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 .1مشعل خالل اإلعالن عن الوثيقة السياسية :حماس تعتمد التطور والتجدد واالنفتاح الواعي دون
اإلخالل بحقوق شعبها وثوابتها الوطنية

قااا موقييع حركيية حميياسة فلسيييطينة  ،2017/5/1أن رئاايس المب ااس الييايااي لمربااة مماااس الااد
مش ا  ،أب ااد مي اااء اإلثن ااين ،أن وثيق ااة المرب ااة الييايااية موثيق ااة المب ااادا واليياي ااا
اإلجماع وال راضي ال ام في المربة.
وقااا مش ا

ااال م ا مر صااملي فااي ال اصاامة القوريااة الدومااة ل

ال ام ااةم ب ااس

ااالن اان وثيقااة مماااس ،ن

الوثيقااة قااوم جاام منزجيااة م وازنااة بااين ا نل ااا وال وااور وال جاادد دون اإل ااال بالثواب ا

لجش س اللجيويني .وشدد جم أن الوثيقاة اد جازءا مان أدبياا

المرباة بماا ي باس ال واور الوبي اي

وال جدد في ميير زا لألمام.
وقا مش

والمقااو

ن الوثيقة ي ند لم فبر ين مل اامي ين ،اوولام أن ممااس مرباة ميوياة م جاددر واور

في و يزا وفبرها وأدائزا الييايي بما وور في أدائزا المقاوم والنضالي وفي ميا ار

مجزا.

وأضاف أن اللبارر الثانياة هاي أن ممااس قادم بوثيقزاا نمو جاا فاي ال واور وا نل اا وال اما الاوا ي

م ا ااا الواق ا ااا دون اإل ا ااال وصاا ا المش ا ااروع وايا ا ا ار يجيا زا و الثوابا ا ا

اللجيويني.

والمق ا ااو الووني ا ااة لجشا ا ا س

سياق إعداد الوثيقة
ومااو ياايا

ااداد الوثيقااة ،باار مشا

ياانوا  ،ميااا وافق ا

أنا جاااء مااا بدايااة الاادورر القياديااة او يارر لمماااس قبا أربااا

قيااادر المربااة فااي مين ا

جاام وضااا وثيقااة ييايااية بااس فيزااا وااور اللباار

واوداء الييايي لمماس ووا  30اما الماضية اصة في ال شر ينوا

الماضية.

وأضاف مش  :نقدم ه ه الوثيقة وبناء مماس وقوا دها ل بون مرج ا لزم و ثقلزم و مدد لزم م ايير

الر ية والقرار ،ولش بنا اللجيويني ال ي نمن جزء أصاي منا وشاربائنا فاي الاوون وجمزورناا ال رباي

واإليالمي ومميونا اإلقجيمي والدولي.

و ااابا مها ه الوثيقااة مث ا مرج ااا ودلاايال لماان يريااد أن ي اارف لاام مواقااف مماااس وفبرهااا والم اااد
الدقيقة جدا ال ي ي ند ليزا في اج زادا زا ومواقلزا الييايية في م جف المرام والمواقف.
وأشار لم أن مفي آ ر امين م ال داو ال مي في الدا

وال ارج لجوصو لم الصياغة النزائية

وهي وثيقة لم وبخ جم ججة ولم يب بزا فرد ب ين أو مجمو ة ب ينزا ،ب بمشاربة واي ة جدا من

قيادا

المربة في الدا

وال ارج.
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أن الوثيقة مر في أووار وميودا

وبين مش
ّ
ومججيزا الشورى و م وضا قراءا
لم أن الوثيقة ُ رض

م ددر ،ثم رض

جم المب س الييايي لجمرباة

م ددر ل بس فبار المرباة القياادي والم يياي واجما زاا ،مشاي ار

جم براء قانونيين لضبوزا وف القانون الدولي ولم ار ار ب ا

با ار بما

ي دم القضية اللجيوينية.
بنود الوثيقة
وايا رم مشا

أباارز بنااود الوثيقااة الييايااية الجدياادر لمماااس موادهااا ،مبينااا أن المربااة ا ااار أن

قاادم نمااو ج الجمااا بااين المقاومااة الصااجبة فااي مواجزااة ا م ا ال اإلي ارائيجي وفباار الويااوي الم ااد

وال ق الييايي المنل ح.

وأبااد مشا أن مماااس هااي مربااة ما ّارر ومقاومااة وونيااة فجيااوينيحة يااالمية ،هاادفزا مرياار فجيااوين
ومواجزة المشروع الصزيوني ،مرج حي زا اإليالم في منوجقا زا وأهدافزا وويائجزا.

وبين أن فجيوين بمدودها من نزر اوردن شرقا لام البمار الم وياو غرباا ،ومان رأس النااقورر شاما
ّ
ووونا  ،مشاددا أنا وان
أرم الشا س اللجياويني
لم ّأم الرشراش جنوبا ومدر قجيمياة
ُ
ج ّازأ ،وهاي ُ

يده ماان أرض ا  ،واقامااة بيااان صاازيوني جيزااا،
وا اارد الش ا س اللجيااويني و ش ار و
ّ
اللجيويني في بام أرض  ،و ينشئ أي م لجبيان الصزيوني الياصس فيزا.
وأبد مش

يجيااي م ا ح الش ا س

أن القدس اصمة فجيوين ،ولزاا مبان زاا الدينياة وال اري ياة والمضاارية ،ربياا واياالميا
لجش ا س اللجيااويني واو حمااة ال ربيااة

وانيااانياو وجميااا مقديااا زا اإليااالمية والمياايمية ،هااي م ا ّ ثاب ا
ااي جاازء منزاااو و ح
أن ب ا ّ ج اراءا
واإليااالمية ،و ناااز نزااا و ل اريو با ّ
زويد واي يوان و زوير لجمقائ ِ وومس لجم ِ
الم من دمة.
و ااابا :مالمي ااجد اوقص اام المب ااارع ما ا

م ووا واج ارءا ومماو

ا م ا ال فااي القاادس ماان

ااالل لشا ا بنا وأم ن ااا ،ول اايس لالما ا ال أي ما ا فيا ا  ،وان

ل زويد اوقصم و قييم باوجة و شر ية لزام.

إضراب األسرى
ووج رئيس المب س الييايي لمماس ال مية لأليرى واوياي ار المضاربين ان الو اام ،م بادا جام
ضااامن المربااة البام ا م زاام والوقااوف لاام جانااس قضااي زم ،دا يااا ش ا بنا اللجيااويني وأم نااا ال ربااي

واإليالمية وأمرار ال الم لمواصجة ضامنزم ما اويرى والضيو جم ا م ال م م اإلفراج نزم.

ن اازع ان از ااا مشااددا جاام أن المقاومااة و جاام أرياازا ب ائااس

وأبااد مش ا أن المريااة ُي ا جدى ب ا
القيام ي ن زع المرية ويرانا من ب ش بنا وفصائج .
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التفاوض ليس من الثوابت
ومو ال القة ما اإل وان الميجمين ،قا مش

ن مماس جزء من المدرية اإل وانياة ،لبنزاا نمايم

فجيويني مي ق قائم ب ا  ،ومرج ي م ييا القيادية ،وليس اب ا ومد.

وشاادد أن ال لاااوم مااا ا م ا ال لاايس ماان الثواب ا  ،ويياي ا نا الماليااة هااو اادم ال لاااوم المباشاار

بيبس ا ال الموازين وبون يصس في مصجمة ا م ال  ،مبينا أن مماس ومن  30اما قاوم ولم
يير ثواب زا ،ولبن بانل امزا

وفيما ن بان

اوم ما الواقا الييايي بب

ه ه الوثيقة جيي ميثا مماس ،أبد مش

وو ار .

أن الميثا أو الوثيقة ب منزما ي بر ن

مرمج ووق وزمان  ،و يجيي ب وامد اآل ر ،وه ه الوثيقة هي مرج ي نا في اوداء الييايي اليوم.
ورفم مش

أن بون مربة مماس بديال لمربة ف ح ،لبن أشار لم أنزا شريع قوي

أن ينلرد بالقرار.

قبا وماد

وأبد رئيس المب س الييايي لمماس أن وب د أيام قجيجة ي بون المموة او يرر في ان ابا

وي بون هناع قيادر جديدر ورئيس جديد لمربة مماس بجنا نصوف م .
وأوضااح مش ا

أن مماااس قاادم نمو جااا مم رمااا فااي أن القيااادا

مو أو جز ب

المرباة

يياار باادون أن يبااون الياابس أن

يادر موق زا وهي م وهي م جندية في المربة.

لالوا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالع ج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام النياا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ة ال ربيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة لجوثيق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد و هن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا:
599abf9aafa1b76837c1242eb229e87b.pdf

http://hamas.ps/ar/uploads/documents/

لالو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالع ج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام النياا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ة اإلنججيزي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة لجوثيق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد و هن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا:
06c77206ce934064ab5a901fa8bfef44.pdf

http://hamas.ps/ar/uploads/documents/

قاا ردا جام

وجاء في العربي الجديدة لندنة  ،2017/5/1من الدومة ن أناور ال وياس ،أن مشا

ي ا لاامال ربي الجديادم ماو موقاف المرباة مان المباادرر ال ربياة لجياالم ،ب اد االن الوثيقاة الجديادر،
وها

قبا ال اما م زااا ،بااان المربااة مااا أي جزااد دولااي أو قجيمااي ،يمق ا لجشا س اللجيااويني قيااام

دولة مي قجة و اصم زا القدس ،و ودر الالجئين اللجيوينيين دون اإلشارر فاي جاب ا لجمباادرر ال ربياة

لجيااالم ،ولمااا وجااس مال ربااي الجدياادم مديااد موقااف المربااة منزااا ،رد قااائالم أن ا
أجيس بما أريد وهللا يل

ما يريدم.

يااا بمااا ريااد وأنااا

وجاااء فااي الشييرقة الدوحييةة  ،2017/5/1ماان الدومااة ،أن مش ا  ،قااا مياااء ا ثنااين ،فااي رده جاام
ي ا ا مااو

اادم واار وثيقااة ممماااسم لاام ان ماااء المربااة لجما ااة اإل اوان الميااجمين ،جاام غ ارار

الميثا ال ي أصدر

اام  ،1988قاا مشا  :منمان جازء مان المدرياة اللبرياة ل

اوان لبنناا نمايم

فجيويني مي ق ب ا وليس ابا وي نميم هنا أو هناع و ن نبر ل اري نا وفبرنام.
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وماو مبانيااة قبااو ممماااسم بالمبااادرر ال ربيااة لجيااالم ،أضاااف :مميا دون ون ن اااون مااا أي جزااد
ربي أو دولي أو يالمي يمق لش بنا المرية لبن جم أيس ثواب

و ابا :مال لاوم (ما يرائي ) أدار ووييجة ومماس

ش بنام.

ام م زا بيياية قابجة لج ييير وليي

ثاب اة،

واليوم ن بنم دم ال لاوم المباشر ون او ير يل قر لم موازين وقوى ومروف يمح بنجام م.

وفي جيق
مش

جام رفام رئايس الاوزراء اإليارائيجي ،بنياامين ن نيااهو ،لجوثيقاة اليياياية الجديادر ،ا بار

أن م يرائي

ريد ض اف ممااس ال اي ما بادورها باس ماا يرياده ا ما ال الا ي

يم ارم

لية القورم.

وفيما ي ج بواق ياة قاماة دولاة فجياوينية جام مادود اام  ،1967قاا مشا  :مممااس غيار م وهماة
بان ي دي قبولزا ببرنامج ييمح بدولة جم مدود  ،1967لم قامة الدولة ف ال .نادرع أن قاماة دولاة

بدون أو ار قور ومقاومة و ضميا

إلجبار ال دو جم الرمي لن يبونم.

وأضاااف :م ي ارائي لاان وينااا دولااة جاام ماادود  ،1967يااوى بااةرادر دوليااة جبرهااا جاام لااع ،أو أن
ي مرع الش س واومة وأمرار ال الم إلجبارهام.
 .2مجدالني :حماس اقتربت كثي ارً من برنامج منظمة التحرير

رام هللا :ا بر مي ولون في منممة ال مرير اللجيوينية الوثيقة الييايية الجديدر لمربة مماس
مماولة لجمصو

جم ا راف اليرس واإلقجيم بزا .وقا

ضو الججنة ال نلي ية لجمنممة أممد

مجد ني لامالميارم ،ن ممماس ماو أن اقجم ما ال يي ار الدولية واإلقجيميةم.

وأوضح مأن ب م النقاو في الوثيقة غامم ومج بس ،ويم م أبثر من ليير ،لبن موما اق رب

بثي ار من برنامج منممة ال مرير في ما ي ج
أياليس النضا الم جلةم .وقا

بالدولة المي قجة جم مدود ام  ،1967واي دام

ن مال الف الييايي بين منممة ال مرير ومماس وجد وريق لم

الم في وثيقة الوفا الووني ام  ،2006وأن ال الف القائم هو الف جم اليجوة ،وليس الفا
جم الييايةم .وأضاف :ممشبج نا ما مماس جاء

الميجمة ،وا ا ما راج
شري ية ورئاييةم.

ب د الييورر

جم اليجوة في غزر بالقور

ن لع ،يمبننا شبي مبومة ومدر وونية وال هاس لم ان ابا
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 .3أبو ردينة :قمة عباس  -ترامب هامة ويمكن أن تحدد المسار السياسي لألعوام القادمة
رام هللا :قا الناو الريمي بايم رئاية اليجوة اللجيوينية نبي أبو ردينة م ن القمة المر قبة بين
الرئيس مممود باس والرئيس اومريبي دونالد رامس في البي

الجاري هامة لجيايةم ،ويي بد

اللزا يياد

مأن الم

اوبيم في الثالا من الشزر

ال اد

يقوم

والشام

جم أياس م

الدول ين ،ومبادرر اليالم ال ربيةم .وأبد أبو ردينة مأن هناع فرصة مقيقية لصنا اليالم ،و جم
المج ما الدولي أن ي زز ه ه اللرصة ،و دم ضا زا ،ون المنوقة في مالة غجيان ،و يجوز

اي مرار ا م ال باي شب من اوشبا م.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)ة 2017/5/1

 .4واصل أبو يوسف :ال نعول عل الدور األمريكي إلقامة دولة فلسطينية
رام هللا ،غزر  -يميم الي قوبي :أبد ضو الججنة ال نلي ية لمنممة ال مرير واص أبو يويف أن
يمبن ال وي

جم الموقف اومريبي ل مقي ا ار ييايي بمجف الدولة اللجيوينية .وأشار لم أن

ال مالف اومريبي اإليرائيجي اي ار يجي يمنح ا م ال مزيدا من الوق
اورم و وييا ا ي يوان بالضلة اليربية المم جة.

إليجاد وقائا جديدر جم

وأوضح أبو يويف ،في صريح لصميلة مفجيوينم ،أمس ،أن الرئيس اومريبي دونالد رامس م
يمجع ر ية اي ار يجية بينةم لم الصراع اللجيويني اإليرائيجي م
ا ي يوان يشب

قبة أمام مقي ال يويةم ،ضافة لم رغب

ييما وأن رامس

يرى بان

في نق اليلارر اومريبية من م

أبيسم لم القدس المم جة .وا بر أن الم اإلقجيمي ال ي ي بناه رامس ،وال ي يبدأ ب وبيا ال القا
بين الدو ال ربية وم يرائي م و ين زي بان زاء ا م ال مأم ار مرفوضام.

فلسطين أون الينة 2017/5/1

 .5السفير الفلسطيني في الواليات المتحدة :اللقاء بين ترامب وعباس يشكل فرصة تاريخية للسالم
الناصرر – وديا واودر :قا اليلير اللجيويني لدى الو يا

الم مدر ميام زمجو لصميلة مهآر سم

ن مالجقاء بين رامس و باس يشب فرصة اري ية لجيالمم .وأضاف ن باس م ني ببناء مشرابة

اي ار يجيةم ما رامس ال اويبوع المالي .وا بر زمجو :أن هناع ميالة وامدر مورومة جم

جدو الزيارر ،وهي اللرصة ال اري ية لجيالم ال ي يمثجزا الرئيس رامس .وقا
ميادرر واشنون في نزاية اويبوع في وضا ييود في أف
لجيالم ،ال زام قوي ومثب

بالدبجومايية ،وشر ية لجمصو
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بما نقج

مهآر سم ن فجيوينيين شاربوا في الممادثا

في واشنون ،أن ا نوباع لدى القيادر

اللجيوينية هو أن اإلدارر لم بجور ب د يياية واضمة ومق رما .

القدس العربية لندنة 2017/5/2

" .6الخارجية الفلسطينية" :ليبرمان يضمن الحماية لإلرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين
رام هللا  -ما اان فاوما ااة أبا ااو يا اابي ان ،مريا اار زينا ااة او ا اارس :ا با اار و ازرر ال ارجيا ااة اللجيا ااوينية أن
ص اريما

ائجااة

وزياار الجاايش اإلي ارائيجي أفيج ادور ليبرمااان مااو واق ااة ماار المي ا وونين لمنااز

مدوابشااةم قبا نمااو ااام ،هااي بمثابااة م ماريم جاام الق ا  ،وضاامانة ل رهاااس اليزااودي بالممايااة ماان

ال قاسم .وأ رب
صاريما

الو ازرر ،في بيان لزا يوم اإلثنين  ،2017/5/1ن دهش زا مان الصام

ليبرمااان ال ااي قالا

الادولي جااه

نزااا م شااب د ااور مريضااية ر باااس المزيااد ماان جارائم الق ا والماار

ضد اللجيوينيينم ،م برر لع مضمانة ل رهاس اليزودي بالمماية من ال قاسم.

وكالة قدس برسة 2017/5/1

 .7الرئاسة الفلسطينية تهاجم إيران وتتهمها بتشجيع االنقسام الفلسطيني الداخلي
رام هللا :قا الناو الريمي بايم رئاية اليجوة اللجيوينية نبي أبو ردينة ن صريما
وزير ال ارجية اإليراني ميين شيخ اإليالم و واول

اللجيويني مرفوضة وغير مي ولة،

اصة أن

يم

جم الرئيس اللجيويني ونضا

لمن أيزم

دول

ه ه ال صريما

الش س

في يجاد واي مرار

ا نقيام بال مدا ن فجيوين وش بزا ،م ب ار أن ه ه اليياية هي ال ي شج
ا نقيام وبال الي زاد

ميا د

جم اي مرار

من م انار قواع غزر .وقا  :نمن نوالس مبومة وزران ب دم اليما لمث

المييئة لجش س اللجيويني ونضال وبلام ل مرير القدس والمقديا .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)ة 2017/4/30

 .8الحكومة الفلسطينية تحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى المضربين
ممج
رام هللاّ :
وم قال

المبومة اللجيوينية م يرائي م المي ولية البامجة

ا م ال اإليرائيجي ،و مديدا المضربين ن الو ام .وأبد

ن ميار اويرى في يجون
المبومة جم ليان الناو

بايمزا وار رشماوي ،أن ام جاز م يرائي م لآل ف من اويرى بمن فيزم اوولا

والنياء

ضد أيرانا البواي يي د ي د ال مباش ار من
والمرضم ،باإلضافة لم ممجة ال مريم ال نصرية ّ
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المج ما الدولي لوقف ه ه الجرائم ال ي

بر جاو از وي ار لبافة القوانين الدولية ،ميا ن ضراس
جم الممع.

ه ء اوبوا يضا مصداقية المج ما الدولي وم ييا

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)ة 2017/4/30

 .9مصطف البرغوثي :قضية التضامن مع األسرى البواسل أكبر من االنقسام
مان  -نادية ي د الدين :أبد اومين ال ام لمربة المبادرر الوونية اللجيوينية ،مصولم البرغوثي

ماي مرار الل اليا

واونشوة ال ضامنية ما اويرى و صا د ز مزا في اويام القادمةم.

وأضاف البرغوثي ،وهو

ضو الججنة الوونية إليناد ضراس اويرى ،أن ماويرى بةضرابزم

البوولي ن الو ام نجموا في وميد الش س اللجيويني لالل لاف مولزم وال ضامن ما قضيزم

ال ادلةم .وأشار لم أن مقضية ال ضامن ما اويرى البواي أببر من ا نقيامم.

الغدة عمانة 2017/5/2

 .11نواب فلسطينيون يضربون عن الطعام تضامناً مع األسرى

وولبرم  -من يجيم اي  ،مرير زيناة او ارس :أ جان ادد مان ناواس المججاس ال شاري ي اللجياويني،
يوم ا ثنين  ،2017/5/1ن وضزم ضرابا ن الو ام ،ضامنا ما اويرى في م قال

ا م ال

اإلي ارائيجي .وقااا النائااس اللجيااويني ف مااي قر اااوي ،فااي مااديا ل اامقدس باارسم ،ن أ ضاااء المججااس

ال شري ي نمّموا اليوم ف اليا

ياجمية د ماا لأليارى ،فاي م جاف المادن اللجياوينية،

ن وم ضراس ضامني ن الو ام.

جّجزاا اإل االن

وكالة قدس برسة 2017/5/1

 .11المجلس الوطني :عمال فلسطين هم العمود الفقري للثورة وعماد النضال
ّمان  -بما زبارنة :هنا المججس الووني اللجيويني ّما فجيوين و ما ال الم بمنايبة ال يد
ال المي لج ما ال ي صادف امس ا ثنين .وأبد المججس ،في بيان صدر ن أمس بز ه المنايبة،
أن ما فجيوين هم ال مود اللقري لجثورر اللجيوينية ،وهم ماد النضا اللجيويني من بدايا ،

مشيدا بال ضميا

الجيام ال ي قدمزا

ما فجيوين في يبي

وونزم ،رغم الم انار اليومية ال ي ي انونزا ل امين قو
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 .12وزير العمل الفلسطيني :نبدل جهوداً كبيرة لمحاربة البطالة والفقر
غزر :قا وزير ال م د .مامون أبو شزال ن وزار

ب

و مشد بافة الجزود والواقا

والموارد

الم امة لمماربة آفة البوالة واللقر في فجيوين ،والدفاع ن برامة ال ام اللجيويني أينما وجد،
والجرائم اإليرائيجية بمق من ال ال اون ما الم ييا

ومواجزة المماريا

المقوقية ال المية

والممجية ومنممة ال م ال ربية والدولية.

ولل

الوزير لم أن نيبة المشاربة في القوى ال امجة بين اوفراد  15ينة فابثر بجي

وم د البوالة  %26.9من بين المشاربين في القوى ال امجة ،ميا بجي

في قواع غزر %41.7

مقاب  %18.2في الضلة اليربية ،وقد ار لا دد ال امجين في اليو الممجي ليص
ام باجر في ال ام  .2016بما ار ل

،%45.8

لم  680ألف

نيبة مشاربة المرأر في يو ال م اللجيويني ل ص

 .%19.3أما ال امجين اللجيوينيين في يو ال م اإليرائيجية فقد بجغ ددهم  89ألف

لم

ام  ،و20

ألف ام ي مجون في المي وونا  .وهناع أبثر من  40ألف ام ي مجون بوريقة غير منممة
وقانونية ويوج

جيزم ( ما

زريس) .وأبد أبو شزال أن و ازرر ال م

اإليرائيجية بم ال ما اللجيوينيين دا

ابا ن بثس ا ن زابا

ال و او ضر.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)ة 2017/5/1

 .13أبو شريف :نواجر معركة "شطب" القضية الفلسطينية
مان ،غزر  -يميم الي قوبي :ي بد بيام أبو شريف ،المي شار الييايي الياب

لجرئيس الرام

ياير رفا  ،أن الش س اللجيويني ماليا يمر بينين جاف وأص س مرام النضا اللجيويني،
ون يواج م ربة شوس القضية اللجيوينية ،في م أيوأ وضا ربي ريمي لم يمر مثج في
اريخ اومة ال ربية.

وقا أبو شريف في موار ما صميلة مفجيوينم يوم اومد  :2017/4/30م ن الش س اللجيويني
ييير في مق بج مجيوم ،و جي أن يبرهن أن مج ص
قضي

بارض وم ج ر بزا بال م

جم

ادر

لم اه مام اومة ال ربيةم ،مشي ار لم أن الش س اللجيويني اليوم أمام يارين ما المرية أو

ال بودية لالم ال  ،وال ي ييرفضزا ش بنا بب
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 .14هنية لمن يحاصر غزة :اختصروا الزمن وال تجربوا المجرب وأيدينا مازالت ممدودة للشراكة السياسية
أبد نائس رئايس المب اس اليياياي ممااس ،ياما ي هنياة ،أن ممااو
لم أن غزر أيقونة المقاومة اللجيوينية ال اي مافما

ربياا غازر ميا ميجة ،مشاي ار
اال

جام اورم واإلنياان اللجياويني .وقاا

ربيااا

وزرر اووقاااف فااي غازر يااوم اومااد ب ناوان م لاام القاادس ائاادونم ،ن مماااو
مزرجااان نمم ا ا

غزر مي ميجة فيزر بمقاوم زا و ضميا زا هي في قجس الش س اللجياويني وال رباي وأمارار ال االم .بماا
اوااس اوياارى فااي يااجون ا م ا ال اإلي ارائيجي قااائال :أبشااربم أيزااا اوبوااا بالمريااة والنصاار جاام

يجانبم في م ربة اوم اء ال اوية ،مضيلا :مري بم دين في أ نا الرجا .
القدس
وشاادد جاام أن مماااو

ا م ا ال ومااس المقااائ الدينيااة وناازع مدينااة القاادس المم جااة ماان مميوزااا

اللجيويني وال ربي والضيو جم أجيالنا المرابوين لن ليد في شيء ولن يير الزوية والمقائ .

وأضاف هنية :نمن يدنة البي

ال لاصي اليومية لم ووا

وورثة الميجد اوقصم ونادافا نا  ،ونمان الا ين نارابو فيا ون ايش

الصزاينة ،موجزا ال مية لجمرابوين ال ين أفشجوا م وو قيايم اوقصام
شيا ش بنا في هوامش ثانوية ب يدر ن اوقصم لن انجحو

مبانيا وزمانيا .وأبد هنية أن مماو

ون ش بنا ير بو بالقدس برباو ال قيادر واإليماان ،مضايلا أن ياني المصاار جام غازر لام شايجنا ان
ا ه مام بقضية القدس وال م من أج

مريرها.

مستجدات الوضع حول غزة
وأبد هنية أن مربة مماس ا

جمجة من الق ار ار

الوونية وانزاء ا نقيام ،فاي ماين قابجا

اال الل ارر الماضاية مان أجا ايا ادر الومادر

فا ح ها ه القا ار ار بقا ار ار

رياخ ا نقياام وال اي باان آ رهاا

صم  %30من روا س الموملين في وار يياية مصار غزر و جوي زا.

وقااا

ن أياادينا مماادودر لجوماادر الوونيااة والش ارابة الييايااية ،دا يااا لاام بناااء اي ا ار يجية موماادر وبناااء

مرج ي ااة لج وافا ا

ج اام

ج اام برن ااامج وون ااي لج ل ااري لمماي ااة الق اادس ،وال ص اادي لجمص ااار ولجما ا ام ار

قضي نا اللجيوينية.

و ياء هنية من ال ي يريد أن يريخ ا نقيام وي

الق ار ار الييايية للص الضلة ن غزر؟

جينااا اان المبومااة لصااالح مبومااة الوفااا الااووني وقررنااا

و ا ّادد هنيااة ق ا ار ار مربااة مماااس قااائال:
المشاااربة فااي ان ابااا المباام الممجااي رغاام اادم مشاااور نا فااي مينا  ،وشاااربنا فااي ما مر مربااة فا ح
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ببجمة مان رئايس المب اس اليياياي وبوفاد مان قياادر المرباة بالضالة ،ورمبناا بوفاد مرباة فا ح فاي غازر
وبالدومة و قدنا يجيجة من ا ج ما ا

وأضاف لقد شارب

مو موضوع الومدر الوونية اللجيوينية.

مربة مماس في اج ما ا

الججنة ال مضيرية ل قد المججس الووني فاي بيارو

دون أي مش اااو ار مي اابقة ودف ن ااا م ااا اللص ااائ

ل اام نج ااا ها ا ه ا ج م اااع م اان أجا ا أن يل اارز نا ا

مقر ار

زز الومدر و بد رغب نا في الشرابة وا ادر بناء منممة ال مرير.

و ااابا هنيااة :مقاب ا ه ا ه ال و اوا
ا جاااه ،أولزااا وضااا م رجااا

المزمااة والمي ا ولة ا ا الجانااس اآل اار ال ديااد ماان الق ا ار ار بز ا ا
جاام الاارفو وهااي ج اراء ان ابااا

اج ماااع بياارو

و شاابي مججااس وونااي جديااد والمااديا اآلن فااي أروقااة الق ارار

القديم .وأشار لم القرار الثاني وهو جراء ان ابا

لجمججااس الااووني

ي ا از اإلص ارار جاام قااد المججااس

المبم الممجي في الضلة دون قواع غزر ،م بدا

بان ه ه الق ار ار هي ال ي مث ا نقيام المقيقي وهي صدر بو ي ومنزجية إلبقاء ا نقيام.

وأردف :ثم جاء

قضية صم الروا س ومماو

جانس ه ه الق ار ار جاء

ال ال س في قو الناس ومروفزم الميا ياة ،والام

الموجة او يرر الم جقة ب قاس غزر.

وقا هنية :م ا بان الزدف من ه ه ال قوبا

هو أن ي هس الملاوم اللجيويني قويا في لقاء رمس
لاع نماا يضا ف

ويقو نمان ضاد (اإلرهااس) -فاي شاارر لام المقاوماة  -فانمن نقاو ن ومان يل ا
نلي  ،ومن ي يجح بمرابز القوى في ش ب هو ض يف واو داء يم رمون الض لاءم.
و اوس هنية من يماصار غازر باالقو  :ما صاروا الازمن و جرباوا المجارس،

جرباوا المصاار و

قوا الروا س ،وما لع فنمن ماا زلناا ن باد أن أيادينا ممادودر لام الشارابة اليياياية والماوار الاووني

لبناء اي ار يجية وونية مومدر ولبناء مرج ية وونية وال واف

جم برنامج ووني ولن لري لم المجلا

الووني ااة البب اارى ومماي ااة الق اادس وال ص اادي لاليا ا يوان والمص ااار ولبا ا م ااا ه ااو ق ااادم ج اام قض ااي نا

اللجيوينيةم.

وأبااد أن مربااة مماااس

ريااد الااد و فااي م ااارع ييايااية و غياار ييايااية مااا أبناااء ش ا بنا ،لبننااا

نوجس من ب أبناء ش بنا أن يم رموا مبدأ الشرابة الييايية و يا ار الشا س ،م ياائال :لماا ا ي وا

المججس ال شري ي و ييمح ل أن ين قد؟
الوثيقة السياسية
ولل ا

هنيااة أن مربااة مماااس مقبجااة ااال اويااام القادمااة جاام وااو ين مزم ااين مث ا فااي ااالن

الوثيقااة الييايااية لجمربااة وايا مقا اب مااا ال مجيااة ا ن ابيااة دا ا المربااة بان اااس رئاايس المب ااس

الييايي لمربة مماس.
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وشاادد هنيااة جاام أن الوثيقااة اربو بااين اوصااالة وبااين ها ا ال وااور ال ااي ميااز با المربااا
م بدا أن الوثيقة

مس الثواب

اللا جااة،

الوونية.

وماو ايا مقا ان اااس رئاايس المب ااس الييايااي لجمربااة ،قااا هنيااة ناما أن يصااس ال ااداو القياادي

في منو

زيز ال داو اليجمي.

موقع حركة حماسة فلسطينة 2017/4/30

 .15الزهار :وثيقة حماس تضمنت الثوابت وآلية تحقيقها
غزر :أبد د .مممود الزهار ضو المب س الييايي لمربة ممااس ،أن الوثيقاة اليياياية ال اي أ جن زاا
اورب اة لجمرباة ال قيادر واورم واإلنياان والمقادس وآلياا

مقيا

المرباة ،ا ثناين ،ضامن الثوابا

وأوضح أن الوثيقاة بار ان ثقاة المرباة بقادر زا ال الياة فاي الاربو ماا باين المباادا والثوابا

ال اي

ه ه الثواب .

يير وما بين ويائ ال مقي  ،بما ّبر

فجيوينيا و ربيا وايالميا ودوليا.

ن مقيقة اللبر ال ي من ب المربة وبيف ارى نليازا
الرسالة نتة فلسطينة 2017/5/2

 .16فتح :وثيقة حماس الجديدة مطابقة لموقف منظمة التحرير عام 1988

رام هللا :قال ا

مربااة ف ا ح أمااس ن وثيقااة مماااس الجدياادر هااي وثيقااة موابقااة لموقااف منممااة ال مرياار

اللجيوينية في ال ام  .1988ووالبا

مرباة فا ح ممااس با

ا ار لمنمماة ال مريار ب اد ثالثاين اماا

م اان ال ااوين وال بلي اار ،وم ااا ي اابس ل ااع م اان انقي ااام م اااد ف ااي الش ااارع اللجي ااويني ،وج ا ا مم اااس
با نقالس ،وما أدى الم شوي بشا لصورر ش بنا ونضال ولقضي ال ادلة.

وقا الم مدا الريمي بايم مربة ف ح أياامة القوايامي :ن قباو ممااس بةقاماة دولاة فجياوينية فاي

ماادود ال اربااا ماان مزي اران  1967بصاايية وافقيااة ،و وبي ا القااانون الاادولي هااو مامااا الموقااف ال ا ي
رج

في بافة اللصائ في ال ام  ،1988ولم يبن لاع موقلاا لمرباة فا ح ،وانماا موقلاا وافقياا لبافاة

اللصائ  ،م يائال :ا بان

مماس ام اج

ثالثين اما ل رج جينا ب ا

مواقلنا ،فبام مان الوقا

ي م اج ون لزم أن الومدر الوونية وانزاء ا نقيام أفض لجش س اللجيويني؟ وما هو المبرر الا ي
ي يوق مماس لجشارع اللجيويني اليوم ي م ار ر ا نقالس وا نقيام؟

الحياة الجديدةة رام هللاة 2017/5/2
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 .17الرشق :فليعلم الحمق أن من صمد أمام آلة الحرب اإلسرائيلية سيقابل بكل سخرية حرب القاعات
الدومااة :قااا

ااز الرش ا القيااادي فااي مربااة مماااس ن الوثيقااة الييايااية ال ااي يااي جن نزااا الجيجااة،

مواردر من قا ة لم قا ة في فناد ال اصمة القورية الدومة.
وأوضااح الرش ا فااي يرياادر باار مياااب

جاام م ااوي رم أن مالوثيقااة المواااردر ماان قا ااة لام قا ااة قب ا

النزا ،وثيقة مماس ماضية شا وريقزاا رغام ال ضايي والمصارم .وأباد اوباواس أغجقا

لمناا قاد

الما مر ال ااال بااة الن الوثيقااة فااي الدومااة ،مضاايلا :مفجااي جم الممقاام أن ماان صاامد أمااام آلااة ماارس
ا م ال اإليرائيجي ،ييقاب بب ي رية مرس القا ا

ال ي لجا ليزا أ ناب م.

واض ااور الق ااائمون ج اام الما ا مر الص ااملي لمرب ااة ممم اااسم ،الا ا ي ي ااي جن اللا ا رئ اايس المب ااس
الييايااي لجمربااة الااد مش ا  ،وثيقااة المراج ااا
الصمافي للند ثالا ،ب د ا

وق ااا

الجدياادر لجمربااة ،لاام اإل ااالن اان نق ا الم ا مر

ار فندقين ن قده ال اليومين او يرين.

ض ااو المب ااس اليياي ااي فا اي مرب ااة ممم اااسم ااز الرشا ا لا اامال ربي الجدي اادم ن دارر فن ااد

اان اي ضااافة الما مر الصاامافي فااي آ اار لممااة ،ممااا

مان ربون نن ااا الدومااة ا يااي يم ،قااد ا ا ر

اضور قيادر المربة لم نق الم مر الصملي لم فند الشي ار ون ه ه الجيجة.

وأضاف الرش في رده جم أيئجة مال ربي الجديدم أن دارر مان ربون نن ا الدومةم ،أبجيا
اإلدارر ال المية للناد ان ربون نن ا قد ضيو

ممااس أن

من أج منا قد الم مر الصملي.

الرسالة نتة فلسطينة 2017/5/1

 .18البردويل :وثيقة حماس تبرهن عن تمسكها بالثوابت الفلسطينية
غ ازر  -مممااد الياانوار :قااا

ضااو المب ااس الييايااي ل اامربة مماااس صااال البردوي ا م ن الوثيقااة

الييايية الجديدر لمماس بس ميبزا بالثواب
ربااا ماان مزياران اام 1967
جام ماادود ال ا

اللجيوينية ،وان الماديا ان قاماة دولاة فجياوينية

يجيااي مقنااا فااي باما فجياوين و مريرهااا ماان بمرهااا لاام

نزرهام .وأضاف اال مديثا لجارأي م ن الاب م يمااو

شاوي الوثيقاة مان اال ال ارويج أن ممااس

قب بدولة مج زأر ،م بدا أن فجيوين ب فجياوين هاي مجاع لجشا س اللجياويني ،والماديا ان قاماة

دولة جم مدود

ام 67

يمبن أن يجياي ما الشا س فاي باما فجياوين و مريرهاا مان بمرهاا لام

نزرها ،من رفح جنوبا م م رأس الناقورر شما م.
وأوضااح أن مرب ا شاااور مااا ش صاايا

وونيااة فجيااوينية وييايااية ربيااة ببي ارر لضاامان مجِّيزااا

بمبادا القانون الدولي اإلنياني ،مشاي ار لام أن مان باين جاع الش صايا

ال بيار فاي القاانون الادولي

أنيس القايم ،والبا س المصري الم روف فزمي هويدي ،وغيرهما من الش صيا
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وشدد البردوي  ،جم أن الوثيقة م صياغ زا وي صدر بةرادر ممماسم الدا جية ،نليا ا رام أي من
الدو

جم جع الوثيقة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمة غزةة 2017/5/1

إرضاء ألحد
 .19بدران :وثيقة حماس تطور فكري وليست
ً
غا ازر  -يمي اام الي ق ااوبي :أب ااد القي ااادي ف ااي مرب ااة مم اااس ،مي ااام ب اادران ب ااان الوثيق ااة اليياي ااية ال ااي
أصدر زا مرب  ،مياء أمس ،لم صدر بناء جم ضيوو الواقا و ال ييا ار اإلقجيمياة الم جلاة ،با

هي وور وبي ي في فبر مماس الييايي و وابزا وملردا زا ،يراد منزا بناي ر ياة واضامة صاجح

لجباا اللجي ااويني .وق ااا ب اادران ف ااي صا اريح ااال لص ااميلة مفجي ااوينم :م ن الوثيق ااة اليياي ااية ال ااي
أصدر زا مربة مماس ،موجزة أو لش بنا اللجيويني ثم لب ال الم بي ييما منا مباشررم ،م بدا أن
الوثيقة بير ن ثواب

الش س اللجيويني ،وأن مماس

بما من اللزا ن رضاء أي ورف.

وجاادد القيااادي فااي مماااس ابيااده أن أهميااة الوثيقااة بماان بانزااا ن اااج نقاشااا
جم م جف المي ويا

وماوا ار دا جيااة م مقااة

في مربة مماس ،و ا ي ل بار ان المواقاف والار ى الم مادر لادى المرباة،

بميا صبح ربيزر ي ام م زا الجميا دا جيا و ارجيا.
وردا جم ي ا مفجيوينم مو
ين مااروا ناااز

وج ا

مماس ب قب الوثيقة ربياا ودولياا ،قاا  :مننصاح الجمياا أن

ماان جانبنااا أو ماان جانااس ش ا بنا فز ا ه قضااية ادلااة دفااا ش ا بنا فااي ياابيجزا ثمنااا

باهما من دماء أبنائ  ،ونمن أوفياء لمن يبقنا و جم ال زد م م مرير أرضنا بامجة غير منقوصةم.
فلسطين أون الينة 2017/5/2

 .21حماس :شعبنا منح عباس فرصة لتعديل مساره السياسي الخاطئ
غ ازر :أبااد

مربااة مماااس أن أي رهااان جاام لقاااء رئاايس اليااجوة مممااود باااس بااالرئيس اومريبااي

دونالااد رمااس فااي مقي ا أي نجااا از لصااالح شا بنا وقضااي رهااان اياار ومضااي ة لجوق ا

و يااوي

لجااوهم .وما ا ر ف ااوزي بره ااوم الن اااو باي اام المرب ااة ف ااي صا اريح ص ااملي ،وصاا مالمرب ااز اللجي ااويني

ل

ااالمم ،ي ااوم ا ثن ااين ،م اان ال ي اااو م ااا أي مش اااريا أو م وو ااا

اللجيوينية أو من شانزا المياس باي م من مقو ش بنا.
وقا

ز اادف ل اام ص االية القض ااية

ن ش بنا اللجيويني منح رئيس اليجوة مممود باس اللرصة البافياة ل ادي المياار اليياياي

ال ا اااوئ وا نم ا اراف ال ويا اار ال ا ا ي أمدث ا ا ييايا ااا المقي ا ااة فا ااي ميا ااار القضا ااية و ر يا ااس الصا ااف
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اللجي ااويني،
والملاوضا

أنا ا أب اام

ا يا ا مرار ف ااي ها ا ه اليياي ااا

ما ال دو.

و ابا :م باس ضرس ب ارم الماائو با الناداءا
جم اي ار يجية وونية مومدر لمواجزة ال مديا

ال بثي ااة والره ااان ج اام اإلدارر اومريبي ااة

اللجياوينية بوقاف ها ا ال ادهور ال ويار ،وال وافا
بافةو ما أفقده الشر ية الش بية والييايية في مثي

الش س اللجيوينيم.

المركز الفلسطيني لإلعالمة 2017/5/1

 .21فتح :التصريحات اإليرانية خدمة لي"إسرائيل"
رام هللا :أدانا
أياء

مربااة مف ا حم ص اريما

ميااين شاايخ اإليااالم ،ميااا د وزياار ال ارجيااة اإلي ارنااي ،ال ااي

لجش س والنضا اللجيويني ،اصة في ه ه المروف وال مديا

اللجيويني ومي قبج .

وا باار مربااة مفا حم ،فااي بيااان لزااا ،يااوم اومااد ،أن الموقااف اإلي ارنااي

مواجزة او وار الممدقة ،و اصة مماو

زويد القادس ،ووالبا

الص بة ال ي واجا الشا س
يياااهم ب زيااز النضااا فااي

مبوماة ياران باالبف ان ي ياة

ا نقيام واض اف الموقف اللجيويني.

وأضاااف البيااان أن مأيااة مماولااة لجنيا ماان الارئيس اللجيااويني ورئاايس المربااة ونضااا مربااة فا ح لاان
بون

دمة إليرائي وأ داء اومة ال ربيةم ،م بادر مارر أ ارى أن مفا حم وقائادها ولجن زاا المربزياة

وبوادره ااا وش اازداءها وأيا اراها ل اان ا ا ثر ج اام م نوي ااا زم مثا ا ها ا ه ال صا اريما
يرائي في ا ي مرار بام اللزا.

المدان ااة ال ااي ش ااجا

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)ة 2017/4/30

 .22العالول :األولوية لقضية األسرى ولن نسمح بجرنا إل معارك جانبية
رام هللا :أبد نائس رئيس مربة فا ح ممماود ال االو  ،أولوياة قضاية اويارى وابقائزاا فاي المقدماة ،رغام
مماو

ال ابثين جرنا الم م ارع جانبية.

وقااا ال ااالو فااي مااديا إل ا ااة ممااوونيم يااوم اإلثنااين ،ممريصااون جاام بقاااء قضااية اوياارى فااي

الواجزااة با بارهااا أولويااة دائم ااة فااي نضااالنام ،مما ا ار ماان ميااا ي ال ااب م ال اااثير وال شااويش ج اام
ضراس المرية والبرامة ،في شارر لم صريما

مممود الزهار.

وأبااد واص ا الم اراع الييايااي والااد م الش ا بي و نماايم الل اليااا

صامودهم و مبياانزم ماان المصااو
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بااين ويزاام فااي وواانزم ،وقااا  :مم ربااة اوياارى ميا مرر ،فصاامودهم واصارارهم الببياار وبمياااند نا لزاام
يي زز يماننا بم مية ان صارهم ونيجزم مقوقزم وموالبزم م.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)ة 2017/5/1

 .23تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال مهندس القسام محمد الزواري
واصم  -وبا

 :بشف مقيا

جلزياوني بث ا قناار «الجزيارر» القورياة ،لاصاي جديادر ان مجياة

اغ يا المزندس ال ونيي ،مممد الزواري ،في مدينة صلاقس ،جنوبي ونس نزاية ال ام الماضي.
مجياة اغ ياا الازواري بانا

باة الن شا ل

ولل ال مقي  ،الا ي ُباا ميااء اوماد ،لام أن بادايا
يد م يوهان (لم يبشف جنيي أو أي لاصي مول ) بر مواقا لج واص ا ج ماا ي ان وماائف

لشرب ين منلصج ين.

و بر أن يوهان مبن بالل ا مان ايا قواس الصامافية ال ونياية مزاا بان مماودر ،والشاابين ال ونيايين

يالم الي داوي ويامي المجيان ،لج م م

في شرب ين منلصج ين أدارهما بنلي بايمين وهميين.

وفيمااا ي ج ا ب م ا المزناادس ال ونيااي مااا ب ائااس القيااام ،الجنااا الميااجح لمربااة «مماااس» ،باار
لم يوريا في ال ام  ،2006وار بو

ش ل ُ رف بابو مممد« ،أمد رفا الزواري» ،أن او ير ان ق
بالقيااام ماان هناااع ،وأصاابح الااربن اويايااي لنجااا مشااروع الوااائ ار باادون ويااار فااي لااع الوق ا .
وأضاف أبو مممد ،بان الزواري رأس زيارر اي بشافية لم يران ما فريا
اللزا براء يرانيين م صين بالوائ ار من دون ويار.

وبشف ن أن الزواري وفريق أ موا صنيا  30وائرر في مدى منشآ

ما مان «القياام» ال قام
الصنا ا

اإليرانية آن اع.

وأوضح ال مقي أن الزواري أشرف جم ووير أو نمو ج لواائرر بادون وياار أهاداها ضاابو ارقاي
وويرها في يران.

في نمام الرئيس ال راقي الرام صدام ميين لا«ب ائس القيام» ،قب

وفي ييا ال مقي  ،ا زم صمافي ي م ماا القناار ال اشارر اإليارائيجية ،يارائي باالوقوف وراء اغ ياا

الزواري ،وقا

نزا «( يرائي ) لديزا المصجمة في نلي ه ه ال مجية».

القدس العربية لندنة 2017/5/2

 .24فتح تحيي عمال فلسطين وتثمن دورهم النضالي
غزر :جدد

مربة مف حم في قواع غزر ،د و زا الم قيادر مربة مماس ،إلنزااء ا نقياام وا يا جابة

لنااداء المصااالمة ماان أج ا المصااجمة الوونيااة ،ول زيااز صاامود أبناااء ش ا بنا فااي القواااع والشااروع فااي
مجية ادر ماره ال ي ي وفر آ ف فرل ال م ل مالنا و ريجينا.
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ومي ا
ّ

المربااة فااي بيااان أصاادر دائ ارر اإل ااالم والثقافااة بالزيئااة القياديااة ال جيااا لجمربااة فااي القواااع،

بمنايبة يوم ال ما ال المي ،ما فجيوين ،مثمنة دورهم النضالي وصمودهم وصبرهم ،ومث

ش ا بنا المناض ا

أبناء

جاام زيااز بافااة أشاابا ال اااون وال باف ا ا ج مااا ي ياايما مااا صااا د الزجم ااة

اإليرائيجية ضد ش بنا ومقد ار  .و وجز

بال مية ويرانا الميامين ناوين المرية والبرامة الوونية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)ة 2017/5/1

 .25حماس تدعو لفضح جرائم االحتالل بحق عمال شعبنا
غزر :د

الدولياة والمقوقياة المز ماة بمقاو ال ماا فاي ياومزم ال االمي ،لام

مربة ممااس الجزاا

ال م مان أجا فضاح جارائم ا ما ال ضاد ماا شا بنا اللجياويني ،والضايو جيا لوقاف ان زابا ا

الم واصجة جيزم.

ووالااس الناااو باياام المربااة مااازم قاياام ،فااي صاريح صااملي وصا مالمربااز اللجيااويني ل

ااالمم،

اليااوم ا ثنااين ،برفااا المصااار المااالم الملااروم جاام ش ا بنا ،و اصااة جاام قواااع غ ازر ،ال ا ي فاااقم
ال ي واج ال ما  ،وضيق

الص وبا

جيزم فرل ال م .

المركز الفلسطيني لإلعالمة 2017/5/1

" .26الشعبية" تشدد عل ضرورة وقف التعامل بنصوص اتفاقية باريس االقتصادية
رام هللا :د ا

الجبزاة الشا بية ل مريار فجياوين ،ياوم ا ثناين ،لام ضارورر نزااء ا نقياام و زيئاة با

اوجواء المالئمة ي ادر الومدر الوونية من أجا

و اصة وبقة ال ما .
وأب ااد

اإلجراءا

يجااد مجاو لألزماا

ال اي صاف باللجياوينيين

الجبز ااة ف ااي بي ااان لز ااا بمناي اابة ي ااوم ال م ااا ال ااالمي ج اام ض اارورر الب اادء الل ااوري ف ااي وق ااف
ال قابية ال ي

ها اليجوة والمي مرر في ص يدها ،لم جانس ما مرباة ممااس لججناة

اإلداريااة ال ااي شاابج زا فااي القواااع ،و مبااين مبومااة الوفااا الااووني ماان القيااام ب مجزااا فااي قواااع غازر،
لم أن يجري نلي بنود ا لاقا

وش اادد

المصالمة الموق ة من الب الووني.

ج اام ض اارورر وق ااف ال اما ا بنص ااول ا لاقي ااة ب اااريس ا ق ص ااادية ،ال ااي ببجا ا

ا ق ص اااد

اللجيويني ،وج ج ا اب اا لالق صااد اإليارائيجي ،جام أن باون واور جام وريا القواا الباما ماا

ا لا أويجو وب ن ائج البارثية .بما قال .
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" .27الشرق األوسط" :حماس توقف إعدام متخابرين مع "إسرائيل" بعد ضغوط دولية
غ ازر :قال ا

ا ا زا

مصااادر فجيااوينية ن مربااة مماااس أوقل ا  ،فااي اويااام او ي ارر ،ق ا ار ار بان ا

بة دام مجمو ة من اللجيوينيين الم ابرين ما ا م ال اإليرائيجي ،بيبس ضيوو ارجية.
المصادر لا«الشر اوويو» « :ن المربة جقا

وأوضاف

رفضزا القاوا ل مجيا

اإل دام ال ي وق

وب لع ضد مدنيين أدينوا بجرائم ق

رياائ مان جزاا

دولياة ،بار فيزاا ان

أ يرا ،في قواع غزر ،ضد م زمين بال ابر ما يرائي ،

جنائية وق

من ينوا

وويجة ،ووجب

وقلزا فو ار».

وأشااار المصااادر لاام أن قيااادر المربااة الموجااودر فااي ال اصاامة القوريااة الدومااة ،جق ا
ممياوبة جام اومام الم مادر ،وبا لع مان ش صايا

جزا

وجزااا

لزاا القاا

ريااائ ماان

ماا الججناة الربا ياة الدولياة

مقوقيااة دوليااة أ اارى ،وممثجااي دو  ،أ رب اوا فيزااا اان رفضاازم لمااا جاارى ماان مجيااا

اادام،

ووااالبوا مماااس بوقااف مث ا ه ا ا اإلج اراء مي ا قبال ،ممااا دفااا قيااادر المربااة فااي ال ااارج لاام اإلي اااز
لجمبوم ااة ف ااي غا ازر ،بوق ااف أي مجي ااا

الم صا در.

اادام ،ول ااو بش ااب م قا ا  ،ج اام اوقا ا ل ل ااادي ا ن ق ااادا

الشرق األوسطة لندنة 2017/5/1

 .28كتائب الشهيد أبو علي مصطف تعلن عن نجاحها باختراق مئات الهواتف اإلسرائيلية
مممد و د :أ جن

ب ائس الشزيد أبو جي مصولم الجنا ال يبري لججبزة الش بية ل مرير فجيوين

أن وماادر م صصااة اب ااة لزااا نجم ا  ،اومااد ،فااي ا ا ار مئااا

ا

ار

جيزا.

الزوا ااف اإلي ارائيجية وبااا ريااالة

و باار الب ائااس فااي بيااان أن الوماادر م67م ال اصااة باااللري اومنااي اإللب رونااي نجم ا
مئا

وأشااار

فااي ا ا ار

الزوا ف اإليرائيجية ،و لع في وار مجية مبير القيدم ال ضامنية ما اويرى.

لاام أن الوماادر م67م ي ي ا مر بزجما زااا اإللب رونيااة موجزااة صاال ة قويااة لجمنمومااة اومنيااة

اإللب رونية اإليرائيجية الزائلة ،وما يمم بومدر ميايبرم ال ي ي ينم قادر ا م ال بزا.
و اب

في البيان :مأنزا ريالة لزم أن أيرانا ليياوا ومادهم والمقاوماة ميا مرر ببا اوشابا  ،وماا از

في ج بة اللري اومني اإللب روني البثير ليوجا ا م ال م.

التاريخ :اإلثنين-الثالثاء 2017/5/2-1
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 .29الفصائل في لبنان :ال تساهل مع الفاسدين والعابثين بأمن المخيمات
بياارو  :أبااد
بامن الم يما

اللصااائ اللجيااوينية فااي لبنااان ،أن ا لاايس هناااع غواااء لجلاياادين والمياايئين وال ااابثين
وال جم ا

اللجيوينية وبامن أهجنا فيزا ،اصة في م يم البداوي.

وثمن ا  ،اللصااائ فااي بيااان لزااا قااس اج ماااع وااارا قد ا يااوم ا ثنااين ،فااي ياالارر دولااة فجيااوين
ببيرو  ،الرو واوصالة لدى أهجنا فاي م ايم الباداوي ،ال اي باروا نزاا ب مااه ار جماهيرياة لج ندياد

بز ه المجمو ة اللايدر ،والموالبة با قا أفرادها و يجيمزم لججزا

وأبد البيان مالد م البام لقيادر اللصائ في م يما

الجبنانية الم صة.

قر ار زا و وجزا زا ال ي
شما لبنان ،و اييد ب ا

ا ا زا لج صاادي بماازم لج صااابة ال ااي ي ا م لاام ج ا م اايم البااداوي مق ا ار ومنوجقااا لنشاار الر يجااة
والليااد باين أبنائناا بار رويجزاا لمباوس الزجوياة والم اد ار  ،فضاال ان فارم ال ااور جام ال جااار

وأصماس الممال

والمصالح ال جارية ،باإلضافة لم رويا أهجنا في الم يمم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)ة 2017/5/1

 .31أبو عرب :عناصر تابعين لبالل بدر ألقوا عدداً من القنابل بعد تدعيم القوة األمنية بحي الطيري

بيرو  -بو أيويح :و ر الوضا اومني مجددا في م يم ين المجور لالجئين اللجيوينيين ،الواقا

فااي جنااوس لبنااان ،جاام جليااة رفاام القااوى الم شااددر مجيااة ااد يم القااور اومنيااة فااي مااي الويااري،
ال ي شزد الشزر الماضي اش بابا

دامية بين جما ة بال بدر الم ورفة ومربة ف ح ،وب لع بيبس

رف اام او يا ارر ي اامس ناص اارها م اان م ااي الص اامون ،المم ااا ي والمش اارف ج اام «الوي ااري» .وألق اام
مجزول ااون  7قنابا ا  ،ليا ا اوم ااد  /ا ثن ااين ،ف ااي أزق ااة الم اايم ،مم ااا أّدى ل ل اااقم الم اااوف م اان ج اادد
ا ش بابا

دا ا الم ايم .وقاا قائاد اومان الاووني اللجياويني فاي لبناان ،الجاواء صابمي أباو ارس،

لا ا«الشاار اوويااو» ،ن «منديااين وماااجورين من مااين لجما ااة بااال باادر ألق اوا ااددا ماان القناب ا ماان
أيوح المباني ،ب يد د يم القور اومنية فاي ماي الوياري ب ا 50نصا ار جديادا 30 ،مانزم ين ماون للا ح
وفصااائ منممااة ال مرياار ،و 20ل مااالف القااوى اإليااالمية» ،ف ااا لاام أن «هناااع ماان يصاار ج اام
ال صدي لالي قرار دا

ماان جز زااا ،أوضاام

( ين المجور) ،و ن شار القور اومنية ،ول ودر اوهالي لم منازلزم».

مصااادر ف ااي مربااة ف ا ح أن ااو ر اووضاااع مص ا

شااية ان شااار اادد م اان

ناصاار المربااة المنضااوين فااي وااار القااور اومنيااة فااي  3مواقااا فااي مااي الويااري ،لصااج

اان مااي

الصاامون ،ف ااة لاام أن ناصاار القااور ال ا ين ان شااروا فااي اويااابيا الماضااية بااانوا جمااي زم ين مااون

لجقوى اإليالمية.
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لقاء تضامنياً مع األسرى
 .31حماس بلبنان تنظم ً
نمم ا مربااة مماااس فااي م اايم الرشاايدية فااي لبنااان ،اومااد لقاااء ضااامنيا مااا اوياارى فااي يااجون
ا م ال ال ين ي وضون ضرابا مل وما ن الو ام لجيوم ال امس شر جم ال والي.

و ج الجقاء ال ي مم

نوان مأمرار رغم القيودم قصائد ش رية ولوما

ويو مضور ريمي وأهجي .وفي بجمة ل

فنية جياد م اناار اويارى،

ال الجقاء ،أبد ضو القياادر اليياياية لجمرباة فاي لبناان

جزاد و  ،أن م ربة اويرى هي م ربة الش س اللجيويني وال رس واومرار في ال الم.

وفااي الياايا

ا ا  ،أبااد و ا ماارل مربااة مماااس جاام اي ا قرار الم يمااا

اللجيا ااوينية الوونيا ااة واإليا ااالمية لا اام الملا ااام جا اام الم يما ااا

فااي لبنااان ،دا يااا القااوى

وأمنزا ااا ،وال صا اادي لب ا ا المما اااو

المشبوهة الرامية لم لجير اووضاع الدا جية وبشلزا ورفا اليواء نزا.

موقع حركة حماسة فلسطينة 2017/5/1

 .32نتنياهو :حماس تحاول تضليل العالم بوثيقتها

نشر الجزيرة نتة الدوحةة 2017/5/2ة أن رئيس الوزراء اإليرائيجي بنيامين ن نياهو قا
المقاومة اإليالمية (مماس) ماو

ن مربة

داع ال الم و ضجيج  ،لبنزا لن لجح في لع.

وأضاااف ن نياااهو قيبااا جاام ااالن وثيقااة مماااس الجدياادر أن قااادر المربااة يااد ون يوميااا لاام بااادر

جميا اليزود و دمير يرائي .

وا بر أن مربة مماس المقيقية هي جع ال ي ملر أنلاا اإلرهااس ،و وجا آ ف الصاواريخ با جااه

المدنيين اإليرائيجيين ،و جم في مداريزا وجوام زا أن اليزود هم قردر و نازير ،جم مد وصل .

وجاااء فااي القيييدسة القيييدسة  ،2017/5/2أن المبومااة اإلي ارائيجية ،ا باار مياااء أمااس اإلثنااين ،أن
مرب ااة ممم اااسم م اااو م اان ااال وثيق ز ااا اليياي ااية الجدي اادر م جمي ااا ص ااور زا ف ااي مواجز ااة ض اايوو
ارجيةم.

وقااا الناااو باياام المبومااة اإلي ارائيجية أوفياار جناادلمان ،ااال مقابجااة جلزيونيااة مااا مهيئااة اإل ا ااة
البريوانيااةم (بااي بااي يااي ال ربيااة) ،ن موثيقااة مماااس الجدياادر ،هااي مماولااة ماان قب ا مماااس ل جميااا
صور زاو بزدف صاد الضايووا

ال ارجياة ال اي ماارس جيزاا (لام يماددها) ،و مياين القا زاا ماا

الدو ال ربية ،و اصة ما مصرم.

وأضاف جنادلمان أن م قيادر ممااس ،وايا ار يجي زا لام ييار ،ممااس
يرفم أي يوية يجمية ،ويي م لم دمير دول ي وق
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 .33نتنياهو يعترف ضمنياً :الجنود األسرى "أحياء"

نشر السبيلة عمانة 2017/5/2ة أن رئيس الوزراء اإليرائيجي بنيامين ن نياهو ،قا أمس ا ثنين،
ن ي زد ب ودر جنوده اويرى بيزر هدار غولدن وأورون شا و لم م يرائي م.
ووو مارر ،وفااي ا اراف ضاامني لن نياااهو بااان جنااوده اوياارى أمياااء وليي اوا جثثااا ،أبااد ااال م ارياام
مياء برى ق جم م ارع م يرائي م بان لن يزدأ لدول با م م ي يد جنوده او زاء ،وف قول .

وقا مأ زد با يزدأ لنا با  ،ولينا هادئين ،م م ن يد جنودنا المقا جين او زاء هدار غولدن وأورون

شااا و لاام ي ارائي م .وأضاااف منماان جنبااا لاام جنااس فااي بري ا اليااالم وآ م الماارس ،وفااي مياادان

الم ربةم.

و باار عييرب 48ة  ،2017/5/1اان هاشاام مماادان ،أن ن نياااهو ،وج ا فااي بجم ا فااي ف اليااة رياامية
ل ا برى الق جاام ،يااوم اإلثنااين ،لاام رئاايس اليااجوة اللجيااوينية مممااود باااس ،و جاام جليااة لقائ ا مااا
الرئيس اوميربي ،دونالد رامس ،بالمديا ن م صصا

الشزداء واويرى.

و ياء ن نياهو 'بياف ييا ويا ال مادا ان الياالم ماا يارائي فاي ماين يقاوم ب مويا ق جاة ييالبون

دماء اإليرائيجيين اوبرياء؟' ،جم مد بيره.

وأضاف أن

ا بان ينوي القيام ب وور مقيقية لجيالم ،ف جي أن يوقف ه ه الدف ا

بما ز م ن نياهو أن منل ي ال مجيا

الشزرية.

'يزاجمون 'اوبرياء بشب م مد ،يزودا وغير يزاود ،وفاي الابالد

وفي ال ارج ،بزدف زرع المو وال راس وال وف' جم مد قول .

وز اام أيضااا أنزاام 'يرض ا ون البراهيااة ضااد اإلي ارائيجيين مااا مجيااس اوم ،وي باارون أبوااا فااي نماار

مج ما زم'.
وقا

ن منل ي ال مجياا

ي جقاون روا اس شازرية مان الياجوة اللجياوينية ،وأن 'مان يق ا أبثار يمصا

جم ار س أببر ،وأن المبالغ ال ي دفا زيد ن  300مجيون دو ر ينويا' .بميب .
 .34ليبرمان :يجب تصفية كل القيادة العسكرية لحركة حماس في الحرب المقبلة
ي مقابجة موولة ماا وزيار اومان
ي-ال بر ّ
الناصرر  -زهير أندراوس :أجرى موقا ()WALLAاإل بار ّ
اإلي ارائيجي ورئاايس ماازس “ ي ارائي بي نااا” أفيياادور ليبرمااان ،واار فيزااا لاام اادر قضااايا ماان بينزااا
ضراس اويرى اللجيوينيين ،مماس وقواع غزر ،المجلا

الدولية والقضية اللجيوينية.

ومن بين ما ورد في أقوالا بشاان مارس جام غازر :نمان نبماا ان مياام ار ولبان ا قُ ّادر جيناا
فجن باون نصاف مارس أو رباا مارس .وانماا يا بون مجياة بباما القاور نصا بزاا م ام النزاياة ولان
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مجر جم مجر من بنية اإلرهاس .يجس صلية ب القيادر ال يابرية لمرباة ممااس ،جام م ّاد
ا
ُنبقي
أقوال .
وبالنيااابة لألف ا ا الييايا ااي أجا اااس ليبرما ااان :وا ااة ا نلصا ااا ها اادفزا ال ا ا جل ما اان أببا اار ا اادد ما اان

اللجيا ااوينيين بميا ااا با ااون ي ا ارائي دولا ااة يزوديا ااة ،وما اان أج ا ا لا ااع يجا ااس ا نلصا ااا و ا اادم ضا ا ّام
ون يبااون أممااد الويبااي و ارئااد صااال م اواونين فااي دولااة ي ارائي .
أي ياابس ا
اللجيااوينيين .يوجااد ّ

نمااا “ ازمااة” الماادود .ياابان أم اللماام يبقااون فااي منااازلزم ،ولباان بمااا
لاايس بم ناام ” ازمااة” الياابان ،وا ّ
ّأنزاام أ جن اوا أنزاام فجيااوينيون ،فجي يش اوا م ا مباام اللجيااوينيين .ولياادفا لزاام أبااو مااازن م صصااا
بوالة وو در ،أ ّبد ليبرمان.

أمااا بالنياابة إلض اراس اوي ارى اللجيااوينيين اان الو ااام فقااا ليبرمااان :مااروان البرغااوثي ياايبقم فااي

أن ي لن فيزا ا ُمبم جي بال ديد من الم بدا .
ائيجية لم ا
اليجون اإلير ّ
رأي اليومة لندنة 2017/5/1

 .35جاالنت :ال مفر من حملة عسكرية جديدة ضد حماس في غزة في الصيف المقبل
الناصارر  -زهياار أنادراوس :ألمااح وزياار اإليابان اإليارائيجي ،يا اف جا نا  ،لاام ام ماا شا ّان اادوان
يبري جديد جم قواع غزر ال اوشزر المقبجة.
ونقج

ا ة الجيش اإليارائيجي ،ان جا نا

قولا ّنا

ملار مان ممجاة يابرية جديادر ضاد مرباة

مماس في قواع غزر ،مضيلا :قد بون (المرس) في الصيف المقب  ،با بار أنزا ف رر مياية ،بما

ا ي ا داد

قااا  .وشا ّادد الااوزير اإليارائيجي ،جاام ضاارورر ايا يال جاايش ا ما ال لزا ه الل ارر ليايااا
أن ه ا ا
لزا ه المواجزااة فااي ما قيااام مماااس بملاار اونلااا و وااوير صاواري زا ،وفا قولا  .وأضاااف ّ
أن
أن ن ا اإلج اراءا الالزمااة لمنااا مث ا ه ا ا ال ص ا يد ،لباان جينااا ا
أن نبااون يقمااين و ا
يلاارم جينااا ا
نبون مي دين لجميا ا م ما

أن نلزم ّأن
وا

ملر من مث ه ه الممجة ،بما أ ّبد.

رأي اليومة لندنة 2017/5/1

 .36أردان يزعم 300 :أسير وافقوا عل إنهاء اإلضراب من دون الحصول عل شيء
غزر :ز م وزير اومن الدا جي اإليرائيجي جج اد أردان ،أن  300أيير «وافقوا جم نااو الو اام مان

دون المصو

جم شيء» من موالبزم ،مشددا جم أن « مجاا لج لااوم» .وأشاار لام أن دارر

اليجون ي م لم نشاء أرب ة م ارباز وبياة دا جزاا بزادف « جناس ،بااببر قادر ممبان ،نقا اويارى
المضربين ن الو ام لم مي شليا
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وان قااد أردان أيضااا رابوااة اووباااء «اإليارائيجيين» ال ااي مااارس «ضاايووا جاام اووباااء ل اادم وبيا
القانون» ال ي ييمح ب ي ية اويرى رغما نزم بوايوة اونابيس.

الخليجة الشارقةة 2017/5/2

 .37آيزنكوت :سنبدل كل جهد مستطاع إلعادة جنودنا األسرى بغزة
الاادا

المواقااا ال بريااة اان قائااد أربااان جاايش ا م ا ال مغااادي آيزنبااو م قول ا م ن

المم ا  :نقج ا

اي مرار قجس وز ز ة اووضاع في الشر اوويو ،يج جنا نواص ا يا داد لنباون جااهزين لجادفاع
ن أنلينا بقور وصرامة ومي ولية وا زانم.

و اوااس آيزنبااو

ااائال

الجنااود اوياارى والملقااودين بقول ا منماان نااد و اادنا بااان نب ا

مي واع إل ادر الجنود الملقودين لم يرائي م.

ب ا جزااد

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمة 2017/5/1

 .38رئيس "الكنيست" يمنع مؤتم ارً حول الدكرى الي  50لعدوان حزيران /يونيو
الناص ارر  -برهااوم جراييااي :أقاادم رئاايس البنيي ا

يااولي دلش ا اين ،جاام منااا قااد م ا مر بااادر ل ا

النائس من مالقائمة المش ربةم ايدر وما يجيمان في امادى قا اا

البنييا  ،بمنايابة الا برى ال ا 50

جاام اادوان مزياران (يونيااو) .وهااو قارار غياار مياابو  ،ي ااد

بالشااان الييايااي و ضاااء البنيي ا .

ورد يجيمان قائجة ،ن ه ا ُي د وور أ رى ل ضيي ال نا
الييايا اإليرائيجية والصزيونية في البنيي .

جينا أبثر ،لبوننا الصو اوشد ضاد

وبانا ا

النائ ااس اي اادر وم ااا ي ااجيمان ،م اان الجبز ااة الديمقراوي ااة لجي ااالم والمي اااوار ،ف ااي ب ج ااة مالقائم ااة

المشا ربةم للجيااوينيي  ،48قااد بااادر

لاام قااد م ا مر ييايااي فااي واماادر ماان قا ااا

النصف الثاني من الشزر المالي أيار (مايو) .ووجب
أن رئايس البنييا

من القيم ي الصالمية

البنيي ا  ،فااي

صيل قا ة لزا.

دلشا اين ،وهااو ميا وون ماان ماازس الجيباود ،وماان دون أن باون لا صااالمية

فااي اوماار ،أصاادر أم ا ار بمنااا ماانح النائبااة يااجيمان قا ااة ،باد اااء أن الموضااوع يثياار مياياايا
البنيي ا  ،وم اام أن الموضااوع يمي ا ش صاايا ،بمااا جاااء فااي ريااال  ،ال ااي وصااج
اإليرائيجية ،قب أن ص

لم يجيمان ا زا.
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" .39إسرائيل" ترصد حوالي  12مليون دوالر لتخليد دكرى زئيفي
بااال ضاااهر :ماام مب ااس رئاايس المبومااة اإلي ارائيجية ،مياااء أمااس اومااد ،بيانااا قااا في ا ن ا قاارر
بايا ل اء هااا لي بااين الااوزراء رصااد مبجااغ  43مجيااون شاااق (ماوالي  11,868,010مجيااون دو ر) إلقامااة
ممشروع

جيدم برى دا ية ال رانيلير رمب ام زئيلي ،الا ي باان يشاي منصاس وزيار اليايامة نادما

اغ يا فااي القاادس فااي شارين اوو /أب ااوبر ال ااام  .2001وياايقام ممشااروع ال جياادم ها ا فااي ميا وونة

بشما الضلة اليربية المم جة.

وباان زئيلااي يااد و مان ااال برنامجا اليياياي لاام واارد اللجياوينيين ماان الاابالد .لبان بميااس بيااان
مبومة بنيامين ن نياهو ،أمس ،فةن ممشروع ال جيدم ه ا بارر ن ممشروع ييامي و ربوي وثقاافيم،

ما ي ني أن المبومة ريد ال رويج لجلبر ال رانيليري ال ي بناه زئيلي.

عرب 48ة 2017/5/1

 .41مصرع مجندة "إسرائيلية" واصابة جنديين في حادثين منفصلين
المواقااا ال بريااة أن مجناادر يارائيجية لقيا

الاادا

المم ا  :ز ما

واد

جع المواقا أن جنديين أصيبا بصورر وليلة جراء انقالس جيس يبري لقوا

يرائيجية مارر قرس ماجز يا القريس من قجقيجية.

مصاار زا جاراء يااقووزا ماان ياايارر

قرس مي وونة وف ار و م نقجزما لمي شلم ش اري ييدع في القدس المم جة.
وف م

شروة ا م ال

مقيقا في المادثين المنلصجين.

مارس المادود

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمة 2017/5/1

" .41هآرتس" :الجيش اإلسرائيلي يخش من نقص في جنوده "النوعيين" ووحداتر القتالية
القاادس المم جااة ا ا نضااا مممااد و ااد :بشااف قرياار مااديا فااي صااميلة مهااآر سم ،أمااس ا ثنااين ،ماان
جديااد ،مجاام الم اااوف فااي جاايش ا م ا ال ماان الاانقل القااائم ماليااا ،والم وقااا ازدياااده مي ا قبال ،فااي
مجم و دد الجنود في الومدا

الق الية والميدانية ،من وي ا م يا از أو ال صائل النو ية ال الية.
ام  2016بميس الم ويا

يرس من الجيش ال ي بجي
و لع بل اي مرار ماهرر ال ّ
 7فااي المائااة ،ماان جزااة ،و لضااي اادد ببياار ماان المرشاامين لج دمااة ال ياابرية اإللزاميااة ،ماان وي
مالمزااا ار م ال اليااة ،ا جاااه لج دمااة ال ياابرية فااي الوماادا

نقصا في أصماس ه ه المزا ار في باقي الومدا
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" .42إسرائيل" 3,117 :قتيالً في عمليات المقاومة ضد أهداف إسرائيلية

نشر عرب 48ة 2017/5/1ة ن هاشم ممدان ،أن ال قارير اإليرائيجية شير لم أن الق جم ال ين

يقووا في ال مجيا

ال ي نل زا المقاومة اللجيوينية ،من قامة الدولة وم م اليوم ،وص

ق يال.

وبميس ال قارير ،فةن بين الق جم  122مواونا أجنبيا ق جوا فاي مجياا

نلا

لم 3,117

فاي الابالد ،وبا لع 100

يرائيجي ق جوا ارج البالد.

و با اار األييييييامة رام هللاة  ،2017/5/2ا اان د س أ ،أن و ازرر ال ارجيا ااة اإلي ا ارائيجية قال ا ا  ،فقا ااد ق ا ا
 23,544من ال ام  1860ندما بدأ ا ي يوان اليزودي ارج المدينة القديمة.

الن دول زا اام  1948وم ام مارس غازر اام

وي ضمن ه ا ال دد مق جم يرائي م في م ارع ما قب

 2014.بما ي ضمن المدنيين ال ي لقوا م لزم في ا داءا

ميجمة.

 .43الحاخام اإلسرائيلي األكبر السابق يدخل السجن
ا أبيااس :د ا الما ااام اإليارائيجي اوبباار الياااب  ،يونااا مي يااير ،لاام يااجن مم يااياهوم فااي الرمجااة

صاابا يااوم ا ثنااين ،ل باادأ قوبااة اليااجن الملروضااة جيا ب ااد دان ا با م يااا وا لاااء ضارائس ،فااي
بانون الثاني/يناير الماضي ،ومبم جي باليجن الل جي وربا ينوا

ونصف الينة.

الشرق األوسطة لندنة 2017/5/2

 .44نادي األسير :لن ينتهي اإلضراب إال بتحقيق مطالب األسرى
رام هللا :د ا رئيس نادي اويير قدورر فارس ،لم

دم ا ي جابة ل شا ا

ال ي ماو م دارر

اليجون اإليرائيجيةم بثزا ،م بدا دم نزاء اإلضراس م م مقي موالس اويرى.

وقا فارس في مديا لبرنامج م مجف اليومم ال ي يبا بر جلزيون فجيوين :من وقا ال الل رر

المقبجة انضمام مجمو ا
ا شا ا

نو ية ل ضراس ،ل زيزه برد جم يجوا

ا م ال ال ي ماو با

واوبا يس مو نزاء دد من اويرى ضرابزمم ،م بدا دم نزاء اإلضراس م م مقي

موالس اويرى.
وفيما ي ج

بما ي م داول مو ف ح قنوا

اإل الم والمواونين ،أن الزدف من ف ح القنوا
ضباو الم قال

لج لاوم ،قا فارس :م قد ال بس اومر جم ويائ
يجابيم ،موضما أن الجو

ا ي وال ية لب م

الزدف منزا بيا ،وليس لجموار ،وانما مماولة ل لبيع اإلضراس ومجمج
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من م المشبال

الميببة ل  ،مضيلا :ماووضاع اليوم أص س من اومس ،وه ا يي د ي المزيد

من النشاو والمربة واإلبدا ا

بل اليا

نضالية واص في ب أنماء الوونم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)ة 2017/5/1

 .45جهاز اإلحصاء 361:ألف عاطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام 2016

رام هللا :قا الجزاز المربزي ل مصاء ،ن البوالة في الضلة اليربية وقواع غزر شزد
ال ال شر ينوا

او يرر من  %21.7في ال ام  2007لم  %26.9في ال ام .2016

وأوضح بيان لجزاز اإلمصاء يي رم الواقا ال مالي في فجيوين 2017

ار لا ا

شية اليوم ال المي

لج ما  ،أن م د البوالة في الضلة اليربية ار لا من  %17.9ام  2007لم  %18.2في ،2016

بما ار لا في قواع غزر من  %27.7ام  2007لم  %41.7ام .2016

ويقدر دد ال اوجين ن ال م في  2016بموالي  361ألف ش ل ،بواقا  154أللا في الضلة

اليربية و 207أللا في قواع غزر.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)ة 2017/4/30

 .46اتحاد نقابات عمال فلسطين يحيي يوم العمال بتعزيز التضامن مع األسرى
رام هللا :أميا ا ماد ال ام لنقابا

ما

فجيوين في بافة فرو

ونقابا

في الممافما

اللجيوينية ،اليوم ا ثنين ،اوو من أيار – يوم ال ضامن ال مالي ال المي – ب زيز ال ضامن
واإليناد لأليرى في يجون ا م ال في ضرابزم الم واص

ال والي.

وجدد أمين ام ا ماد شاهر ي د ،بايم ا ماد ونقابا

ن الو ام لجيوم ال امس شر جم
ال امة والوونية او ضاء ،في م مر

صملي قده في مدينة القدس المم جة بمضور قيادر وممثجي ا ماد والنقابا

د ور ال ما وال امال

اللجيوينيين لم اي بدا ا م لا

مايو با ن راو الوايا والمبثف في الل اليا

والل اليا

اللجيوينية.

وأوج ا ماد ال ام لنقابا

ال ربي لجنقابا

وبافة ا مادا

ال اصة باوو من أيار/

ال ضامنية ما اويرى في م رب زم ال ادلة من أج

المرية والبرامة وبرز لع بالمشاربة المبثلة والماشدر ال ي نل
والم يما

ال مالية في المدينة،

اليوم في م جف المدن والبجدا

ما فجيوين ممج نقابية دولي بز ا ال صول بالشرابة ما ا ماد

التاريخ :اإلثنين-الثالثاء 2017/5/2-1
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وال ي نل

ا ماد الدولي لجنقابا

ال ديد من الل اليا

ال ضامنية ،ولديزا برنامج ضامني جم

مدى شزر أيار /مايو الجاري وم م ي مق لأليرى واويي ار اللجيوينيين موالبزم ال ادلة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)ة 2017/5/1

 .47مشاريع لالحتالل فوق القبور اإلسالمية بالقدس
القدس  -هبة أصالن :أبد رئيس لجنة المقابر اإليالمية بالقدس مصولم أبو زهرر أن  19دونما

فقو هي الميامة الم بقية من مقبرر مامن هللا ال اري ية من أص الميامة اوصجية لزا ال ي بان
بجغ  200دونم (الدونم يياوي ألف م ر مربا).

وقا أبو زهرر ال ندور ب نوان مالمقابر اإليالمية ..اريخ وهويةم نممزا نادي الموملين بالقدس،
ن مجية مصادرر أراضي المقبرر مي مرر من القرن الماضي م م يومنا ه ا ،مبينا أن

شزد أببر مجية اق واع وراضي المقبرر وال ي بجي

ام 1958

مينزا  %70من ميام زا.

وبميس أبو زهرر ،فقد نل ا م ال مشاريا در فو قبور الميجمين بالمقبرر ،ومن بينزا م مف
جارية وفناد وموا م ومقاه ومراميم امة ومواقف لجييا ار  ،مشي ار لم

ا ي قال ومجم ا

دم ا راف ا م ال بز ه البق ة الجيرافية مقبرر لجميجمين وانما ي دها مديقة وونية.

الجزيرة.نتة الدوحةة 2017/5/1

 .48جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظم "مسيرة العودة" إل قرية الكابري
الناصرر :نمم مجم ية الدفاع ن مقو المزجرينم يوم غد ممييرر ال ودرم لم أنقام قرية البابري

في الشما  ،وهي وامدر من  530بجدر فجيوينية م زجير يبانزا وهدم منازلزا ام .1948
وأغج

الجيش اإليرائيجي أمس ،الضلة اليربية المم جة م م صبا

د و يرائي
ود

في ما

مجم ية الدفاع

ووارا.

ن مقو المزجرينم فجيوينيي الدا

اورب اء لمنا فجيوينيين من

لم المشاربة الل الة في ممييرر

ال ودرم لم قرية البابري ،غدا ال ي نممزا لجقرى المزجرر لجينة ال شرين جم ال والي م
ميوم اي قاللزم يوم نبب نام.

ش ار

وقال في بيانزا ن مبين ام وآ ر ّرم قضية الالجئين لم مماو ش ّم لشوبزا من الوجود،
المزجرر من
في وق واص في يرائي م ووا زا اإلجرامية لشوس القرى والمدن اللجيوينية
ّ
ال اروة ،وا ي يالء جم أراضيزا ومماولة ومس الزوية القومية و شوي ال ابرر الجما يةم.

الحياةة لندنة 2017/5/1
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" .49إسرائيل" تفشل باختراق األسرى وسط دعوة للحشد
قال

الججنة اإل المية إلضراس اويرى اللجيوينيين ن مصجمة يجون ا م ال فشج

قنار لاوم بشان اإلضراس بديجة
ضامني وايا يوم اورب اء د

وف

الججنة اإل المية ماول

اصودم

ن القيادر المشبجة من قب

ل الججنة ال جيا لمياندر اإلضراس.

يجوا

ا ل لاف

ا م ال

اويرى ،زامن لع ما مشد

جم قيادر ضراس اويرى ،لبنزا

بةجماع اويرى جم اويير مروان البرغوثي ال ي أ جن قياد

ميد اويرى بريم يونس ال ام ما يجوا

في صنا

ل ضراس .وقد رفم

ا م ال بوصل ملاوضا بشان موالس اويرى بد

البرغوثي.

الجزيرة.نتة الدوحةة 2017/5/1

" .51إسرائيل" تعترف بوجود أكثر من  120جثة لمجهولين فلسطينيين لدى الجيش اإلسرائيلي
أبد

الججنة الوونية اللجيوينية ي رداد جثا الشزداء أن الممبمة ال جيا اإليرائيجية أقر بوجود

وبان

 249شزيدا يم جز

أبثر من  120جثة مم جزر لدى الجيش اإليرائيجي ،لبن هويا
الججنة رف

ا م ال رفا زم.
و بد الم ييا

لم الممبمة ،ب د ينوا

أصمابزا مجزولة.

من ال م القضائي ،مجلا

المقوقية أن من أهداف ا م ال الميجولة دون
ييايية.

أو ج جزم ورقة لجمياومة في أي ملاوضا

جيد الشزداء ،أو يرقة أ ضائزم،
الجزيرة.نتة 2017/4/30

 .51الفلسطينيون يواصلون فعالياتهم التضامنية مع األسرى المضربين
رام هللا ،نابجس  -مممود الي دي ،يامي الشامي :يواص اللجيوينيون ،لجيوم ال امس شر من
ضراس اويرى في يجون ا م ال

ن الو ام ،ف اليا زم ال ضامنية ،دا ين لم المزيد من

الل اليا  ،و دم ا ب راا بما بثّ ويائ اإل الم اإليرائيجية من شائ ا  ،وال ي زدف لم ثبيو
زيمة المياندين لأليرى المضربين.

وشدد رئيس الزيئة ال جيا لم اب ة ش ون اويرى والممررين ،أمين شومان ،في مديا لامال ربي
ّ
الجديدم ،جم هامش مزرجان فني ضامني ما اويرى المضربين أقيم ويو مدينة رام هللا ،مياء
يوم اإلثنين،

جم وجوس مواصجة الل اليا

ال ضامنية ما اويرى م م ي جيس دارر مصجمة

يجون ا م ال لموالبزم ،مم ار ويائ اإل الم با
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اإل الم اإليرائيجي ،والزادفة ل ثبيو

زائم الم ضامنين ما اويرى المضربين ،الم دهورر مال زم

الصمية ن يجة مواصج زم اإلضراس.

ف ح باس موار ما اويرى المضربين،

وقا شومان ن م دارر مصجمة يجون ا م ال ماول

باي ثناء اويير القيادي ،مروان البرغوثي ،لبن اويرى رفضوا لع ،وأصروا جم أن من ي لاوم

بز ا الشان هم قيادر اإلضراس و جم رأيزم البرغوثيم.

العربي الجديدة لندنة 2017/5/1

 .52نقل عشرات األسرى المضربين عن الطعام للمستشفيات بعد تدهور أوضاعهم الصحية
رام هللا :أبد رئيس هيئة ش ون اويرى والممررين ييم قراقا ،يوم ا ثنين ،أن دارر اليجون
اإليرائيجية شر

في نق ال ش ار

من اويرى المضربين ن الو ام لم المي شليا

الوبية ن يجة دهور أوضا زم الصمية ،وش ورهم باإلرها
الم واص

ن الو ام.

وقا قراقا في مديا لا مالقدسم ،ن الم جوما

ال ش ار

وال س ،ب د  15يوما من اإلضراس

الواردر لينا من يجون ا م ال

من اويرى المضربين ن الو ام لم ال يادا

وال يادا

والمي شليا

مدا ن نق

اإليرائيجية ،وهناع م جوما

مدا ن ور مقيقي وجدي جم ميار اويرى صوصا ب د  15يوما من اإلضراس الم واص
ن الو امم.

و ابا ماويرى ال ين جرى نقجزم لم المي شليا

ي انون من وضا صمي ص س ،الب م منزم

أصيس بنزيف والب م اآل ر يقو جم اورم ن يجة اإلرها والش ور بالدو ة وال س والض ف
الجيدي ،ناهيع ن اإلجراءا

ال يلية ال ي قوم بزا دارر اليجون لبير اإلضراس من مجيا

نق و ز لأليرى المصربين اومر ال ي راد من م انار وارها اويرىم.

القدسة القدسة 2017/5/1

 .53وقفة تضامنية مع غزة في جنوب دمشق المحاصر
دمش

– وبا

 :ضمن ف اليا

اليوم ال المي لبير المصار ن غزر ،نمم

م يية اليراء

ل غاثة اإلنيانية وهيئة جماء فجيوين في ال ارج في جنوس دمش المماصر وقلة ضامنية ما
أهالي قواع غزر المماصرين لج ام المادي شر جم ال والي.
ود ا الم صمون من أبناء م يم اليرموع اللجيويني وبجدا

يجدا وببيال وبي

قواع غزر وبير المصار وف ح الم ابر وانزاء مايا زم اإلنيانية.
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وشدد الم ضامنون جم وجوس د م الميجمين إل وانزم في فجيوين في م مصار غزر وان زابا
ا م ال الصزيوني بم الش س اللجيويني ،دا ين الجميا لم ال مرع ال اج إلنقا قواع غزر

من المروف الماياوية ن يجة المصار الصزيوني ،وال م
قواع غزر.

جم

مار ما دمره ا م ال في

ادر

المركز الفلسطيني لإلعالمة 2017/5/1

 .54غزة :علماء ودعاة يفتون بعدم جواز التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي
غزر :أف م د ار و جماء فجيوينيون ،أمس ،ب دم جواز ال نيي

اومني ما ا م ال اإليرائيجي،

م بدين أن يضر بالقضية اللجيوينية ويجس جم الش س اللجيويني أن يقف في مواجز بب أنواع

المقاومة.

جاء لع ال ندور ب نوان مالمبم الشر ي لج نيي اومنيم قد زا رابوة جماء فجيوين بال اون

ما ا ماد ال المي ل جماء الميجمين فرع فجيوين بمشاربة مجمو ة من ال جماء والد ار ،والوجزاء
والم ا ير ور ياء لجان اإلصال  ،و لع في مقر الرابوة الرئيس بمدينة غزر.

وقا د.مين الجوجو

ضو رابوة

جماء فجيوين :م ن ال نيي

ولجم منين ولجش س اللجيويني ولدماء الشزداء وآلها

اويرى و ابا

اومني هو

الجرممم.

يانة هلل ولريول

وأضاف أن مال نيي اومني هو و ء و داء هللا ،وبراء من أوليائ  ،وهو درس من دروس ال جيس
وال مالة لج دو الصزيوني وه ا

يجوزم.

وأبد مأن ال جماء في قواع غزر يبر ون لم هللا

الم من ب من يني

أمنيا ومن ي بر ال دو

الصزيوني مجيلا أو صديقا ل  ،فاليزود هم دونا اوو  ،ويجس أن ن ام م زم ميس ما وصلزم
القرآن البريم لنام.

فلسطين أون الينة 2017/5/1

 .55الشوا لي "الحياة" :األزمة الخانقة في غزة سببتها عشر سنوات من "الحصار البشع"
واشنون  -جيزان المييني :أبد رئيس يجوة النقد اللجيوينية الممافم زام الشوا أن اوزمة ال انقة

ال ي ي يشزا قواع غزر اآلن ،هي دا يا

مصار بشا جم مدى  10ينوا

لم روا س موملي اليجوة في شارر لقوا نيبة  30في المئة من اإلضافا
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ولل في مديا لم مالميارم ،لم أن م جراء لم الروا س صدر من شزر فقو ،لبن غزر ّج
بمشبال جمة وم رابمة من ف رر وويجة ،فاإلغال المي مر جيزا أثّر يجبا في المشاريا وبدوره
جم يائر ال مجية اإلن اجية و يبس بشج

ام في قوا ا

يو ال م بافةم.

وأضاف :ملو اب نا م شر يجوة النقد لدورر او ما الشزري في قواع غزر لوجدناه ي ناقل من

أشزر .هناع بوالة نيب زا  46في المئة ،وه ه النيبة ار ل

المشاريا ال ي بان

أ ي ار بيبس دم اي بما

قائمة .فالمانمون لم يلوا بال زاما زم ،ما أدى لم وقف دف اوموا م.

دد من

وأشار لم أن ماووضاع الم يشية ص بة أيايا بيبس اإلغال  ،وه ه بجزا وام ضيو بليجة بان
ولّد ا نلجار ،ل لع لم ي مم الناس قضية لم الروا س ال ي أثّر يجبا،

أن ليس أياس

اوزمة بما بر م.

باي
ووصف الشوا الوضا المالي لجيجوة با مالص سم ،ف ا لم أن يجوة النقد ليي لزا القة ّ
قرار ييايي أو مالي .وقا  :منمن بيجوة نقد مي قجون و نواننا هو البنع المربزي .م م الشزر
الماضي م دفا روا س موملي اليجوة في قواع غزه في مو دها ،لبن ما لم بنيبة  30في
المئة جم ضافا

ال ار س وليس جم ال ار س اوياس ،ما يبس بلراي مالي لجموملين في غزر

وان بس يجبا جم دف الييولة دا

القواعم.

الحياةة لندنة 2017/5/2

 .56سياسيون مصريون :وثيقة حماس تحمل مضامين بالغة األهمية
الريالة ن

– مممود هنية :أبد يياييون وقادر أمزاس مصرية لامالريالة ن م أهمية الوثيقة وما

ضمن من ابيد جم الثواب

وريائ ييايية ل قجيم و مديدا مصر.

أبد بدروه أهمية ما ضمن الوثيقة من مواقف مبدئية
رئيس مزس البرامة المصري مممد ياميّ ،
بر ن مبادا وثواب اومة برم زا ،وفي مقدم زا دم الصجح أو ا راف أو ال لاوم ما
م يرائي م.

وأوضح يامي لامالريالة ن م أن الوثيقة ضمن مبادا قومية ووونية مث في أن الصراع ما
ا م ال هو صراع وجودي

مدودي وأن ب ال راس ال ي ير ونزس يجس أن ي ود وصماب .

من جز  ،وصف رئيس مزس مصر ال ربي ا ش رابي وميد اوقصري ،الوثيقة باال وور ماإليجابية

نمر لما اي درب من مواقف وض زا ما الف ييايي ما أوراف في المنوقة .ووالس
والمزمةم ،ا
ا قصري في مديا ال بامالريالة ن م القيادر المصرية ب جقف مضمون الوثيقة و زيز قنوا

ا صا ما مربة ممماسم ،مشي ار الم ان ه ه ال القة مث
التاريخ :اإلثنين-الثالثاء 2017/5/2-1
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من جانب  ،قا اليلير مممود فزمي أو يلير لدى اليجوة اللجيوينية ،ن الوثيقة شب أهمية
بالية في ه ا ال وقي  ،مشي ار الم ان ا الن المربة ن مرج ي زا اإليالمية دون اإلشارر ل نميم

ب ين  ،هو أمر وبي ي يمص في ب دو ال الم.

وأضاف فزمي لامالريالة ن م ،ممماس لم بن مر بوة يوما في جما ة ا

وان الميجمين من النامية

أبد
ال نميمية ،وه ا ما ن رف بر ينوا وويجة قضي زا في غزر و ايش فيزا قاد زا وم يييزام .و ّ
أن الوثيقة م وى جم مرونة ييايية الية زز من ثق المربة يياييا جم الص يدين اإلقجيمي
والدولي.

الباما ا ي ار يجي والملبر القومي فزمي هويدي ،أبد بدروه أن الوثيقة ميب

مشروع مماس والقضية اللجيوينية ،قائال انزا ضمن

ال ي ميب

مراج ة لجصياغا

بزا.

وليي

بالثواب

في

مراج ة لجمواقف

ويشر هويدي في مديا ال با مالريالة ن م أهم ما ضمن الوثيقة من ريائ لجب د اإلقجيمي،

مشي ار الم أن المربة مرص

جم ابيد ام رامزا لجشان الدا جي لجدو ال ربية و اصة مصر،

ومرصزا ال واص م زم بما ي دم القضية اللجيوينية ومصالح الش س.
وي ج

هويدي جم ما ضمن

امج

الوثيقة بان :ممماس

ما صياغا

ار ي البيئة و امج

بمرونة في ال لاصي دونما أن زبو بيقف موالبزام ،مشببا أن يشب ه ا الموقف قبو لمماس
ب أر م زا أمام الرأي ال ام ال ربيم.

جم ص يد أوراف الربا ية ال ربية ،ملبنزا جم اوق

الرسالة نتة 2017/5/1

 .57العاهل األردني ورئيس السلطة الفلسطينية يدعوان لمفاوضات سالم جادة وفاعلة
مان  -مممد الد م  :ال قم ال اه اوردني المجع

بد هللا الثاني ،أمس ،الرئيس اللجيويني

مممود باس ،في وار ال نيي وال شاور مو الجزود الرامية لم ادر الز م لجقضية اللجيوينية،
بما جاء في بيان لجديوان المجبي اوردني ،ال ي أوضح أن الجقاء جرى في قصر الميينية في
مان ،و ناو الجزود المب ولة إلوال

مجية اليالم ،والممادثا

ال ي أجراها المجع بد هللا الثاني

في ال امس من الشزر الماضي ،في واشنون ما الرئيس اوميربي ،دونالد رمس ،بز ا ال صول،
ضافة لم الزيارر المر قبة لجرئيس باس لم الو يا

وجرى ال ابيد جم ضرورر ادر وال ملاوضا
اي نادا لم م

الدول ين ،با باره الم

اللجيوينية المي قجة.
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بما ربز الجقاء جم مبادرر اليالم ال ربية ،ال ي أ يد والقزا ال القمة ال ربية ال ي اي ضافزا
اوردن ،ميا أبد المجع بد هللا الثاني ،أنزا شب اإلوار اوبثر شمولية ل مقي اليالم ال اد

والشام في الشر اوويو.

وربز الجقاء أيضا ،جم ضرورر الملام جم الوضا ال اري ي القائم في القدس ،لما شبج المدينة
من أهمية دينية و اري ية لج رس ولجميجمين ،ورفم جميا اإلجراءا
هوية المدينة المقدية و روب زا .بما جرى اي رام ال وو ار
واجززا ب م الدو ال ربية ،ويب

يجاد مجو ييايية لزا.

اإليرائيجية اومادية ال ي زدد

ال ي

اإلقجيمية الراهنة ،وال مديا

الشرق األوسطة لندنة 2017/5/1

 .58تضامن أردني واسع مع إضراب األسرى الفلسطينيين
مان ا مممد اللضيال  :اف ح ائ الف اومزاس القومية والييارية اوردنية ،مياء ا ثنين ،يمة
نوان مالمرّية والبرامةم.
ضامنية ما اويرى المضربين ن الو ام في اليجون اإليرائيجية ،ممج
وأ جن القائمون جم ال يمة ،ال ي اف م دا مقر مزس مالومدر الش بية الديمقراويم اوردني،
زمزم اإلبقاء

جم ال يمة ال ضامنية ما دام اإلضراس قائما ،مقررين يجيجة من الل اليا

ال ضامنية الرامية لم ال ريف ب اريخ المربة اوييرر في اورم المم جة ،ودورها في النضا

الووني اللجيويني.

بما أ جن ن ضراس دوري ن الو ام دا

اويرى.

ال يمة،

بي ار ن ضامن اوردنيين ما ضراس
العربي الجديدة لندنة 2017/5/2

" .59اإلخوان المسلمين" في األردن تحيي صمود األسرى وتدعو للتضامن
مان :أ جن

جما ة اإل وان الميجمين ،ضامنزا ووقوفزا البام ما موالس اويرى اللجيوينيين

اليجان وبوش  ،دا ية في
في يجون ا م ال ال ين ي وضون مم ربة البرامةم ،لمواجزة غورية
ّ
الييا ا المبومة اوردنية ،لج مرع اللوري واليريا لوقف م انار اويرى بشب ام واويرى
اوردنيين بشب
وقال

ال.

الجما ة في صريح صملي صادر ن الناو اإل المي لججما ة م ا ال والدر نزا م ميي

بةببار وا زاز نضا اويرى البواي

جم ا الف وجزا زم الييايية واللبرية ال ين أبدوا بجزادهم

و ضميا زم و بر ضرابزم او ير أن ال ناقم اوياس هو ما المم
التاريخ :اإلثنين-الثالثاء 2017/5/2-1
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أمرار ال الم لد م صمود اويرى ،وفضح يجوع اإلرهاس الصزيوني بم
واللجيوينيين.

اويرى ال رس

السبيلة عمانة 2017/5/1

 .61عمان :النقابات المهنية تنفد اعتصاماً تضامنياً مع األسرى الفلسطينيين
النقابا

مان  -يزاس مجاهد :نل

المزنية ا صاما ضامنيا ما اويرى المضربين ن الو ام

في يجون ا م ال الصزيوني من أبثر من أيبو ين.
ود ا الم مدثون في ا

مقي موالس ا يرى ال

صام المج ما الدولي لم ال مرع من أج

بلج زا القوانين الدولية وانقا ميا زم .وا بروا أن ال دو الصزيوني يي زدف اويرى بالق
من ال

دم جبية موالبزم ومماولة فرم شروو .

ووالس المشاربون في ا

صام المبومة اوردنية والمبوما

يد ال ون لأليرى اللجيوينيين ،وقوا ال القا

وشارع في ا

النقابا

صام ال ي د

المزنية وش صيا

البويء

ال ربية بال ضامن ما اويرى و قديم

الدبجومايية البيان الصزيوني.

ل لجنة المريا

في مجما النقابا

وونية ومزبيين ونقابيين.

المزنية دد من النواس ونقباء
الدستورة عمانة 2017/5/1

" .61إسرائيل" تشكو لبنان إل مجلس األمن وتتهم جيشر بتسهيل انتهاكات "حزب هللا"
نيويورع – مالميارم :وجز

ان زابا

«مزس هللا» ق ار ار

يرائي شبوى لم مججس اومن ا زم

فيزا الجيش الجبناني ب يزي

المججس وزيادر ال اون م  ،م برر أن المبومة الجبنانية «

بال زاما زا الدولية وضال ة في صبغ الشر ية جم نشاوا

المزس».

ود ا دانون مججس اومن لم وجي «ريالة قوية لم مبومة لبنان والبزا ب نلي ق ار ار

اومن بشب بام ».

مججس

الحياةة لندنة 2017/5/2

 .62مساعد وزير الخارجية اإليراني :محمود عباس يمارس إجراماً ضد غزة بإيعاز أمريكي-إسرائيلي

الريالة ن – مممود هنية :ا بر ميين شيخ اإليالم ،ميا د وزير ال ارجية اإليراني لجش ون
الدولية ،أن ما ر بب اليجوة اللجيوينية ورئييزا مممود باس بم

أمريبي وايرائيجيو ل ووي .

التاريخ :اإلثنين-الثالثاء 2017/5/2-1
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وقا شيخ اإليالم ،في صريح لا مالريالة ن م ،اومد ،ن اليجوة شن مربا بالوبالة ضد غزر ،في
ووا

غير مبررر ،و يمبن القبو بزا .وأبد أن قواع غزر في مقدمة مواجزة المشروع اإليرائيجي،

موييم ب لع ،ولن ينبيرم ،دا يا الرئيس باس لم ال وقف ن ا ر باو بز ا المشروع .وأضاف
أن اليجوة ربو

مشرو زا الييايي بالوجود اإليرائيجي ،وه ا ج جزا ييلا ميجوا جم رقاس أبناء

ش بزا .وجدد شيخ اإليالم ابيده بد م بالده ليزر ومقاوم زا.

الرسالة نتة 2017/4/30

 .63خبير إسرائيلي :األسد لن يرد عل غاراتنا
ال بير اإليرائيجي في الش ون ال ربية يوني بن مناميم في مقا

قا

ل

جم موقا الم زد

اوورشجيمي لش ون الدولة ،ن الرئيس اليوري بشار اويد اب جا الضلدع اإليرائيجي ،في شارر لم
دم رده جم الزجما

بالده.

اإليرائيجية او يرر دا

وأبد بن مناميم -وهو ضابو ياب في جزاز ا ي با ار
رغم أن أصدر في الينوا

او يرر زديدا

ال يبرية اإليرائيجية -أن النمام اليوري

م بررر لجرد جم يرائي  ،فةن الرأي ال ام ال ربي

يصدق ون اويد ي شم ردا يرائيجيا غير ميبو ان ماو الرد جم هجما زا دا
اليورية .وأشار لم أن اويد يلض الزجوم جم يرائي بالبجما بد اوف ا  ،مون هدف
اويايي البقاء جم بريي المبم ما ائج

اوراضي

ووائل

ال جوية الصييرر ال ي ين مي ليزا ،وأ دا ه

المقيقيون هم الم ارضة الميجمة وليس يرائي م.
وقا

ن ورغ م ما أ جن

المقيقة مج

ائجة اويد من و ود دائمة لجش س اليوري باي ادر الجو ن ،ملبنزا في

ضد الش س اليوري ا  ،ولم ردد في اي دام اليال البيميائي ضدهم.

وأشار بن مناميم لم أن اويد ي جم جيدا أن أهداف الزجما

اإليرائيجية دا

بالده

ي زدف

يقاو من اليجوة ،ب الم و دون وصو اويجمة اإليرانية الم وورر لمزس هللا ،ول لع جاء

الريالة اإليرائيجية قوية في اي زداف و دمير شمنا

من وزران لم دمش .

اويجمة ه ه ال ي وصج

بر وائ ار

يرانية

الجزيرة نتة الدوحةة 2017/5/1

 .64الجامعة العربية تحدر من أكبر عملية استيطان مند سنة 1967

القاهرر – مال جيجم :بشف بيان لقواع فجيوين واوراضي المم جة بالجام ة ال ربية ،أن و ازرر
اإليبان «اإليرائيجية» شر

في م وو اي يواني ببير ،إلقامة مي يزودي وراء ال و او ضر

التاريخ :اإلثنين-الثالثاء 2017/5/2-1
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في مدينة القدس المم جة ،و لع ل ووين المي وونين في موار القدس وأراضي قجنديا المميوة
بالمنوقة ا ي يوانية الم روفة س« ورو » ،المقامة جم أراضي اللجيوينيين.

وأوضح قواع فجيوين بالجام ة ،أن ه ا الم وو ا ي يواني الجديد ييبون أببر

مجية بناء

اي يواني قام وراء «ال و او ضر» في منوقة القدس ،من ام اللزا ام  ،1967مشي ار لم أن

و ازرر اإليبان «اإليرائيجية» ،شر
اي يوانية بالقدس ،بان

من

ولي دونالد رمس الرئاية اومريبية ب مريع م ووا

مجمدر في زد الرئيس الياب باراع أوباما.

الخليجة الشارقةة 2017/5/2

 .65نائب رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين :الحكام سبب تراجع االهتمام بالقدس
الدومة  -ماوره مممد أ ماري :قا الدب ور أممد الرييوني نائس رئيس ا ماد ال المي ل جماء

الميجمين ن قضية القدس جزء من قيدر ب ميجم ،ولم يس ن و ي اومة اإليالمية والش وس

ال ربية رغم ما اني المنوقة من مروس ،و اثير الممال

وأضاف ف ي موار ما الجزيرر ن
ثو ار

المريا

مضادر ،أثر

أن ما رف

الم زايدر جم ما ييمم اإلرهاس.

الدو ال ربية مديدا من ثو ار  ،ثم ما الها من

جم ه ه الدو  ،وأثر يجبا جم ب م الدو اإليالمية او رى ،ف راج

و زايد ال ضيي وال ن .

وأبد الرييوني -وهو

ضو المب س ال نلي ي لمربة ال وميد واإلصال

وال وباء وال جماء والمنمما

بالميرس -أن الد ار

اإليالمية بجزا ،يقا جيزم ال سء اوببر في أن بير ه ا الربود

وال ضيي و وي لقضية القدس وفجيوين أبثر ما ي ويا.

وأضاف أن ا ماد ال المي ل جماء الميجمين يي م ل صيل شزر بام بمنايبة ال برى ال ميين
م ال الشور الم بقي من القدس (الجزء المم

شزر رمضان المقب  ،مشي ار لم مجمو ة من الل اليا

ام  ،)1967ويييمم مشزر القدسم وي زامن ما
ي م مضيرها اآلن بز ه المنايبة.

نزم أببر يبس في راجا ا ه مام بزا،

ومم الرييوني المبام المي ولية جاه قضية القدس ،وقا
ّ
مفزم راج وا نزا راج ا مبدئيا و مجيا ،ولبن اوهم من لع أن راج زم ه ا هو ال ي ي دي لم

ال راجا ال امم.
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 .66دول المغرب العربي :حملة للتعريف بحارة المغاربة بالقدس
الدار البيضاء -يويف بناصرية :أوجق

في دو الميرس ال ربي ممجة لب رونية إلبراز

أربا هيئا

ار باو ه ه الدو ويبانزا بالميجد اوقصم ،م بدر جم م المياربة في مارر المياربة بالقدس

وال ي هدمزا ا م ال ما ام ال ما بقم من القدس ام .1967
والزيئا

المشاربة في ممجة مولنا في القدس ماررم هي رابوة شباس وج القدس في الجزائر،

والزيئة الميربية لنصرر قضايا اومة في الميرس ،وجم ية فداء لنصرر القضية اللجيوينية في ونس،
ومج قم القدس أمان ي في ب من الجزائر و ونس والميرس.
وقا الزيئا

المنممة لجممجة نزا ي م إلبراز ا ر باو الوثي

صس وم يابم النييان.
وال ابيد جم أن المارر مجع ُمي و و

بين المياربة والميجد اوقصم،
الجزيرة نتة الدوحةة 2017/4/30

 .67شقيق الزواري :بصمات الموساد واضحة بعملية االغتيال
صلاقس  /غزر  -يميم الي قوبي :أبد رضوان الزواري شقي مزندس الويران ال ونيي الشزيد مممد

الزواري أن جميا اودلة واضمة ل ورو جزاز الموياد اإليرائيجي ب مجية اغ يا شقيق  ،بوايوة
ا بم اقبة ومالمقة الجنار ن وري القانون

البا رر الرويية في رم البمر ،وموالبا في الوق
الدولي والقضاء ال ونيي.

وقا الزواري لصميلة مفجيوينم :منمن ائجة ان ُزبنا ،ولدينا ال ديد من اويئجة لم ج
صابة مجرمة يجس
الجممة من القضاء ال ونييم ،ادا اي شزاد شقيق اغ يا فبريا نل
م اقب زا.

وبشف أن أثناء

جابا

مجية ا غ يا

وفي لممة نزيف دم شقيق الشزيد ،أبمج

ال ونيية م ميرمية ا غ يا م  -جم مد

وأوضح أن ائج وجب

مجريا

ال مقي .

ال ي صن زا بد من مالمقة الجنار أثناء وقوع

اي ادر جع اوغرام

وأ رس ن أمج أن يبون شقيق قد نق

أن أجززر اومن رفم لع ب ري ة دم ان زاء

جم اليواصا

الم مبم بزا ن ب د لجمقاومة اللجيوينية في

غزر ،لجمياهمة في مشروع مرير فجيوين ،م بدا أن مشروع اليواصا
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جمية م جلة .ومو مجريا

و ام اليجوا

ال مقيقا

اومنية ال ونيية م  ،وصف ال ام

اومني ال ونيي بالض يف والززي والم زي.

فلسطين أون الينة 2017/5/2

 .68طرود غدائية ألهالي األسرى بتبرع قطري
غزر  -مص س اإلفرنجي :قدم

جم ية اللال ال يرية ورودا غ ائية ،ب برع بريم من فا

من قور وهالي اويرى ،و لع

ليلا لم انا زم و ضامنا ما اويرى المضربين ن الو ام.

ووز

ير

جم ية اللال وبال اون ما و ازرر اويرى والممررين بيزر ،اليوم ،ما يزيد جم ( )380وردا

غ ائيا جم أير اويرى اللجيوينيين القاب ين جف أيوار يجون ا م ال اإليرائيجي ،زامنا ما
اي مرار م ربة مالمرية والبرامةم ال ي ي وضزا  1700أيير رفضا لييايا

وموالبة بمقوقزم من الثامن شر من شزر أبري الماضي.

مصجمة اليجون

ويا ي ال برع القوري بر ممين قوري بميا در وهالي اويرى موما ،ود ما ومياندر لأليرى

في صمودهم دا

يجون ا م ال .

الشرقة الدوحةة 2017/4/30

 .69البيت األبيض :ترامب سيواصل مناقشة النشاط االستيطاني مع نتنياهو
واشنون :قا البي

اوبيم يوم ا ثنين ن الرئيس اومريبي دونالد ارماس ييواصا مناقشاة النشااو

ا ي ا يواني مااا رئاايس الااوزراء اإلي ارائيجي بنيااامين ن نياااهو و لااع قااس قااارير أفاااد
وو لبناء  15ألف ومدر اي يوانية جديدر في القدس الشرقية.

وقا شون يبايير الم مدا بايم البي

اوبيم في فادر صاملية ب ادما يائ

بااان ي ارائي

ماا ا باان ن نيااهو

ي جاها الارئيس اومريبااي م ننااي واثا ماان أننااا ينواصا ال شاااور مااا رئاايس الااوزراء و ...ها ا شاايء

ييي مر الرئيس في بمث م.

وكالة رويترز لألنباءة 2017/5/1

" .71البرلمانية المتوسطية" تعلن تضامنها مع األسرى المضربين عن الطعام
مان -بما زبارنة :أ جن

الجم ية البرلمانية الم وياوية ان ضاامنزا ود مزاا وميااند زا لقضاية

اويرى اللجيوينيين المضربين ن الو ام ،موالبة ب ميين مروف ا قالزم اليومية و جبية موالبزم.

التاريخ :اإلثنين-الثالثاء 2017/5/2-1
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وأبااد

الجم يااة اليااوم فااي ريااالة ويااة ماان رئيياازا البر يااالي باادرو أوليلي ارا ،ردا جاام ما برر رئاايس

المججا ااس الا ااووني اللجيا ااويني ،أنزا ااا با اادأ

با ا ااا مجمو ا ااة ما اان اإلج ا اراءا

المضاربين ماان ضاامنزا وجيا ريااالة اججااة لجبنييا

ما ااو قضا ااية اويا اارى

اإليارائيجي والبا بةيجاااد ما لقضااية اوياارى

اللجيوينيين المضربين ن الو ام با بارها قضية وارئة.
بم ااا أوض اام

ف ااي ري ااال زا أنز ااا د ا ا

ج م اااع اجا ا م ااا رئ اايس لجن ااة مماري ااة مق ااو الشا ا س

اللجيااويني غياار القابجااة لج صاارف فااي اوماام الم ماادر لبمااا قضااية ضاراس اوياارى اللجيااوينيين اان
الو ام ،لم جانس ا صا زا ما برنامج اومم الم مدر اإلنمائي مو القضية.

بما قام اومين ال اام لججم ياة البرلمانياة الم وياوية ب مايم ما برر المججاس الاووني اللجياويني ماو

قضا اية اوي اارى والم قج ااين المضا اربين اان الو ااام ج اام باف ااة البرلمان ااا
البرلمانية الم ويوية البالغ و ددها  28برلمانا من بينزا  20أوروبيا.

او ض اااء ف ااي الجم ي ااة

الدستورة عمانة 2017/4/30

 .71الصليب األحمر :زيارات مندوبينا لألسرى المضربين عن الطعام ال تزال مستمرة
الججن ا ااة الدولي ا ااة لجص ا ااجيس اومم ا اار أن زي ا ااا ار من ا اادوبيزا لجم قج ا ااين

غا ا ازر  -ف م ا ااي ص ا ا ّابا  :أ جنا ا ا
اللجيااوينيين المضاربين اان الو ااام

ا از ميا مرر .وقالا

ن «فاار الججنااة الدوليااة زار الم قجااين

المضاربين ان الو اام فاي ياجن ب ياي و (النقااس) أو مان أماس» .وأضااف « :بزا ه الزياارر بااون

الججنة زار اليالبية اليامقة من الم قجين المضربين ان الو اام ،بماا جاري زياا ار
اويبوع الجاري».
وأوض اام

ضاافية اال

أن «الز اادف م اان ها ا ه الزي ااا ار ض اامان ام ا ارام مق ااو الم قج ااين المضا اربين اان الو ااام
لام أنزاا ادرع «القجا

وام رام بارام زم وياالم زم الجيادية بمرضام أو ومان ثام بم قجاين» .ولل ا

والضاايو النليااي ال ا ي ي يش ا أمباااء المض اربين اان الو ااام» ،م ب ارر أن «جمااا الريااائ الشاالوية

(الي ااالما ) أثن اااء الزي ااا ار وايص ااالزا ل اام ااائال

الزيا ار ».

الم قج ااين أولوي ااة بالني اابة ل اام فرقن ااا ف ااي جمي ااا
الحياةة لندنة 2017/5/1

 .72فنانان عالميان يتضامنان مع األسرى
رام هللا -ميرف ا

صاااد  :شااارع البريوانيااان اللنااان البومياادي مااارع وماااس والم اارج جااو دوغااالس

وفي يمة ال ضامن في شرس الماء والمجح ضامنا ما اويرى اللجيوينيين.
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وقااا

وماااس ن ا قاادم إلمزااار د م ا و اول ا مااا المض اربين اان الو ااام فااي اليااجون اإلي ارائيجية.

ووالااس بم ااامج زم بةنيااانية ونزاام مناضااجون يياياايون .ود ااا الشا س البريواااني والناشااوين واللنااانين

في ب ال الم لم د م نضا اويرى اللجيوينيين.

ووالااس وماااس المبومااة اإلي ارائيجية بااال جي اان موقلزااا ال ارافم لجم اوار مااا المض اربين ،واليااما

ل ائال زم وأولالزم بزيار زم وام ضانزم.

الجزيرة.نتة 2017/5/1

 .73حملة في الواليات المتحدة لإلفراج عن الجندي األسير بغزة شاؤول أرون
باار ص ااميلة م اااريف ال بري ااة بااان ش ااقي الجن اادي اوي ااير ف ااي غ ازر ،افي ااف ش ااا و ي ااي وج غ اادا

لجو يا

الم مدر لجبدء بممجة المية ل فراج ن شقي شا و أرون ،مياا يايج قي شاقيق افياف ماا

دبجوماييين أمريبيين لج م ل فراج ن شقيق من اير مماس.
وقاا افياف :م ويالي فاةن الجزاود ال اي با ل

يال قي في أمريبا ش صيا

فاي يارائي لام مزار لناا ضاوء فاي نزاياة النلا  ،فانااا

ل مارس الضيو جم مماس لجد و في ملاوضا

وياايج قي شااقي الجناادي شااا و أرون مااا ببااار ر ياااء الجاليااا

جدية ما يرائي م.

اليزوديااة فااي أمريبااا ،ومااا القنص ا

اإليرائيجي داني ديان والمندوس اإليرائيجي في اومم الم مدر داني دانون وما منادوبي دو فاي اومام
الم مدر من بينزم المندوس النرويجي ومندوس أورغواي.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمة 2017/4/30

 .74وزارة الخارجية الكورية الشمالية :أقوال ليبرمان منحطة وشريرة وتشكل تحدياً مؤسفاً لنا
بااال ضاااهر :رد

و ازرر ال ارجيااة البوريااة الشاامالية بايا نبار أقاوا وزياار اوماان اإليارائيجي أفيياادور

ليبرمااان بشااان القااة ي ارائي بالمواجزااة بااين الو يااا
'ه ا ه أق اوا منموااة ،ش اريرر و شااب

الم ماادر وبوريااا الشاامالية ،وقالا

مااديا م ياالا لبوريااا الشاامالية' .وأضاااف البيااان أن ' ي ارائي هااي

الدولة الوميدر في الشر اوويو ال ي بموز زا يال نووي بصورر غير قانونية م

الو يااا
وم

فااي بيااان ن

ر اية ووصاية

الم ماادر' ،وأن يارائي ' زاارس ماان ال نديااد ال ااالمي بماان رقا اليااالم فااي الشاار اوويااو،

أرام ربية وشريبة في جرائم ضاد البشارية .واوفضا أن لبار يارائي مار ين ماو

ضد بوريا الشمالية' وهدد
انجرارها لم ممجة شريرر ّ

التاريخ :اإلثنين-الثالثاء 2017/5/2-1

يرائي 'ب قاس

العدد4276 :

يرمم'.

واقاس

عرب 48ة 2017/4/30

ص

43

 .75ما الجديد في وثيقة حماس؟
د .فايز أبو شمالة
قب اإل الن ن ن ائج ا ن ابا

الدا جية لمربة مماس بايام م دودر ،أ جن

المربة ن وثيق زا

الييايية ،وليان مالزا يقو لب مز م وم ابا لجشان اللجيويني :مماس قب ان ابا زا الدا جية هي
مماس نليزا ب د ا ن ابا  ،وأن مواقف مماس اويديولوجية والييايية ثاب ة جم مالزا ،رغم

المرونة في ور
لقد يب

ديد القضايا ال الفية في اليامة اللجيوينية.

رم وثيقة مربة مماس ممجة

أشزر ،و رافق

المية منممة ومر بة ،ممجة

در

المية اي مر

الممجة ما الن الوثيقة ،وبان مماس ريد أن وص ريال ين مزم ين:

الريالة اوولم موجزة لم ال الم ال ارجي ،قو فيزا :ه ه هي مربة مماس ،مربة مرر ووني
فجيوينية ،مربة قاوم ا م ال اإليرائيجي ،و
مماس مربة غير مر بوة بييرها من المربا

د

بش ون الدو ال ربية وغير ال ربية ،مربة

الييايية جم مي وى الوون ال ربي ،رغم مرج ية

مربة مماس اإليالمية ،وبال الي فةن مربة مماس بريئة من ب ا زام لزا بال ورف واإلرهاس ،ونزا
قا

المم جين فقو ،واإلرهابي أيزا ال الم هو مم

والنياء في الضلة اليربية وغزر.

اورم اللجيوينية ،ن اإليرائيجي قا

اوولا

الريالة الثانية موجزة لم اوم ين ال ربية واإليالمية ،والم الش س اللجيويني ،وفيزا قو  :مربة
مماس لن

لبم أيزا اووفياء ورم فجيوين ،مربة مماس لن

ن جم ن القدس وباقي مدن فجيوين المي صبة ،ولن

فجيوينية ضمن مدود  ،67ولن ناز

الصزاينة ،ولن

جم ن الثواب

رف بةيرائي م م لو وافقنا جم قيام دولة

ن م الالجئين في ال ودر لم مدنزم وقراهم ال ي اغ صبزا

رف با لاقية أويجو ،وشروو الربا ية ،و بدي

فجيوين بجزا من نزرها وم م بمرها ،بما ورد في الوثيقة.
لقد مرص

الوونية ،لن

الييايي ،وهي

مربة مماس أن وضح ر ي زا لجم

اللجيوينية هي ب فجيوين ،والمقاومة لجمم جين هي الوري

ن المقاومة ل مرير أرم
جن

ن وثيق زا ،فاورم

ل مرير اورم ،وال داء لمي صس

اورم داء اي ار يجي بيم النمر ن ديانة ه ا المي صس أو رق أو جني  ،فاص ال داء

لجمم جين بصل زم اإلرهابية وليس لديان زم اليزودية ،وأز م أن ه ه نقوة جوهرية رفا اليواء
اويديولوجي الزائف ال ي دثر في اليزار الصزاينة

المي صبين ورم فجيوين

ش ار

الينين ،و ييما أن

جاوز نيب زم  %43من دد يزود ال الم.

دد اليزود

لم يل مربة مماس في وثيق زا ن مديد موقلزا من المشروع الووني اللجيويني ،وب لع

جن

مماس بان مرير اورم ييب اإل الن ن الدولة ،فالدولة ن يجة لج مرير ،و قيمة لدولة دون
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أرم ممررر ،وفي الوق

بد في مربة مماس أن منممة ال مرير اللجيوينية هي البي

ال ي

الم نوي لجش س اللجيويني ،فةنزا
الدا

بد أهمية الملام جيزا ،وضرورر ل جيزا ،وا ادر ر بيزا من

ل ضم ب قوى الش س اللجيويني ،وب قواه الييايية ،وف مبدأ الشرابة والمياوار ،ب يدا ن

ال لرد بالقرار الييايي اللجيويني وي مزس أو نميم بان.
وثيقة مماس ي جد من ي رم جيزا دا

مربة مماس نليزا ،ول مج في لع ،ولبنزا ي جد

أغجبية يدها ،ولزم أيضا مج زم في ال اييد ،والوثيقة ي جد من ي ارضزا دا
ولزم مججزم الييايية في ا

اليامة اللجيوينية،

رام ،ولبنزا ي جد اوغجبية يدها ،ولزم قنا ا زم الييايية ال ي

يير جم ضوء القراءر الدقيقة
دف زم ل اييدها ،وا ا بان مجم الم يدين والم ارضين لوثيقة مماس م ا
لجوثيقة ،فةن الثاب

مربة مماس ،وجاء
ل ار ي الم يي ار

هو الوثيقة نليزا ،وال ي جاء

اي جابة لضيوو دا جية و ارجية

رض

لزا

اي جابة لمناشدر أصدقاء لمربة مماس ،والمريصين جم يالم زا ،وجاء

الدولية واإلقجيمية ،ال ي فرض

نليزا

جم اليامة اللجيوينية بما أبد لع

الدب ور جي المية ،القيادي في مربة مماس.

فلسطين أون الينة 2017/5/1

 .76إضراب الكرامة قد يغير قواعد اللعبة
هاني المصري
ما نشر ه ا المقا يبون ضراس مالمرية والبرامةم قد د

يجوا

ا م ال

جراءا

قم ية فردية وجما ية غير ميبوقة ضد المضربين بزدف بير راد زم.

واينادا ل ضراس اندل
ال ي مبم

يوم اليادس شر ،بالرغم من ا ا

هبة ش بية يمبن أن دي لم اند ع ان لاضة ش بية قد يير قوا د الج بة

الصراع من ف رر وويجة ،و لع ا لم م ا ي جابة لموالس المضربين وا ا ال قو

القيادر والقوى والش س ه ه اللرصة الثمينة.

وبجما صا د ضامن الش س اللجيويني بب اوشبا الممبنة ما اإلضراس ،و باثر ام ما اند ع
ا ن لاضةو زاد ام ما

مقي موالس أبوا المرية ،ل ا

ي زينوا باي مرع و أي مبادرر لد م

المضربين ،يواء با ش باع ما جنود ا م ال وقو ان المي وونين وج

ميا زم ص بة ،وزيادر

بجلة ا م ال  ،أو وال البالونا  ،أو مدي الماء والمجح ،أو ضاءر الشموع ،أو نميم ضراس
ضامني ما اويرى ،فب

لع يد

في

جم ميوية الش س واي داده ي ادر قضي ال ي ضا

دهاليز البما ن اليالم الملقود وضمية ا نقيام اويود.
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مرع مليد وييا د جم ييير ا جاه من ال اقجم ما واقا ا م ال والمقائ ال ي يوجدها لم

ب

ادر مياء القضية اللجيوينية بر قيام الش س با

جم نقا ها.

زمام المبادرر ،ون صامس القضية والقادر

بالوحدة يمكن إحباط "صفقة القرن"
مم في ويا زا

غدا ،ييج قي الرئيس مممود باس ما الرئيس اوميربي دونالد رامس في زيارر

أي ير لجلجيوينيين ،ون يي هس ض يلا من دون ومدر وونية فجيوينية ،و م
ال ربية ال ي
في البي

القرنم.
النجا

ير صديقا ،فبما يقا مالمب وس يق أر من نوان م ،فالمورو

ضيو اووضاع

جم واولة المبامثا

اوبيم جم المدى المباشر مياء ما يمم م مجية اليالمم ،والي ي لج وص
الثنائية وف

في لع ي وجس اي ئناف الملاوضا

لم مصلقة

الشروو اإليرائيجية .بما موجوس من

اللجيوينيين أن يوقلوا ال مريم اإل المي وِفي المناهج ال جيمية ،ووقف د م

ائال

الشزداء

واويرى والجرمم ،و زيز ال نيي اومني ،ومماربة ماإلرهاسم ،مقاب أن واص الو يا

الم مدر

من ميا دا زا لجيجوة ،و اجي

نلي م ووا زا لنق اليلارر اوميربية لم القدس ،ما مالممة أن

رامس صر م ار ن ه ا اومر بان ُييا

موروما.

ن ب د شزر ،في شارر لم أن اومر

في المقاب  ،فةن ب الموجوس من يرائي اإلقالع دم قامة مي وونا

المي وونا

القائمة باي مرار ،وم نميمم ا ي يوان م

ا ي يوانية ،وا ا جراءا

ل يزي ميار اللجيوينيين م

أما جم المديين الم ويو والب يد ،ييور

م مر قجيمي يمبن

ميمم ملجم م

ا م ال .

جم اللجيوينيين في أفض الما

وا ه ب دا دوليا شبجيا ييمح بان بون الملاوضا

المقبجة ثنائية من دون د

ي از

جديدر ،فيبليزا وييا
ارج القدس والب
الموافقة جم قد

اللجيوينية اإليرائيجية

دولي ،ولبنزا جري في وار قجيمي ل شديد الضيو جم اللجيوينيين

ليقبجوا ما رفضوه م م اآلن ،وبما ييمح إليرائي ب وبيا القا زا ما الدو ال ربية ،و شبي النا و

(اوميربي ال ربي اإليرائيجي) في مواجزة ماإلرهاسم ومال ور اإليرانيم ،اومر ال ي ييضا
اللجيوينيين في النزاية أمام ور م زايد لقبو م يويةم ضمن ا

يزودية مقاب ا

الضلة اليربية (أق

راف بدولة فجيوينية بال ييادر ومنزو ة اليال
أو أبثر) ،وا ا رفض

والمقاو ة ،وييجري مماولة يجاد بدائ
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اإلدارر المدنية راع ا م ال  ،أو من
اللجيوينيين ،ال ي

ال

مالة ا نقيام وال شمي والشر مة بين

مي

ق صر جم ما يمدا بين مف حم وممماسم والضلة والقواع ،وانما ان شر

و زدد با ن شار أبثر دا

مف حم والمنممة ،ودا

واجد الش س اللجيويني ،بما ييمح ب مقي

الضلة والقواع وجميا أمابن

ممماسم ،ودا

وة ماإلما ار اليبام ال ي يروج لزا الباما الصزيوني

موشي بيدار.

تعديب غزة ال يستعيدها وانما يبعدها
في ه ا الييا  ،نضا اإلجراءا

ال ي ا

و زا الرامية إل ادر ييور زا جم

زا اليجوة ل وبي

قواع غزر بالبام أو ل مم ممماسم المي ولية ن بالبام  ،وأن
ال وة بير ة ي دي لم انلصا القواع
الضيو
لاقم

جيزا إلقنا زا بةبداء المرونة

ا لم ي م ال راجا ن ه ه

ن الضلة .ونام أن بون مجرد ب يع يي زدف

ي ادر الومدر

ن وري

اي يال أزمة ممماسم ال ي

م ار ب د غضس قوري جيزا ،يمزر من ال وقف ال ديد من المشاريا و دم زيارر مممد

ال مادي من ف رر ،والي ي لجمزور بموقف قوي أمام رامس ،ون المضي بزا ييرع مو ا نقيام
لم انلصا و ييا د جم اي ادر الومدر.

وري الومدر

اإلجراءا

يمبن أن يمر ب يس ش بنا في القواع ،فال ي ييدفا الثمن وي اني أبثر من ه ه

هو المواون اليزي ،وهو لن ي مرد بالضرورر

يي ضس أبثر جم من ا

ه ه اإلجراءا  ،وه ا

جم ممماسم إليقاو يجو زا ،ب قد

يبرا ممماسم من مي وليا زا ما يجري،

ف جيزا أن نزي ييور زا جم غزر ،فزي مبمزا و جبي الضرائس والريوم و وجس من غيرها أن

ي مم المي ولية م زا!

ن ش بنا في القواع لن ي مرع ضد يجوة ممماسم ويباس ديدر ،منزا أن

جاهز ليم ممجزا ،و لع في م ال الفا
ا
منزا
ممماسم جم ب الو از ار

يرى بديال أفض

الل ماوية الواضمة جدا في غزر ،و م ييورر

واوجززر ،و جم البثير من ملا يح القور في م جف المجا

وغيرها ،ما ي ني أن ا م ما اورجح أن قود ه ه اإلجراءا
اومني وا نلجار ،ما يقوي من الجما ا

ا اي مر

ا ق صادية

لم اللوضم واللج ان

الم ورفة وال بليرية ودفا ممماسم ومضانزا ،أو لل ح

جبزة المرس ما يرائي  ،أو ل قد ا لا م زا.

الم ابا لردر الل

اإليرائيجية جم جراءا

وشزدنا موالبا

يرائيجية ل م ما من شان

اليجوة يجد من جزة ثناء و شجي ا لجيجوة ،ومن جزة

أ رى م ّ ر وزير يرائيجي من ا ي جابة لوجس اليجوة بوقف موي مص زا بيد نلقا
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في وج يرائي أبثر من ام ما انلجاره في وج ممماسم ،وام ما أن مد يرائي وو النجار
لاممماسم وارد ،ونزا ب لع نل يياية مزدوجة شجا اليجوة جم نلي

و زا من جزة و ضمن

مي ا نقيام ،ومن جزة أ رى قدم م روفا لاممماسم ييا د جم نجا ميا يزا ل رويضزا وفقا

لما صر ب وزير المرس أفييدور ليبرمان م ا أوقل

ي مص
بد

جم ميناء و يزيال

بثيررم.

من ال زور والميامرر ال ي د

ممماسم بناء اونلا

و ووير يالمزا

جيزا وة اليجوة ،وال ناد والمبابرر ال ي مزر بردر ف
جم

ممماسم ،هناع وري أيز وأق بجلة ومضمون ،وهو وري الموار الووني الشام لال لا

برنامج ووني يجيد القوايم المش ربة المم م أبثر ب د وثيقة ممماسم الييايية ،ب يدا ن موالبة
ب ورف بةلما الورف اآل ر ب وببرنامج أو قصائ  ،و لع رغم أن
برنامج أثب

صم  ،فبرنامج أويجو والملاوضا

أمد يي ويا ا د اء بان

لم اوبد أوصجنا لم البارثة ال ي نمن فيزا،

وب لع برنامج المقاومة اومادية أوصجنا لم الزدنة المل ومة ما ا م ال  ،و موي المقاومة بادار
لمماية يجوة أمادية قم ية مماصرر و موي القواع لم أببر وأيوأ يجن بر ال اريخ.

المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجيةة 2017/5/2

 .77إسرائيل و"ناتو" الشرق األوسط
زهير أندراوس
بنز اي ار يجيا
ا

ي ،بد الل ّا اليييي ،با
بجح يرائي  ،قادر وش با وا الماّ ،
ّ
بان الرئيس المصر ّ
لجدولة ال برّية ،و مديدا في المجا اومني ،و هس ُممج الش ون ال يبرّية في القنار ال اشرر
ّ
ائيجية اليوم وصج لم
ي ،ألون بن دافيد لم القو ّ ،ن ال القا المصرّية-اإلير ّ
بال جلزيون ال بر ّ
ال رور ،ولم شزد ه ا الوضا من وقيا ا لا اليالم “بامس ديليد” ،شزر ي بب ّ ما مم ه ه
المي وى في
البجمة من م انّ ،
الممج  ،ال ي ا مد جم مماف و ّ
أمنية رفي ة ُ
شد ّد ُ
***

أبيس.

في ال ام  2011نشر مقا والب في اليجوا المصرّية ،ب د ز ميني مبارع ،ال ي بان
بنز اي ار يجيا ،ونجا ثورر  25يناير ،بةلياء ا لا الم بور ،وهو ا لا ال ي
أبيس ا
بره
ال رووم:

ودمر ءا
الممان ةّ ،
المقاومة و ُ
أ رج أببر دولة ر ّبية من ممور ُ
يرد ارج اليرس ال ربي.
و ا راف ،ومنح يرائي ا رافا ربيا ،بر اية أمر ّ
يبية ،وبا مصر ُ ّ
ّ
***
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الصزيونية
وغني جم القو ّن ييناء لم ُمرر من ا م ال اإليرائيجي ،ب ّم اي بدا القوا
ٌّ
ّ
ّ
قدم اليادا  ،ال ي بان
اليازية بقوا من دو
أجنبية اأو م ددر الجنييا  .باإلضافة لم لع ّ
ّ
يالية ورأس مرب زا ،أمريبا ،ولربيب زا
يمبم مصر بالمديد والنار ،فجيوين جم وب من هس ل مبر ّ
يرائي  .وبال الي ُيمبن القو ّن ه ا ا لا ف ح الباس جم مص ار ي أمام ال وبيا البام والشام
أن ا ي مار وموبقا وزباني
ما الدولة ال برّية ،و نايم قادر القاهرر ،ن يب اإلصرار وال ّرصدّ ،

أن
زرع ه ه الدولة جم أرم فجيوين ،ال ي ُه ّجر ُ
ولبن او ور من لعّ ،
وش ّرد ش بزا في النببةّ ،
ا لا اي با أمام أ ين ال الم ّبرم الدولة ال ر ّبية اوببر ،ودفا الدو ال ر ّبية لم ال لبير ُمجددا
جم ويام الشرف من مصر ،وها نمن اليوم ُن ابا اونباء
في القا زا ما يرائي  ،ال ي مصج

بمشاربة يرائي وأمريبا ،والدو ال ر ّبية ال ي
الم وا رر ن بداية شبي مجف نا و شر -
أويويُ ،
ُ
ّ
ودية.
ُ ّ
صنلزا واشنون و أبيس با”الدو ُ
الم دلة” ،و جم رأيزا الي ّ
الي ّنية ُ
***
يادي في الوون ال ربي با
بما ُنالمم اليوم ّ
أن مصر يير ب وم واثقة نمو الزاوية .فدورها الر ّ
ّ
جم النمام الجديد الباليين من الدو ار ،
ودية ،ال ي أغدق
في بر بان ،وأصبم رهينة لجي ّ

قاللية
أن الدولة ال ي
ارجية لمصر ،ومن الميجّما
بزدف الييورر جم اليياية ال
ّ
م ّا باي ّ
ّ
جية مي قجّة .والن ائج جم اورم
اق
باي ما من اوموا ا
أن ن زج يياية ار ّ
ّ
صاديةُ ،يمبنزا ّ
الييايية .وفي ه ا الييا
بر المواقف
صناع القرار في القاهرر يقومون بدفا فا ورر الميا دا
أن ّ
ّ
ّ
ي بادر لم ال هن الي ا ال الي :الرئيس الم زو  ،مممد مريي ،أ جن ال ف رر رئاي

القصيرر

ن قوا ال القا ما يورّية ،وها قد مضم جم زل اأو ا نقالس جي ينوا  ،وما از النمام
بونية،
المابم في مصر ين زج اليياية ينزا ،وما زال ال القا ما يورّية ،ال ي ّرم لم امرر ّ

ودية ،ال ي ّبن
أن مصر با
مقوو ة.
ّ
ومرد لع ،با قادنا الم واضا جداّ ،
بالموج لجي ّ
اب ة ُ
ال داء لبالد الشام ،و قوم ب زويد الجما ا ال بليرّية باويجمة وال اد بزدف ل ي و مزي الدولة
أن الريام ،ال ي دفا
اليورّية ،وبال الي من ُي ّو جم النمام المابم في مصر ُي ّو جي  ،لع ّ
الوا ة وا ادر القا زا ما

ي ،لن يمح لز ه الدولة بال روج من بي
اوموا لد م ا ق صاد المصر ّ
يورّية :فبيف ييمح المصريون ونليزم باي قبا اليلير اإليرائيجي في القاهرر ،بينما يمن ون اليلير
ّ
ي من الد و لم اوراضي المصرّية؟.
اليور ّ
***
بان مصر ي ود لم الماضنة ال ر ّبية
ب د نجا ثورر الا 25من يناير اي بشرنا يرا ،ا قدنا ّ
القومية ،و د م بب ّ ما أو ي من قور الش س ال ربي اللجيويني ،و م من أج م ّ قضي ،
ّ
ّ
ّ
التاريخ :اإلثنين-الثالثاء 2017/5/2-1

العدد4276 :

ص

49

مر أبثر من  69اما جم اغ صاس فجيوين فرادي وجما ا ّ ،ولنا جم النمام
صوصا و ّأن ّ
بان القاهرر ،ي قوم
الجديد بال م جم فع المصار الملروم جم قواع ّ
غزرّ ،
بنا جم يمان ّ
ب ليف المصار جم أببر يجن في ال الم ،اليجن ال ي يقبا في أبثر من مجيون ونصف المجيون
ب

فرم المصار،

ولبن اليجوا المصرّية الجديدر واصج
غزر،
من اللجيوينيين في قواع ّ
ّ
غزر .واو ور من لع،
أبثر من لع ،أمبم أبثر ،ولم ل ح م بر رفح ،المنل الوميد إل و نا في ّ
الييايية ب لجير اونلا ال ي اي مجزا ي ّبان القواع
ي جّقم اووامر من القيادر
ّ
ّ
أن الجيش المصر ّ
بشن مرس ضروس جم
إلد ا اوب والشرس واويجمة ومواد البناء ،وقام ه ا الجيش ال ر
بي ّ
ّ
بان
ويوغ القاهرر ه ه ال وور
الومشية ّ
ّ
اونلا ياهم في مبام المصار ال جوي ّي في القواعّ ،
ضد اومن
هابية ّ
مربة (مماس) ،ال ي ُييور جم قواع غزر ،قام ب نلي أ ما وصل زا باإلر ّ

ي.
القومي المصر ّ
ّ
***

أبيس با وا ُيقّرون وباللم المجيء
صناع القرار في
ومن الواجس الووني واو
أن ّ
القي ال وضيح ّ
ّ
ّ
اومنية بين يرائي ومصر وصج لم أ جم درجا زا ،ولم ُبن جم ه ا المي وى من
بان ال القا
ّ
ّ
وقيا ا لا اليالم بينزما ،وال نيي اومني بينزما يشم ُمماربة ال نميم اإلرهابي في شب جزيرر
ّ
ّ
ييناء “و ية ييناء” ،ال ي بايا “دا ش” و دجين مماس واد الزا لم “بي الوا ّ ة” ،اأو باومرى،
“ قنا زا” بضرورر الملام جم ال زدئة ما دولة ا م ال  ،ل ضمن او يرر اومن ،اومان والومانينة
المرر اوولم
لمي وونيزا في الجنوس .و ضاضة بال بير بمقولة ماربس“ :ال اريخ ُي يد نلي  ،في ّ
ُ
المرر
بمايار وفي الثانية بمززلة” ،ومجف الا”نا و الشر
أويوي” هو ودر “بامس ديليد” ،ولبن ه ه ّ
ّ
بمززلة ُمججججة لب م اونممة ال ر ّبية.
رأي اليومة لندنة 2017/5/1
 .78وحدة التكنولوجيا الخاصة في الجيش اإلسرائيلي
في رور مرس ا ي نزاف بمث
مصر .الم

ايرائي

يوآف ليمور

ن م لمشبجة نلي ية :بيف يمبن ال صوير في م

الموجوس لج صوير بوايوة الوائ ار

أوجد زا الصواريخ الرويية ال ي وض

المربية بان اشباليا بيبس الص وبا

في مصر في أ قاس مرس ا يام الي ة.

ش ل ما أوجد في مين فبرر مجنونة وهي أ

ال ي

وائرر ل بة ووضا بامي ار جيزا واريالزا الم ما

وراء المدود .وب د جربة وامدر بين أن هناع ماجة الم أبثر من بامي ار جم الوائرر .فقام الجيش
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ا يرائيجي بال وج الم الصنا ا

ا منية ووجس نلي اللبرر .وا جابة بان

مايمة ،وهي أن ه ا

غير ممبن .فالبامي ار ثقيجة والوائرر صييرر وه ا لن ينجح.

الجيش ا يرائيجي قرر ال م ومده ،و م القاء المزمة جم الومدر ال بنولوجية في ا ي با ار  .وقد
ججس يرر المزنديين بض ة أشزر و مجوا جم ووير بامي ار صييرر بجودر الية قيايا ب جع الل رر،

وبان يمبن وض زا جم الوائرر الج بة وال صوير ي ار في م منوقة ال دو .ه ا ال وور ا نقالبي

ال ي م اي بمال في ال ام  1967بان مثابة النمو ج ا و لجوائرر بدون ويار ال ي قوم بال صوير،
وهو ال ي ش الوري أمام ايرائي ل صبح قور المية في مجا الوائ ار بدون ويار.

ه ا المثا ال ي ي م بشل هنا وو مرر هو شزادر نادرر جم م ومدر ال بنولوجيا .والمديا يدور
ن قيم من ا قيام ا بثر يرية في ايرائي ال ي ي با لج مجيا

ال اصة في الجيش ،وال ي

ايزام في ا من مزم جدا :البرهان جم لع الجوائز الا  33ال ي مصج

ا

ار ا

والمجو ال اصة ،وال ي الب م منزا بان لجمشبال

«دورنا هو جما الم جوما

جيزا ه ه الومدر بلض

غير القابجة لجم .

بوريقة م جلة و اصة» ،قا ال قيد ز ،رئيس قيم ال ووير الميبانيبي

في الومدر« ،نمن نقوم هنا ب ووير أور :ن رف ما هي الماجة أو المشبجة ونقوم بايجاد الم ».
واضاف ال قيد س .رئيس قيم ا لب رونيا

النجا  ،ودورنا هو ايجاد الوريقة لل

من م شبيجزا في ال ام  1948وجد

لع».

والبرامج «يوجبون منا الوصو الم هناع ،ويامجون لنا

الومدر مئا

المجو المشابزة :البما ال جني يمزر دورها في

الماضي الب يد وييمح لج يا بجير الزور ما الل رر المالية ،ال بنولوجية جدا والمجيئة باوجززر

واليايبر .ومن الوبي ي ،ب ما قوم الومدر ب وويره هو يري جدا ،واي دام ال جني ييج
ايرائي

ير قدر زا ال اصة ،ون المديا جم ا غجس يدور ن مجو وجد

ا راع المي غير ميج

جم أن ا راع – والبشف ن يي دي الم يرقة اللبرر جم اللور،

واي دامزا من قب الورف المقاب  .ب م ا

باهمة ،لبن ا ن وافة بان

دا

الومدر –

ار ا

اي مر بضا ينوا

واي ثمر فيزا مبالغ

ود جم ا ي با ار والجيش بقيمة بجغ اض اف لع.

ا جززر ال ي م وويرها في الومدر

م من ا رم وم م اللضاء ،و ي دمزا ا رع ال يبرية

وا ي بارية بور م جلة ،وأميانا من ب يد ،وأميانا من قب المقا جين أنليزم ( اصة ومدر ا ربان

ال اصة) ،واثناء ال م في المناو الم ادية .المديا يدور ن اجززر دقيقة واي ثنائية م اج الدقة

الموجقة ،م

نوان «صلر ا واء» .وب جزاز بز ا وب

مجية إلد ال الم ميز ال م

مر

باللمل الدقي من اج منا اب شاف أو فشج في لممة المقيقة.
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« يوجد جيم بز ا في البالد وفي ال الم» ،قا ي .رئيس قيم المصداقية ال ي ي دم في الومدر
من

الينين« .نمن لينا شربة جارية يمبنزا اريا ال بير إلصال ال وا ،ل لع ب ما

ش ار

ي رج من هنا يجس أن بون ل مصداقية مئة في المئة بي ي مبن من نلي المزمة و مقي الن ائج

دون ريم الميار لج ور ودون ا ضرار باومن».
الوري

الم هناع مر في ص وبا

الجزاز .وي .يشب

ييزيلية من اللمل وال جارس من اج ضمان نجا

لع با» ود الثقاس ال ي ي م اش ال مرر وامدر في مروف ضيو الميدان ،لبنع

ي ويا اش ال ميبقا ونع ي مرق  .ودورنا هنا ليس وويره فقو ،ب م رفة أن

المقا جون م

ب

الم الميدان ييش

م ومدر ال بنولوجيا من دا

بنجا ».

ندما يص

مبان رمادية في مربز البالد .هناع وجد المبا س والم ب ار ال ي

ي م فيزا ال ووير .البثير من ال امجين فيزا هم من المواونين ،ومن بينزم ماصجون جم الدب ورار في

المجا

ال اصة بالليزياء والزندية ،لبن ا ياس هو رجا الجيش – ا فض  ،اميانا يا ي الم

أو ا ن وافة من جندي شاس فبر بشب م جف ن الجميا.
ه ا يمدا جم ا غجس في ال صف ال هني دا

الومدر ،وما الجزا

ال ارجية،

ييما الزبائن

«ثقافة ال م هنا ُمبن ا ش ال من ال بير ن أنليزم» ،قا ش .وليس دائما يبون المديا ن
باقرر المايوس أو المزنديين« .نمن ومدر من المزنيين ال ين في م ممزم بنولوجيون ،لبن يوجد
ايضا غيرهم» ،قا ال قيد د .رئيس قيم ال ووير ال بنولوجي والبرمجة في الومدر« .المبمة هنا هي

ال م المش رع – قدرر المداد ال ي يججس ما ال بنولوجي إليجاد الم لجمشبجة ،مبننا من ا واء
الم ال ال لجزبون ال ال ما وجبا

اصة جدا».

المزندس الرئييي في الومدر ع .وص اليزا قب  28ينة ،ميا بان دد قجي ي رفون ن وجودها

في مين  .وقد بان يميد صديق ال ي هس لج دمة في موقا يال الجو في «م يبي رامون»،

«ون بان

وجد هناع بربة يبامة» .ولبن صدي آ ر من ريجي ال نيون قا ل ن مزم

أفض بثي ار ون «يي دم في مبان يض ون في المرايا جم القمر» .وهنا قا ع .ن صديق بان

م واض ا في اقوال « ،نمن نقوم بوضا المرايا جم المريخ».
الوري الم المريخ مر في الثقافة ال نميمية لجومدر ال ي

بر أن

وجد مشبجة بدون م  .وقا

ز .ن ا ا رأى المماضرون في الجام ة ب م ا مور ال ي ي مجونزا في الومدر ،بانوا ييوردون

ون ه ا يناقم قوانين ال جم « .نمن

ننجح دائما في الوصو الم ميا نريد ،لبننا نماو

لبيع

المشبجة وال قدم ،م م لو بان ببوء ،من اج أن ي مبن أمد ما في زمن ما من الوصو الم

الم » .وه ا ا مر ي م بلض القدرر جم ربيز الجزود جم مشروع م ين وججس أفض اودمية
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والقد ار « .

وجد لنا أموا أبثر من «غوغ » ،لبن لدينا القدرر جم أ

ا مور من ايايزا وبناء

مشروع ض م ي وي ن ائج» ،قا ش.
بثيرر من ا

ا ار ا

ار ا

يصبموا من اوثرياء ،لبنزم
ند المديا ن مجو

ال ي وور زا الومدر ياوي المجيا ار  ،والم ر ون فيزا يمبنزم أن

ييضبون من لع ون ه ا هو ايزامزم لجدولة.

اصة فان ال مدي هو ا م لام بزا ومنا روجزا و مولزا الم بنولوجيا

مدنية ،ل لع فان اليرية الية .و جم مدى الينين بان لجومدر دور في ال وور ال بنولوجي اليائد
في ال الم اآلن .وا م ناع ن النشر ينبا من الرغبة في دم مبين او داء أو ا صدقاء من

م رفة ما يقومون بل ج هنا.

الل رر المالية ضا الومدر أمام مد ثالثي .ا و  ،الماجة الم جنيد ا فض والملام جي  ،بي
بقم الومدر م قدمة وور الم ا مام .الثاني هو ال قدم ال بنولوجي ال ي يمنح اللرصة والقيود في

نلس الوق  :في ال الم ال ي يوجد في

س مث «غوغ » أو «اللييبوع» وقوى ممم مث روييا

والصين ال ي يمبنزا اي ثمار ا موا والقوى البشرية لم أي مشبجة ،جد الومدر نليزا في منافية

في المجا

ال ي بان

ج س فيزا ومدها في الياب .

ال مدي الثالا هو أمام ال دو ال ي ُيمبن ال قدم ال بنولوجي ايضا من ا ي لادر« :مزس هللا»
و»مماس» ي دمان اآلن صواريخ ووائ ار بدون ويار م قدمة ،وممال اليايبر ال ي زاجم
و قوم بجما الم جوما  .ه ه ا مثجة جزم ايرائي والومدر بان بون م قدمة ب وور« .نمن ن م

بجدية بي نبون هناع ،وأن نص الم مجو
وقل

لجممة فان

ي مو ».

ا

اصة .وه ا مد يومي» ،قا ز« .ونع درع أن

«إسرائيل اليوم»

األيامة رام هللاة 2017/5/2
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 .79كاريكاتير:

الغدة عمانة 2017/5/1

التاريخ :اإلثنين-الثالثاء 2017/5/2-1

العدد4276 :

ص

54

