين بفبرررن ممنيررة ق.رريرن يسررجل انجرريما  

لرادن المبيومة في مواجية ا حبمل وكل من يبررب   لةجيمن اممنية في قزيل  من، ويعك  مسبوى
 بأبنيء ال عا الف سزيني 

 11/5/2017، فلسطين، الرسالة نت
 

 إغالق منظمة التعاون اإلسالمي مكتبها في غزةحماس تستنكر  .14
حمي  ل مق منممة البعيون انسممي مكببيي في  رمن وحرمرين ة   امسرر الفبيررن  حركةاسبنكرا 
وبي  بسبا الحروا ع ى  من من اللدميا والمسريعداا اننسرينية البري كرين ي رر  ع رى والمدمرن بي

بنفيذهي، حيب كين المأمول أن بوسع هذي المنممة من نزيق عم يي وبميد من لدميبيي   أن بضي  
بمنممررة البعرريون ، امسرربيذ فرروم  برهررو الحركررة النرريزق بيسرر    وأهرريا أممررة جديرردن للررى أممرريا البزرريل

مي ممث ة بأمينيي العي  معيلي الدكبور يوس  بن أحمرد العثيمرين بريلنمر مجرددا  فري هرذا البررار انسم
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وعررد  ا سرربجيبة ل ضرر وز مررن أ  جيررة بيررد  للررى ب ررديد ح.ررير  ررمن وبفرريق  معينررين أه يرري وضرررورن 
 ا سبمرار في البيي  بواجبيي املمقي والبيمي واننسيني بجيي  من المحي.رن 

 11/5/2017، غزة، ماسموقع حركة ح
 

 مركزية فتح تتراجع عن قرار إلزام أسرى الحركة باإلضراب .15
براجعا حركة "فب " اليو  اللمري ، عرن قرارهري، للرما  أسررى الحركرة فري جميرع : نيئ ة ل يل -را  هللا 

 المعببما انسرائي ية بيلدلول في انضراا المفبوح عن الزعي ، حيب بسببا ك مة "للمامية" و"بحا
زيئ ة المس ولية"، بنبي  حريد دالرل ال جنرة المركميرة لحركرة "فرب " البري اجبمعرا برئيسرة نيئرا رئري  

 سيعيا  3الحركة محمود العيلول، واسبمر ا جبميل لمدن 
وع رر  "العربرري الجديررد" أن "النبرري  الحرريد الررذ  دار بررين أعضرريء المركميررة، يعررود ل.رريي ة دعررون أسرررى 

لمفبوح عن الزعري "  وكرين رئري  نريد  امسرير قردورن فرير  قرد أع رن فري  فب ( لمنضمي  ليضراا ا
م بمر .حيفي عبدي مير اليو  اللمي ، أن "ال جنة المركمية قررا انيعيم لكيفة أسرى الحركة في 

ة   أسرير، بي نضرمي  للرى لضرراا  الحريرة والكرامرة(  3سجون ا حبمل انسرائي ي، وعردده  نحرو 
يومري ، وفري مبردمبي  البيريد  فري الحركرة  25المس ولية، الذ  يلوضه امسررى منرذ  فورا  وبحا زيئ ة

 امسير مروان البر وثي" 
و.رح فير : "اسببب ا قرارا  من ال جنة المركمية لحركرة فرب  ممث رة بمفوضرية البعبئرة والبنمري  جمريل 

حررريق بينضرررراا المحيسرررن يرررن  ع رررى أنررره ينب ررري ع رررى كرررل كررروادر حركرررة فرررب  دالرررل السرررجون بي لب
 امزفيل"  -لحسمه، ع ى أن يسبثنى من انضراا امسيراا والمرضى وام بيل 

وعبا هذا انعمن من لمل قدورن فير ، نفا مفوضية البعبئة والبنمي  في حركة فب ، مي جيء في 
بيرين ال جنررة انعمميرة ليضررراا وب.ررريحيا فرير ، وبرر  سررحا بيرين ال جنررة الررذ  يردعو أسرررى فررب  

يضررراا ب رركل للمامرري وبحررا زيئ ررة المسرر ولية مررن ع ررى .ررفحة وكيلررة امنبرريء الرسررمية "وفرري" بعررد ل
 دقيئق من ن ري 

وكررين نرر ب البيررين كيلبرريلي: "أفرريدا ال جنررة انعمميررة نضررراا الحريررة والكرامررة والمنبثبررة عررن هيئررة 
لحركررة فررب  ومررن لررمل   رر ون امسرررى والمحررررين ونرريد  امسررير الف سررزيني، بررأن الح جنررة المركميررة

مفوضرررية البعبئرررة والبنمرررري  أع نرررا، اليررررو  اللمررري ، عرررن قرارهرررري بإ.ررردار بع يميبيرررري لكيفحرررة أعضرررريئيي 
وكوادرهي في سجون ا حبمل بي نضمي  ليضراا المفبوح عن الزعي  فورا  وبحا زيئ رة المسر ولية، 

 يل" ويسبثنى من هذا البرار امسرى المرضى وامسيراا وامسرى ام ب
 11/5/2017العربي الجديد، لندن، 
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 "الحرية والكرامة"ثوري فتح يشيد بصمود األسرى ويثمن انضمام قيادات فصائل إلضراب  .16

دعرري المج رر  الثررور  لحركررة فررب ، يررو  اللمرري ، الف.رريئل الوزنيررة وانسررممية لمنلررراز فرري  :را  هللا
بيرررين .رررحفي انضرررمي  قيررريداا بعرررض  وثمرررن فررري معركررره لضرررراا امسررررى الحريرررة والكرامرررة الوزنيرررة 

 الف.يئل ليضراا، م يدا في الوقا ذابه بيلحيلة الجميهيرية المسيندن ليضراا  عبيي  ورسميي 
والرردع  لةسرررى البواسررل عبررر ب.ررعيد المبيومررة ال ررعبية فرري منرريزق  انسررنيدودعرري للررى بوسرريع دائرررن 

الرردولي ببحمررل مسرر ولييبه البينونيررة  رامحمرركمرري زيلررا ال.رر يا  البمرري  مررع ا حرربمل ومسرربعمرابه 
وأكرررد المج ررر  الثرررور  ع رررى قيررريدن حركرررة فرررب  ليضرررراا  واننسرررينية لماء امسررررى ومزررريلبي  العيدلرررة 

وثمرن المج ر  دور البيريدن  وقييدبه ودورهي المركم  في دعمه ع ى المسبوييا الوزنية والدولية كيفرة 
وب بيرة مزيلرا امسررى امبزريل، مزيلبري الكرل الروزني  السييسية وجيودهي واب.ي بيي المكثفة ننجيح

 ببحمل مس ولييبه 
 11/5/2017، لندن، الحياة الجديدة

 
 في مدينة صور حركة أمل تلتقيحماس  .17

مار مسرر ول حركرة حمرري  فري لبنررين أحمرد عبررد اليريد  مبررر قيريدن حركررة أمرل فرري لق ري  جبررل : بيرروا
ة فري لبنرين جيريد زره والمسر ول السييسري فري .رور عيمل في مدينة .ور يرافبه عضو قيريدن الحركر

 عبد المجيد عوض 
وكرررين فررري اسرررربببيلي  مسررر ول حركررررة أمرررل فرررري لق ررري  جبرررل عيمررررل ع ررري لسررررميعيل ومسررر ول انعررررم  

 والعمقيا الف سزينية .در داود وعضو قييدن لق ي  جبل عيمل ربيع قبيسى 
نبيرررره بررررر  ورعييبرررره الدائمررررة ل وضررررع ولررررمل ال برررريء أثنررررى عبررررد اليرررريد  ع ررررى دور وب.ررررميا الرررررئي  

الف سزيني في لبنين، "وهو الحري  ع ى الوحدن الف سزينية"، وكذل  كل املون في حركة أمل، وأكد 
ع ى البعيون الدائ  لمي فيه الم. حة الم بركة والحفيم ع ى العمقيا المميمن بين المليميا والجوار 

 ولي.ة في منزبة .ور 
 لوفد، م كدا  ع ى الثوابب بيلنسبة ل بضية الف سزينية وبدوري رحا لسميعيل بي

 12/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 السفارة األمريكية إلى القدس نقلعلى  ض مجددا  ر   نتنياهو يح .18
بنييمين نبنييهو اللمي  أن مكين "سفيرن  انسرائي يع ن رئي  الومراء أ  :أ   ا - البد  المحب ة

هو في البد ، وذل  قبل أيي  ق ي ة من مييرن الرئي  اممريكي دونيلد براما الو ييا المبحدن 
ل  عا  امبديةحمبه اليميني ال يكود "البد  هي العي.مة  أعضيءوقيل نبنييهو أمي   نسرائيل 

سفيرن  امولىبنببل كل السفيراا، وفي الدرجة  أن"سيكون جيدا  وأضي  الييود  ولدولة لسرائيل" 
 ن هذا مكينيي الزبيعي" المبحدن، للى البد ، مالو ييا 

 12/5/2017القدس العربي، لندن، 
 

 "إسرائيل"نتنياهو متخوف من إصرار ترامب على فرض سالم مع الفلسطينيين على  .19
وديع عواودن: نب ا م.يدر لعممية في لسرائيل عن عدد من كبير الومراء البول لن  -الني.رن 

ييهو مبلو  من ان.رار الذ  يبديه الرئي  اممريكي دونيلد براما رئي  حكومبيي بنييمين نبن
ف سزيني وبعيم ه مع الموضول ك.فبة ينب ي لنجيمهي بأ   –ل بو.ل للى ابفيق سم  لسرائي ي 

ثمن  ونب ا .حيفة "يديعوا أحرونوا" عني  البول لن الب ق امكبر لدى نبنييهو مردي عد  امبمكه 
كين يمب كيي في عيد الرئي  اممريكي السيبق، بيرا  أوبيمي  وببول لنه في حينه لب   "الكواب " البي 

الديمبرازي، لكن الكون ر  اليو  جميور  مثل  أوبيميكين نبنييهو يسبلد  الكون ر  الجميور  ضد 
الرئي   ولذل  قرر نبنييهو أن ينيور مي بين الببول بمي يز به براما وبين مي بوفري ألزيء الرئي  

 محمود عبي   أبو ميمن( ورفضه لعدد من الز بيا 
ل  أن ديوان نبنييهو نفى هذا ا نزبيل وقيل لر"يديعوا احرونوا" لن نبنييهو  ير ق ق ببيبي، منوهي 
للى أن الرئي  براما يريد بحري  المسيرن ولكنه   ينو  مميرسة الض وز ع ى لسرائيل  وبيبع "لبد 

ه أيضي مبعوثه للى ال رق اموسز،  يسون  رينبما  بل لني  في .رح  ل.يي بذل  وهذا مي فع 
 محيز نبنييهو يبوقعون أن يع ن براما اعبرافه بيلبد  كعي.مة نسرائيل" 

 12/5/2017القدس العربي، لندن، 
 

 : إيران تزيد نشاطها في الجوالنكاتس .20
ون اممنية والسييسية أكد ومير ا سبلبيراا انسرائي ي، عضو المج   الومار  الم. ر ل    

يسرائيل كيب ، أن ليران بعمم من وجودهي ون يزيي بيلبرا من الحدود في الجو ن،  فبي  للى أنحه 
بحب وامميركيين س حة مزيلا لسرائي ية ببع ق بلزوز حمراء بجيي السيحة السورية، وع ى رأسيي منع 

وقيل كيب  في حديب لموقع "وا "   ةسوريالبوا.ل الج رافي البر  بين زيران ولبنين، عبر العراق و 
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العبر ، لنه حمل رسيئل في لمل مييربه امليرن لوا نزن بب ل  في ثمب نبيز: البحذير من 
بمركم ليران في جنوا سوريي؛ البحذير من ل ق بوا.ل ج رافي من ليران عبر العراق وسوريي للى 

 وب ديدهي ع ى زيران وحما هللا  لبنين؛ وضرورن أن ببيدر وا نزن للى بفعيل العبوبيا
 12/5/2017، األخبار، بيروت

 
 لرئيس هيئة أركان جيش االحتالل نائبا  تعيين كوخافي  .21

ذكرا م.يدر عبرية أن ومير الحرا انسرائي ي أفي دور ليبرمين وافق ع ى بعيين ة: البد  المحب 
بينا البنين العبرية الثينية أن و  الجنرال أفي  كوليفي نيئبي لرئي  هيئة امركين  يد  ليمنكوا 

ليبرمين وافق ع ى بو.ية ليمنكوا ببعيين الجنرال أفي  كوليفي نيئبي  له، وسيبولى مييمه لمل 
 أسبول 

و  ل كوليفي عدن مني.ا في جي  ا حبمل، حيب بولى قييدن كبيبة المم يين، وقييدن فرقة  من 
 ي لمسبلبيراا العسكرية ورئيسي لكبيبة العم ييا في هيئة امركين ورئيس

 11/5/2017، فلسطين أون الين
 

 إصابة جندي إسرائيلي برصاصة طائشة في الضفة .22
أ.يا ال ي ة الميضي جند  لسرائي ي بجروح مبوسزة جراء ر.ي.ة زيئ ة  :برجمة -را  هللا

 أ.يببه دالل قيعدن عسكرية بيلضفة ال ربية 
ند  "أ.يا بز بة زيئ ة من سمحه أثنيء  رحه وحسا موقع البنين العبرية السيبعة، فإن الج

لجند  ةلر بعض البفي.يل حول بندقيبه اللي.ة" وانه نبل للى مسب فى ب نسون في ببيح بكفي 
 لب بي العمج 

 12/5/2017القدس، القدس، 
 

 في القدس لف وحدة استيطانيةأ 28"إسرائيلي" لبناء  مخطط: أحرونوتيديعوت  .23
فة "يديعوا أحرونوا" العبرية في عددهي ال.يدر يو  اللمي ، عن ك فا .حي: ببرا –السبيل 

 أل  وحدن اسبيزينية جديدن في مدينة البد  المحب ة لمل العبد البيد   28لزز "لسرائي ية" لبنيء 
أل  وحدن سكنية في أراضي الضفة  15وقيلا ال.حيفة "لن هذا ا بفيق الذ  ي بمل ع ى بنيء 

  أبيادونيلد برما لمل مييربه المربببة للى بل  امميركيالرئي   ال ربية سيب  عرضه أمي 
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و.ي ا ومارن انسكين وب دية البد  البيبعبين لمحبمل ابفيقي يعد امكبر من نوعه لبنيء أكثر من 
أل  وحدن سكنية في البد  لمل العبد البيد ، وسيعرض رئي  حكومة ا حبمل نبنييهو  28

  أيي ل مييربه المربببة بعد ع رن ا بفيق أمي  برما لم
 11/5/2017، السبيل، عم ان

 
 سترثه بعد عقد "ثنائية القومية"ودولة  جثة سياسية في ثالجة الموتى الدولتين إيالن بابيه: حل   .24

وديع عواودن: أكد الم رخ الييود  المعيد  ل .ييونية بروفسور ليمن بيبيه أن حل  –الني.رن 
رال بل يكرسه وأنه موجود بثمجة الموبى في انبمير دفنه، وسيرثه بعد ع ر الدولبين   يسو  ال.

 سنواا حل الدولة ثنيئية البومية 
بيبيه، الذ   ير  في ندون بعنوان "لسرائيل بين مليزر امبربيييد وفر  حل ال.رال"  يدبيي مدينة 

ل بل بكرسه منه يبي  دولة الني.رن، دلل ع ى ر يبه هذي بيلبول لن بسوية الدولبين   بحل ال.را 
منيي  وي دد ع ى أن حل الدولبين يل و  %20من ف سزين ودولة ف سزينية ع ى  %80ل ييود ع ى 

من الحد امدنى ل عدالة وهو وليد البمل موامين البوى  وقيل لنه لن يبملض عنه سوى بونديسبيا 
  معيمل(   دولة ف سزينية سييدية  

مم  هذا الحل بين بسيبي لفني و.يئا عريبيا أو بين الرئي  محمود وبيبع "رأيني كي  ببدو م
عبي  واييود أولمرا  نع  سنسمع الن يد الوزني الف سزيني وسبرفع الراية الف سزينية وربمي يكون 
هني  ب فميون ف سزيني لكن كل ذل  سيببى بحا رحمة لسرائيل وموافببيي  واللزير هني أن العيل  

الل ل ولن يبوى الف سزينيون  حبي ع ى فب  الم فيا من جديد  وبسيءل هل  سيعبر  ويبر بيذا
 1947سيببل ال عا الف سزيني مثل هذا الحل ع ى أرض الواقع، م ددا ع ى أن قرار الببسي  عي  

 أفضى للى النكبة محذرا من أن حل الدولبين سيفضي لنكبة جديدن 
ي  هو الحديب عن ب يير النمي    عن السم ،  فبي واعببر أن المز وا من الف سزينيين وكل ح فيئ

 للى أن هذا لي  مجل الف سزينيين فحسا لنمي من أجل الييود أيضي  
 12/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 يمينيون أكثر ومتفائلون أقل اليهودالشبان مركز ماكرو:  .25

السييسي بيلبعيون مع  ببين من بحب واسع النزيق أجراي مركم ميكرو لمقب.يد: بمل ضيهر
.ندوق فريدري  أفرا، أن ال بين العرا في لسرائيل مبفيئ ون أكثر من ال بين الييود، لكن نسبة 
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ال بين الييود الذين يعرفون أنفسي  بأني  يمينيون اربفع ب كل كبير عن أبحيب م يبية أجريا في 
 الميضي، كمي أني  أ.بحوا أكثر بديني 

، ويبزرق للى أبنيء ال بيبة في 1998لبحب مرن كل سا سنواا منذ العي  ويجر  مركم ميكرو هذا ا
 عيمي  24 – 21عيمي وال بين في سن  18 – 15سن 

من ال بين الييود في لسرائيل يعرحفون أنفسي  بأني  يمينيون، بينمي  %67ووفبي ليذا البحب، فإن 
 %9أنفسي  كع مينيين و وفيمي عبر قرابة ن.  ال بين فبز يعرفون أنفسي  يسيريون  16%

، فإن نسبة الذين يعرفون أنفسي  كع مينيين وفق البحب 1998كحريدي ، في البحب الذ  أجر  عي  
  %15بينمي اربفعا نسبة الذين يعرفون أنفسي  كحريدي  للى  %40الحيلي براجعا للى 

مني  لني   %56 كذل  ببين من البحب الحيلي براجع حيلة البفي ل بين ال بين الييود، لذ قيل
في البحب الذ  أجر   %85مبفيئ ون حييل بحبيق بز عيبي  في لسرائيل، بينمي كينا هذي النسبة 

  2010عي  
لني  مببنعون  %74ووفبي ليذا البحب فإن بفي ل ال بين العرا في لسرائيل بحيل أفضل، لذ قيل 

ن الييود أن الم ك ة امه  البي من ال بي %73.9واعببر  ببدربي  ع ى بحبيق بز عيبي  في البمد 
 يبعين ع ى الحكومة معيلجبيي هي  مء المعي ة 

مني  لني   %82وأكد البحب الحيلي مييدن البزر  نحو اليمين بين ال بين الييود، الذين قيل 
يفض ون ا حبييجيا اممنية في حيل ا.زدما مع مبيدئ الديمبرازية  كمي اعببر أ  بيبي  أن 

ر هو بين الييود والعرا، بينمي ال رخ الزيئفي بين الييود حل بيلمرببة امليرن  وعبر ال.رال املز
أبنيء ال بيبة وال بين الييود عن فبدان ثببي  بعدد من م سسيا الدولة الييمة، وبينيي جييم البضيء 

زرأ وال رزة والكنيسا والجي   ور   أن الجي  حل بيلمرببة امولى من ثبة الجميور، ل  أنه 
فبز من ال بين الييود يعبرون عن  %40، وفي البحب الحيلي 2010براجعي ع ى مكينبه منذ العي  

 ثببي  المز بة بيلجي  انسرائي ي    
 11/4/2017، 48عرب 

 
 ض على المناهج الفلسطينيةباحث إسرائيلي يحر    .26

ينيون ر ببي  بيلسم ، فإن قيل الكيبا انسرائي ي  معون كوهين لنه في الوقا الذ  يع ن فيه الف سز
فح  كببي  المدرسية يك   العك ، منيي بمب ئ بمفرداا "الجييد"، وبعببر لسرائيل دولة نيمية 

 وب ك  "بحق وجودهي" أسيسي 
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ونبل الكيبا في البنين السيبعة البيبعة ل مسبوزنين عن المركم انسرائي ي مبحيب سييسيا ال رق 
ي و يمم ل كبا المدرسية الف سزينية ل بعر  عن قرا عمي يبع مه اموسز أنه أجرى بح يم دقيب

 الزما الف سزينيون 
ومع  البيحب انسرائي ي في المركم دافيد بيدين، الذ  أ ر  ع ى بح يل ثمثمئة كبيا مبرر في 

ضد مدار  الس زة الف سزينية ومدار  وكيلة امونروا البيبعة لةم  المبحدن، أنيي بمب ئ بيلبحريض 
 لسرائيل 

 11/5/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 مواجهات بالضفة في يوم الغضب تضامنا  مع إضراب األسرى .27
": اندلعا مواجييا بين  بين وجنود من جي  ا حبمل انسرائي ي في انلكبرونية"اميي   -را  هللا 

 للمي  مدينة را  هللا بيلضفة ال ربية، بضيمي مع امسرى المضربين عن الزعي ، ا
ووقعا ا  ببيكيا عند حيجم بيا ليل  رق مدينة را  هللا، بعد سيعيا من دعون ال جنة الوزنية 
نسنيد امسرى المضربين عن الزعي  للى "يو   ضا" في مدن الضفة ال ربية كيفة، بضيمني مع 

ي يميد عن امسرى المضربين عن الزعي  ل يو  الليم  والع رين ع ى البوالي، مي أدى للى وقول م
 ع رن ل.يبيا 

وأفيدا وكيلة امنبيء الف سزينية  وفي(، بم يركة ع راا الموازنين في مسيرن بضيمنية مع امسرى، 
 انز با من أمي  ليمة ا عب.ي  وسز مدينة نيب   بيبجيي حيجم حوارن جنوا المدينة 

 12/5/2017، رام هللا، األيام
 

 لبرغوثي في عزلهتزور المناضل مروان ا" الصليب األحمر" .28
قيلا المحيمية فدوى البر وثي، موجة عضو ال جنة المركمية لحركة فب ، قيئد لضراا : وفي -را  هللا

و  اللمي ، لن وفدا من ال جنة الدولية ل . يا يالحرية والكرامة النيئا مروان البر وثي مسيء 
  اللمي  امحمر مار موجيي في عمله بسجن الج مة يو 

وثي في ب.ري  ليي: اليو  بمكن ال. يا امحمر من مييرن موجي "أبو البسي "، وذل  وأضيفا البر 
يومي من انضراا، وبيذا يكون ال. يا أول جية اسبزيعا أن بموري لمل فبرن انضراا  25بعد 

 بعد منع المحيمين من بنمي  أ  مييرن له 
ه ولكن ال. يا امحمر اكبفى بجم ة وأردفا البر وثي: بمنيا لو كين لد  أية ألبير مزمئنك  ع ي

لى امو د"، دون أ  ك مة  واحدن فبز وهي "لنني مرني موج  في عمل الج مة وهو يرسل سممه ل  وا 
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ألرى ر   محيو بي معرفة أ  لبر يبع ق بأوضيعه أو .حبه أو ومنه، أو لذا مي يبوى ع ى 
 الحركة، ولكن دون جدوى 

 11/5/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 راجلة من الوصول إلى القدس مسيرةاالحتالل يمنع  .29
مسيرن راج ة انز با  اللمي منعا قواا ا حبمل انسرائي ي مسيء : محمد أبو الفيما -البد  

امحد الميضي من مدينة حيفي بيلسيحل الف سزيني للى مدينة البد ، من الو.ول للى المسجد 
 للى مدني  في الدالل الف سزيني  امق.ى، وأجبروا ع ى العودن بحيف ة

ف سزينيي بمنعي  من دلول مدينة البد  بعد اعبراض مسيربي  "من حيفي للى البد "  35وفوجئ 
ومنعيي من لكميل مسيربيي للى البد ، وذل  عند اقبرابيي من حيجم "مكبي " الواقع ع ى حدود مدينة 

 البد  ال ميلية ال ربية 
ن الدالل الف سزيني كيل يخ رائد .مح الذ  أكد أن هذي المسيرن بجدد و ير  في المسيرن قييداا م

العيد مع البد  والمسجد امق.ى، لكنه ل  يكمل المسير للى النييية لبرار سيبق بمنعه من دلول 
 البد  

وقيل منم  المسيرن سندبيد زه ل جميرن نا لن قواا ا حبمل اعبرضا زريبي  عند و.ولي  للى 
البد ، وأ  با ال يرل وس مبي  قرارا بمنع مسيربي  بذريعة أنيي بنبمي للى حركة حدود مدينة 

 لرهيبية 
 11/5/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 إسنادا  لألسرى اإلضراب يعلنونقيادات الداخل  .30

ضمن ن يزيا لسنيد امسرى الف سزينيين المضربين عن الزعي ، أع ن عدد من : رامي حيدر
يومي ، كمي دعوا للى  25انضراا عن الزعي  بضيمني  مع امسرى المضربين منذ  البييداا في الدالل

 البواجد في ليمة البضيمن في الني.رن 
وأع ن انضراا من ليمة البضيمن مع امسرى البي أقيما في سيحة العين في الني.رن، والبي 

جمء من س س ة الن يزيا دعا للييي لجنة المبيبعة الع يي ولجنة الحرييا المنبثبة عنيي، وهي 
 الداعمة لةسرى 
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ويعببر لعمن انضراا الثيني من نوعه الذ  بدعو له لجنة المبيبعة الع يي منذ أن أع ن امسرى في 
يومي  في السجون انسرائي ية، وب  لعمن انضراا من  25السجون بدء لضراا الحرية والكرامة قبل 
 مسيء السيعة الع رن قبل المير حبى الثيمنة 

 11/5/201، 48عرب 
 

 حظرها من رغمبالاإلسالمية" في الداخل  الحركةتصعيد في مالحقة " .31
من قييديي  6ببدما النييبة العيمة انسرائي ية، يو  اللمي ، ب وائ  ابيي  ضد : حيفي رر نيي  ميداني

ن يزيبي ، حبى  وني زي "الحركة انسممية ال ميلية" سيببي  في الدالل الف سزيني، بمع  موا. بي 
بعد قيي  الم سسة انسرائي ية، قبل أقل من عيمين، بحمر الحركة البي كين يبودهي ال يخ رائد 

 .مح 
في المحكمة المركمية في البد   اللمي  وادحعا النييبة انسرائي ية، في الج سة البي عببدا يو 

ة انسممية" في نوفمبر/ب رين المحب ة، بيد  ببدي  لوائ  ا بيي ، أنه بيلر   من حمر "الحرك
، فإن كم من رئي  ب دية أ  الفح  السيبق، س يمين ا بيرية، م.زفى ا بيرية، 2015الثيني العي  

محمد حربي محيجنة، فوام ا بيرية، محمود جبيرين، موسى حمدان، "ينبمون للى حركة لرهيبية"، 
 وقدموا الدع  ل عديد من الم يريع 

وينفى المبيمون مي نبسا لليي  من ا نلراز في منممة لرهيبية  وأكد محيموه  أن الن يزيا البي 
فزير ال.يئ  في رمضين،  اببيموا ع ى ضوئيي، ببع ق بم يريع ليرية، مثل م رول امضيحي، وا 

عددهي  وبنيء مسيجد في الدالل الف سزيني، ودع  العيئما المحبيجة، و يرهي من الم يريع البي ب ر
 م روعي   30في  ئحة ا بيي  

ينبيي، قيلا "لجنة المبيبعة الع يي ل جميهير العربية في لسرائيل"، في بيين ليي، لن العب ية جومن 
 العن.رية المسيزرن ع ى سدن الحك  بيبا بعببر برمي  مسجد عمم  سييسيحي  

ف سزيني، البرار، معببرن لييي "ممحبة وأدانا لجنة المبيبعة الع يي ل جميهير العربية في الدالل ال
سييسية انببيمية، بندرج في لزير حمما البمع وا ضزييد السييسي، الذ  ب ر ذروبه قبل عي  

 ون.  العي ، بحمر ن يز الحركة انسممية  الجنيح ال ميلي(" 
المليبراا والببما المبيبعة بيينيي: "لن لوائ  ا بيي  هي  ييداا  ر  م.حيبيي، وادعيءاا 

والنييبة .يدرن عن رأ  الير  السييسي في م سسيا الحك ، لموا. ة ضرا كفيح ونضيل جميهيرني 
 العربية العيدل، ضد سييسيا البمييم العن.ر  والحرا وا حبمل" 

 11/5/2017العربي الجديد، لندن، 
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 عميد األسرى الفلسطينيين إلى المستشفى ينقلاالحتالل اإلسرائيلي  .32

قيلا ال جنة انعممية نضراا امسرى الف سزينيين، مسيء يو  اللمي ، في بيين .حيفي : را  هللا
لن س زيا ا حبمل انسرائي ي نب ا امسير الف سزيني كري  يون  للى عييدن سجن الرم ة بعد 

 ع ى البوالي  25بدهور حيلبه ال.حية نبيجة لضرابه عن الزعي  ل يو  
عيمي ، كين يببع في عمل "أي ون  35الذ  يببع في سجون ا حبمل منذ  وأضيفا ال جنة أن يون ،

 الرم ة" في محيولة من ا حبمل لنبل قيدن انضراا وكسري 
 11/5/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 " تكشف عن خطوات تصعيدية جديدةالكرامةلجنة "إضراب  .33

ة والكرامة والمنبثبة عن هيئة   ون أع نا الح جنة الوزنية نسنيد لضراا الحري: الضفة ال ربية
امسرى والمحررين ونيد  امسير الف سزيني، عن لزواا ب.عيدية جديدن ببضمن انضمي  قييداا 

ع ى البوالي، من بيني  قييداا  25من امسرى للى انضراا المفبوح عن الزعي  والذ  يدلل يومه الر
 بحركة فب  

من هذا البرار امسرى المرضى، وامسيراا، وامسرى  وأكدا ال جنة في بيين ليي، أنه يسبثنى
 ام بيل 

وفي بيين ل جنة الوزنية نسنيد انضراا أم ، قيلا فيه، لن يو  اللمي  هو يو   ضا وانب.ير 
لةسرى المضربين، وع يه بييا ال جنة بأبنيء  عبني كيفة الم يركة في فعيلييا الب.عيد في المنيزق 

 ونبيز البمي  
 11/5/2017، الفلسطيني لإلعالم المركز

 
 لعزل األسرى المضربين الجنائييناالحتالل يخلي سجنا  من  .34

أل ا س زيا ا حبمل انسرائي ي، يو  اللمي ، امسرى الجنيئيين من سجن " زة"، : را  هللا
رض أسيرا  ف سزينيي  من المضربين عن الزعي  لليه من سجن "نفحة"، ب  120بمييدا  لنبل أكثر من 

وقيلا م.يدر في ال جنة انعممية ليضراا لر"العربي الجديد"،  ح.ير انضراا ومحيولة كسري 
لن م. حة السجون انسرائي ية أب  ا امسرى المضربين في سجن "نفحة" قبل يومين نيبيي نب ي  للى 
 سجن " زة" ال.حراو ، وأوضحا الم.يدر، أن السجن مل.  لةسرى المعبب ين ع ى ل فييا
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جنيئية وهو امكثر بح.يني ، و  يوجد فيه أ  معبب ين ف سزينيين ع ى ل فية أمنية، وهو من 
 المعببما انسرائي ية  ير الم ه ة لةسرى اممنيين 

 11/5/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 مضربا  إلى مستشفيات ميدانية فلسطينيا  أسيرا   47االحتالل ينقل  .35
يو  اللمي ، قيي  لدارن سجون  ،عممية نضراا امسرى الف سزينيينأكدا ال جنة ان: را  هللا

أسيرا  من المضربين عن الزعي  في سجن عوفر انسرائي ي  را را   47ا حبمل انسرائي ي بنبل 
ولفبا ال جنة، في بيين مببضا، للى أن أولئ   هللا وسز الضفة ال ربية، للى مسب فييا ميدانية 

  وا للى مسب فييا ميدانية، أقيما في سجني نيبسين وهداري  امسرى المضربين نب
 11/5/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 1948تسع مرات منذ عام النكبة  تضاعفالشعب الفلسطيني  .36

فيد  أبو سعدى: ن ر جييم انح.يء المركم  الف سزيني اسبعراضي موضيل ال عا  -را  هللا 
بين لنكبة ف سزين الذ  ي.يد  الليم  ع ر من مييو/ أيير الف سزيني ع ية الذكرى البيسعة والس

، وذل  من لمل امرقي  والحبيئق والمعزييا البيريلية والحيلية من النواحي الج رافية 1948عي  
وأ يرا البيينيا الموثبة للى أن البواا انسرائي ية سيزرا لمل النكبة  والديم رافية وا قب.يدية 

مذبحة ومجمرن وأدا  70قرية ومدينة، كمي اقبرفا أكثر من  531، ودمرا قرية ومدينة 774ع ى 
 أل  ف سزيني  15للى اسب ييد مي يميد عن 

م يون نسمة، وهذا يعني أن عدده   12.7حو نب 2016وقدر عدد الف سزينيين في العيل  نييية عي  
مين حيليي في ف سزين   وفيمي يبع ق بعدد الف سزينيين المبي1948مرن منذ النكبة  9.1بضيع  

حوالي  2016البيريلية مي بين النير والبحر فإن البيينيا ب ير للى أن عدده  ب ر في نييية عي  
م يون نسمة وذل  بح ول نييية عي   7.12م يون نسمة، ومن المبوقع أن يب ر عدده  نحو  6.41
 فيمي لو ببيا معد ا النمو السيئدن حيليي   2020

 12/5/2017دن، ، لنالقدس العربي
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 من فلسطين التاريخية ومياهها %85إسرائيل تسيطر على  .37
 69ربيحن ببرير لح.يئي أ.دري الجييم المركم  ليح.يء الف سزيني أم  لمنيسبة الذكرى ال :را  هللا

من أرض ف سزين البيريلية، وع ى معم   %85لنكبة ف سزين، أن لسرائيل بسيزر اليو  ع ى 
 ضية في اببمل مي بببى منيي مييهيي، وأنيي مي

من مسيحة ف سزين البيريلية البيل ة  %85وجيء في الببرير: "يسب ل ا حبمل انسرائي ي أكثر من 
في المئة فبز"  وأضي  أن  15أل  كي ومبر مربع، ول  يببقَّ ل ف سزينيين سوى نحو  27نحو 

 ( %48الف سزينيين ي ك ون اليو  حوالى ن.  سكين البمد  
أوض  أن "ا حبمل انسرائي ي أقي  منزبة عيملة ع ى زول ال ريز الحدود  لبزيل  من بعرض و 

من مسيحة  %24مبر ع ى زول الحدود ال رقية ل بزيل، وبيذا يسيزر ع ى نحو  1500يميد عن 
من مسيحة  ور امردن الذ   %90كي ومبرا  مربعي     كمي يسيزر ع ى أكثر من  365البزيل البيل ة 

 من لجميلي مسيحة الضفة"  %29 كل مي نسببه ي
 12/5/2017، لندن، الحياة

 
 لجنة األسرى تنتقد "الدور الباهت" للصليب األحمر حيال إضراب السجون  .38

"البد  العربي": أكدا لجنة امسرى ل بوى الوزنية وانسممية والم سسيا في قزيل  من، أن  – من 
نضراا امسرى،   يمال يراوح في مكينه، ول   25في اليو  الر دور ال جنة الدولية ل . يا امحمر، 

يلرج عن دائرن "البعبير عن الب ق ورفع العبا"، وهو أمر أكدي مركم حبوقي ملب ، حين انببد 
دور المجبمع الدولي ال.يما، حييل مي يحدب من انبييكيا بحق المعبب ين، في الوقا الذ  

 لر"لضراا الكرامة" بوا. ا فيه الفعيلييا انسنيدية 
يومي، يبعرضون لر "أب ع ا نبييكيا  25وأ يرا ال جنة للى أن امسرى المضربين عن الزعي  منذ 

والجرائ  الض وزيا والمع وميا من لدارن م. حة السجون انسرائي ية بيد  كسر لضرابي ، والنيل 
، مي و.فبه بر "الدور البيها" واسبيجنا في بيين من لرادن الحركة الوزنية الف سزينية امسيرن" 

ل جنة الدولية ل . يا امحمر والمنمميا الدولية واننسينية لماء مي يبعرض له امسرى الف سزينيون 
 في سجون ا حبمل انسرائي ي "دون حرا  جد  ننبيذ حبوق اننسين" 

ةسرى المضربين عن ودعا امسرى المحررين والكل الف سزيني "ل بواجد في ليمة الدع  وانسنيد ل
 الزعي  المبيمة ع ى أنبيض سجن  من المركم  في السرايي" 

 12/5/2017، لندن، القدس العربي
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 يقتحمون نابلس اليهودمئات المستوطنين  .39
فجر يو  اللمي ، مي يسمى بببر يوس   رق مدينة  ،اقبح  مئيا المسبوزنين المبزرفين": ببرا"

وأفيد مس ول م   ا سبيزين في  سة م ددن من قواا ا حبمل نيب    ميلي الضفة ال ربية، بحرا
ع راا اآللييا العسكرية "انسرائي ية" اقبحما  أن ميل الضفة ال ربية  سين د    في بيين، 

المنزبة ال رقية من المدينة فجر اليو ، وانب را في محيز قبر يوس ، وسز لجراءاا أمنية  ير 
أسز  البنيييا المز ة ع ى المنزبة، بمييدا  لدلول المسبوزنين  مسبوقة، واعب ى عدد من البني.ة

 المبزرفين ل منزبة 
 11/5/2017، عم ان، السبيل

 
 يمنع الفلسطينيين من ري أراضيهم الزراعية االحتالل. .األغوار الشمالية .40

أفيدا م.يدر ف سزينية، بأن س زيا : بحرير ل دون مم و ، من محمد منى -ام وار ال ميلية 
ا حبمل انسرائي ي .يدرا يو  اللمي ، "لزوز مييي" يسبلدميي ممارعون ف سزينيون لر  

وأ ير مس ول "م   ا سبيزين" في زوبي ،  أراضيي  المراعية ببرية "بردلة" في ام وار ال ميلية 
 معبم ب يراا، للى أن س زيا ا حبمل منعا الممارعين الف سزينيين من ر  أراضيي  ومحي.ي ي 

 المراعية في "بردلة"، مي ييدد الممروعيا بيلجفي ، والبأثير ع ى الموس  المراعي 
وأوض  ب يراا في بيين له يو  اللمي ، أن "اندارن المدنية" البيبعة لجي  ا حبمل، قيما 

 بم.يدرن لزوز مييي يسبلدميي ممارعون ف سزينيون في منزبة ام وار لر  أراضيي  المراعية 
ر للى أن "ا حبمل يسبيد  قرية بردلة ب كل مسبمر، وبذريعة لن يء لزوز المييي دون ولفا النم

برلي "، مبيني  أن ا حبمل يحر  أهيلي المنزبة ا سبفيدن من المييي الجوفية، ويمنع و.ول أ  
  بكيا مييي ل منزبة بذاا الذريعة 

 11/5/2017، قدس برس
 

 إضاءة على سيرة جماعية مكتملة بشخوصها وحوادثهامعين الطاهر في كتابه "تبغ وزيتون":  .41
يرى معين الزيهر في كبيبه "ببر وميبون: حكيييا و.ور من ممن مبيو " : عميمن ع ي - ينعمح 

ال.يدر عن المركم العربي لةبحيب ودراسة السييسيا، أن ال يداء نوعين: امول الذين اسب يدوا 
ن كينوا قيا وه  يبيب ون العدو، والثيني امحييء، الذ ين ه  مي يمالون بينني، ل  بكبا لي  ال ييدن وا 

قوسين أو أدنى منيي، حيب  مسا   ي  ق وبي  ث  اربدا للى  يره ، كينوا مثي  لني، وقدون 
 بحبذى في نضيلي  وحييبي  و جيعبي  وعمقيبي  مع ألواني  واحبرامي  ل جميهير 
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"لي  سيرن ذابية من  بة ع ى نفسيي، بل لضيءن ع ى وفي ك مة ع ى ال م  يب  ليضيح أن الكبيا 
سيرن جميعية مكبم ة ب لو.يي وحوادثيي، أزوار نموهي، منيليا امدهيرهي، وحيثييا براجعيي  
لضيءن   بل و من ه ح امسئ ة المبولحدن عند كل مف.ل، و  من أل  انجيبيا البي مل بعضيي عيلبي 

ةن لحبيبة امفكير والمميرسيا البي بجيذبا أ.حيبيي ومبجددا في أذهين من ليضوهي  هو مر 
و يودهي في لض  بحو ا الم يد النضيلي  وقبل كل  يء هو بوثيق لمي قدحمه روحاد بجربة 

 نضيلية وزنية كين ليي دور مميحم في الثورن الف سزينية المعي.رن   لنحه ق.ة الكبيبة الزمبية" 
 12/5/2017الغد، عم ان، 

 
 تطلب من مصر تقييد حركة هنية "رائيلإس"واال": " .42

أفيد موقع وا  العبر  بأن لسرائيل نب ا رسيئل للى م.ر ل بعبير عن : برجمة لي.ة - الرسيلة نا
لى قزيل  من، بعد انبليبه رئيسي ل مكبا السييسي لحركة  ق بيي لماء حرية بنبل لسميعيل هنية من وا 

فيا من سميح م.ر  "لسرائيل"الدفيعية" في وأكد وا ، اللمي ، أن لدى "الم سسة  حمي   بلوح
وأفيدا م.يدر عسكرية لسرائي ية ل موقع العبر ، بأن البلوفيا انسرائي ية من  بحرية حركة هنية 

بحركيا هنية جيءا بعد الببيرا املير الم حوم بين حمي  وم.ر، والبحسن البدريجي في 
 العمقيا بينيمي 

 12/5/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 مصر بمعلومات عن طبيعة تهديد سفارتها إمدادترفض  "إسرائيل" .43
رفضا الس زيا انسرائي ية الك   عن مع وميا حول بعرحض بعثبيي الدب وميسية في : البيهرن

البيهرن لمليزر وبيديداا، ل مس ولين الم.ريين، بمي يسم  لي  بي زمل ع ييي ومواجيبيي لمل 
السفير انسرائي ي في م.ر، ديفيد  وفرين، ل  يعد للى البيهرن منذ  الفبرن المبب ة  مع الع   أن

ديسمبر/كينون امول الميضي، ع ى الر   من بذل الجينا الم.ر  جيودا  حثيثة ليسرال في عودبه 
 مرن ألرى  

 12/5/2017، العربي الجديد، لندن
 

 " تتضامن مع األسرى الفلسطينييناألردني لجنة فلسطين بـ"األعيان .44
بضيمنيي الكيمل مع امسرى  امعيين، عنلجنة ف سزين في مج    : أعرباببرا – ينعمح 

الف سزينيين في سجون ا حبمل انسرائي ي الذين يزيلبون بحبوقي  البي ن.ا ع ييي المواثيق 
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أم  بيس  رئيسيي العين حيي البرالة، ان مزيلا امسرى  أ.دربهالدولية  وبينا ال جنة في بيين 
زينيين المضربين عن الزعي  في كيفة سجون ا حبمل، هي مزيلا م روعة وببمثل ببوق  الف س

نييءف سزيني بدون محيكمة،  500لسرائيل عن احبجيم نحو  الحب  ا نفراد ، وبحسين الرعيية  وا 
زمق سراح السجنيء المعوقين أو الذين يعينون من أمراض مممنة، لضيفة للى مييدن عدد  الزبية، وا 

ييراا العيئ ية لي   ودعا ال جنة كيفة الييئيا الدولية والبرلمينية، لضيفة للى المنمميا العيلمية، الم 
البي بعنى بيلحرييا العيمة وحبوق اننسين، والدول الكبرى الراعية لعم ية السم  بين الف سزينيين 

نبيذوانسرائي يين، للى البدلل الفور ،  لسرائيل ع ى ا سبجيبة  جبيروا  حيين امسرى الف سزينيين،  وا 
 للى مزيلبي  

حييبي  بلزر جراء  أ.بحاونددا ال جنة في بيينيي بيل.ما الدولي بجيي معينين امسرى، الذين 
 البعنا انسرائي ي وعد  ا سبجيبة لمزيلبي   

 12/5/2017، الغد، عم ان
 

 
 "دائرة الشؤون الفلسطينية" تصدر كتاب إنجازاتهاعم ان:  .45

، مسبعرضة فيه 2016أ.درا دائرن ال  ون الف سزينية كبيا اننجيماا السنوية لعي  : ببرا –السيبل 
 أبرم لنجيمابيي ع ى ملب   المسبوييا لمل العي  الميضي 

وبضمن الكبيا مبيبعة الدائرن لبزوراا البضية الف سزينية والم يركة في الم بمراا البي بعبدهي 
مع وكيلة ال وب الدولية  امونروا( في المم كة، بينضيفة للى جيمعة الدول العربية، و راكبيي 

اللدميا البي ببدميي الدائرن مبنيء المليميا، والم يريع المنفذن فييي، وع ى رأسيي م يريع المبيدراا 
 الم كية وم يريع لجين اللدميا واملرى الممولة من الجييا الدولية المينحة 

 11/5/2017، ، عم انسبيلال
 

 قد تحصل داخل األراضي الفلسطينية المحتلة "إسرائيل"أي مواجهة مستقبلية مع  :نصر هللان حس .46
وكي ا: قيل اممين العي  لحما هللا ال بنيني حسن ن.ر هللا، أم  اللمي  لن قرار  -بيروا 

لسرائيل ببنيء جدار لسمنبي عند الحدود مع لبنين جنوبي ، هو "اعبرا  بيليميمة وبسبوز م رول 
واعببر في ك مة مسيء أم  في الذكرى السنوية امولى   بييل البيئد في  لسرائيل الكبرى والعممى" 

حما هللا م.زفى بدر الدين، في الضيحية الجنوبية لبيروا أن " من د  ا هذا الجدار الذ  
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 لسرائيليع وم ير  لسرائيلسيربفع عند الحدود أو  اعبرا  بينب.ير لبنين السيحق، واعبرا  بيميمة 
 من النيل للى الفراا"  أرادوهيالكبرى البي  لسرائيلوأزميعيي، واعبرا  بسبوز م رول 

 وقيل ن.ر هللا لن أ  مواجية مسببب ية مع لسرائيل قد بح.ل "دالل امراضي الف سزينية المحب ة" 
بب ة قد بكون هو يع   أن أ  مواجية م… وقيل "العدو انسرائي ي ليئ  وق ق من أ  مواجية مبب ة

في دالل امرض الف سزينية المحب ة  لن يكون هني  مكين بمنأى   عن .واريخ المبيومة و  عن 
لكنه هون فيمي يبدو من احبميل اند ل .رال و ي   أقدا  المبيومين  ولذل  هو يألذ اممور بجدية" 

 قيئم من.يري "عي وا حييبك " 
 12/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 إضراب األسرى يمثل جزءا  من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ": اب العربت  ك  ال" .47

فيد  أبو سعدى: أ.در الروائيون العرا الم يركون في م ببى ف سزين امول ل رواية  –را  هللا 
العربية نداء  ب أن امسرى الف سزينيين المضربين عن الزعي ، قيلوا فيه "نحن الكبيا العرا 

ين ع ى هذا النداء، المجبمعين في م ببى ف سزين امول ل رواية العربية برا  هللا بيبعني ونبيبع الموقع
مجرييا لضراا امسرى الف سزينيين في سجون ا حبمل انسرائي ي، الذ  زيل حبى ب ر يومه 

ميح لي  الرابع والع رين، من دون ا سبجيبة لمزيلبي  الم روعة، بمي في ذل  معيلجة مرضيه  والس
بيلبعبير الحر عن لرادبي ، ومن دون أن يحر  العيل  سيكني  لماء انجراءاا البعسفية بحبي ، البي 

 ب.ل من جراء فميعبيي الجرائ  ضد اننسينية" 
واعببروا ان هذا انضراا الذ  ينفذي امسرى الف سزينيون ردا  ع ى لجراءاا ا حبمل انسرائي ي 

مءا  من حق ال عا الف سزيني في ببرير م.يري والعي  بكرامة ع ى براا البعسفية ضده ، ليمثل ج
وزنه، ونيل حبوقه كيم ة وفي مبدمبيي لقيمة دولبه المسبب ة وعي.مبيي البد  ال ري   كمي ان هذا 
النداء الذ  نز به نحن الكبيا العرا في م ببى ف سزين امول ل رواية العربية، في هذي المرو  

عي يي أسرى الكرامة والحرية، وهو دعون لكل ال عوا العربية وكبيبيي ومثبفييي الحرجة البي ي
وسييسيييي ع ى البم  بوجييبي  وبجمعيبي ، من أجل العودن للى لقرار الحق العربي في ف سزين، 
وابليذ المواق  وانجراءاا البي ب يق بثبيفبني العربية في معركبيي البيريلية ضد الثبيفة ال.ييونية 

 البي بسبيد  بيريلني ومنجماا أمبني ككل 
وحمحل الموقعون س زيا ا حبمل المس ولية الكيم ة عن حيين امسرى، فإني  يزيلبون كل دول العيل  
و عوبه ومنمميبه ومثبفيه بضرورن البدلل الفور  نر ي  هذي الس زيا ع ى ا سبجيبة لمزيلا 

العيدلة، م كدين في الوقا ذابه أن السكوا عمي  أسراني الذين يضحون بحييبي  من أجل قضيبي 
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ببو  به س زيا ا حبمل ضد امسرى المضربين عن الزعي ، لنمي يضفي أ كي   من الم روعية 
 ع ى عم ييا ب.فيبي  جسديي ، وي رل امبواا أمي  المميد من انجراءاا انسرائي ية ضده  

 12/5/2017القدس العربي، لندن، 
 

 ي: ال يمكن ضمان االستقرار في المنطقة من دون حل القضية الفلسطينيةالرئيس الروس .48
لمل م بمر .حيفي م بر  مع فمديمير بوبين أكد الرئي  الروسي : زه عبد الواحد -موسكو

عد  وجود بديل عن الحل ع ى أسي  حل الدولبين، و دد ع ى محمود عبي ، الرئي  الف سزيني 
ببرار في المنزبة دون حل البضية الف سزينية، داعيي  في هذا السييق أنه   يمكن ضمين اممن وا س

في ال جنة الربيعية،  أن "روسيي وب.فبيي عضوا   للى ا ببعيد عن اللزواا أحيدية الجينا، وم كدا  
امم  المبحدن والو ييا المبحدن وا بحيد اموروبي، بوا.ل ببدي  الدع  ال يمل  سبئني   للى جينا
 يا المبي رن بين الف سزينيين وانسرائي يين" المفيوض

 12/5/2017الشرق األوسط، لندن، 

 

 

 للتعاون مع مساعي ترامب يةسرائيلالحكومة اإليدعو  في "إسرائيل" السفير األمريكي .49
أجرى السفير اممريكي الجديد في لسرائيل، ديفيد فريدمين، محيدثيا كثيرن في : هي   حمدان

بل أبيا، قبيل و.ول الرئي  اممريكي، دونيلد براما للى منزبة،  دد فييي  امسيبيع امليرن في
ع ى أهمية بعيون لسرائيل مع المبيدرن السييسية لبراما  وقيل مس ول لسرائي ي مز ع ع ى الرسيئل 
البي نب يي فريدمين لن املير أكد ع ى أن براما يحمل معه فر.ة كبيرن نسرائيل، وأن براما 

وقيل المس ول  دن لسرائيل له، وبضمن ذل  البو.ل للى ابفيق سم  مع الف سزينيين معني بمسيع
نفسه ل.حيفة "هآرب " لن الدليل ع ى ذل  هو أن كل ال ل.ييا البي عينيي براما، ل عمل ب أن 

وأضي  أن ن.يحة فريدمين ليسرائي يين هي  لسرائيل، ه  من لريجي المدار  الدينية الييودية 
 مواجية مع براما، ومسيعدبه في بحبيق سييسبه في ال رز اموسز  بجنا ح.ول

 12/5/2017، 48عرب 
 

 تاريخي "وعد بلفور"لندن ترفض االعتذار:  .50
رفضا الحكومة البريزينية ا عبذار عن ل.دار "وعد ب فور"، بل اعببرا أن الوعد "بيريلي"، : لندن

 وقيلا لن المسعى اآلن هو ب جيع البحر  نحو السم  
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وكينا لجنة من البرلمينيين البريزينيين من امحماا الملب فة، في الحكومة والمعيرضة، أرس ا 
الحكومة جيء فييي: "ع ى المم كة المبحدن ا عبذار عن وعد ب فور ودفع جيود السم   للىعريضة 

 في ف سزين" 
ليسا لدى حكومة  وردا ومارن الليرجية البريزينية ع ى العريضة: "وعد ب فور هو وعد بيريلي

جملبيي النية لمعبذار عنه  نحن فلورون بدورني في قيي  دولة لسرائيل  الميمة اآلن هي ب جيع 
البحر  نحو السم "  وأضيفا: "لبد كببا الوعد في عيل  من البوى انمبرييلية المبنيفسة، وفي لض  

ة  في هذا السييق، فإن لقيمة وزن الحرا العيلمية امولى، وفي بداية  روا انمبرازورية العثميني
ل  عا الييود  في أرض َيعببر أن له .ما بيريلية ودينية قوية بيي، كينا أمرا  .حيحي  
وألمقيي ، ل.و.ي  في مل قرون من ا ضزييد  زبعي ، لن ببويمي  كيمم  ل وعد ومي بملض عنه 

 هو مسألة   يمكن أن يبو  بيي ل  الم رلون" 
 12/5/2017، الحياة، لندن

 

 
ل أم مواجهة ألزمة الوظيفة والوجود؟!"حماس"وثيقة  .51  : نضج وتحو 

 حسين أبو النمل 
بعد زول انبمير وبرقحا، أع ن رئي  المكبا السييسي لحركة "حمي " في حينه، ليلد م عل، وثيبة 

دن  ق يمية بمداد مواجية مع انسم  السييسي، مسبيا مببعدحِّ ومببنيقِّضة، كمي أبا في مل بيئة دولية وا 
في مل ح.ير يعي  بحا وزأبه قزيل  من، المعبل الرئيسي لرر"حمي " ومحل سب زبيي المنفردن، 
وهو مي .ير أبرم مبسبحِّبيا ا نبسي  السييسي الف سزيني راهني ، وحيفما  لضيفيي  ل مواجييا المفبوحة 

 مع ال رعية الف سزينية الرسمية في را  هللا 
ر بمامن .دور الوثيب ة مع حدثين دال يين، أول سببيي وهو انبليا يحيى السنوار، امسير المربحرَّ

ر نموعي  للى الب. حا ع ى ر   ببيء  ي "، مس و   عن "حمي " في  من، مي فبسحِّ والبيئد في كبيئا "البسَّ
ثيبة الجبية مع لسرائيل هيدئة بعد انبليا السنوار كمي قب ه  الَحَدب الثيني والمحق نعمن الو 

انبليا لسميعيل هنية، رئي  الومراء الف سزيني امسبق، والبييد  البيرم في "حمي "، ومس ول 
 فرعيي في  من، رئيسي  لمكببيي السييسي ل في  لليلد م عل 

عنى ذل  نبل مركم قرار "حمي " من الليرج ل دالل الف سزيني، وبحديدا  قزيل  من، مي حمل 
من المربحيَ.ر، وفي ةن ل يرن للى مكينة "لميرن حمي " في  من، كمي رسيئل مببنيقِّضة: دع  قزيل  
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ليي نبزة الثبل في "حمي "، ومركم قرارهي البنميمي والسييسي،  يح و ل بعض بسميبيي، وبحوح
 وعي.مة جنيحييي دالل ف سزين وليرجيي 

ذ  أع ن أيضي  لي  من دون معنى أن يع ن الوثيبة ليلد م عل، رئي  المكبا السييسي في حينه، ال
حة عن الوحدن  وبير  انبليا لسميعيل هنية بد   منه لرئيسة المكبا السييسي، في رسيلة واضِّ
ل الذ  مثَّ به الوثيبة، بعود ع ى مرح ة قييدن  وا سبمرارية في هيئيا "حمي "، وأن مس ولية البحوب

ن الجديدن ممثَّ ة بينية الذ  م عل الذ  أع نيي وب  .و يي في مل قييدبه السيببة، كمي ع ى البييد
 انببلِّا رئيسي  لمكبا "حمي " السييسي بنيء ع ييي 

كين هذا المدلل بعد محيولة في  ة منحي لببوي  مواد الوثيبة بيلمفرق وبفسيرهي من دال يي، مي َدَفعني 
ل للى محيَولة بفسيرهي من ليرجيي، أ  من المرو  العيمة البي أحيزا بيي، وانزمقي  من س ا

منيجي يبسَبحَضر عيدن ل بفسير حين ي.عا البفسير  لنه س ال: مي وميفة العمل المربحدَّد، وهو في 
ر، مي قد يبدو من  الحيل الراهنة: وثيبة "حمي " البي عبثي  نفي  بنودهي ليرج وميفبيي، والبي بفسحِّ

 بنودهي  يمضي ، أو مب ببسي ، أو ع.يي  ع ى الفي  
بة بين َمن في هذا السييق، كين عنو  ان هذي المبيلة، وس اليي المربسبوَحى من سجي ا حوليي، ومربفيوِّ

رةهي مبفكَّكة، وفي ةن بعبيرا  عن نبضج مي، لمي فييي من ل يراا واقعية قييسي  بيللزيا اميديولوجي 
 البب يد  لرر"حمي " 

اجية وبنيقض وميفبيي، بمي مفبيح في  وثيبة "حمي " هو أنيي "مبفكَّكة" و"مبنيقضة" دال يي ، من امدو 
هي رسيلة للى "ليرج" ينبمر من "حمي " لزيبي  َمرني ، لي  بمعييير "حمي "، كمي َفَعَ ا، لكن 
بمعيييري البيئمة ع ى مي يبراوح بين ال رعية الدولية، و رعية اممر الواقع وميمان البوى  كمي أنيي 

ه ويحفم وحدبه، من لمل حفم روح لزيا رسيلة للى "دالل حمسيو " ليزببه الوثيبة بمي يبرضي
ن بلزيبية أقل من السيبق نسبيي    "حمي " اميديولوجي، وا 

  بببوح  وثيبة "حمي " بمي احبوبه فبز، بل بمي  يا عنيي أيضي ، وبحديدا  لنيحية أنيي بسعى للى 
ا "حمي " ل  مرب.يَلحة مع "الليرج" البعيد، العربي وانق يمي والدولي الذ  يبني.ِّ العداء، لكنيي ل  ببرسِّ

ل يراا مب.يَلحة للى "الليرج" البريا، الف سزيني الذ  يرمح بحا عاء انبسي  مبدمحِّر، لررر"حمي " 
 دورهي الحيسِّ  فيه، مب ك ة وحل 

  نجد في الوثيبة مليرِّج لحل دال ي ف سزيني كيلب ديد ع ى وحدن ال عا والبضية والبمثيل، 
م اليواج  حول سعييي و.نيديق ا قبرال حم  د يموقرازيي  ووحيدا  لبداول الس زة الف سزينية، مي يبعمحِّ

 للى "لميرن" مبنف. ة في  من 
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ق يمي ودولي، وفي ةن  أيضي ، لي  منزبيي  سعي "حمي " للى م.يلحة مع "الليرج" البعيد، عربي وا 
لزأ في بدييييا السييسة ال.رال المردمحِّر مع "الليرج" الف سزيني البريا  هذا  -حفم ا نبسي  

ن بيردن  عبثي   وا سبرابيجيي والر ى، منه عبثي  نرب  حربي  وزنية، ونحن في  مير حرا أه ية، وا 
 نيرا للى ممذ الليرج من اسبحبيق الدالل!

  يبلح بنيقضي  سعي "حمي " للى مرب.يَلحة "الليرج" البعيد بلزيا أقل ب. ببي ، أو هكذا يبدو، وفي 
ن بلزيبية ةن مبل يزبة "الدالل" الحمبي "الحمسيو " بلزيا يحفم .فيء العبيدن، كمي أول مرَّن، وا 

أقل، لببيٍة أو نبضج لييقيا المربليَزبة، بمي   يم  جوهر الموق  اميديولوجي  يبمكن الحديب في 
ه للرى "الليرج"، ونبيضه "ام.ي ل" أيديولوجيي ، السييق ذابه، عن بنيقض الوثيبة بين  ق "مرِّن" مبوجَّ

ه للرى "الدالل" الحمبي، مي َسَم  بيلحديب عن وثيبة مبفكَّكة ومببنيقِّضة دال يي  حسا ر ية  المربوجَّ
 مبعيَّنة  ثمة من ل  ير جديدا  في مي َزَرحبه من قضييي بدا له مبببيدمة 

ين ر ى نمرية وأهدا  واقع اممر لسني أمي  وثيبة، ولو مبفكَّكة، اقبضا َفْذلكة وم روعي  يبومَّل ب
بل ب و يي، بل ثمة رسيئل سييسية اقبضا لزيرا  مب ريي  لببديميي حمل اس  "وثيبة"، لمواجية  عم ية وسب
أممة وجود ارببيزي  بأممة وميفة ببواجييي "حمي "، سواء في مي ل َّ جمود م روعيي الكفيحي، أو 

 .عوبيا مبميبة أمي  لداربيي لبزيل  من 
ي ابفيق أ د مبريد  "حمي " ول.وميي ع ى أن وثيببيي .يفية أيديولوجيي ، أ.ولية في ثمة مبفيَرقة ف

ية للرى "الليرِّج" ح.را ، هو من ضمن معييير "حمي "   بيي الدال ي، وأن مي ورد فييي من بنود مبوجَّ
 5في  ل مرونة،   المعييير الدولية البي بنز ق من مبدأ ا عبرا  بوجود لسرائيل، كمي كين قيئمي  

، كبداية جبرية َبَبمحَور حوليي ببية البضييي، بمي فييي حبوق الف سزينيين البي 1967حميران  يونيو( 
 ببفَي  وببحدد دوليي  من ضمن البرسي  السيبق 

ر " زيرن"  عنى مي سبق أن "حمي " ببحدَّب ب  ة مبمدوجة، ببرسل ال يء ونبيضه  بيذا، ببكرح
ا ، منيي بز ِّق دينيمية عد  ثِّبة، فم .ديق سيب.دحق أن    يء وراء امكمة، ف سزينية كين أبكب يي مبرَّ 

ْع  أم ى "بمبمة" ببوحي بيسبعداد "حمسيو " ل بنيمبل، مي يببضي  و  عدو سيبرأ الرسيلة بعبيرا  عن ضب
في ، عن دولة ف سزينية 1974مميدا  من ا نبمير لمميٍد من البنيمل، ع ى جير  "بمبمة" .يرا عي  

، .يرا 1993، من دون قيد أو  رز! بعد عبدين، وفي أوس و 1967حدود الرابِّع من حميران 
 "البمبمة" َقْو   .ريحي ، عن قيود لسرائي ية وَ روز دولية، لكن بم دولة!

يمكن َعجو   اسبنبيج أنني أدعو "حمي " للى ا عبرا  بإسرائيل  كمي المن بأنني أدعوهي للى عد  
و المرونة  ل  أق.د هذا أو ذا ، بل أبوسل نماهة فكرية وألمقية ببببي ل ك ميا معينييي الواقعية أ

الحبيبية  ومن  يء ليكن مي  يء، يبينيي ، ومن يريد بحرير ف سزين، كمي بدعو وثيبة "حمي "، في 
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ه للى الدالل "الحمسيو " وربمي الف سزيني، فع ى هذا أن َيبني ع ى ال يء مب  ببضيي،  بيي المربوجَّ
 سنة ع ى ميور "حمي " كي  سيبحرر ف سزين؟! 30ويبلبر بعد 

أمي لذا َسَعا "حمي " للى بسوية في مل ميمان قوى مبلبل، أو نب.رن دولية ع ى عدو مببَ زر ، 
 1974و 1970و 1967و 1965و 1948و 1936ف ذل  أ.ول وأوليي ا بعيم بيلبجربة لمل مبنعزفيا 

اآلن: من "فب " للى "الجبية ال عبية" للى "حمي "، حيب جرَّبوا  ، وحبى1993و 1988و 1982و
وف  وا في حرا وس  ، ليراوحوا في أممة وميفة بحولا أممة وجود، مي يعني أن َلَ م  فيدحي  في 
ْضني و"سِّ  " َوَلجني! في الحيلين كين امداء مبدنحيي  ول  يحبرِّ  أ.ول الحرا والسِّ    لن أ   "حرا" لب

سزينية جديدن، لبكون وثيبة وف سزينية وجديدن، وكيم يببى الف ل مببيمي ، يجا أن ببدأ وثيبة ف 
 بإجيبة عن س ال الف ل البيريلي الممبد للى قرن مضى  ول بول ببية 

 12/5/2017الحياة، لندن، 
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 عوني فرسخ
ة أسير في السجون والمعببما بحا  عير "الحرية والكرامة"، أع ن أكثر من أل  ولمسمئ

"انسرائي ية" في الضفة ال ربية المحب ة لضرابي  عيمي  عن الزعي ، وقد بوالا م يركة العديد من 
امسرى والمعبب ين بحيب قيربوا املفين مع بداية امسبول الثيلب ليضراا، مزيلبين بحبوقي  كأسرى 

نمي ه   وفبي  ل معييير الدولية  ولي  بيني  أسير واحد مبي  بجنحة أو جنيية ألمقية أو ميلية، وا 
قيمة دولبه المسبب ة وكيم ة  جميعي  مبيومون لمحبمل  نبمال حق  عبي  في الحرية وببرير الم.ير وا 
السييدن ع ى برابه الوزني، وقد ض  انضراا مبيومين من ملب   الف.يئل وامعمير، وبيني  العديد 

الفبحيو  مروان البر وبي، واممين العي  ل جبية ال عبية لبحرير ف سزين من البيدن أبرمه  البيئد 
 أحمد سعداا، وعدد من أعضيء المج   الب ريعي من قيدن حمي   

ولبد لبي لضراا "الحرية والكرامة" بأييد ودع  سيئر ف.يئل المبيومة وانجميل ال عبي في الضفة 
لو  واعب.يميا المئيا، وجمع  فير من المحب ة والبزيل المحي.ر، ببميهراا ع راا ام

ال ل.ييا العربية الوزنية والبومية والدينية  وفي المبدمة رئي  ومراء لبنين امسبق د  س ي  
الح ، والبزرير  السور  لحي ، والعديد من ن زيء العمل الوزني والبومي ورموم الفكر والمثبفين 

يومة الف سزينية لمسبعمير ا سبيزيني العن.ر  العرا  في بأييد واض  لم روعية كل أ كيل المب
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ال.ييوني، ورفض مز ق  بيي  ال.ييينة ومني.ريي  ل مبيومة الف سزينية لي.ة، والعربية عيمة 
 بينرهيا  

نمي زيلا "المدنيين"  ن قيل لن عم ييا المبيومة ل  ببب.ر ع ى العسكريين ال.ييينة وا  وا 
أو بدون وعي "واقع الكيين ال.ييوني  فيلثيبا أنه في مييو/  "انسرائي يين"، فبول يبجيهل بوعي،

أع نا منممة اليي ينين انرهيبية جي ي  نميميي ، وضما لليه منممبي ا ر ون و بيرن  1948أيير 
انرهيبيبين، ونكسيا الجي  م م  حركة بحرر وزني أز ق ع يه اس  "جي  الدفيل "انسرائي ي""  

ى بجنيد الرجيل لثمب سنواا، والنسيء لسنبين، وبحيب ي ك ون بعد وقد ن  قينون ب كي ة ع 
بسريحي  من اللدمة انلمامية قون احبييز يسبدعى أفرادهي ل لدمة الميدانية  يرا  في العي   وحول 
ذل  قيل أول رئي  أركين في "لسرائيل" يي يل الون: "لن كل موازن هو جند  في لجيمن أحد ع ر 

أن ئا منممة "النحيل"  ز يعة ال بيبة المبيب ة( وضما فبييني   1948وفي العي   يرا  في السنة"  
وفبييا ك فوا بيللدمة العسكرية ع ى الحدود في مسبوزنيا مراعية لمدن عيمين  ولبد  يركا النسيء 

، كمي أسي  1948والفبييا ع ى قد  المسيوان مع الرجيل وال بين في كل حروا "لسرائيل" منذ العي  
عديد منين في عم ييا الموسيد وببية أجيمن ا سبلبيراا واممن "انسرائي ية"، بمي في ذل  جرائ  ال

البزيير العرقي ل عا ف سزين، وا  بيي ا البي راح ضحيبيي العديد من البيدن العرا  مي ينمل 
 .فة المدنيين عن المسبوزنين رجي   ونسيء  

ا لدارن السجون للى فرض الحب  ا نفراد  ع ى البيئدين وفي مسعى لبير لرادن قيدن امسرى لجأ
مروان البر وبي وأحمد سعداا فم  نا قنين أحدهمي، و  ضعفا لرادن رفيقيمي ووا.ل الجميع 

ن كين مريضي    لضرابي  ول  يبراجع أحد مني  حبى وا 
امسرى بر   مي  وأولى د  ا لضراا "الحرية والكرامة"، ف ل س زة ا حبمل في اسبما لرادن

عرفا به من مميرسة أقسى وسيئل البعذيا الجسد  والنفسي  ولي  أدل ع ى عميمة ال.يمدين في 
السجون والمعببما "انسرائي ية" البمامي  جميعي  بيلثوابا الوزنية والبومية وانسممية في .رال 

 الوجود والموجود مع الم رول ا سبيزيني ال.ييوني  
لضراا "الحرية والكرامة"، كمي في البميهراا وا عب.يميا الم يدن ال.يمدين في  ولبد بحببا في

السجون والمعببما "انسرائي ية"، البي بوالا في الضفة والبزيل، درجة عيلية من ا ئبم  الوزني 
سنة  ووحدن الموق ، اممر الذ  ل  بحببه لبيءاا ممث ي ف.يئل المبيومة البي بوالا منذ لبيء البيهرن

  مي ي كل بحديي  لبييداا الف.يئل وعجمهي المسبدا  عن امبم  حرية انرادن والبرار، وا رببيء 2005
لمسبوى مي بحبيجه السيحة الف سزينية من وحدن البوى ع ى قيعدن ا لبما  بيلثوابا الوزنية في 
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عيدن بنيء وبفعيل منممة البحرير الف سزيني -ال.رال العربي  ة وبحرير ميثيقيي الوزني، ال.ييوني، وا 
  1996مي لحبه من بعديل  ير وزني سنة 

والبسي  ا البي بفرض ذابيي ف سزينيي  وعربيي : ك  من امسرى والمعبب ين لدى العدو ه  ضحييي 
جريمة البنسيق اممني مع أجيمن الكيين ال يم  الدليل؟ وهل في بيريخ حركيا البحرر الوزني من 

مي فع به حين حيكما المنيضل أحمد سعداا أمين عي  الجبية ال عبية لبحرير أقدما قييدبيي ع ى 
ف سزين ورفيقه ع ى لعدامي  الومير ال.ييوني مئيفي ردا  ع ى ا بييل البيئد الميداني ل جبية أبو 

يدال أحمد سعداا ورفيقه سجني  في أريحي بحا حراسة أمريكية وبريزينية؟   ع ي م.زفى، وا 
دانة مبمايدن ل عن.رية ال.ييونية في البعيمل مع ولبد لبيا قضية  امسرى بأييدا  واهبميمي  عيلميين وا 

أسرى المبيومة الم روعة  مي ي بي ع ى المثبفين العرا، لي.ة الذين ل  يمالوا ع ى ا لبما  بثوابا 
مي دأا  ال.ييوني، مس ولية لثيرن قضية امسرى العرا، في المحيفل الدولية، بمثل -ال.رال العربي

ال.ييينة ع ى بوميفي  حكيية المحرقة النيمية "اليولوكوسا" في دعييبي  ع ى مدى السنواا 
 السبعين الميضية 

 12/5/2017الخليج، الشارقة، 
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، وحكومة ا حبمل ببميدى زف  الكيل، معم  امسرى المضربين يببيأون الدميء، ي.يرعون الموا
 في قمعيي الوح ي بحبي ، هني  رائحة جريمة لنسينية قد ببع ل   قضبين السجون 

زف  الكيل نحن ال عا الف سزيني الضحية، و  ملني نبيو  من أجل الحيين الكريمة الحرحن، و  ملني في 
مل  ون را الميء ع ى ليي  البضيمن وسيحيا المواجية، نموا ونحيي، نسبز وننيض، نجرل كل ا

 جول، يسبنفر مي مل في اجسيمني من عمي  ببرل ابواا وجدران ا حبمل 
زف  الكيل عنده  ايضي، .عدوا الى أع ى درجيا اليسبيريي والكولونييلية والفي ية، يريدون ان 

بحدون يرس وا لني جثثي من دالل السجون، يريدون ان يدوسوا ببسيزيره  الحربية ع ى كرامة أسرى ي
 عنجيية ا حبمل، جيهمون بميمي  ربكيا مجمرن الع.ر بحق امسرى المبعز ين ل حرية 

زف  الكيل، انبيى الكم ، الجميع سمع النداء وا سب يثة ، و.ل ضجيج انضراا الى كل ارجيء 
العيل ، ودلل سيلني الى اروقة الم سسيا الدولية وم سسيا حبوق ا نسين، ل  ي ضا احد، ل  

بحر  احد، ومل السجين يحي.ر المضربين، وم ا اجسيد امسرى بذوا وبذوا، و.ير الممن ي
 م نبة ببدلى وبببرا من اعنيق المضربين 
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ا ضبوا ا ضبوا    فيمسرى بحيجة الى كثير من  ضا، ا ضبوا اييي الب ر اينمي كنب ، الرجوا من 
ق يل، بحبل بمدك  وعبولك  سجون ال.ما وا.رلوا في وجه س زة احبمل سو  ب. ك  بعد 

 وثبيفبك  وبمجك  في المعسكراا والسجون 
ا ضبوا ا ضبوا اييي الني ، الرجوا من بيوبك  الى السيحيا وبحا ال م ، حيولوا ان ب. وا اليي  
هني ، افبحوا ع يي  ا بواا الفو ذية، ليسمعوك  في ح.يره  وقبور منيميني ، اعزوه  دفئي ورجيء 

 وحيين 
ا أ ضبوا،   بسبكينوا و  بكونوا م يعو جنيماا،   نريد امسرى سوى احييء، ه  من قيبل ا ضبو 

 وضحى مجل حييبني ومسببب ني، حيفموا ع ى حييبي  لبحيفموا ع ى مي بببى لك  من حيين 
ا ضبوا ا ضبوا     فبد و. ا الحرا الى امسرى في السجون، ا زفيل والنسيء والبيدن وكبير 

لمرضى والرامحين منذ سنواا وسنواا، اني  الجنود الذين ينبمرون عودبي  الى البيا السن وا
والعيئ ة، اسراني جنودني الم حونين بي مل والذكرييا، الواثبون ان ا حبمل الى موال، والواثبون ان 

 ال.مود ي.نع المسبحيل ويز ق .وا الملمال 
حدائق ارواحي ، وبموا ا  جير العيلية في  ا ضبوا ا ضبوا،   بجع وه  يفبدون السنب ة في

نفوسي ، اضيئوا عيوني  المببدن وا بع وا معي  في هذي الم حمة،   نكبة بعد اليو ،   هجرن و  
  ييا و  منفى، هني اول الكون وهني ةلر الكون 

مي  ا ضبوا ا ضبوا، هيه  يبب وني  ببزء، يذبحوني  في الوقا المح ور بين سجن وسجن، أجمل
فيني يموا، أ  ى مي عندني ي.يدر في  ييها السجون، ف نرمي حجرا، ونبذ  ال  حجر، لنببرا 
اكثر ونل ع سمسل العبودية وننز ق اليي ، لي  أذرعني، ولي  مبيليعني، ولي  الميء والنير وال يمة 

 البيدمة 
بأا الزيور ا ضبوا ا ضبوا، اعزوه   ضبك  المنسيا كبحر، أعزوه  أ.يبعك  الع رن، ول

والفرا يا وا جير ال يمون وحدائق السميء، ولبأا المعجماا والنيمحيا وال. واا والرعود البيرقيا، 
 ولببوحد اآلن الحيين والمميا 

ا ضبوا ا ضبوا، امسرى بحيجة الى كثير من  ضا،   بسمحوا لي  ان يجردوه  من مكينبي  
  ان ببحول مسيربني الكفيحية الى لراا، ه  ا.حيا البينونية واننسينية والوزنية،   بسمحوا لي

 اللزيئة، ه    يم كون سوى الر.ي ، ونحن نم   كل مي في الدنيي واآللرن 
 ا ضبوا ا ضبوا    

 12/5/2017القدس، القدس، 
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 أردان من؟ أردان ماذا؟ .54
 جدعون ليفي

ج عيد أردان أ  مروان في نييية المزي  البيريخ هو الذ  سيحيك   من الذ  سيذكري البيريخ؟ 
البر وثي؟ .يحا ال.فبيا من رميا افي  ج الذ  يسكن في  يرل يسمى ع ى اس  قيبل ييود  
أ  المحيرا من معببل كي ون؟ السجين أ  السجين؟ من يضع الح وى أ  الذ  أكل منيي؟ الومير أ  

 "أكبر البب ة"، كمي يسميه مو يه نوسبيو ؟ 
أكثر أحبية؟ من منيمي يحيرا أ.م من اجل أ   يء؟ ومن  من منيمي يحيرا من اجل موضول

منيمي ضحى ب يء في حييبه؟ ومن هو المس ول عن سف  الدميء ب كل أكبر؟ ومن هو الذ  
يسعى للى السم  ب كل أكبر؟ في النييية البيريخ سيحيك   عم يي ، لبد حك  منذ ممن  أردان لن 

عن سف  دميء أكثر، عم ييا ال رزة وحر   المس ول أيضييكون حبى عممة هيم ية، وهو 
 الحدود الواقعة بحا سيزربه  أمي البر وثي فعمل من اجل السم  أكثر منه للى أن يئ ، وبحق 

البي رأيا  امليرن  في المرن أيضيلن  عر أردان أفضل، وبدلبه أنيبة أكثر، وهو ي ب  سيعة ثمينة 
.ة  ا ثنين درسي الع و  السييسية، ودر  أردان فييي البر وثي كين ي ب  سيعة "كيسيو" الرلي

د ديني والبر وثي    وعمل أردان ي  وهو بيلبأكيد أكثر بع يمي  فبد بع   أردان في معأيضيالبينون 
، مو دي، أردان يعببر أا أكثر انبميء أو د أربعةفي ابحيد المبيولين والبر وثي    ا ثنين همي ةبيء 

الوقا الذ  در  فيه أردان في المعيد الديني انض  البر وثي ل نضيل  وفي  يسبزيع أن يراه   في
  امولىالوقا الذ  كين فيه أردان ضيبز في الجي  ب  اعببيل البر وثي ل مرن 

بأهمية  امقنيلويحيول  لسرائيلفي  امبوااكين البر وثي يزرق  أوس وعندمي عيرض أردان ابفيق 
ل ضد حوادب الزرق"  حسا جمعية "ضوء الضر"( كين أردان، لكن السم   "رجل العبد في ال.را 

رجل العبد في النضيل الحبيبي كين البر وثي  ل  يسبق مردان أن قيبل في حييبه من اجل  يء 
بيسبثنيء مكينه في قيئمة الكنيسا  وهو عضو في لم  دوراا ل كنيسا، وومير في ثمب 

وقد براجع كثيرا وبنيمل ل ية من بنييمين نبنييهو   حكوميا، ول  يض  بأ   يء ع ى مذب  فكرن 
  يوجد  ل  مثل أردان سيدفع ثمني  ل.يي من اجل أ   يء  البر وثي ضحى بحييبه وبعيئ به 
وبم.يري من اجل فكرن لي  هني  أسمى منيي  البر وثي هو مبيبل من اجل الحرية  أمي أردان فيو 

 بر وثي هو قز  يرل، أمي أردان فيو ك ا ألي  مبيبل من اجل ا نبليبيا البمييدية  ال
البر وثي يضرا عن الزعي ، وقد ن.ا له أردان  ر   يجا ع يني أن ن د  البحية  امثنيءفي هذي 

مردان وم. حة السجون  ه    يلج ون، لي  لي  ولو الب يل من اللجل  قوموا بيلب.وير أييي 
بب.وير المراحيض، وقوموا ببب ا فم  في وسيئل  السجينون، أنب  امبزيل ع ى الضعفيء، قوموا
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انعم   وضعوا أفليخ الفئران وقوموا بن ر مي قمب  بي.زييدي  أنب  كثر  وفي مراكم ال يكود 
سأبمكن من  أسببيلبف.يل من أدلل ميذا  وعندمي  أسبزيعسيحبون ذل ، أردان ضد البر وثي  "  
"العمل ا سبلبير "  أيضي  جون   كيرا انسرائي ي امبدح البحدب"، هذا مي قيله الومير عن الح وى

لم. حة السجون    يوجد مي هو أدنى مسبوى من هذا العمل ا سبلبير   المس ول عن ال رزة 
رميا ه يرون كيفية قبل الم.يا وكيفية ا عبداء ع ى الني ، يبفيلر  أزفيلالبي بعرض أمي  

 ى ببزولة م. حة السجون في عم ية الح و 
: .فر ل.يل  أردان  لبد انب.ر كبير السجينين ع ى كبير الملربين  البر وثي أكل قزعة 1النبيجة 

البسكويا، وب  حس  المعركة  البر وثي  ير مضرا عن الزعي ، أكل لبمة  ل  أنه في يو  من ايي  
ل حييبه ، بمي في ذل  قزعة البسكويا  البر وثي ضحى ب كل أكبر ممي ضحى أردان زواامضراا

عن الزعي  يبيبل البر وثي من اجل  أن عيدل، أكثر  امضراا أيي من أجل  يء مي  وفي يو  من 
 من أ   أن لزر ببيل أردان ذاا يو ، بمي في ذل  .راعه ضد حوادب الزرق 

 قوموا ببأدية البحية مردان، بزل ال حمة  أمي البيريخ فسيعبر  بيلبر وثي
 هآرتس

 12/5/2017، الغد، عم ان
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