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*** 

 
 ترامب لن يدفع المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية خالل زيارته :صحيفة هآرتس .1

قال مسؤول رفيع في البيت األبيض إن الرئيس األمريكي دونالدد ترامدس طديط س : بالل ضاهر تحرير
، ومدن الدرئيس 22/5/2017 االثندين يدو لقائهمدا  خاللمن رئيس الحكومة اإلطرائي ية بنيامين نتنياهو، 

ات ، أن ينفدد ا خطددو 23/5/2017الثدا  الث يددو لقائهمددا فددي بيدت لحدد ،  خداللالف سدطيني محمددود عبددا ، 
 ترمي إلى بنا  الثقة وخ ق أجوا  مالئمة الطتئناف المفاوضات بينهما.

اليددو ، األحددد، عددن المسددؤول األمريكددي قولددي إن ترامددس طدديكرر أمددا  نتنيدداهو  هددترتس ونق ددت يددحيفة
ات وتنفيدد  خطددوات مدددن أجدد  تحسددين وضدددع عمر كددبا البنددا  فدددي المسددت "إطدددرائي "موقفددي مددن أن ع ددى 

ني طيشدد مرة أخرى أما  عبا  أن ع ى السد طة الف سدطينية العمد  مدن أجد  االقتصاد الف سطيني، وأ
بشدد ن موقفددي  عامددا   وأضدداف أن "الددرئيس أت ددق تصددريحا   ."إطددرائي " وقدد" "التحددريض" و"العندد"" ضددد  

تجدددال البندددا  فدددي المسدددتوتنات وي مددد  أن ت خددد  الحكومدددة اإلطدددرائي ية هددد ا التصدددريا بالحسدددبان. وهدددو 
مدددع الدددرئيس عبدددا  بشددد ن مدددا ينبتدددي عم دددي حيدددال التحدددريض والددددفعات  أيضدددا   )ترامدددسا كدددان مبا دددرا  

 في ه ل المواضيع وطيكون واضا بش نها أثنا  الزيارة". جدا   لعائالت مخربين. وكان واضحا  
 "إطدرائي "لمسؤولين في البيت األبيض، فإن زيدارة ترامدس ال ترمدي إلدى تحريدف المفاوضدات بدين  ووفقا  

الق مبدادرة طياطدية جديددة، وأن اإلدارة األمريكيدة موجدودة فدي مراحد  متقدمدة جددا والف سطينيين أو إت
 من جهود جديد لتحريف "عم ية السال " ومعنية بالتصرف بالعم  بح ر.

يمكدددن أن  وقددال المسدددؤول فدددي البيددت األبددديض إن "الدددرئيس يعتقددد أن السدددال  ممكدددن وأن توجهددا جديددددا  
، ل لف نحن ال نفكر أندي حدان الوقدت لعقدد لقدا  بدين الزعمدا  ة جدا  ينجا لكني يع   أننا في مرح ة مبكر 

 أو عقد لقا  ثالثي. فه ا مبكر ل تاية".
  21/5/2017 ،48عرب 
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 عباس يلتقي ليفني باألردن ويبدي استعداده للقاء نتنياهوموقع واال العبري:  .2
، بددددوزيرة 20/5/2017 محمددددود عبددددا ، السددددبتالسدددد طة الف سددددطينية التقددددى رئدددديس : محمددددد وتددددد رتحريدددد

الخارجيدددة اإلطدددرائي ية السدددابقة تسددديبي ليفندددي، ع دددى هدددامع المدددؤتمر االقتصدددادي العدددالمي المنعقدددد فدددي 
، فدددإن عبدددا  أ دددد خدددالل ال قدددا  إندددي مسدددتعد ل قدددا  رئددديس العبدددري  وبحسدددس موقدددع "واال" البحدددر الميدددت.

 بالمفاوضات.  سير قدما  الحكومة اإلطرائي ية بنيامين نتنياهو ل تباحث حول مستقب  التسوية ول
 20/5/2017 ،48عرب 

 
 عريقات: الضغوطات المالية على حماس ليست بطلب أمريكي .3

األناضدددول: قدددال أمدددين طدددر ال جندددة التنفي يدددة لمنيمدددة التحريدددر الف سدددطينية  -البحدددر الميدددت )األردنا 
ف سددطينية، يددائس عريقددات إن الواليددات المتحدددة األمريكيددة خددارم أي ضددتوتات ماليددة أو اقتصددادية 

وأ ددد عريقددات فددي ندددوة لددي ع ددى هددامع أعمددال المنتدددى االقتصددادي العددالمي فددي  بحددق حركددة حمددا .
 البحر الميت )األردنا، أن الترض من أية ضتوتات ع ى حما ، هي ضمان وحدة ف سطين.

وأ دد عريقددات أن "ف سددطين هددي واحدددة واحدددة.. ال دولددة فددي نددزة وال دولددة بدددون نددزة، والمط ددوب ا ن 
حزبا  النا طة في ف سطين المكونة جترافيا  من الضفة التربية وقطاع نزة  26هو وحدة طياطية تض  

 والقد  الشرقية".
 20/5/2017 ،األيام، رام هللا

 
 عريقات: نقل السفارة األمريكية إلى القدس نهاية عملية السالم .4

ج سدة  خدالل ،نية يدائس عريقداتقال أمين طر ال جنة التنفي ية لمنيمة التحرير الف سطي.ا: أ.ف.ب)
عددن السددال  فددي المنتدددى االقتصددادي الدددولي المنعقددد حاليددا  فددي السددويمة ع ددى  ددات  البحددر الميدددت 

دددان  أمدددس: "نعتقدددد أن نقددد  السدددفارة األمريكيدددة إلدددى القدددد  بمثابدددة نهايدددة عم يدددة السدددال ". ا)ندددرب عم 
يكونددوا دولددة مددن دون أن تكددون  وأضدداف: "نعنددي أنددي لدديس هنددان معنددى بالنسددبة إلددى الف سددطينيين أن

القددد  الشددرقية عايددمته ". وتددابع: "ممدد  أن يمنحنددا ترامددس فريددة، ويمددنا اإلطددرائي يين فريددة، وأن 
 يمنا نفسي فرية، فقد قال فدي مدؤتمر يدحافي إندي لدن يفدرض الح دول ع يندا أو ع دى اإلطدرائي يين".

أي  ددي  مددنه ، ولكددن ممدد  أنهدد  لددن  وأ ددد أن "نقدد  السددفارة طدديكون بمثابددة إمددال  أو فددرض. لدد  نت ددق  
وتدابع عريقدات أن "المجتمدع الددولي رفدض ضد   يتخ وا مث  ه ل الخطدوة ويتركدوا األمدر ل مفاوضدات".

 ".1967القد  الشرقية، فهي كما خان يونس ونزة وأريحا ورا  هللا، جز  من األراضي المحت ة عا  
 21/5/2017 ،البيان، دبي
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 ى ملف التسويةعباس يطلع ملك إسبانيا عل .5
محمددود عبددا  م ددف إطددبانيا في يددس السدداد ، ع ددى هددامع السدد طة الف سددطينية التقددى رئدديس  :وكدداالتال

مشداركتي فددي أعمددال المنتدددى االقتصددادي العددالمي، وأت عددي ع ددى مخددر تطددورات األوضدداع فددي األرض 
وضدع م دف إطددبانيا و  الف سدطينية، ومجمد  التطدورات اإلق يميددة والدوليدة، وجهدود تحريدف عم يددة السدال .

فددددي يددددورة االنتها ددددات اإلطددددرائي ية بحددددق الشددددعس وأرضددددي ومقدطدددداتي اإلطددددالمية والمسدددديحية، وبحثددددا 
 العالقات الثنائية وطب  تطويرها وتنميتها في  تى المجاالت.

 21/5/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 من خطورة الوضع الصحي لألسرى المضربين عن الطعام يحذرمصطفى البرغوثي  .6
ح ر األمدين العدا  لحركدة المبدادرة الوتنيدة الف سدطينية مصدطفى البرندوثي : نادية طعد الدين - انعم  

توجيههدا لعددد مدن  وقدال، فدي رطدالة تد    من "خطورة الوضع الصحي لألطرى المضربين عن الطعدا ".
مزمنة المؤطسات اإلنسانية الدولية، إن "عددا  كبيرا  من األطرى معرضون، بسبس عمره  واألمراض ال

التدددي يعدددانون منهدددا وت دددف التدددي طدددببتها طدددنوات االعتقدددال وتنكيددد  االحدددتالل، إلدددى حددددو  مضددداعفات 
وتالبدت الرطدالة "المؤطسدات الدوليدة ل قيدا  بواجبهدا والضدت   خطيرة، بما فدي للدف خطدر االطتشدهاد".

ن "خطدددورة وأ دددد البرندددوثي أ ع دددى طددد طات االحدددتالل لالطدددتجابة لمطالدددس األطدددرى اإلنسدددانية العادلدددة".
 حياته  وتحقيق مطالبه ". إلنقالالجميع في حم ة  ام ة  انضوا وضع األطرى تستدعي 

 21/5/2017 ،الغد، عم ان
 

 : تغيير في الموقف اإلسرائيلي من إضراب المعتقلينقراقع .7
قددال مسددؤولون : تحريددر أمدد  أبددو السددعود -تتطيددة يددحفية ل نشددرة العربيددة ع ددي يددوافطة مددن را  هللا 

فدددي الموقددد" اإلطدددرائي ي إزا  إضدددراب مئدددات  إن هندددان تتييدددرا   ،20/5/2017 يدددو  السدددبت ،ون ف سدددطيني
 ع ى ظدروف اعتقداله  والد ي دخد  يومدي الرابدع والثالثدين. المعتق ين الف سطينيين عن الطعا  احتجاجا  

وقددددال عيسددددى قراقددددع رئدددديس هيئددددة  ددددؤون األطددددرى والمحددددررين "هنددددان حددددران داخدددد  السددددجون وخددددارم 
وأضدداف لرويتددرز "حسددس األطددرى داخدد  السددجون، هنددان لجنددة  ددك ت مددن قبدد  الحكومددة  السددجون".

اإلطددرائي ية ل حددوار مددع المعتق ددين المضددربين، ولكددن ال يعددرف أحددد إلددى أي مدددى طيصدد  أو إلددى أي 
وتابع قائال "هنان حران خارم السجن يتمث  في اتصاالت  مدى ه ل ال جنة جدية أو تم ف يالحية".

 رائي ي من قب  مسؤولين ف سطينيين".مع الجانس اإلط
 20/5/2017 ،وكالة رويترز لألنباء
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 يواصل حمالته التضليلية "إسرائيلـ": اليمين الحاكم بالفلسطينية الخارجية .8
الف سددطينية، ب  ددد العبددارات، حددرب اإل دداعات وحمددالت التضدد ي  التددي  أدانددت وزارة الخارجيددة :را  هللا

ة ومسؤولين إطرائي يين حول "اطتعداد دول عربية لتطبيع العالقات مدع تروم لها وطائ  اإلعال  العبري
، مقاب  خطوات تتخد ها تد  أبيدس لتحسدين فدري تحقيدق السدال  مدع الف سدطينيين"، فدي إطرائي  رطميا  

عم ية ترويج مت وتة ل مواق" العربية المع نة في القم  العربيدة المتتاليدة حدول مبدادرة السدال  العربيدة، 
 إلددى االلتددزا  بهددا وتطبيقهددا كمددا جددا ت مددن األلدد" إلددى اليددا ، ولدديس مددن اليددا  إلددى األلدد". والداعيددة

، أن "نضددس اإلطددرائي يين إزا  نشددر اإلدارة 20/5/2017 وأضددافت الددوزارة، فددي بيددان يددحفي، السددبت
، ُيعبدر بوضدوع عددن 1967األميركيدة خريطدة إلطدرائي  ال تتضددمن المنداتق التدي احت تهدا األخيددرة عدا  

يقدددة المواقددد" والنوايدددا اإلطدددرائي ية االطدددتعمارية، ويؤكدددد أن احدددتالل األرض الف سدددطينية واطدددتيطانها حق
 "....وتهويدها يقع في عمق أيديولوجيا وطياطة اليمين

 20/5/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مليون دوالر 100إطالق صندوق التعليم الفلسطيني بقيمة  .9
يدبري يديد  إتدالق يدندوق لددع  التع دي   الف سدطيني بية والتع ي  العداليأع ن وزير التر  :البحر الميت

م يون دوالر، من أج  تطوير التع ي  والنهوض بدي وددخدال أطداليس حديثدة  100الف سطيني، بقيمة ب تت 
وبدين  من   نها خدمة المنيومدة التربويدة، وتحسدين مخرجدات العم يدة التع يميدة التع ميدة بشدك   دمولي.

ل مشدداركتي فددي أعمددال المنتدددى االقتصددادي العددالمي حددول الشددرق األوطدد  و ددمال أفريقيددا، خددال ،يدديد 
  مدن اثندين مدن اطدهإماليدين دوالر ك 10أن ه ل المبادرة النبي ة تتضدمن تقددي   ،المنعقد في البحر الميت

 90الددددد رجددال األعمددال العددرب وهمددا: طددامر خددوري، وخالددد عبددد هللا جندداحي، طدديعقبها البددد  بتددوفير مب دد  
 م يون دوالر عبر داعمين ومانحين من مخت " الب دان العربية.

 20/5/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 أمريكية لنبذ المقاومة-تنفذ سياسة إسرائيلية : السلطةحماس .11
اتهمدددت حركدددة حمدددا  السددد طة الف سدددطينية بتنفيددد  طياطدددة "إطدددرائي ية أمريكيدددة" : خ ددددون مي دددو  - ندددزة

كان قطداع ندزة لدد"االنفضاض" عدن المقاومدة، مدن خدالل تشدديد الحصدار المدالي ع دى ل ضت  ع ى ط
وقدددال القيدددادي فدددي حمدددا  إطدددماعي  رضدددوان إن األعددد ار التدددي ُتحددداول السددد طة الف سدددطينية  القطددداع.

 وأوضدا فدي حدديث لدد"قد  بدر " تسويقها في إتار حصار نزة والتضييق ع ى أه ها "نيدر مقبولدة".
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أمريكيددة"، ضددمن منيومددة الضددت  -، أن السدد طة تقددو  بتنفيدد  طياطددة "يددهيو20/5/2017 يددو  السددبت
 ع ى المقاومة وتصفية القضية الف سطينية.

أمددين طددر ال جنددة التنفي يددة لمنيمددة  ،تصددريحات رضددوان جددا ت تعقيب ددا ع ددى حددديث لصددائس عريقددات
تقدد" ورا  الضددتوم الماليددة التحريددر الف سددطينية، والتددي أفدداد فيهددا بدد ن الواليددات المتحدددة األمريكيددة لدد  

ولفددت رضددوان النيددر إلددى أن وا ددنطن ت بددت  التددي تمارطددها السدد طة ع ددى حركددة حمددا  قطدداع نددزة.
التضددييق ع ددى حمددا  وع ددى الشددعس الف سددطيني "ليددنفض مددن حددول المقاومددة، ومددن هنددا يدد تي قطددع 

 الرواتس الكهربا  والما  والدوا ".

ع ددى الشددعس الف سددطينيال مددن خددالل أرزاقددي وقوتددي واعتبددر التضددييق ع ددى قطدداع نددزة "إعددالن حددرب 
 ومسددت زماتي الحياتيددة اليوميددة، ظن ددا مددن االحددتالل وأعوانددي بدد ن النددا  طينفضددوا مددن حددول المقاومددة".
و دددد ع ددى أن رهددان االحددتالل وأعوانددي "خاطددر، ألن الشددعس الف سددطيني مقدداو  وواعددي، ويددرفض هدد ل 

وأضاف: "ال ي يريد أن  تالي ه ل األع ار نير مقبولة".االمال ات ويرفض التخ ي ع ى المقاومة وبال
يحقدددق الوحددددة ع يدددي أن ي تدددز  باالتفاقدددات الموقعدددة وع يدددي أن ينحددداز إلدددى الخيدددار الدددوتني ولددديس إلدددى 

 الخيارات التي تخد  االحتالل".
 20/5/2017قدس برس، 

 

 و"إسرائيل" من عودة مفاوضات التسوية بين السلطة "الجهاد" تحذر  .11
مددن عددودة ، حدد ر نافدد  عددزا ، عضددو المكتددس السياطددي لحركددة الجهدداد اإلطددال : يهدداب العيسددىإ - نددزة

وقددال: "جددرب الف سددطينيون المفاوضددات . مفاوضددات التسددوية بددين السدد طة الف سددطينية ودولددة االحددتالل
ع ى مدى طدنوات والنتيجدة كاندت يدفر، وفدي ظد  التوازندات القائمدة اليدو  وتبيعدة الحكومدة الموجددة 

رائي  وأيضا إدارة أمريكية متطرفة منحازة إلطرائي  ال يمكن أن تكون هندان نتدائج وال يمكدن أن في إط
وأضددداف فدددي تصدددريحات لوكالدددة "قدددد  بدددر " لألنبدددا : أن "المفاوضدددات طدددتكون  يكدددون هندددان عددددل".

 مضيعة ل وقت والجهد وبال فائدة وطتعني تكريسا ل سياطة اإلطرائي ية واألمريكية معا".
ترتيددس الوضددع الف سددطيني الددداخ ي واالنتبددال إلددى المعاندداة التددي يعيشددها أبنددا   ددعبنا والتددي  ودعددا إلددى

واعتبر المشروع ال ي يحم ي الرئيس األمريكي دونالد ترامس ل منطقة  تتسع بسبس االحتالل واالنقسا .
 قة"."مشروع معادي ل شعوب العربية واإلطالمية وتجميال ل سياطة األمريكية القبيحة بالمنط

 20/5/2017قدس برس، 
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 مفاوضاتالعباس بعدم الرهان على زيارة ترامب لدفع جهود استئناف " تطالب الديمقراطية" .12
الدددرئيس  ،تيسدددير خالدددد، عضدددو المكتدددس السياطدددي ل جبهدددة الديمقراتيدددة لتحريدددر ف سدددطين ندددزة: تالدددس

لمنطقدددة لددددفع جهدددود محمدددود عبدددا  بعدددد  الرهدددان ع دددى زيدددارة الدددرئيس األمريكدددي دونالدددد ترامدددس إلدددى ا
ل ع ددى هدد ل وقددال  .السددال  اطددتئناف مفاوضددات فددي تصددريا يددحفي، إن الشددعس الف سددطيني ال يعددو 

 الزيارة وال يتوقع منها الكثير.

وأضاف: "إن اختيار ترامس مدينة بيت لح  عنوان ا لزيارتي "زيارة كنيسدة المهدد" وتجاه دي مديندة را  هللا 
 ليس ل زيارة تابع رطمي كما هو حال زيارتي إلطرائي ". أنوحي وي إيجابيوالمقاتعة هو مؤ ر نير 

وتابع خالد: "إن ه ل الزيارة تنطوي ع ى محالير، خاية وان الرئيس الزائر قاد  وع ى جددول أعمالدي 
 إقامددةأوطددع بكثيددر مددن القضددية الف سددطينية، ومددا يطرحددي وفددق مصددادر متطابقددة هددو  إق يميددةقضددايا 
 ".اإليرانيما يسمى بالخطر في مواجهة  إق يميتحال" 

 20/5/2017قدس برس، 

 
 "إسرائيلـ"الشعب الفلسطيني بأسره يرفض االحتالل ويرفض االنحياز األمريكي ل: حزب الشعب .13

قال األمين العا  لحزب الشعس بسا  الصالحي: "اإلثنين إضراب  ام  ويدو  نضدس ل شدعس : را  هللا
فة أو القطددداع أو الدددداخ  أوالشدددتات، تضدددامنا  مدددع الف سدددطيني فدددي كددد  أمدددا ن وجدددودل، طدددوا  فدددي الضددد

إضراب األطرى ودعمدا  لقضديته  العادلدة، ورطدالة طياطدية ل مجتمدع الددولي كالواليدات المتحددة ونيرهدا 
 أن الشعس الف سطيني ب طرل موحد خ " ه ل القضية العادلة".

الد، وللدددف بتدددرض وأضدداف أن اإلضدددراب الشددام  يتدددزامن مدددع ويددول الدددرئيس دونالددد ترامدددس إلدددى الددب
توجيددي رطددالة إلددى أمريكددا والعددال  بدد ن الشددعس الف سددطيني ب طددرل يددرفض االحددتالل، ويددرفض اطددتمرار 

 تعنت إدارات السجون لمطالس األطرى، ويرفض االنحياز األمريكي الكام  إلطرائي .
 21/5/2017الحياة، لندن، 

 
 تتأهب لعودة الهجمات الفلسطينية "إسرائيل": "يديعوت" .14

يحيفة يديعوت أحرونوت عن مخاوف األجهزة األمنية اإلطرائي ية من التصدعيد فدي المنداتق   شفت
 الف سطينية في  هر يونيو/حزيران القاد .

وقال المراط  العسدكري ل صدحيفة يدومف زيتدون إن تقدديرات طدائدة متزايددة فدي قيدادة المنطقدة الوطدطى 
شددهد تددوترات أمنيددة قددد تصدد  حددد اندددالع موجددة فددي الجدديع اإلطددرائي ي تشددير إلددى أن الشددهر القدداد  طي

وأرجددع زيتددون هدد ا التصددعيد المتوقددع مددع اقتددراب  ددهر  هجمددات ف سددطينية جديدددة فددي الضددفة التربيددة.
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رمضددان إلددى وقددوع عدددد مددن عم يددات إتددالق النددار ع ددى أهددداف إطددرائي ية مددؤخرا فددي الضددفة التربيددة، 
ونق  عدن ضداب  إطدرائي ي كبيدر قولدي  طرائي ية.واطتمرار إضراب األطرى الف سطينيين في السجون اإل

رندد  أن إضدددراب األطدددرى لدد  يحقدددق بعدددد أهدافدددي بددإخرام الجمدددوع الف سدددطينية إلددى الشدددوارع، فإندددي لددديس 
بالضددرورة أن تبقددى الصددورة هكدد ا، الطدديما وأن األحدددا  التددي  ددهدتها فددي األيددا  األخيددرة ب دددات النبددي 

ن، كفي ة بتحوي  يونيو/حزيران القاد  إلى  هر طداخن ع دى يالا وط واد وحوارة وقت  فيها ف سطينيو 
وقدددال إن األطدددباب السدددابقة دفعدددت بقيدددادة الجددديع اإلطدددرائي ي لنشدددر المزيدددد مدددن القدددوات  نحدددو خددداي.

المدربدددة جيددددا حدددول مفترقدددات الطدددرق الرئيسدددية فدددي الضدددفة التربيدددة، ومنددداتق االحتكدددان المتوقعدددة مدددع 
 ة.الف سطينيين، وحول المدن الف سطيني

 20/5/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "إسرائيل" إلىاتهام مواطنة من غزة بمحاولة تسريب مادة متفجرة  .15
نيابددة لددوا  الجنددوب، قددمت يددو  الخمدديس، الئحددة  أن، أمدسنشدرت يددحيفة "هددترتس" العبريددة،  :را  هللا
عاماا من نزة،  59محكمة الص ا في بئر السبع، ضد المواتنة الف سطينية ابتسا  موطى ) إلىاتها  

تحوي مادة النتروج يسرين، والتدي تسد متها مدن نا د  فدي  إطرائي  إلى أنابيسبادعا  محاولتها تهريس 
 حركة حما  في نزة.

، حصد ت األخيدروحتى اعتقالها في  هر نيسدان  2016 أي ولوتدعي الئحة االتها  اني في الفترة بين 
، كمرافقدة ألختهدا المريضدة بالسدرتان، رائي إطدموطى في عشر حداالت مخت فدة ع دى تصدريا بددخول 

لت قي العالم. وحسس الئحة االتها ، فقد خرجت موطدى و دقيقتها مدن  إطرائي  إلىوالتي كانت تص  
المستشدفى فدي  إلدىحداجز ايدرز بهددف الويدول  إلدىنيسدان، وتوجهتدا  19بيتهما فدي قطداع ندزة، فدي 

التددي كتددس ع ددى ثددال  منهددا ب نهددا  األنابيددس القددد . وخددالل تفتيشددهما ع ددى الحدداجز تدد  العثددور ع ددى
تحددوي مددادة "طددي فرول" الطبيددة، بينمددا كتددس ع ددى الرابعددة ب نهددا تحددوي مددادة تبيددة طددرية. لكنددي خددالل 

 تحوي مادة النتروج يسرين. األنابيسالفحص تبين ب ن 
ى تس ي  وت  االدعا  في الئحة االتها  ب ن نا طا من حما ، ال تعرف النيابة هويتي، ت س من موط

نيدر معروفدة ل نيابدة.  أيضدانعتها باط  "ا   دادي حسدني"، وهدي  إطرائي األنابيس لمواتنة عربية من 
 عدة عم يات. أووحسس الئحة االتها  فقد جرت محاولة تهريس المواد بهدف تنفي  عم ية 

بدد ن  اعترفددت خددالل التحقيددق ب نهددا كانددت تعددرف أنهدداوتدددعي النيابددة فددي ت ددس تمديددد اعتقددال موطددى 
 الشخص ال ي ط مها األنابيس هو نا   في حركة حما .

 21/5/2017األيام، رام هللا، 
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 على حاجز قلنديا بزعم محاولة تنفيذ طعن فلسطينيةاعتقال فتاة  .16

عامدداا، ع ددى  14اعتقدد  االحددتالل اإلطددرائي ي، السددبت، فتدداة ف سددطينية البالتددة مددن العمددر ): محمددد وتددد
القد  المحت ة، بزع  محاولة تنفي  عم ية تعن، دون أن يت  تسجي  أي حاجز ق نديا العسكري  مال 

"الفتددداة ويددد ت إلدددى حددداجز ق ندددديا، مدددع  وزعمدددت  دددرتة االحدددتالل إن إيدددابات فدددي يدددفوف الجندددود.
مالحيتهدددا مدددن قبددد  قدددوات الشدددرتة المتمركدددزين ع دددى الحددداجز، والددد ين أوعدددزوا لهدددا بدددالتوق" إال أنهدددا 

تقددد  باتجدداهه  فددي مسدد ف عبددور السدديارات، وهددي تحمدد  وترفددع طددكينا تجاه ددت التع يمددات، ووايدد ت ال
 بيدها"، حيث ت  تحوي  الفتاة ل تحقيق، ومصادرة السكين التي كانت بحوزتها.

 20/5/2017، 48عرب 

 
 غضب إسرائيلي من خريطة أمريكية دون الضفة وغزة والجوالن :الصحافة اإلسرائيلية .17

إطدرائي  ع دى خ فيدة نشدر الواليدات المتحددة األمريكيدة خريطدة قال موقع "أن مر جي" إن نضبا يسدود 
 لها ل  تتضمن الضفة التربية ونزة وهضبة الجوالن، قبي  ويول الرئيس دونالد ترامس إلى المنطقة.

وأضدداف أن البيددت األبدديض نشددر ع ددى مواقعددي فددي فيسددبون وتددويتر  ددري  فيددديو ييهددر أهدد  المندداتق 
ألولى إلى الخارم، لكن إطرائي  فوجئت أني ت   دطس الضدفة التربيدة التي طيزورها ترامس في رح تي ا

 وقطاع نزة وهضبة الجوالن من الخريطة الخاية بها.
وأثدددار نشدددر هددد ل الخريطدددة جددددال أمريكيدددا إطدددرائي يا، خايدددة وأنهدددا ترطددد  خددد  طدددير ترامدددس فدددي زياراتدددي 

ت ف الدول كام ة عبر تقنية الترافيف السعودية والفاتيكان وب جيكا وديطاليا ودطرائي ، وقد نشرت خرائ  
 والخرائ  التوضيحية بشك  تبيعي باطتثنا  خريطة إطرائي ، وفقا ل موقع.

بددددورها نق دددت القنددداة السدددابعة التابعدددة ل مسدددتوتنين عدددن وزيدددر الموايدددالت واالطدددتخبارات اإلطدددرائي ي 
ألمريكيددة ب نهددا مثيددرة ويددفي لهدد ل الخريطددة ا -وهددو مددن زعمددا  حددزب ال يكددود الحددا  -يسددرائي  كدداتس 

 ل تضس ألنها "خريطة مشوهة".
أما مراط ة يحيفة يديعوت أحرونوت موران أزوالي فقالت إن وزيرة القضدا  اإلطدرائي ية مي يدت  دا يد 
عب رت عن نضبها مدن هد ا الفعد ، وعدن أم هدا أن يكدون ناجمدا عدن جهد  وال يعكدس طياطدة أمريكيدة 

مس خالل زيارتي رفضها إقامة دولة ف سطينية، وطدتطالبي بد ن جديدة، وأ دت أن إطرائي  طتوضا لترا
 يواي  تنفي  تعهداتي بنق  السفارة األمريكية من ت  أبيس إلى القد .

وأضدددافت الدددوزيرة "ال ع ددد  لددددينا بوجدددود خطدددة طياطدددية لددددى اإلدارة األمريكيدددة الجديددددة خايدددة بعم يدددة 
أم هدددا بددد ال تنتهددي زيدددارة ترامدددس بدددإتالق وعدددود  السددال  بدددين الف سدددطينيين واإلطدددرائي يين"، وأعربددت عدددن
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طياطية فق ، ودنما تسفر عن نتدائج إيجابيدة هددفها التوحيدد بدين الدديانات الدثال  وتوثيدق التعداون بدين 
وفيمددددا يتع ددددق بالحددددديث عددددن وجددددود توجددددي لدددددى ترامددددس بطددددرع مبددددادرة إق يميددددة لتطبيددددع  دول المنطقدددة.

 يد باطتتالل ه ل الفرية التاريخيدة، ألن هندان عالقدات بدين العالقات اإلطرائي ية العربية، تالبت  ا
 إطرائي  وعدد من الدول العربية المعتدلة، ومن األوان لوضعها عالنية ع ى الطاولة.

وختمت بالقول "هد ل فريدة إلعدادة يديانة  درق أوطد  جديدد بثدوب اقتصدادي مدن خدالل المزيدد مدن 
مدددع الددددول العربيدددة، بعيددددا عدددن التمتدددر  فدددي المواقددد" العالقدددات الع نيدددة، وتوثيدددق األوايدددر التجاريدددة 

 المتع قة بالصراع مع الف سطينيين".
 20/5/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 قانون "طرد النواب" المحكمة العليا اإلسرائيلية تبحث بااللتماس ضد   .18

الدد ي قدمدددي تعقدددد المحكمددة الع يدددا اإلطددرائي ية، األحدددد، ج سددتها األولدددى ل بحددث بااللتمدددا  : محمددد وتددد
النائددس د. يوطدد" جبددارين باطدد  القائمددة المشددتركة ضددد قددانون "تددرد النددواب". وقددد تدد  تقدددي  االلتمددا  

 بالتعاون بين مركز عدالة الحقوقي وجمعية حقوق المواتن.
ويمنا القانون الهيئة العامة ل كنيست ألول مرة يالحية ترد عضو كنيست من قب  أعضا  كنيسدت 

 نائب ا. 90أخرين وللف ب ن بية 
وأ ددد االلتمددا  ع ددى عددد  دطددتورية قددانون الطددرد، ألنددي ينتهددف الحددق األطاطددي بحريددة التعبيددر وحريددة 
العمدد  السياطددي، ويندداقض حقددوق ويددالحيات أعضدددا  الكنيسددت وحصددانته  البرلمانيددة. كمددا ويشدددير 

ي كددد  االلتمدددا  إلدددى أن التصدددويت ع دددى القدددانون فدددي الكنيسدددت لددد  يحصددد  ع دددى األن بيدددة الالزمدددة فددد
القرا ات. وقد  م  االلتما  ع ى تصريا مفص   ل نائس جبارين، وهدو إخصدائي حقدوقي، يشدرع فيدي 
التددد ثير الخطيدددر لقدددانون الطدددرد ع دددى عمددد  منتخبدددي الجمهدددور، ويشدددير إلدددى اإلطدددقاتات لات الطدددابع 

ددا فددي ظددروف األق يددة القوم يددة االطددتبدادي ل قددانون ع ددى التمثيدد  السياطددي والعمدد  الحزبددي، وخصوي 
 العربية في البالد. 

 20/5/2017، 48عرب 
 

 وأود أن أرى كل السفارات في القدس "...إسرائيل"القدس هي عاصمة : ليفني .19
قالت وزيرة الخارجية اإلطرائي ية السابقة تسيبي ليفني: إن "القد  هي عايمة دولة إطرائي ، : األردن

لسددت مستشددارة ل ددرئيس ترامددس، ولكددن  وأود أن أرى كدد  السددفارات فددي القددد "، وأضددافت موضددحة "أنددا
أعتقددد أنددي ينبتددي أن ي خدد  بعددين االعتبددار الجوانددس األخددرى، ولكددن بصددفتي إطددرائي ية فددإن القددد  هددي 
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مشداركتي فدي منتددى اقتصدادي فدي األردن: "لقدد أ دار السديد عريقدات إلدى  خدالل ،وتابعدت العايمة".
ه ، ولكدن لد  يدت  االطدتماع إلدى إجابدة مخت فدة القد  الشدرقية، وكيد" طدتكون نهايدة ال عبدة وفقدا لمدواقف

 من أي إطرائي ي مخر".
 21/5/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 مبالتأمين زيارة تر  "الدرع األزرق "تطلق عملية  "إسرائيل" .21

أت قدددت إطدددرائي  عم يدددة "الددددرع األزرق" لتددد مين زيدددارة الدددرئيس األمريكدددي دونالدددد ترامدددس الددد ي  را  هللا:
عم يددات تدد مين  ت لحدد  ندددا  )االثنددينا وبعددد نددد )الثالثددا ا، وهددي واحدددة مددن أ بددرطدديزور القددد  وبيدد
وأت قددت األجهددزة األمنيددة اإلطددرائي ية رطددميا  العم يددة التددي تشددم   مددن قبدد . "إطددرائي "رؤطددا  قامددت بهددا 

اطددددتنفار ا الف مددددن عنايددددر الشددددرتة والمخددددابرات والشددددابان، ونجمددددة داود الحمددددرا  وطددددالع الجددددو 
بدأت في القد  من  أمس ترتيبات أمنية يدارمة قبد  ويدول ترامدس، و دم  للدف فنددق و  ي.اإلطرائي 

وحجددزت كدد  نددرف الفندددق، وألتيددت أي حجددوزات هنددان.  وحا دديتي. ترامددسالم ددف داود، حيددث طدديقي  
وطدديتحول الفندددق إلددى ثكنددة عسددكرية محايددرة، وطدديمنع دخددول أي  ددخص باطددتثنا  العددام ين الدد ين 

أع نت فيدي إندالق  دوارع بالكامد   أمس بيانا   "إطرائي "ووزعت  رتة  أيا  الزيارة. طيبقون هنان تي ة
في القد  أثنا  زيارة ترامس، بعضها لن يفتا نهائيا  وبعضدها فدي أوقدات محدددة، والدبعض ا خدر لدن 

 بالمرور من خاللي إال بعد إبراز الهويات الشخصية والت  د من مكان السكن، أو وجهة الزائر. يسما
 ويتوقع أن تتسبس الزيارة في     كام  ل حياة في مناتق واطعة في القد .

 21/5/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 تعرض على دول في آسيا منظومات دفاعية "للمياه االقتصادية" "إسرائيل" .21
تعدرض ا ن ع دى األطد حة البحريدة لددول مطديا فدي اتدار المعدرض البحدري : يوفدال ازوالي –ن وبس 

(IMDEXمنيومددات ووطددائ  تدد  تطويرهددا فددي السددنوات ، الدد ي افتددتا الثالثددا  الماضددي فددي طددنتافورة ا
 لتشك  ضمن امور اخرى حماية لمجال مياهها االقتصادية. إطرائي األخيرة في الشركات األمنية في 

ت" تعددرض ثمدداني  ددركات أمنيددة إطددرائي ية بينهددا الشددركات الكبددرى "رفائيدد " ل منيومددات القتاليددة، "البيددو 
ل منيومات، "تعس" ل منيومات ويناعة جوية، تعرض في اتار المعرض اإلطرائي ي الد ي أقدي  فدي 
المعددرض جم ددة واطددعة مددن التطددويرات والوطددائ  المخصصددة ل تهديدددات فددي السدداحة البحريددة الحديثددة. 
وقددال فددي حددديث مددع "ن ددوبس" نائددس رئدديس قسدد  التصدددير األمنددي فددي وزارة الدددفاع بددول بريدددبر  ان 

في الساحة البحرية تشبي جدا ت دف التدي تواجههدا دول فدي مطديا. هد ل  إطرائي "التحديات التي تواجهها 
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التددددزود بمنيومددددات الكشدددد" واالطددددتخبارات،  إلددددىالتهديدددددات كاالرهدددداب البحددددري، الدددد ي يزيددددد الحاجددددة 
 منيومات السايبر المتخصصة ونيرها من الوطائ ".

مدددن أجددد  حمايدددة توافدددات التددداز  "إطدددرائي "لتدددي تدددورت فدددي فدددي وزارة الددددفاع يدددرون فدددي المنيومدددات ا
لددول مثد  تاي نددا، فيتندا ، الف بدين  األمنيدةالطبيعي فدي البحدر المتوطد  كمنيومدات ت بدي االحتياجدات 

وع ددى حددد قددول مصدددر أمنددي: "لدديس يدددفة ان يكددون نمددولم الدددفاع عددن الميددال االقتصددادية  ونيرهددا.
األمنيددة، يعتبدددر جدد ابا فدددي هدد ل السدددوق. ففددي السدددنوات األخيدددرة  الدد ي تورتدددي وزارة الدددفاع، والشدددركات

التكنولدوجي وبتجربتهدا العم ياتيدة  إطدرائي عالقاتها مع دول مطيا، وك ها تعترف بتفوق  إطرائي تورت 
 وهي تريد العم  معنا". –في المجاالت المخت فة، بما في للف في الساحة البحرية 

 21/5/2017، الحياة الجديدة، رام هللا 
 

 تفرض عقوبات على أولمرت بسبب وثائق سرية "مصلحة السجون " .22
يددو  السددبت، فددرض عقوبددات ع ددى رئدديس  قددررت مصدد حة السددجون اإلطددرائي ية، يددباع: ها دد  حمدددان

الحكومددة السددابق، إيهددود أولمددرت، وللددف فددي أعقدداب ضددب  وثددائق ويددفت ب نهددا طددرية فددي نرفتددي فددي 
ع أولمدرت مدن الخدروم فدي عط دة، إضدافة إلدى منعدي مدن وع   أن مص حة السجون قررت من السجن.

 اطتخدا  الهات" العمومي الموجود في القس  ال ي يتواجد فيي.
وكان قد ت  ضب  ه ل الوثائق، يو  الخميس، خالل عم ية تفتديع أجريدت لددى أولمدرت الد ي يقضدي 

زارة القضدا  التخدال عقوبة بالسجن، ولدى محاميي. وت  تحوي  ه ل الوثدائق إلدى جهدات مسدؤولة فدي و 
وتعمد  مصد حة السدجون ع دى فحدص مدا إلا كاندت هد ل الوثدائق لات يد ة بالكتداب  قرار بش ن للدف.

 ال ي يعم  أولمرت ع ى كتابتي في السجن.
ي كر أن أحد محامي أولمرت كان قد زارل، يو  أمس األول، في السجن، وخالل الزيارة ت  ضدب  هد ل 

نرفدددة أولمدددرت، تددد  العثدددور ع دددى وثدددائق أخدددرى لددد  يحصددد  ع دددى  الوثدددائق. وخدددالل عم يدددة تفتددديع فدددي
 تصريا بحيازتها من قب  المسؤول عن األمن في وزارة األمن.

 20/5/2017، 48عرب 
 

 رابطة األنثروبولوجيا اإلسرائيلية تدعو لالتفاق مع األسرى المضربين .23
لحكومة اإلطرائي ية ووزير أيدرت رابطة األنثروبولوجيا اإلطرائي ية عريضة دعت فيها ا: بالل ضاهر

األمدن الدداخ ي، ن عداد إردان، إلدى إجدرا  مفاوضددات مدع األطدرى الف سدطينيين المضدربين عدن الطعددا  
وقالدت يدحيفة "هدترتس" يدو ، األحدد، إن بداحثين أنثروبولدوجيين، يدرطدان  والتوي  إلى اتفاق معهد .
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ل العريضة، التي قالت فيها الرابطة إنهدا ل قس الدكتوراة، هما ناي  الي" ومتان كامينر، بادرا إلى ه 
"تنيددر بق ددق بددال  إلددى اإلضددراب عددن الطعددا  لألطددرى األمنيددين الف سددطينيين فددي السددجون اإلطددرائي ية. 
وطجن مالف الف سطينيين، بينه  مئات من دون محا مة، هي نتيجة مبا رة لالحتالل ال ي نعارضي. 

و ددددت العريضددة ع ددى أن "قسدد  مددن  االحددتالل".وحدد  قضددية األطددرى هددو جددز  ال يتجددزأ مددن إنهددا  
 مطالس األطرى الف سطينيين يتع ق بتطبيق حقوق إنسان أطاطية جدا له .

 20/5/2017، 48عرب 
 

 االحتالل يخرج النائب غنايم من المسجد األقصى المبارك .24
حركددة قامددت  ددرتة االحددتالل فددي القددد  المحت ددة، يددو  السددبت، بددإخرام النائددس عددن ال: أحمددد دراو ددة

اإلطالمية في القائمة المشتركة، مسعود نناي ، من المسدجد األقصدى المبدارن، بحجدة وجدود قدرار مدن 
 رئيس حكومة االحتالل، يحير فيي دخول أعضا  الكنيست ل مسجد.

" ال دد ي تقيمددي كدد  طددنة جمعيددة  وزار نندداي  المسددجد األقصددى ليشددارن فددي أعمددال معسددكر "القددد  أوال 
الحركددة اإلطددالمية، وتواجددد بددين المشدداركين الدد ين أتددوا مددن كدد  أنحددا  الددبالد  األقصددى وجمعيددة الق دد 

يانة في محي  المسجد األقصى وِفي طاحاتي الداخ ي ة.  بعشرات الحافالت ل قيا  ب عمال النيافة والص 
وفدي تعقيبددي ع دى مددا حددد ، قدال نندداي  إن "المسددجد األقصدى هددو حدق دينددي لنددا كمسد مين، وهددو حددق 

لكدد  عربددي ف سددطيني وهددو منطقددة محت ددة ال  ددرعية لحكومددة إطددرائي  فيهددا، حق نددا فددي وتنددي وقددومي 
 القد  واألقصى أ بر وأقوى من أي قرار حكومي ظال  وطوف نواي  تحدي ه ل القرارات اليالمة".

 20/5/2017، 48عرب 
 

 بهتلر إسرائيلياا  متطرفون يهود يشبهون جنراالا  .25
إلطدددرائي ي بنهايدددة "مريدددرة"  دددبيهة بت دددف التدددي حددددثت ل دددزعي  توعدددد متطرفدددون يهدددود قائددددا فدددي الجددديع ا

األلمداني الندازي أدولد" هت در، بسدبس تهديددل باعتقدال تدالب المددار  الدينيدة الد ين يرفضدون التجنيددد 
ولكدددرت يدددحيفة إطدددرائي  اليدددو ، المقربدددة مدددن رئددديس الحكومدددة بنيدددامين نتنيددداهو، أن هددد ا  العسدددكري.

 حدثا نريبا أثار حفيية المؤطستين العسكرية واألمنية. التصرف من جانس المتطرفين يعد  
فقدددد نشدددر متطرفدددون يهدددود بياندددات تحدددرض ضدددد رئددديس قطددداع القدددوى البشدددرية فدددي الجددديع اإلطدددرائي ي 
الجنددرال مددوتي ألمددوز، جددا  فيهددا أن نهايتددي طددتكون مريددرة مثدد  هت ددر، ممددا دفددع رئدديس هيئددة األركددان 

 يق مع المسؤولين عن ه ا الحد .نادي ميزنكوت إلى إيدار تع يمات بالتحق
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ووقعت الحادثة بسبس رفض عناير المدار  الدينية اليهوديدة االنخدرام فدي الجديع اإلطدرائي ي، ممدا 
 يتسبس في اعتقاله ، وال يت  إتالق طراحه  إال بتع يمات من ألموز.

ون أنفسدده  فددوق القددانون، ولدد لف يجددس  ورد ألمددوز مددن جانبددي ع ددى مددا جددرى بددالقول إن مددن هددددول يعددد 
اتخال إجرا ات قاطية ضده ، مشديرا إلدى أندي رند  أن انتقداد الجديع اإلطدرائي ي مسدموع بدي قانوندا فدإن 

 ما تضمنتي ت ف المنشورات يعد أمرا خطيرا تستوجس إدانتها.
أجرى ميزنكوت اتصاال ب لموز أعرب خاللي عن تضامني معدي، مطالبدا الجهدات القانونيدة بوضدع يددها 

ومحاطددددبته ، مؤكدددددا أن قددددادة الجدددديع طيسددددتمرون فددددي العمدددد  دون أن يتدددد ثروا بهدددد ل  ع ددددى الفدددداع ين
 الهجمات ضده .

دور ليبرمدددان إلدددى الددددفاع عدددن جنرالدددي قدددائال إن جدددوانبدددرى وزيدددر الددددفاع وزعدددي  حدددزب إطدددرائي  بيتندددا أفي
التحدددريض الددد ي يمارطدددي الدددبعض فدددي إطدددرائي  ضدددد الجددديع وضدددباتي لددد  يعدددد محدددتمال، ويعدددد تجددداوزا 

 طوم الحمرا ، وال يجس التساما مع مث  ه ل اليواهر الخطيرة.ل خ
 20/5/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 اللجنة اإلعالمية لضإضراب: اإلضراب مستمر واالحتالل يحاول اختراق التماسك بأخبار كاببة .26

يدددة والكرامدددة ع دددى اطدددتمرار : را  هللا ن طدددجو  األطدددرى  إضدددرابأ ددددت ال جندددة اإلعالميدددة إلضدددراب الحر 
 35وقالت ال جنة أني لتاية عشدية اليدو  الدد  .اإلضراباالحتالل عن الطعا  حسس ما رودها من قيادة 

 فيما يتع ق بالمفاوضات حول مطالبه . اإلضراب، ل  يت  التوجي رطميا  لقيادة اإلضرابع ى 
"الشدابان"  وأضافت ال جندة فدي بيدان ويد  "الحيداة الجديددة" أن محداوالت جهداز المخدابرات اإلطدرائي ي

داخدد  السددجون  اإلضددرابمصدد حة السددجون تدددور بشددك  مكثدد" فددي ف ددف اختددراق حالددة تماطددف  وددارة
مص حة السجون  إدارةتقد  وتقدي  تفايي  وحيثيات واقتراحات تطوف بها  إحرازعبر بث أخبار عن 

 .إنجازلتقد  ت   أنهاع ى بعض السجون وعبر بعض القنوات وتسوقها إعالميا  ع ى 
رت إلددى أن هدد ل المحداوالت تهدددف لضددرب وكسدر اإلضددراب ودضددعاف اإلطدناد الشددعبي والضددت  وأ دا

ع ددى األطددرى المضددربين، "وهددي األداة واألطدد وب األ ثددر توظيفددا  فددي األيددا  األخيددرة مددن قبدد  مصدد حة 
السددجون والشددابان. مددا زالددت قيددادة اإلضددراب تدددير المعركددة بإحكددا  وتتددولى زمددا  األمددر باقتدددار  إدارة

وأ دددت ع ددى أن اإلضددراب مسددتمر ويدددخ  يومددي الخددامس  هددي فقدد  عنددوان الحدد  والعقددد كمددا ورد".و 
والثالثددين فددي مراحدد  هددي األقسددى واأليددعس واألخطددر وهددو بدد مس الحاجددة ا ن أ ثددر مددن أي وقددت 

 مضى لتصاعد اإلطناد الشعبي واإلعالمي الضان  لتحقيق االنتصار.
 20/5/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 قراقع: سقوط شهداء من األسرى متوقع في أي لحظة .27

يوطددد" الشدددايس: عبدددر عيسدددى قراقدددع، رئددديس هيئدددة  دددؤون األطدددرى والمحدددررين عدددن خشددديتي  –را  هللا 
 ددهدا  مددن األطددرى المضددربين عددن الطعددا  فددي طددجون االحددتالل، فددي أيددة لحيددة،  طددقومالكبيددرة مددن 

يوما  يعانون من أوضاع يحية حرجة،  34ن  مشددا  ع ى أن جميع األطرى المضربين عن الطعا  م
فمنه  من نق  إلى المستشفيات، ومدنه  مدن أجريدت لهد  عم يدات جراحيدة، الطديما أن عدددا  مدنه  مدن 
 بار السن، أو من األطرى القدامي، أو حتى من المرضى، عدالوة ع دى مدا يعانوندي مدن تنكيد  يدومي 

 متعدد األ كال.
"، إلى أن حكومة االحتالل ترتكدس جدرائ  ضدد اإلنسدانية اإللكترونية  وأ ار قراقع في حديث مع "األيا

في تعام ها مع م " اإلضراب، فهي ال ت بي لسقوم  هيد أو عشرات الشهدا  من األطرى المضدربين 
عن الطعا ، وتتعام  معه  بطريقة وحشية عنصرية تعارض المواثيق الدولية، وقوانين حقوق اإلنسان 

حيددث إضددافة إلددى األوضدداع الصددحية الصددعبة التددي يعيشددونها، فإنهددا تعمددد إلددى  فددي أبسدد  بددديهياتها،
 إي ائه  جسديا ، ونفسيا ، فيما يرقى إلى جريمة حرب.

وعبر قراقع عن خشيتي من أن تشكي  لجنة من مص حة السجون التابعة لجيع االحتالل ل حديث مع 
ل رماد في العيون"، ومن باب التوريدة  عدد من قيادات اإلضراب، من  الخميس الماضي، ليس إال "لرا  

ع ى ما ترتكبي من جرائ ، ول تسويق الم فق ل عال  ب نها تسعى إلى إيجاد ح ول، وأن التعنت ي تي من 
 األطرى، وللف لتحمي ه  مسؤولية طقوم  هدا  منه !

 20/5/2017األيام، رام هللا، 
 

 مع األسرى  نين تضامناا تعلن اإلضراب العام اإلث 48في لجنة المتابعة العليا  .28
أع نت لجندة المتابعدة الع يدا، يدو  السدبت، فدي افتتداع مدؤتمر الطاقدة البشدرية الد ي يعقدد : ها   حمدان

، ال يشدم  التربيدة والتع دي ، وللدف 22/05/2017في الطيبة، اإلضراب العا  يو  اإلثنين القاد  الموافق 
الل، ال ين يخوضون اضرابه  عن الطعا  ل يو  تضمانا ودطنادا لألطرى الف سطينيين في طجون االحت

 ال الرابع والثالثين ع ى التوالي.
وي تي ه ا اإلعالن بعد اجتماع عقد يو  الجمعة، فدي را  هللا،  دارن فيدي رئديس لجندة المتابعدة الع يدا، 

 محمد بركة، وجمع الهيئة الوتنية لمساندة إضراب األطرى والقوى الوتنية واإلطالمية.
اجتمداع را  هللا دعددوة أبندا   ددعبنا الف سدطيني فددي الضدفة والقطدداع، وفدي الددداخ  وفدي كافددة  وتقدرر فددي

أما ن الشتات، إلى اعتبار يو  اإلثنين المقب  يو  إضراب  ام ، ويو  نضس  عبي تتخ  ي فعاليات 
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التضدددامن مدددع األطدددرى، طدددوا  فدددي خدددي  االعتصدددامات أو السالطددد  البشدددرية أو المسددديرات أو أي مدددن 
 ددكال الجماهيريددة المالئمددة، والت  يددد مددن خددالل للددف ع ددى وحدددة الشددعس الف سددطيني والتفافددي حددول األ

 أطرى الحرية ومطالبه  العادلة والمشروعة، والتي عبروا عنها من خالل إضرابه  الباط .
 مددا تقددرر دعددوة أبنددا   ددعبنا العتبددار يددو  االثنددين لاتددي يومددا لطضددراب التضددامني عددن الطعددا ، مددن 

اعة العا دددرة يدددباحا وحتدددى الثامندددة مسدددا ، وفدددي مقددددمته  قياداتدددي السياطدددية، وأعضدددا  المج سدددين السددد
 الوتني والتشريعي، وممث و الهيئات السياطية والمجتمعية الف سطينية.

 20/5/2017، 48عرب 
 

 االحتالل ينقل أسرى مضربين إلى مستشفى "برزالي" .29
إدارة السددجون اإلطددرائي ية نق ددت مجموعددة مددن األطددرى  قالددت ال جنددة اإلعالميددة لطضددراب، إن: را  هللا

المضدددربين عدددن الطعدددا  إلدددى مستشدددفى "بدددرزالي"، بعدددد توقددد" عددددد مدددنه  عدددن  دددرب المدددا  تددددريجيا، 
وأوضدددا محدددامي ندددادي األطدددير خالدددد محاجندددة، نقدددال عدددن األطدددير  وويدددوله  لمرح دددة يدددحية يدددعبة.

ن"، أن إدارة السدجن تمدار  ضدتوتا المضرب محمد أبو الرب من جنين والمعتقد  فدي طدجن "عسدقال
  بيرة ع ى األطرى، عدا عن اطتمرارها باإلجرا ات التنكي ية بحقه ، وفرض العقوبات ع يه .

أطيرا  مضربا  عدن الطعدا  فدي طدجن عسدقالن فدي رطدالة ويد ت إلدى ال جندة  50في السياق لاتي، أ د 
طرون أطدمى معداني الصدمود والثبدات ع دى اإلعالمية إلضراب "الحريدة والكرامدة"، أنهد  ال يزالدون "يسد

رندد  كدد  اإلجددرا ات التنكي يددة والقمعيددة التددي تنتهجهددا حكومددة االحددتالل وددارة السددجون فددي حقهدد  مندد  
 نيسان )أبري ا الماضي. 17اليو  األول لطضراب" في 

 20/5/2017، فلسطين أون الين
 

 اءمن الجئي فلسطين بسورية ال يتوفر لهم الغذ %95األونروا:  .31
أع ن المفوض العا  لوكالة األوندروا بييدر كراينبدول عدن تضدرر معيد  مكاتدس عمد  : مجيد القضماني

الوكالة في طورية بسبس تصاعد حدة القص" والعن" التي  هدتها األراضي السورية خدالل السدنوات 
الحددرب وقددال كراينبددول فددي بيددان نشددر ع ددى الموقددع الرطددمي لوكالددة األونددروا فددي بيددروت إن  الماضددية.

 130"أثددرت بقدددر كبيددر ع ددى مددوظفي التمويدد  الصددتير وعددائالته ، الفت ددا إلددى أنددي " ددان لدددى األونددروا 
 موظفا  في طتة مكاتس عبر البالد، وكانت نالبيته  من مخي  اليرمون المدمر حاليا  في دمشق".

روا ندزع عدن وأ د المسؤول األممي أن أ ثدر مدن نصد" مدوظفي التمويد  الصدتير العدام ين لددى األوند
 طورية وتعرض الث ث ل تهجير داخ  الب د.
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مدددن إجمدددالي عددددد الجئدددي  %95ألددد" الجددد  مدددن ف سدددطين، أي أ ثدددر مدددن  430حدددو نيشدددار إلدددى أن 
ف سددطين الدد ين ال يزالددون فددي طددورية، ال يتددوفر لهدد  التدد ا  الكددافي بسددبس "اليددروف المتق بددة والعندد" 

 ونروا.المس ا الكثي" وتضخ  األطعار"، بحسس تقرير لأل
 20/5/2017، 48عرب 

 
 بدء الصراع منذ ةسوريبالجئاا فلسطينياا  3,500": استشهاد مجموعة العمل" .31

 ةالجئدا  ف سدطينيا  فدي طدوري 3,500أفادت مجموعدة العمد  مدن أجد  ف سدطينيي طدورية بارتقدا  : بيروت
قريدر لهدا، أن وأوضدحت المجموعدة فدي ت .2011مار  ملار/ في  ةبسبس بد  الصراع الدائر في طوري

الجئدا  بسدبس  872الجئا  ف سطينيا ، فيما قضدى  1,441أدى إلى قضا   ةالقص" المتواي  ع ى طوري
اال تبا ات المتبادلة بين الجديع النيدامي ومجموعدات المعارضدة السدورية المسد حة، فدي حدين قضدى 

 الجئا . 461تحت التع يس في طجون ومعتقالت النيا  
مجموعة بتعرض حي الكا " وحي تريق السد ال ي يض  تجمعدا  لالجئدين ومن جهة ثانية، أفادت ال

الف سطينيين في مخي  درعا، ل قص" بعددد مدن قد ائ" الهداون، ممدا أطدفر عدن وقدوع ضدحايا فدي حدي 
 ف سطين أون الين الكا " وخراب كبير في منازل األهالي.

 20/5/2017فلسطين أون الين، 
 

 راحهااستشهاد أسيرة فلسطينية متأثرة بج .32
أع نت وزارة الصحة الف سطينية مسدا  يدو  السدبت، عدن اطتشدهاد األطديرة المصدابة فاتمدة : محمد وتد

عامددداا، مددددن ب دددددة بيددددت فجدددار، والتددددي كانددددت تت قدددى العددددالم فددددي المشددددافي 15ِجْبِريددد  عايددددد تقاتقددددة )
مسدتوتنين اإلطرائي ية نتيجة ايابتها برياي االحتالل، بزع  تنفيد ها عم يدة دهدس لمجموعدة مدن ال

 ع ى دوار "عتصيون" جنوب بيت لح  قب   هرين.
وب دد  االرتبددام المدددني الف سددطيني وزارة الصددحة باطتشددهاد تقاتقددة، والتددي عانددت مددن إيددابة خطيددرة 
بددالرأ  مندد  ملار/مددار  الماضددي بسددبس إتددالق النددار ع يهددا مددن قبدد  جنددود االحددتالل، حيددث كانددت 

 ي القد .تخضع ل عالم في مستشفى " عاري تسيدن" ف
وبحسس مزاع  جيع االحتالل، فإن جنودل ا تبهوا ب ن الفتداة تندوي تنفيد  عم يدة دهدس، فد ت قوا الندار 

 إيابات ه ع. 3باتجاهها. ول  تقع أية إيابات بين جنود االحتالل، في حين وردت أنبا  عن وقوع 
 20/5/2017، 48عرب 
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 لألسرى  ات مع االحتالل إسناداا بمواجه خالل أسبوع شهداء ومئات الجرحى تقرير: ثالثة .33
ف سدطينيين وديدابة المئدات بإيددابات  3 دهد حصداد األطدبوع الماضدي مدن انتفاضددة القدد  اطتشدهاد 

مواجهدة تخ  هدا إلقدا   148عم يدات، كمدا أحصديت  3إطدرائي يين، وجدرى تنفيد   9مخت فدة، فيمدا أيديس 
 داخ  المحت .زجاجات حارقة وأ واع متفجرة في مخت " مناتق الضفة ونزة وال

ر قا بالحجارة في كفر مالف وعابود قضا  را  هللا، فيمدا  إطرائي يينجنود  3ففي أمس الجمعة أييس 
 بالتاز في مناتق الضفة ونزة. 150بالمطاتي وأ ثر من  38 ابا بالرياي الحي و 13أييس 

 فيت وجندددين مواجهدددة فدددي مديندددة القدددد  وضدددواحيها والخ يددد  ورا  هللا وتدددولكر  وطددد 44فيمدددا أحصدددي 
وندددداب س وتوبددددا  وأريحددددا وق قي يددددة وقطدددداع نددددزة، تدددد  خاللهددددا إلقددددا  زجاجددددات حارقددددة فددددي العيسدددداوية 

مواجهدة فدي مديندة القدد  وضدواحيها والخ يد  ورا  هللا  26وتد  إحصدا   ومستوتنة يتسدهار والخضدر.
توتنة عدوفرا وبيت لح  ونداب س وأريحدا وقطداع ندزة، تخ  هدا إلقدا  زجاجدات حارقدة فدي العيسداوية ومسد

 دبان  8والخضر وحاجز األنفاق وق نديا وبيت إي  والمدخ  الشدمالي لبيدت لحد ، كمدا أيديس خاللهدا 
 بالتاز. 20بالمطاتي و 2بالرياي الحي و

 21/5/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 احتفاالت تهويدية ضوئية في سماء القدس .34
ضوئية فدي طدما  مديندة القدد  تحمد  رقد   نيمت قوات االحتالل، احتفاالت تهويدية: القد  المحت ة

وتضمنت الشدعارات الضدوئية فدوق المديندة  ا في إ ارة لمرور خمسين عاما  ع ى احتالل المدينة.50)
 المقدطة ك لف نجمة داود، أحد الرموز التهويدية المعتمة لدى االحتالل.

ى مند  عدددة أيددا  إلقامددة وبحسدس مراطدد  "المركددز الف سدطيني لطعددال "ال فددإن اطدتعدادات يددهيونية تجددر 
عاما ع ى احتاللها، حيث طتتركز االحتفاالت فدي عددد  50فعاليات احتفالية بالمدينة، بمناطبة مرور 

من أما ن المدينة من بينها منطقة الشيخ جراع )ت دة الد خيرةا، وأراضدي قريدة لفتدا المهجدرة، وفدي مقدر 
 رثولكسية نربي القد  المحت ة.البرلمان الصهيوني "الكنيست"، وع ى أراضي الكنيسة األ

وعد  النا   المقدطي، فدادي مطدور، إجدرا ات االحدتالل بهد ل المناطدبة اطتعراضدية، وهدي رطدالة لمدن 
يزور القد  ل سياع واإليحا  ب ني ال يوجدد طدكان أيد ي ون لهدا وأنهدا مديندة "اطدرائي ية"، مشديرا إلدى أن 

 مقدطة اإلطالمية والمسيحية.إجرا ات تهويد المدينة ت تي بهدف تمس معال  ال
 20/5/2017، المركز الفلسطيني لضإعالم
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 االحتالل يعلن إجراءاته في القدس خالل رمضان .35
أع نددت طدد طات االحددتالل اإلطددرائي ي عددن إجرا اتهددا داخدد  القددد  وفددي المسددجد األقصددى خددالل  ددهر 

ول المسددجد والمدينددة رمضددان. وتضددمنت ت ددف اإلجددرا ات قيددودا بينهددا تحديددد عمددر المسددموع لهدد  بويدد
 المحت ة توال الشهر الفضي  وخالل عيد الفطر.

عامددا بالحصددول ع ددى تصدداريا ل ويددول  30وبموجددس هدد ل اإلجددرا ات، لددن يسددما لمددن هدد  دون طددن 
عاما من الرجال الحصول ع ى تصاريا خاية  40و 30إلى األقصى، في حين يشترم لمن ه  بين 

عامددا ول نسددا   40ل ويددول إلددى األقصددى أيددا  الجمددع وفددي لي ددة القدددر فقدد ، وطيسددما لمددن هدد  فددوق 
طدد طات االحددتالل إجددرا ات جديدددة فددي العمدد  ع ددى عدددد مددن حددواجز  توحدددد بالدددخول دون تصددريا.

 حص األمني.تصريا طفر عبر مطار بن نوريون  ريطة الف 500القد ، ومنا 
أما بالنسبة لقطاع نزة، ف ع نت ط طات االحتالل منا مئة تصريا فق  ك   يو  جمعدة خدالل الشدهر 

 تصريا فق  خالل باقي أيا  األطبوع. 300عاما، و 55الكري  لرجال تجاوز أعماره  
 20/5/2017نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 اإلعالن عن رابطة المرأة الفلسطينية في الخارج : بيروت .36

ا فددي العايددمة بيددروت عددن تشددكي  رابطددة المددرأة الف سددطينية فددي 5-20أع ددن اليددو  السددبت ): بيددروت
 الخارم، والتي ُتعنى بالمرأة واألطرة الف سطينية في الشتات.

 20و  19جدا  للدف خدالل مدؤتمر يدحفي عقدد فددي ختدا  م تقدى المدرأة الف سدطينية الد ي اطدتمر يددومي 
 مايو الجاري. /أيار

ن الختددداميال فدددإن الرابطدددة تهدددت  بدددالمرأة واألطدددرة الف سدددطينية وتنميدددة قددددراتها فدددي الجواندددس وحسدددس البيدددا
 الثقافية واالجتماعية والسياطية واالقتصادية والتع يمية واإلعالمية والقانونية والمهنية.

ر  ما تضمن البيان ت  يدا واضحا أن الرابطة لن تكدون بدديال عدن اتحداد المدرأة الف سدطينية، حيدث أ دا
إلى أنها "ال تعتبر منافسا  أو بديال  التحاد المرأة الف سطينية، ودنما هي هيئة  عبية تعنى بشؤون المرأة 

 الف سطينية   ن ك  الهيئات الشعبية التي تعتني بقضايا المرأة الف سطينية".
صراع واالهتما  وأ ار البيان الختامي إلى أهمية دور المرأة الف سطينية باعتبارها عنصرا أطاطيا في ال

بهدددا مدددن األولويددداتال "فدددالمرأة هدددي حاضدددنة الثقافدددة الوتنيدددة والمسدددؤول األول عدددن بندددا  جيددد  التحريدددر 
 وتوريث القي  الوتنية الع يا لألبنا  واألحفاد".
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ويدد تي ت طدديس الرابطددة حسددس البيددان "اطددتمرارا  لنضددال المددرأة الف سددطينية، واطددتكماال  ل جهددود السددابقة، 
رة الطوي ة في مجال العم  النسائي الف سطيني، حتى تتمكن المرأة الف سطينية في الخارم وتتويجا  ل خب

 من القيا  بدورها في العم  الوتني الف سطيني".
 20/5/2017، المركز الفلسطيني لضإعالم

 
  طلبة فلسطينيون يتصدرون مراكز متقدمة في مسابقة دولية .37

ف سددطينية بالضددفة التربيددة مرا ددز متقدمددة فددي مسددابقة  تصدددر ت بددة مدددار  :خ دددون مي ددو  -را  هللا 
دوليدددة نيمدددت فدددي معدددرض "إنتددد " ل ع دددو  والتكنولوجيدددا فدددي مقاتعدددة لدددو  أنج دددو  بواليدددة كاليفورنيدددا 

وحصدت الطالبتان روز بركات ورندد مرعدي مدن تدولكر   )جنوبي نرب الواليات المتحدة األمريكيةا.
 ددى العددال  عددن مجددال الطددس الحيددوي، وللددف بعددد مشدداركتهن ) ددمال القددد  المحت ددةا، المركددز الرابددع ع

 ".Intel ISEFضمن وفد وزارة التربية والتع ي  العالي في معرض "
بدورها، رأت وزارة التربية والتع ي  أن االنجاز الف سطيني يبرز فدي تفدوق المشدروع الطالبدي مدن خدالل 

 دول حول العال . 100من مشروع  8000حج  المشاركة الدولية في المعرض ال ي اطتقطس 
"، قد  بدر فدي حدديث لدد" و دد مدير عا  التقنيات وتكنولوجيا المع ومدات فدي الدوزارة، تالدس الحدام،

ع ى أهميدة حصدول مشداريع لط بدة ف سدطينيين ع دى مرا دز متقدمدة ع دى مسدتوى العدال  ومنافسدة دول 
 متقدمة.

 20/5/2017، قدس برس
 

 ي غز ة  اختراع سيارة خاصة بذوي اإلعاقة ف .38
الخريجون األربعة جمال البنا ومحمد العوينى وديهاب قريقع ووطي  أبو  اويع,  :طجود قاعود - نز ة

عايروا الحروب التي  نت ع ى قطاع  نزة, ورأوا ما خ فتي من دمار وقص" وما طدببتي  مدن ألى 
مددن إجمددالي %49فب دد  نسددبة المعدداقين حركيددا  ،ألبنددا   ددعبه  ومددا ألحقددت بهدد  مددن مخت دد" اإلعاقددات

طدددكان قطددداع ندددزة, فخريجدددو هندطدددة الميكددداترونكس ن دددس ع ددديه  الددددافع اإلنسددداني فاطدددتت وا مشدددروع 
تخرجه  من الجامعة لخدمدة أ ثدر فئدة مهمشدة فدي القطداع, وهدي فئدة لوي اإلعاقدة الحركيدة, فاجتهددوا 

 وابتكروا اختراع طيارة خاية به  يستق ونها دون مساعدة أحد.
مسدتوحاة مدن حيدوان  وهديا kangaroo Carاماا: "إن مشدروع التخدرم كدان بعندوان )ع 24ويقول البنا )

وتحتدوى السديارة ع دى بداب  واحتضانها ل معاق،كما هو  ك  السيارة  لطف ي،الكانتر وكيفية احتضاني 
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خ فدي يددت  فتحددي بسددهولة ودخدول المعدداق حركيددا بكرطدديي ببسدداتة ويسدر دون مسدداعدة أحددد فهددو يددتحك  
 جاهات السير والتوق" دون اطتخدا  األقدا ".بالدوران وات

وأضاف الخريج أبو  اويع قائال: "عم نا بروع الفريق وكيد واحدة دون تمييز إلنجاز المشروع ب طرع 
فإنتدددام طدديارة بت دددف الموايدددفات يددعس ويحتدددام ل وقدددت  ومرضددية،وقددت والخدددروم منددي بنتدددائج متميدددزة 

 .دوالر" 1,500والجهد, وكانت تك فت السيارة 
 20/5/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 فنان فلسطيني يشكل أطرافاا بشرية في غزة بشمع العسل .39

يعك" الفنان الف سطيني "محمد أبو حشيع" من قطاع نزة، ع ى يناعة وتشكي   :األناضول –نزة 
 "أتراف بشرية" من  مع العس  الطبيعي المنتج من خاليا النح .

سد  فدي تجسديد أتدراف رجدال، ونسدا ، وأتفدال، بتدرت نتيجدة الحدروب ويستخد  أبو حشيع،  مع الع
 اإلطرائي ية المتكررة ع ى القطاع المحاير، في محاولة مني لتس ي  الضو  ع ى معاناته .

وداخدد  نرفتددي التددي اتخدد ها ور ددة لددي، يصددنع الشدداب العشددريني ب نام ددي يدددا  لطفدد  يددتير، باطددتخدا  
حت ل تعبير عن االنتها ات اإلطرائي ية التي تعرض لهدا المددنيون ويقول" جا ت فكرة الن  مع العس .

ويقدول الفندان الشداب الد ي أنهدى دراطدتي فدي ك يدة الفندون  بتزة ال طيما الجرحى الد ين فقددوا أتدرافه ".
الجمي ة فدي جامعدة األقصدى فدي مديندة ندزة، إندي أراد أن يعبدر عمدا بداخ دي تجدال أولئدف الد ين يعدانون 

وباطتخدامي لشمع العس  الطبيعي، يسعى أبو حشيع، "لكسر الروتين  معاناته  ل عال .الويالت ونق  
 واالبتعاد عن الطرق التق يدية في النحت".

 21/5/2017، الرأي، عم ان
 

 الجيش المصري يدمر نفقين على حدود غزة .41
حددودي ، تددمير نفقدين ع دى الشدري  ال20/5/2017 أع دن الجديع المصدري، السدبت: تحرير محمد وتدد

وقال المتحد  العسكري العقيد تامر الرفاعي، فدي بيدان،  بمحافية  مال طينا  المحالي لقطاع نزة.
إن "قدددوات مدددن الجددديع الثددداني الميدددداني تمكندددت مدددن ا تشددداف وتددددمير نفقدددين ع دددى الشدددري  الحددددودي 

 اطتخدامهما في تهريس األفراد والبضائع". بشمال طينا  يت   
ع دى الحددود مدع قطداع ندزة مند  منتصد" كدانون  نفقا   27جيع المصري دمروبه ين النفقين، يكون ال

 ، وفق بيانات رطمية.2017يناير  ي/ثانال
  20/5/2017 ،48عرب 
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 اللبناني يوقف عراقياا يعمل لصالح االستخبارات اإلسرائيلية األمن العام .41

، اإلطددرائي يايدد  مددع العدددو العراقددي ) .ي.ا بجددر  التو  ال بندداني العددا  لألمددنالمديريددة العامددة  أوقفددت
النيابددة العامددة المختصددة،  إل ددارةوجمددع المع ومددات لصددالحي، بنتيجددة المتابعددة الدقيقددة والمكثفددة وبنددا  

وفي إتار متابعة عم يات مكافحة التجسس لصالا العدو اإلطرائي ي، وتفكيف الشبكات التابعة لي في 
ضدبام جهداز  أحددتجنيددل مدن قبد   يدي، وب ندي تد   بمدا نسدس إل اعتدرفوبالتحقيق معي،  الداخ  ال بناني.
TASA ELITE  الد ي ينشد  فدي مجدال العم يدات الخارجيدة فدي الددول الدفاع اإلطدرائي يةالتابع لوزارة ،

عدددن الجددديع  أمنيدددةالعربيدددة، وتنفيددد  االنتيددداالت، وتددددريس المقدددات ين، وت دددس مندددي تزويددددل بمع ومدددات 
لتد لي"  دبكة تخريبيدة فدي  أخدرين أ دخايحاولدة تجنيدد جانس م إلىال بناني، و خصيات في لبنان، 

الدددداخ  ال بنددداني، كمدددا اقدددد  ع دددى ربددد  مشدددتِ  ي اإلطدددرائي ي بشدددقيقي الموجدددود فدددي العدددراق بهددددف جمدددع 
 مع ومات عن نشام الس طات العراقية.

  21/5/2017 ،المستقبل، بيروت
 

 عاماا على حرب األيام الستة 50افتتاح مؤتمر  :الدوحة .42
: 1967أعمدددال مدددؤتمر "خمسدددون عامدددا  ع دددى حدددرب يونيدددو  20/5/2017السدددبت  انط قدددت يدددو  :الدوحدددة

مسارات الحرب وتداعياتها"، ال ي يعقددل المركدز العربدي لألبحدا  ودراطدة السياطدات ع دى مددى ثالثدة 
عزمي بشارة، المدير العا  ل مركز العربي في محاضرة بافتتاع المدؤتمر، أندي  .وأ د د أيا  في الدوحة.

إلدى أ بدر إخفداق عسدكري عرفدي العدرب فددي  -ع دى نحددول ع مدي-وال نصد" قدرن، لد  ِيجدِر التطدر ق تد
مدددن منيدددور الع دددو  السياطدددي ة والع دددو  العسدددكرية،  1967تددداريخه  الحدددديث، ولددد  يجدددر التطدددرق لهزيمدددة 

ا والترب في تح ي  الحرب وأطبابها ونتائجهد "إطرائي "وب دواتهاال في حين يدرت مئات الدراطات في 
وتوثيقهددا، وفددي تح يدد  كدد  معركددة مددن معاركهددا، فضددال  عددن ُكتددس السددير الكثيددرة التددي كتبهددا القددادة، 
ووزرا  الخارجية، ووزرا  الدفاع، وحتى الضبام. في المقاب ، هنان ندرة في األدبيات البحثية العربيدة 

 حول ه ل الحرب.
  20/5/2017 ،الشرق، الدوحة

 
 "إسرائيل"ر مقاطعة اتحاد نقابات عمال النرويج يقر  .43

ت اتحاد نقابات عمال النرويج بالعمد  ع دى مقاتعدة  ،في مؤتمرل السنوي الد ي انعقدد فدي أوطد و ،يو 
، و ددددم ت يددددوتا   315مددددن أيددد   يددددوتا   193 مقاتعددددة  ددددام ة، وحيدددي قددددرار المقاتعددددة بدددد "إطدددرائي "
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تدراف بدولدة ف سدطين ضدمن المقاتعة ك  المجاالت االقتصادية والثقافية واأل اديمية، إضافة إلى االع
 .1967حدود عا  

وقال يان أؤل" أنيشدن، وهدو أحدد قدادة نقابدات عمدال الندرويج، إن "مدا حدد  ا ن هدو أنندا عبرندا عدن 
وأ دد  أندي "ع دى المجتمدع الددولي أن يتخد  إجدرا ات أقدوى". نفاد يبرنا من خدالل هد ا القدرار"، مضديفا  

ية المتاحدة، وا ن نقدول إن الوطدي ة األخيدرة هدي اطدتخدا  المتحد  أنه  حداولوا "بكد  السدب  الدب وماطد
فددي أوطدد و، فنددددت بددي "ب  ددد العبددارات"، وويددفت  "إطددرائي "وأثددار القددرار نضددس طددفارة  المقاتعددة".

عب دددر االتحددداد العدددا   كمدددا وازدواجيدددة معدددايير". التصدددويت ب ندددي "نيدددر أخالقدددي"، معتبدددرة أن فيدددي "تمييدددزا  
 ة "الهستدروت" عن اطتيائي ورفضي ل قرار.لنقابات العمال اإلطرائي ي

من جهتها، رحبت لجان التضامن النرويجية مع ف سطين به ا التصويت، وقال رئديس لجندة المقاتعدة 
ت منيمة تمث  تسعمئة أل" عام  أو نحو  "إطرائي د"النرويجية ل من  %20"إني ألمر إيجابي أن تصو 

 الشعس النرويجي بقوة ع ى قرار قوي".
  20/5/2017 ،نت، الدوحة الجزيرة

 
 حذر من أزمة إنسانية حادة بغزة بسبب أزمة الكهرباءيمنسق األمم المتحدة  .44

قددال منسددق منيمددة األمدد  المتحدددة ل شددؤون اإلنسددانية فددي األراضددي الف سددطينية روبددرت بددايبر إن  :نددزة
ي، محدد را  مددن أبريد  الماضددنيسددان/ قطداع نددزة يمددر  ب زمدة حددادة جددرا  انقطدداع الكهربدا  مندد  منتصدد" 

، أن مسدددتوى 02/5/0202 فدددي بيدددان لدددي السدددبت ،وأضددداف بدددايبر "أزمدددة إنسدددانية كبدددرى" فدددي القطددداع.
ميتداوام، "وهد ا يعندي أن  150و 100، يتراوع بين 2017الطاقة الكهربائية من  منتص" نيسان/ أبري  

اعات متتابعدة معي  األطر والخدمات في نزة تحص  ع ى الكهربا  من خطوم الشدبكة لفتدرة أربدع طد
 في أفض  حاالتها"، وفق قد  بر .

ولفت المسؤول األممي النير إلى أن قطاع نزة "محرو  من الكهربا  من  عشر طنوات ع ى األقد "، 
وتددابع: "هدد ل المسددتويات مددن انقطدداع  طدداعة متوايدد ة. 12وُتقطددع عنددي حاليددا  يوميددا  فتددرة انقطدداع تب دد  

خطيرا  ع ى إمدادات الميال الصالحة ل شرب، وتؤثر ع دى معالجدة  تيار الكهربا  المتواي  تؤثر ت ثيرا  
وأ ار إلى ت ثيرات انقطاع الكهربا  ع ى "تقدي  الرعايدة الصدحية،  وددارة الصرف الصحي والمجاري".

 واألعمال التجارية، والمدار ، ونير للف الكثير من مناحي الحياة".
نين األ ثر ضعفا  فدي ندزة يددفعون ثمندا  باهيدا  خدالل و دد منسق الشؤون اإلنسانية، ع ى أن "الموات

ه ل األزمة، حيث ل  تس   أي أطرة في نزة من الضرر، وع ى وجي الخصدوي المرضدى المحتداجين 
إلددى نسددي  الك ددى، وكبددار السددن ولوي االحتياجددات الخايددة الدد ين يعيشددون فددي  ددقق تقددع فددي مبدداني 
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وح ر من أن "هنان مؤ رات تدل ع ى  خ الميال".طكنية دون كهربا  حيث ال تعم  المصاعد أو تض
تفداق  وضدع الكهربددا  بشدك  أ ثددر حددة فدي األطددبوع المقبد ، وهدد ل التطدورات الجديددة طددتزيد مدن عمددق 

وأضدداف: "يقددع ع ددى عدداتق كدد  مددن السدد طة الف سددطينية، وحركددة حمددا ، ودطددرائي   األزمددة القائمددة".
معيشدددددية لسدددددكان قطددددداع ندددددزة ويجدددددس أن يقومدددددوا  ونهدددددا قدددددوة احدددددتالل، التزامدددددات اتجدددددال اليدددددروف ال

وأردف منسق األم  المتحدة ل شؤون اإلنسانية: "أدعدو جميدع األتدراف إلدى التفداه  معدا   بمسؤولياته ".
 لوق" التوجي الحالي نحو الهاوية، وتجن س الوقوع مرة أخرى في أزمة إنسانية كبرى في قطاع نزة".

  20/5/2017 ،المركز الفلسطيني لضإعالم
 

 ماليين دوالر 105مدير "األونروا" بالذكرى العاشرة لمعارك "البارد": إعادة اإلعمار تحتاج إلى  .45
 دد المدير العا  لألونروا في لبنان كالوديو كوردوني، في ال كرى العا رة لمعدارن مخدي  نهدر البدارد، 

سد العجز المتبقدي "المجتمع الدولي ع ى مضاعفة الجهود ل ع ى ضرورة إعادة إعمار المخي ، وحض  
 ماليين دوالر أمريكي وهو أمر ضروري الطتكمال المشروع". 105بقيمة 

وقال كوردوني في بيان ل مناطبة: "عشر طنوات توال مضت ع ى اندالع القتال في مخي  نهر البارد 
 27,000كت ددة ركددا  ونددزع  إلددى. وبعددد ثالثددة أ ددهر تحددول المخددي  2007أيددار  20لالجئددي ف سددطين فددي 

 . من  للف الحين، وبدع  من الدولة ال بنانيدة ومجتمدع المدانحين الددوليين، با درت األوندروا أ بدر الج
 م يون دوالر أمريكي". 345مشروع إعادة إعمار بتاريخها بتك فة تقديرية ب تت 

 2,514عائ ة مسج ة ل عودة، كاندت  5,000 يوط ل "ما ال ي تحقق بعد عشر طنوات؟ من أي  حوال
 718طت مت مفاتيا بيوتها التي أعيد بناؤها بح ول  هر أيار من السنة الحاليدة. وتد  تسد ي  عائ ة قد ا

محال  أعيد بناؤها إلى التجار دعما  إلنعاش اقتصداد المخدي . كمدا حصد ت العدائالت العائددة ع دى بددل 
أثددا . كمددا توايدد ت إعددادة إعمددار مجمددع األونددروا حيددث انتهددى بنددا  خمددس مددن أيدد  طددت مدددار  

ورأى أن "عم يددة إعددادة إعمددار المخددي  تسددير أبطدد  ممددا كددان متوقعددا . إل كددان  تكم  بنددا  العيددادة".واطدد
يتوقع بداية أن ينتهدي البندا  خدالل ثدال  طدنوات، وبعدد مضدي عشدر طدنوات ال يدزال يتعدين اطدتكمال 

 تددزال بنددا  نصدد" المخددي . وع ددى الددرن  مددن الجهددود المهمددة التددي تبدد لها األونددروا لجمددع التبرعددات، ال
 ماليين دوالر أمريكي إلنجاز مشروع إعادة اإلعمار". 105الوكالة بحاجة لمب   

 105وخدت  كددوردوني قددائال  "أحدض المجتمددع الدددولي ع دى مضدداعفة الجهددود لسدد العجددز المتبقددي بقيمددة 
ماليين دوالر أمريكي وهو أمر ضروري الطدتكمال المشدروع ودعد  األوندروا فدي تد مين الحيداة الكريمدة 

 الجئين في نهر البارد وعودته  إلى منازله  في المخي  في أقرب وقت ممكن".ل
  21/5/2017 ،المستقبل، بيروت
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 اتعمر تضي ق على فلسطينيي القدس بالمصادرة والتهجير وبناء المست "إسرائيل" .46

مددا إن تدددو  عجددالت مركبتددف  ددارع يددالع الدددين فددي القددد ، بعددد  : ددحادة ممددال -القددد  المحت ددة 
طنوات ق ي ة عني، حتى ينتابف الشدعور ب ندف تائدي فدي منطقدة نريبدة عندف. فدال يعقد  أن يكدون  نياب

ه ا  ارع يالع الدين، ب  ال يمكن أن يكون ه ا الشارع في القد . فال معال  ف سطينية وال الفتات 
ت  توجهف نحو المنطقة التدي تسد كها، وكد  بضدعة أمتدار تجدد بصدمة لمشدروع يدهيوني. فدإلا مدا التفد

يمينددا  وجدددت الفتددة كتددس ع يهددا اطدد  مؤطسددة إطددرائي ية ويسددارا  يكددون المركددز الددديني مكتيددا  بالمصدد ين 
اليهدود، وعددة أمتدار الدى األمدا  تجدد المحكمدة المركزيدة ومقاب هدا وزارة القضدا  ثد  الفندادق اإلطددرائي ية. 

متر، تدرن في ما بعد  1700وفي منطقة البريد، تجد مدرطة دينية قائمة ع ى مساحة تص  الى نحو 
أنهددا مددن أهدد  إنجددازات جمعيددة "عطيددرات كددوهني " اليمينيددة التددي تعتبددر كبددرى الجمعيددات النا ددطة فددي 

 تهويد القد .
جولة قصيرة في  ارع يالع الدين، تدخ ف في حال انقباض فتقرر متادرة المكان نحدو مكدان مخدر، 

ها. لكدن مدا إن تصد  الدى نهايدة الب ددة القديمدة، لع ي يعيدن الى اال تياق ل قد  ال ي دفعف الى زيارت
بقعدددة اطدددتيطانية داخددد  الب ددددة  26تقدددع فدددي ح قدددة اطدددتيطان كام دددة تحيطدددف: البدددراق، الحدددي اليهدددودي، و

القديمة.... جولة قصيرة أخرى وتجد الف سطينيين يعيشدون داخد  جدزر فدي مددينته ، القدد  ... تقد" 
 نفسف ه  أنت في زمن تقول فيي " انت لنا قد "؟.مت مال . ت خ  نفسا  عميقا ، وتتسا ل في 

طددؤال إن وجهنددال الددى ف سددطينيي المدينددة، الدد ين يدد وقون مددرارة الحيدداة اليوميددة ومعاندداة االحددتالل نجددد 
ردوده  متفاوتة، بين من يقول لف "منيا إلا منبقى في بيتنا"، ومخر "ما بعرف مالا يحص  معي بعد 

مدا ارجدع ل قدد  ألندي ممكددن يسدحبوا لدي هدويتي". ومدا بدين مدن ي ددوع طداعة، يمكدن الا ويد ت را  هللا 
بيدددل ومالمددا اليدد   ترتسدد  ع ددى وجنتيددي قددائال : "هللا يددرح ". امددا الخبددرا  والبدداحثون فددي القددد ، الدد ين 
ترتفدع يوميددا  درجددة الق ددق لددديه  مددن وضددع المدينددة ومسدتقب ها، فددالا مددا وجهددت لهدد  هدد ا السددؤال، تسددبق 

 يقة يخرم منها أل  حقيقي لما ملت اليي ه ل المدينة المقدطة.رده  تنهيدة عم
"حددد  الدددددولتين لددد  يعددددد واردا . والقدددد  عايددددمة لف سدددطين... أمددددر فدددي نايددددة الصدددعوبة، إن لدددد  يكددددن 
مستحيال ، وفق الوضعية الحالية له ل المدينة"، كما يقول لنا زياد الحموري مدير مركز القد  ل حقوق 

ة. وه ا الرأي مبني ع ى الواقع ال ي فرضتي الحكومة اإلطرائي ية داخ  القدد  االجتماعية واالقتصادي
ومشداريعها االطددتيطانية الضدخمة، التددي منعدت توايدد  المديندة المقدطددة طدوا  بددين أحيائهدا العربيددة أو 
بينهدددا وبدددين ب ددددات الضدددفة، "حتدددى ان المخططدددات اإلطدددرائي ية خ قدددت وضدددعا  يجعددد  مدددن المسدددتحي  

 ددددات الضدددفة نفسدددها مثددد  نددداب س ورا  هللا. فقددد  قبددد  فتدددرة قصددديرة، أن دددق مسدددتوتنون التوايددد  بدددين ب
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الطريق بين المدينتين ول  يقدر أي ف سطيني الويدول الدى بيتدي"، كمدا يقدول لندا الحمدوري، الد ي يدرى 
أن أفض  مشروع يقدد  ل قدد  اليدو  هدو الحفدا  ع دى مدن تبقدى مدن طدكانها الف سدطينيين. وبرأيدي فدإلا 

فددي الحفددا  ع ددى الف سددطينيين طددكان القددد  فهدد ا إنجدداز كبيددر ألن التضددييقات التددي تمارطددها  "نجحنددا
إطددرائي  عبددر جنودهددا ومؤطسدداتها التع يميددة واالجتماعيددة، وعبددر الجمعيددات االطددتيطانية التددي تعمدد  
 بدع  وتعاون مع مخت " الوزارات، التي ال يمر يو  إال وتع ن عن مشروع اطتيطاني جديدد، أو حتدى
عبر المؤطسات التي تسعى جاهدة من  فترة لتنفي  خطة، ال تق  خطدورة عدن الخطد  األخدرى الهادفدة 

بطاقددة  ألد" 15تد  طدحس  67الدى تهويدد القدد  وهدي طدحس هويدات طددكانها الف سدطينيين. فمند  العدا  
الد"  130هوية ف سطينية من أيحابها والحم ة لمصادرة الهويات مسدتمرة وبدوتيرة أع دى، واليدو  يهددد 

مقدطي بسحس هوياته  بسبس وجوده  خارم الجدار، ووفق ما تضدعي إطدرائي  مدن قدوانين تسدتخدمها 
لريعة لسحس الهوية فك  مدن ال يددخ  الدى بيتدي طدبع طدنوات ال يمكندي الحفدا  ع دى هويتدي ووضدعية 

خد   فدي المئدة تحدت 80ال" ف سطيني بسبس الجدار قدد يحدوله  الدى لقمدة طده ة لهد ل السياطدة.  130
في المئة من األرض المقدطية، في ه ل االيا  حيث تستعد إطرائي  الحتفاالت مدا  86الفقر ومصادرة 

تسميي "توحيد القد "، بعد مدرور خمسدين طدنة ع دى احتاللهدا، وتطدرع المشداريع التطويريدة والعمرانيدة 
ون جدددراحه  وهددد  والسدددياحية الزدهدددار المديندددة، يج دددس الف سدددطينيون، أو لنقددد  مدددن تبقدددى مدددنه ، ي م مددد

يخشددون تعرضدده  لهجددرة قسددرية جديدددة. فت ددف المدينددة التددي ولدددوا وكبددروا فيهددا وعرفوهددا كزهددرة المدددائن 
الف سطينية، بمساحاتها الشاطعة و دوارعها التاريخيدة ومعالمهدا الدينيدة ومثارهدا الف سدطينية، باتدت اليدو  

 52حولدت إطدرائي   أن، وبعدد 1967 في المئة مما كاندت ع يدي عدا  14مخنوقة في مساحة ال تتجاوز 
في المئدة يدودرت بهددف البندا  االطدتيطاني وتحقيدق مشدروع  34في المئة منها الى أراض خضرا  و

 القد  الكبرى.
يدرن ف سطينيو القد  ان العال  بات نريبدا  عدن وضدعية هد ل المديندة أو أندي يددرن ويتجاهد  وضدعية 

تع يمددي خطيددر، ربمددا ال نجدددل فددي  -اقتصددادي  -مدداعي المقدطدديين فيهددا، فهدد  ع ددى حافددة انهيددار اجت
مكددان مخددر. فالمشدداريع االطددتيطانية والتهويديددة ال تتوقدد" وفددي المقابدد  يتددرق الف سددطينيون فددي همددو  

فددي المئددة مددن الف سددطينيين تحددت خدد   80حيدداته  اليوميددة وفددي الخددوف مددن المسددتقب . فالحددديث عددن 
 دولية. -عربية  -قية ف سطينية الفقر في القد ، يدق ناقو  خطر يستدعي ي

وفي اطتعراض طريع لضحايا ه ل النسبة العالية من الفقرا ، يتبين انه  مدينون بمبال  تائ ة لمخت " 
الدددوائر الرطددمية التابعددة لب ديددة القددد  اليهوديددة، مددا يعنددي انهدد  معرضددون ل مالحقددة القضددائية والماليددة 

لمديندة ل دتخ ص مدن المالحقدات اإلطدرائي ية ومدن المطالبدة وقد تكون ه ل لوحددها كافيدة ألن يهداجروا ا
 بدفع الديون، حيث انه  ال يم كون تسديدها.
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والوضعية ه ل تنطبق أيضا  ع ى النواحي التجارية والتع يمية والثقافية وه ل جع ت هجرة الف سدطينيين 
 ال" ف سطيني. 310-315حوالى  إلىمن القد  مستمرة حتى تراجع عدده  

 
 ل منقسم بين الضفة والقدسالمنز

ربما م طاة عائ ة بدران،  دمالي القدد ، تشدك  يدورة مصدترة لمعانداة المقدطديين. فبيدت عائ دة بددران 
انقسدددد  الددددى  ددددطرين بسددددبس الجدددددار. ربمددددا الحددددديث يبدددددو ضددددربا  مددددن الخيددددال ولكددددن هدددد ا هددددو وضددددع 

لضفة وما بين إطرائي . فقد تبين الف سطينيين. العائ ة الواحدة تنقس  وهي داخ  بيتها ما بين مناتق ا
فدي المئدة بدات  54.2في المئدة مدن بيدت عائ دة بددران بقدي داخد  القدد  بعدد إقامدة الجددار و 45.8ان 

تحددت منطقدددة نفدددول الضدددفة. وتعدددود معانددداة العائ دددة عندددما ت بدددت مؤطسدددة التددد مين الدددوتني إلتدددا  دفدددع 
ليس فدي القدد ، مدا يعندي، بمفهدو  القدانون المستحقات لها بادعا  ان بيتها يوجد في الضفة التربية و 

اإلطدرائي ي، ان العائ ددة ال تسددكن فددي القددد  وال يحددق تجديدد لهددا بطاقددة هويتهددا وال يمكددن اعتبارهددا مددن 
طدكانها. فتقدددمت العائ ددة بالتمددا  الدى المحكمددة التددي أرطدد ت مسدداحا  الدى بيددت العائ ددة فحدددد أن الخدد  

فددي المئددة فددي  54.2المئددة مددن البيددت تقددع داخدد  القددد  و فددي 45.8الحدددودي يمددر داخدد  المنددزل، وان 
 الضفة: نرف النو  في منطقة القد ، والصالة ورا  الحدود.

وفدددي ضدددو  هددد ا التحديدددد قدددررت المحكمدددة أن العائ دددة تركدددت القدددد . وكددد  الجهدددود التدددي بددد لها الددددفاع 
منطقددة نفددول القددد ،  والعائ ددة لطقندداع بانهددا كانددت تقضددي معيدد  وقتهددا فددي نددرف النددو ، الواقعددة فددي

با ت بالفش ، ما اضطرها الى متادرة القدد . وبطدرق مماث دة ألتدت إطدرائي ، تدوال طدنوات، المكاندة 
 ال" ف سطيني، ولد معيمه  في القد  لكنه  نادروها، ولو لعدة أمتار. 15القانونية أل ثر من 

 
 داخل غيتو استيطاني

 اطتيطانية وعمرانية وتهويدية خطيرة أبرزها: من  مط ع السنة، خرجت إطرائي  بمشاريع كثيرة،
مشددروع الجدددار حددول الولجددة، جنددوب القددد ، الدد ي اطددت نفت إطددرائي  العمدد  بددي بعددد توقفددي ثددال   -

طدددنوات. المشدددروع طيضددداع" ضدددائقة الف سدددطينيين حيدددث طدددتحام الولجدددة بالجددددار مدددن كددد  جوانبهدددا 
ف دوند ، قسد  كبيدر مدن هد ل األراضدي وطيفص  السكان عن أراضديه  بمسداحة ال تقد  عدن ثالثدة مال

 طيتحول الى المشروع االطتيطاني التهويدي "بارن القد  الكبرى"...
مصددادرة منطقددة فددي حددي را  العددامود فددي القددد  الشددرقية، ع ددى مسددافة قريبددة مددن الحددر  القدطددي  -

إعداد الخارتة مدن  الشريف، بمحالاة المقبرة اليهودية إلقامة مركز ل زوار والمع ومات في المقبرة. وت 
جانس ط طة تطوير القدد  بالتعداون مدع الب ديدة. وكتدس فدي مقدمدة الخارتدة اندي مقابد  جبد  الهيكد ، 
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أي الحر  القدطي الشريف، يقترع إقامة مركز خددمات ل مع ومدات ومكدان التجمدع. هد ا الموقدع طديتيا 
تقيدا ، بواطدطة الشدرع والخدرائ . ل زوار ت قي اإلر اد والمع ومات حول أما ن دفن أبندا  العدائالت واأل

 وطتنط ق من المركز مسارات ل تجوال بين القبور، وطتقا  فيي قاعة ل تجمع ودكان ومكتس تخطي .
مخطد  لبندا  حددي يهدودي جديددد ورا  الخد  األخضددر فدي القددد ، لتدوتين المتدددينين المتدزمتين فددي  -

ندة. هد ا المخطد  أعددد قبد  طدنوات ولكنددي المكدان، الد ي يقدو  فيددي مطدار ق ندديا المهجدور،  ددمالي المدي
تقدددددرر تجميددددددل بسدددددبس المعارضدددددة الشدددددديدة إلدارة الدددددرئيس السدددددابق بددددداران اوبامدددددا، ل بندددددا  ورا  الخددددد  
األخضدددر. واليدددو  بعدددد يدددعود دونالدددد ترامدددس، أعدددادت وزارة اإلطدددكان اإلطدددرائي ية المخطددد  مدددن جديدددد 

المشددروع بعددد يددمت إدارة ترامددس ع ددى ويتضددمن إنشددا  عشددرات مالف الوحدددات السددكنية. وجددا  هدد ا 
وحدددددة فددددي المندددداتق، ولدددد  ينعددددت  2000قددددرار إنشددددا  مسددددتوتنة جديدددددة لمسددددتوتني عمونددددة، وتشددددم  

 المستوتنات ب نها نير  رعية.
إقامة "مركز تخ يد حدرب األيدا  السدتة، تحريدر القدد  وتوحيددها"، ويهددف هد ا المشدروع الدى تخ يدد  -

لسددتة ول محداربين فيهدا"، وتخ يددد "المعركدة لتحريددر القدد  وتوحيدددها"، "المدورو  الحربدي لحددرب األيدا  ا
وكدد لف "تقويددة مكانددة ومركزيددة القددد  بددين الشددعس اليهددودي". وتشددم  مشدداريع المركددز إقامددة متحدد" 
وأر ي" وط س ة من النشاتات والمؤتمرات والبرامج، باإلضافة إلى إيدار منشورات بمخت " ال تات 

القد  عند الشعس اليهودي"، ودقامدة موقدع الكتروندي، والمبدادرة ل نقا دات فدي تشرع عن "مكانة مدينة 
 الشبكات االجتماعية به ا الخصوي.

ت طيس "يندوق ميرا  جب  الهيك "، كما يط ق ع يي اإلطرائي يون، ال ي بادرت اليي وزيرة الثقافدة  -
م يددوني  دديق  طددنويا ،  ميددري ريتدد" ووزيددر البيئددة و ددؤون القددد ، زئيدد" الكددين، وطيخصددص لددي مب دد 

لترويج حم ة إعالمية حول ارتبام اليهود بالموقع المقد ، الحر  القدطي الشريف. وهدف الصدندوق، 
وفدددق ريتددد"، هدددو "ندددر  المعرفدددة بموضدددوع جبددد  الهيكددد  وارتبدددام الشدددعس اليهدددودي بدددي، فدددي وعدددي 

نشددورات إعالميددة ب تددات الجمهددور الواطددع فددي الددبالد والعددال  بواطددطة أدوات جديدددة، مددن بينهددا إنتددام م
مخت فة، إقامة وتفعي  موقدع انترندت متعددد ال تدات، لعدرض المضدامين المتع قدة بميدرا  جبد  الهيكد ، 

 نشاتات ع ى الشبكة االجتماعية، تطوير ونشر دورات موجهة لمجموعات مستهدفة"، وفق ريت".
ديدددة القدددد  ع دددى ميزانيدددة ولتحقيدددق المزيدددد والمزيدددد مدددن المشددداريع وتسدددهي  عم يدددة تنفيددد ها، حصددد ت ب 

 ددديق ا، هددد ل الموازندددة،  3.6م يدددون  ددديق  )قيمدددة الددددوالر  700ضدددخمة، ونيدددر مسدددبوقة، ويددد ت الدددى 
 بمعيمها، مخصصة لمشاريع من   نها تتيير يورة المدينة والتخطي  والعصرنة المدنية.

ليد  نهدار  دولدي عدن وقفهدا. فإطدرائي  تعمد  –عربدي  –   ه ل المشاريع تنفد  وطد  عجدز ف سدطيني 
ع ى تهويد المدينة. عدد اليهود ال ين يعيشون في القد ، تضاع" نحو ثال  مرات، من  ت  احتالل 
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يهودي. ووفق معطيات نشرها  542000الى  197700، حيث ارتفع من 1967الجز  الشرقي منها عا  
سددمة، مددا ن 700الفددا و 865معهددد أبحددا  القددد ، فددإن عدددد طددكان القددد ،  ددرقها ونربهددا يصدد  الددى 

 يافا. -يشك  ضعفي التعداد السكاني في ثاني أ بر مدينة، ت  ابيس
وع ى الرن  من للف، فإن من بقوا في القد  من العرب يصارعون بك  قوته  ل بقا  والصمود. هنان 

فددي المئددة مددن طددكان المدينددة بتربهددا  37نسددمة عربددي فددي القددد ، يشددك ون مددا يعددادل  700ألفددا  و 323
. عم يدددا ، تضددداع" عددددد 1967ث ثدددي عددددد السدددكان  دددرقي القدددد ، الددد ي احتددد  طدددنة  وحدددواليو دددرقي 

ثددال  مددرات، رندد  التهجيددر والتيئدديس. ولكددن هدد ا الصددمود يحتددام الددى  يالف سددطينيين فددي القددد  حددوال
 دع  جدي حتى يستمر.

 21/5/2017 ،الحياة، لندن
 

ديه .47  اإلضراب عن الطعام سالح المظلوم ضد جال 
 مصطفى كركوتي 

الع أ ثر فاع ية ضد الحا   المستبد من اإلضراب عن الطعا . وه ل حقيقة مجر بة ومعروفة ال ط
عبر التاريخ، ومهاتما ناندي وأندريي طاخاروف  اهدان ع ى للف. لكن أ ثر من خبرها عند العرب 
في زمننا المعاير، السجنا  الف سطينيون إل ُتبقي إطرائي  في طجونها في  ك  دائ  واحدا  من 

. هيئة 1967أي  خمسة ف سطينيين من  احتاللها الضفة التربية وقطاع نزة والقد  الشرقية في 
طجين طياطي يقبعون في طجون  5000دع  السجنا  لحقوق اإلنسان )الضميرا تقول إن أ ثر من 

فاتها طجينا  من دون محا مة أو تهمة. وزارة العدل اإلطرائي ية نفسها توث ق في م  155إطرائي  بينه  
اليروف السيئة التي يعيشها السجنا  الف سطينيون بما في للف تعرضه  "إلجرا ات عقابية ال 

 يتحم ها اإلنسان"، من "الحبس االنعزالي إلى الضرب المبرع".
اإلضراب الراهن هو األ بر من  االحتالل وت بات طجنائي ل  تتتير: تحسين ظروف االعتقال 

كس ما طبقي، اإلضراب الحالي ا تسس  هرة واطعة في أرجا  العال  ومعام ة إنسانية أفض . ع ى ع
أيار )مايوا الجاري مقاال  في  16وحتى في الواليات المتحدة بنشر يحيفة "نيويورن تايمز" في 

يفحة الرأي ألبرز السجنا  مروان البرنوثي بعد تسريبي من طجني في منطقة حادري  قرب حيفا. 
طنة  15"نيويورن تايمز" رأي البرنوثي في تجربتي في السجن مدة وحقيقة أن تنشر يحيفة كد 

متوالية، أمر مه  ونير عادي. فهي تشير إلى امتعاض  ديد بدأ يترا   في السنوات األخيرة ضد 
 طياطة إطرائي  الباتشة في األراضي المحت ة ع ى يد حكومة بنيامين نتانياهو.
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الصحيفة ل مقال، ال طيما كشفها عن طياطة حكومتي ه ا األخير ل  يستطع إخفا  نضبي بعد نشر 
الرعنا  واليالمة ضد  عس محت  ال حدود الضطهادل، بخاية وجود طياطة مزدوجة: واحدة تقضي 
بتوجيي الته  ل ف سطينيين نتيجة قيامه  ب ي ميهر احتجاجي، وأخرى تحمي اإلطرائي يين ال ين 

 يقومون ب عمال إجرامية ضد الف سطينيين.
المرة، المضربون عن الطعا  يطالبون بمطالس أطاطية مث  السماع بزيارات أطرية أ ثر وعناية  ه ل

 يحية أفض  ودنها  الحبس االنفرادي وفتا طب  التع ي  أما  السجنا .
ال يتوقع أحٌد أن يستجيس الجالد لط بات طجنائي، كما ال يتوقع أحد أن ُيجِبر اإلضراب عن الطعا  

ي ية ع ى أن تستجيس، أو أن تتير طياطتها الباتشة عندما يتع ق األمر بالسجنا  الس طات اإلطرائ
الف سطينيين. فحكومة نتانياهو تؤكد يوما  بعد مخر عد  ا تراثها بما يقول العال  عنها وعن طياطتها 
اليالمة ضد الف سطينيين. لكن في ك  األحوال، ه ا النوع من اإلضراب يهدف في المح  األول إلى 
إيصال رطالة لات معنى لحكومة نتانياهو والرأي العا  اإلطرائي ي في من، مفادها أن ل ف سطينيين 
حقوقه  األطاطية في الحرية واالطتقالل، مث ه  في للف مث  أي  عس مخر. يضاف إلى للف أن 

ه  أني أثبت اإلضراب الراهن عن الطعا  أثار قدرا  كبيرا  من العوات" والت ييد وع ى نطاق واطع، واأل
 وجود حالة نادرة من الوحدة الوتنية بين الف سطينيين كانت مفقودة قب  حين.

البرنوثي السجين هو نفسي )قب  أن يكون السياطي والمناض  إلخ...ا يقد  مثاال  دقيقا  
ل ضحية/الشاهد عن ني  إطرائي  نير الشرعية التي تسما بعم يات االعتقال الواطعة من دون رادع 

عام ة المتوحشة ضد السجنا . ال طابقة له ا النوع من الوحشية راهنا  من  نيا  "األبرتايد" في والم
جنوب أفريقيا وتعرض الراح  ني سون مانديال ومالف السجنا  السود نيرل لمعام ة متوحشة في عهد 

ا  في نيا  الفص  العنصري. مانديال ني   إضرابا  عن الطعا   ارن فيي مئات من رفاقي السجن
، بعد عامين من يدور حك  ع يي بالسجن المؤبد. إضرابه  كان عم يا  حركة احتجام طياطية 1966

ضد نيا  "األبرتايد" ال ي كان بمثابة إهانة لطنسانية. الس طات حاولت كثيرا  كسر إرادة المضربين 
الحتجام فاع ية مستخدمة وطائ   تى تخرق القوانين الدولية، ولكنها ل  تنجا، ب  أ دت حركة ا

 اإلضراب عن الطعا  في الت ثير في الرأي العا  في أرجا  العال .
اإلرلنديون أيضا  قدموا نمولجا  مخر عن االحتجام من خالل اإلضراب عن الطعا ، كان لي األثر 
الكبير في تعزيز نضاله  ضد الحك  البريطاني. إضرابات الجمهوريين الكاثوليف في طجن ميز 

في عهد الراح ة مارنريت ثاتشر، كان لها  1981و 1980ت في إرلندا الشمالية في السي  الصي
يدى مأل أرجا  بريطانيا وطاه  ألول مرة في خ ق رأي عا ل قوي احتضن حزب " ين فين" 

 53الجمهوري بزعامة جيري مدامز والراح  مارتن ما تينيز. اإلضراب عن الطعا  األول اطتمر مدة 
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من أنه  طينيمون إضرابا  مخر ما  1981يون خاللي في بيان في  بام )فبرايرا يوما  ح ر الجمهور 
 ل  تعام ه  ط طات السجن البريطانية " سجنا  طياطيين وليس مجرد مجرمين".
ال ي قادل زعي   1981وكان للف البيان مقدمة النطالق اإلضراب الثاني في األول من ملار )مار ا 

في طجن ميز، بوبي طاند . واطتمر لان اإلضراب طبعة أ هر  فرع الجيع الجمهوري اإلرلندي
تشرين األول )أ توبرا، بعد وفاة طاند  وتسعة مخرين من رفاقي جوعا . للف اإلضراب  3وانتهى في 

التاريخي ال ي كانت أخبارل تنتق  عبر القارات توال أ هرل السبعة، أ د أن حزب  ين فين )ال راع 
 اإلرلنديا بات قوة طياطية رئيسية في إرلندا الشمالية. السياطية ل جيع الجمهوري 

اإلضراب عن الطعا  في المس لة اإلرلندية كان طالحا  فعاال  في حركة المقاومة ضد الحك  
. وأظهرت وثائق بريطانية 1981و 1917إضرابا  بين  21البريطاني. هك ا ب   عدد ت ف اإلضرابات 

كي" أن ثاتشر بعثت رطائ   خصية إلى أطر جميع من طقطوا رطمية الحقا  ُكِشِ" عنها رطميا ، 
 .1981نتيجة مخر إضراب عن الطعا  في 

لكن عندما يتع ق األمر بالسجنا  الف سطينيين، فإن حكومات إطرائي  المتعاقبة ل  تفش  فحسس في 
وفقا  إظهار أي تعات"ل مع أطر السجنا ، ب  إنها ترفض بعجرفة نزقة حتى االعتراف بوجوده . و 

أل" ف سطيني، بينه  نسا  وأتفال، اختبروا  800إلحصا ات مخت فة مح ية ودولية، هنان أ ثر من 
. فهؤال  بالنسبة إلطرائي ، 1967تجربة االعتقال ودخ وا السجون اإلطرائي ية، من  االحتالل في 

 إرهابيون أو معتق ون إداريا  بته  دع  اإلرهاب.
أني مهما ب     و االحتالل، فإني لن ينجا في كسر روع المقاومة  المه  أن رطالة البرنوثي تؤكد

 لدى من يتعرض لجورل. 
 21/5/2017 ،الحياة، لندن

 
 القضية والرجال .48

 عبد هللا السناوي 
ل  يفكر تويال  فيما عرض ع يي ل تو، واتخ  قرارل باالنضما  إلى إضراب األطرى الف سطينيين في 

 السجون "اإلطرائي ية".
 ي  واضحا  ويريحا  أما  "أحمد طعدات" أمين عا  الجبهة الشعبية لتحرير ف سطين أن  بدا ك 

 ينكسر زخ  اإلضراب وأثرل من داخ  األطرى أنفسه . 



 
 
 
 

 

 34 ص             4295 العدد:        5/21/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 ان العرض "اإلطرائي ي" أن تشرع فورا  إدارة السجون بمفاوضات معي تخف" الشروم القاطية، التي 
رة، قال: "ل تفاوض عنوان واحد هو مروان البرنوثي، يعانونها في األقبية المعتمة. بك مات مختص

 ال ي دعا لطضراب ويقودل".
حد  للف في األيا  األولى من اإلضراب، ومن بين أهدافي منع أطرى الجبهة الشعبية وفصائ  
أخرى من االنضما  ألوطع حركة تمرد داخ  السجون من  طنوات توي ة، بما تحم ي من رموز 

 قد يتقرر بعدل مصير القضية الف سطينية ك ها. ورطائ  في توقيت حرم
فش ت المحاولة، وتصاعد اإلضراب، القضية فوق الرجال، وأه  من الفصائ  ه ا المعنى الحقيقي 
فيما اطتمعت إليي في بيروت ع ى هامع مؤتمر دولي طنوي يحم  اط  "العدالة لف سطين" من 

دات" بالوقوف الكام  ورا  "رمزية مروان البرنوثي" قيادات الجبهة الشعبية، ال ين ت قوا تع يمات "طع
 في دعوتي لطضراب.

الرجالن يقبعان من  طنوات توي ة في زنازين االحتالل بال أم  تقريبا  في أي إفرام. "البرنوثي" 
ا ع ى خ فية أدوارل في قيادة االنتفاضة الف سطينية، وي تي الوثيقة بالجناع 2002ُأدخ  السجن عا  )

ا ع ى خ فية ض وع الجبهة الشعبية في 2006ل"فتا". و"طعدات" لقي لات المصير عا  ) العسكري 
 انتيال وزير السياحة "اإلطرائي ي" العنصري المتطرف "رحبعا  زئيفي".

هنان مخرون من بين عشرات مالف األطرى قضوا فترات أتول داخ  السجون تتجاوز أحيانا  
 ا يستحق التضحية ب عماره  وحريته .الثالثين طنة، وفي وجدانه  أن هنان م

بقدر عدالة القضية الف سطينية تكتسس التضحيات معناها. وقد كانت واحدة من أطباب تراجع ت ف 
 القضية رن  عدالتها يراعات الفصائ  بما تحم ي أحيانا  من نيرات ضيقة وحسابات يتيرة.

بالحديث باط  عدالة القضية  في ال حية الراهنة ال يتبدى ع ى مسارع األحدا  من هو جدير
 الف سطينية وع اباتها طوى هؤال  ال ين يعانون األطر الطوي .

في الصوت الواهن دوت الحقيقة، أن هنان  عبا  يعاني تمييزا  عنصريا ، يقت ع من أرضي، وينك  
ثر بحقوقي المنصوي ع يها في قرارات دولية، وأن المشاحنات المتوقعة بين بعض فصائ ي إياها أ 

 اطتعدادا  لتقدي  التنازالت المجانية التي ال ت يق ب عدل القضايا في التاريخ اإلنساني المعاير.
لصمود الوهن قوة اإللها ، وه ا ما تحتام إليي ف سطين ا ن، أن تثق في نفسها وعدالة قضيتها 

 وقدرتها ع ى كسس الضمير اإلنساني إلى يالحها.
تزاحمت ع ى المشهد التاريخي نزعتان متناقضتان، األولى تع ن ا 1989عند تحط  طور برلين عا  )

أن عصر الهيمنة األمريكية المط قة قد بدأ بعد طقوم القطبية الثنائية بتفكيف االتحاد السوفييتي، 
وتح   ح " "وارطو"، ونهاية الحرب الباردة كما  اعت نيرية "نهاية التاريخ".. والثانية تضت  
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مثالن عبئا  ع ى الضمير اإلنساني، هما: الفص  العنصري في جنوب إفريقيا، إلنها  أخطر أزمتين ت
 "اإلطرائي ي". -والصراع الف سطيني 

 بزخ  دولي في توقيت متزامن بدأت المفاوضات إلنها  األزمتين، نجحت األولى، وتعثرت الثانية.
حا ، أو طالما  بال أرض خ ل الرجال القضية، واتسع مجال التنازل والسباق إليي، وكان الثمن فاد

 بتعبير المفكر الف سطيني الراح  "إدوارد طعيد".
"اإلطرائي ي"  -بالتوقيت نفسي رن  اختالف اليروف والتعقيدات التي ال تقا  ع ى الصراع العربي 

نجا حزب المؤتمر الوتني اإلفريقي في التوحد خ " راية واحدة وقيادة واحدة لخصها "ني سون 
كان مسجونا  ب"جزيرة الشيطان" لسبع وعشرين طنة، اختفت يورتي تماما ، ول  يعد  مانديال"، ال ي

 أحد يعرف الصورة التي قد يبدو ع يها باطتثنا  أطرتي ومحامييي.
ل  يكن "مانديال" زعيما  متوجا  لحركة النضال اإلفريقي إللتا  الفص  العنصري، فقد أدخ  السجن في 

  المس ا. كان يوتي مسموعا  ومؤثرا ال لكني ل  يكن في يدارة  بابي ع ى خ فية اتهامي بالعم
 القيادة.

ه ل حقيقة تاريخية اعترف بها الزعي  اإلفريقي الكبير في لروة قوتي، قب  طنوات من التفاوض بدا 
لقيادات "المؤتمر اإلفريقي" في الخارم أن قضيته  بحاجة إلى إحيا  جديد ُي كر العال  ببشاعة 

 ي.الفص  العنصر 
من األفكار التي ناقشوها بجدية ت خيص القضية في رمز يطالبون باإلفرام عني، ويكون اإلفرام ب اتي 

 عنوانا  ع ى بد  كسر القيود عن الرج  األطود.
ول  يكن في التخطي  العا  أن للف يؤه ي ل تفاوض باط   عبي إلنها  التمييز العنصري، وأني في 

الحرب الباردة، والبحث عن ح  لألزمة في جنوب إفريقيا طوف  لحية تاريخية بعينها بعد نهاية
 يرتفع برمزيتي إلى مستوى الموق" التاريخي.

ا 1990عندما نجا األطير "مانديال" في التوي  إلى اتفاق قب ي "المؤتمر اإلفريقي" وأفرم عني عا  )
 أخ ي المجال أمامي تماما  ل تقد  التنييمي.

لقادة التاريخيين انسحبوا توعا  من ت ف المشاهد التي توجت التضحيات الالفت في القصة ك ها أن ا
 والع ابات الطوي ة.

 انت القضية أه  من الرجال. ل  يكن للف هو ما جرى في القضية الف سطينية عند لحية بد  
 المفاوضات بعد طقوم "طور برلين".
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خ اإلنساني المعاير، فإن التجربة إلا كان لي حق االقتراع إلعادة إحيا  أنب  القضايا في التاري
اإلفريقية م همة و خصية "البرنوثي" تسما بالرهان ع يي رمزا  مع با  ل حق الف سطيني في لحية 

 تقرير المصير.
 21/5/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 "حماس" بين ال حدود الديني وحدود الوطني .49

 خالد الحروب 
في داخ ها ال بد أن يتطرق إلى ال حدود الدين  الحديث عن حركة "حما " وطيروات التوتر والشد

وحدود الوتن من  لحية ت طيس الحركة. األتروحة األطاطية هنا تقول إن "حما " تنتمي تاريخيا  
وجوهريا  وفكريا  إلى تيارات اإلطال  السياطي في  ك  عا  ودلى مدرطة "اإلخوان المس مين" ع ى 

رها وطياطاتها كثير، ولكن ليس ك  ما يتميهر في رؤية وجي التحديد، وتتميهر في رؤيتها وأفكا
وأفكار وطياطات ت ف التيارات. ودلى جانس التشابي والتشارن مع ت ف التيارات تتمايز "حما " عنها 
في عدد من الخصائص واالطتجابات التي فرضها الواقع والسياق الف سطيني الخاي، وفرضت 

فكرة الحدود القومية والوتنية أظهرت التيارات اإلطالموية  ع يها تبني رؤى وطياطات مخت فة. ودزا 
وأهمها "اإلخواني" والس في مقاربات متشككة ومترددة، وتنوعت ه ل المقاربات من الرفض التا  
ل حدود القومية وعد  االعتراف بها، إلى القبول الخجول، ويوال  إلى اإلقرار بها بحك  األمر الواقع، 

وأهداف توباوية تطرع يورا  أممية إطالمية فضفاضة ونامضة. وع ى رن   مع االحتفا  بشعارات
انتما  "حما " إلى ه ا التيار ومع نموض أفكارل حول الحدود القومية فإن الحركة تطورت في  ك  
متسارع وحاولت إعادة تعريف نفسها من حركة إطالمية دينية لات بعد وتني تحرري إلى حركة 

دينية. وقد تجسد ه ا التطور المتسارع أخيرا  في "وثيقة المبادئ والسياطات تحررية وتنية بمرجعية 
العامة" التي أيدرتها "حما " وفيها أع ت من البعد الوتني ع ى حساب الديني، من خالل الت  يد 
الُم فت ع ى "الجترافيا الف سطينية" ع ى حساب "التاريخية الدينية الف سطينية"، ومن خالل الت  يد 

تجدد ع ى تحديد نشام وأهداف ونايات "حما " ضمن ه ل "الجترافيا الوتنية" فق . بك مة المُ 
أخرى، تطورت "حما " ضمن طيرورة وتنية وكولونيالية ضانطة وتحت ا تراتات األمر الواقع 

تدريجية انتهت بها إلى تقدي  القومي بحدودل الوتنية ع ى  nationalizationودخ ت في عم ية قومنة 
 الديني الُمتجاوز ل حدود الوتنية. حساب

ه ل السيرورة التي انخرتت فيها "حما " خالل العقود الثالثة الماضية يمكن القول إنها هي لاتها 
التي أعادت تشكي  كثير من الحركات اإلطالموية ضمن طياقات وتنية لات حدود جترافية ُمحددة، 
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ياطية التي هي "الدولة األمة". لكن في الحالة أيضا  بحك  األمر الواقع ويالبة الحقيقة الجتراط
"الحمساوية" أضي" عام  المشروع الصهيوني االحتاللي القائ  ع ى جترافية ف سطين وال ي طرع 

 من انتقال "حما " من عموميات ال حدود الدين إلى خصوييات حدود الوتن.
ار عبدل، واألفتاني، والكوا بي، من  لحيات ت طيس اإلطالمويات العربية طوا  الفكرية )متمث ة ب فك

ورضاا، أو الحركية "اإلخوانية" )متمث ة في أفكار البنا، وقطس، ومن تاله ا، أو الس فية )في 
 عارات عبد الرحمن، ث  اليواهري، والمقدطي، وبن الدن، والبتداديا  ك ت فكرة "الوتنية" )أو 

الوافد ل دولة األمة، تحديا  كبيرا ، وفي نالس  القوميةا، لات الشعس الُمحدد وتبعا  ل نمولم األوروبي
األحيان  كال  مرفوضا  وبكوني يجزئ الُموحد الُمتخي ، ويتضاد مع فكرة الوحدة واألمة اإلطالمية أو 
ع ى األق  األمة العربية. المدرطة اإلخوانية ع ى وجي التحديد، وهي مدرطة "حما " الفكرية، 

الوقت نفسي ا تت ت ضمن السياق الوتني ل دول التي ُوجدت ترحت  عارات أممية إطالمية وفي 
فيها. وع ى رن  الشعار اإلخواني القطبي ب ن "جنسية المس   عقيدتي"، فقد تحول "اإلخوان المس مون" 
إلى إخوان مس مين مصريين، وأردنيين، وطوريين، وعراقيين، وجزائريين، ويمنيين، وطعوديين، 

من هؤال  انشت  واطُتنزف في الش ن الوتني. وعبر عقود من  وف سطينيين ونيره ، وك  فرع
التسيس والتمايز في الشؤون الوتنية بين الدول تكرطت الهويات "الوتنية" له ل الفروع وتهمع عم يا  
البعد األممي، ودن بقي يتصدر الشعارات ويتمسف بطوباويات الوحدة. كانت االختبارات "الوتنية" 

ت و ا خر رطوخ "الحدود" والهوية الوتنية ع ى حساب اإلطالموية لك  تنيي   المتتالية تؤكد واحدا  
من التنييمات "اإلخوانية". وربما كان االختبار األيعس والتفكيكي هو نزو يدا  حسين ل كويت 

وردود فع  ت ف التنييمات المخت فة تماما  والتي تناطق رد فع  ك  تنيي  منها مع رد  1990عا  
بي أو الحكومي في "دولتي الوتنية". وهك ا وبعيدا  عن الشعاراتية األممية ورتانتها في الفع  الشع

رفض الحدود والتجزئة وطوى للف، خضعت ك  حركة إخوانية إلى ا تراتات الواقع واندمجت في 
طيرورة إعادة تشكي  وتني بالتة الوت ة، انتهت إلى تماهي ه ل الحركات في طياقاتها الوتنية، 

زها حتى  قيقاتها في الدول المجاورة إزا  القضايا والتحديات وحتى التنافسات الكبيرة بين وتماي
الدول. مثال ، ودزا  قضية الصحرا  التربية والخالف بين المترب والجزائر، ل  تخت " مواق" 
 إطالميي الجزائر والمترب )اإلخوانيين أو القريبين من مدرطة اإلخوان السياطية والفكريةا من
المواق" الرطمية والمزام الشعبي في الب دين، بما يدل  ع ى السطوة والوت ة المتصاعدة ل سياق 

 الوتني "الحدودي" في تشكي  رؤى ه ل التنييمات.
في ه ا السياق الوتني الضان  تسارع انتقال "حما " من "ال حدودية الدين" إلى "حدود وجترافية 

ني ال ي اطتهدف ف سطين أرضا  وجترافيا وأرادها "وتنا  الوتن"، خصويا  في ظ  التحدي الصهيو 
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قوميا  ل يهود. وتسارع إدران "حما "، أو جز  مه  منها، إزا  خطورة تعميمات الخطاب اإلطالموي 
حول الوحدة اإلطالمية وعد  ضرورة االنتما  إلى كيانات قومية محددة، وبكوني يصس في مص حة 

رر ويكرر دائما  مقولة أن ف سطين كد "وتن قومي" ل ف سطينيين الخطاب الصهيوني. فه ا الخطاب ك
ل  يكن أبدا ، وأن "الشعس الف سطيني"  عس مخت ق أطاطا ، وأن السكان ال ين وجدوا في ف سطين قب  
قيا  إطرائي  ه  عرب وليست له  هوية "ف سطينية"، وأ ثر ما يمكن قولي هو أنه  جز  من طورية 

ني بإمكان هؤال  السكان االنتقال إلى أجزا  أخرى من طورية الكبرى أو العال  الكبرى. ومعنى للف فإ
العربي الشاطع وعد  منافسة اليهود في "وتنه  القومي". ع ى للف بدا أن خطاب "الوحدة" اإلطالمي 
أو العربي ال ي ُيماهي الف سطينيين مع العرب والمس مين بك  عمومياتي وطمتي الفضفاضة يخد  

 ات الصهيونية في المقا  األول.االدعا 
إضافة إلى للف لعس ضت  الواقع التحرري الوتني الف سطيني والقوى السياطية والعسكرية المنافسة 
في الساحة الف سطينية في تسريع طيرورة "قومنة" و "وتننة" "حما "، ع ى قاعدة أن أطا  الشرعية 

وع الصهيوني ع ى أطا  وتني. وت  د لد السياطية الف سطينية الشعبية ي تي من مقاومة المشر 
"اإلخوان المس مين" الف سطينيين أن ت ف المقاومة واالنخرام الوتني فيها هو ال ي منحه  الوجود 
الحقيقي في ف سطين بعد أن تحولوا إلى "حما "، وانتق وا إلى مربع المواجهة بعد عقود توي ة من 

انية التي تفادت مواجهة االحتالل اإلطرائي ي في عقود االنزوا  في برامج "الدعوة واألط مة" اإلخو 
 .1987الخمسينات والستينات والسبعينات ويوال  إلى االنتفاضة األولى عا  

طاه  تكر  الهويات القومية في العال  العربي واإلطالمي عموما ، وفي دوائر التيارات والتنييمات 
رية"، في إيجاد انعكاطات مبا رة ع ى "حما "، اإلطالموية نفسها وانهمان ك  منها بشؤوني "القط

وتخفيض أطق" الطوباويات الوحدوية والشعاراتية األولية. وتبدت ت ف الشعارات األممية بكون الكثير 
منها ال يحم  مضامين حقيقية. ليس ه ا فحسس ب  ت  تبني ت ف األمميات من قب  التنييمات 

" وأيبحت الخطاب المركزي والمؤطس لها، والرافض ألي الجهادية المتطرفة مث  "القاعدة" و "داعع
حدود قومية. وهك ا  عرت "حما " بضرورة محاولة التميز وأخ  مسافة واضحة عن األمميات 

 اإلطالموية وكوارثها وممارطاتها.
ثمة أيضا  دوافع برانماتية واضحة خاية بعد الربيع العربي ومتالت طياطات "اإلخوان المس مين" في 

من دولة والعدا  الصريا ال ي تصاعد بينه  وبين بعض الدول العربية. وه ا دفع "حما "  أ ثر
بوضوع لتنهي يالتها التنييمية بد "اإلخوان المس مين" وت  يد االطتقالل السياطي، تفاديا  لتحم  

ما " أ الف وعس  االنتما  لتنيي  "ما بعد دولتي"، لي أعداؤل الكثر وخصوماتي التي تعود ع ى "ح
من أنها جناع "اإلخوان" في  1988بالضرر. وهك ا وبخالف ما كان يركز ع يي ميثاق "حما " عا  
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ف سطين، فإن "وثيقة المبادئ والسياطات العامة"، تؤكد أن "حما " حركة مقاومة ف سطينية تحررية 
الصادرة عن إطالمية، ومن دون اإل ارة إلى أي انتما  ما بعد "حدودي". ع ى رن  أهمية النصوي 

"حما " أخيرا  ومواقفها، يبقى االختبار الحقيقي هو ترجمة ه ل النصوي ع ى األرض، خصويا  
لجهة "ف سطنة" حما  تماما  وتقديمها الوتني المحدد ع ى الديني المعم ، وتجسيدل في العالقات 

 الوتنية البينية.
 18/5/2017العال  العربي"، باريس، ُم خص مداخ ة في مؤتمر "حدود" عن العال  العربي، في "معهد 

 21/5/2017 ،الحياة، لندن
 

 ر:كاريكاتي .51

 
  21/5/2017الخليج، الشارقة، 


