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 .1القسام تمهل االحتالل  24ساعة لالستجابة لمطالب األسرى
قناة األقصى  -قطاع غزة :أمهلت كتائـ

السسـام الانـال العسـكري ل ـ " مـاد" قيـادة العـدو  24سـاع
لألسرى العادل والمشروع .

لالستااب لمطال األسرى ،م ذرةً من تااهل مطال
وقــال النــاطع العســكري باســم الكتائـ أبــو عبيــدة فــي تصـريل متلســز مســاء النالنــاء ،لن كتائـ

السســام

ســتسوم بت ــدي

الس ـوائم

ـدو نمــن كــل يــوم تــدلير فــي احســتااب لمطــالبهم ،ي ـ
قــررت بــدن تــدفدو العـ د
المرتبط بصسس تبادل األسرى ،بزيادة نالنين أسي ار على السوائم مسابـل كـل يـوم يتـدلر فيـد العـدو عـن
تلبي مطال

األسرى المشروع والعادل واإلنساني .

وأضاف "كما عودنا أسرانا وشعبنا سنظل األوفياء لسضيتهم ن مل لواءها ونساتل دونها تـى يـدذن

ألسرانا بال ري والت رر من قيود الظلم والطغيان".

وواد أبو عبيدة رسـال لألسـرى قـائالً" :نلـاطبكم اليـوم ون ـن معكـم فـي قلـ

معركـ الك ارمـ وال ريـ ،

على ابهات عدة ،فمن ابه غزة الصامدة األبي التي تلوض معرك كسر ال صار الظالم الماـرم،
للــى ابهـ الســاون التــي يتمتــرد مــن للــف قضــبانها أسـرانا األبطــال الــذين يلوضــون معركـ ال ريـ

بل ومهم وصدورهم وارادتهم الصلب  ،للى معرك السدد والضس ".

وشدد على أن معرك كسر السيود وت طيم األغالل وت ريـر اإلنسـان ،كسـر قيـود األسـرى الصـامدين،
العصي ِ التي يلنسها األعداء والمتربصون منذ أكنر من عشر سنوات.
وكسر قيد غزة ال ِرة
د
وأشــار للــى أن غـزة ح تـزال تســاوم ال صــار وتلــوض معاركهــا بكــل عـزة وشــرف وكبريــاء ،بــل وتعــض

على ا ار ها وت مل على عاتسها السضايا الوطني الكبرى وعلى رأسها قضي ٌ من أعسـد وأكبـر وأشـرف

السضــايا التــي يساتــل مــن أالهــا شــعبنا المااهــد ،أح وهــي قضــي األســرى وكســر قيــدهم وت ريــرهم مــن

قبض الم تل البغيض.

وواـد النـاطع العسـكري الت يـ للــى أسـرانا األبطـال الصـامدين الـذين يســطرون فـي هـذ األيـام مل مـ

عدوهم المتغطرد بإرادتهم ال ديدي وأمعائهم اللاوي  ،ولتعلموا أيها الراال بدن كتائ
كبيرة ويساتلون د
السســـام معكـــم وشـ ــعبكم معكـــم ،قري ـ ـ مـــن كحمكـ ــم وكمـ ــالكم ،ن مـ ــل قض ــيتكم ونسـ ــاند مطـــالبكم بكـ ــل
اإلمكانات.

كمــا وأبــرع بالت ي ـ للــى امــاهير شــعبنا ال ــي المااهــد فــي غ ـزة التــي لراــت فــي نسيــر عــام و شــود
د
ضلم لتعبر عن تضـامنها مـو األسـرى ولتطالـ بكسـر صـار غـزة الظـالم واسـساط المـاامرة عليهـا

ان نابت ودائم ،ح يمكن لغسالد أو تااهلد رغم كـل
لينبت شعبنا من اديد بدن قضي األسرى هي عنو ٌ
الصعا والهموم واآلحم.
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ودعــا أبــو عبيــدة امــاهير الشــع
والنسيــر فــي يــوم الغض ـ

السلســطيني فــي الضــس الم تل ـ للــى احســتنسار و شــد كــل الاهــود

نص ـرة لألســرى األ ـرار غــداً األربعــاء فــي رام

وفــي كــل ميــادين الضــس

الباسل  ،ليرسم شعبنا الصورة المشرق المعهودة في احصطساف مـن للـف األسـرى فـي مطـالبهم تـى

نيل سوقهم و ريتهم.

موقع قناة األقصى الفضائية2017/5/2 ،

 .2الوزير أبو دياك :حماس تجدد تعريف نفسها للعالم كحركة مرنة وتطل على شعبنا بلغة التشدُّد
رام

 :قــال وزيــر العــدل السلســطيني علــي أبــو ديــاء ،النالنــاء  ،2017/5/2لن " رك ـ

مــاد تاــدد

واههـا للعــالم ك ركـ مرنـ سلسـ متهاونـ مهــاودة فـي ميناقهــا ومبادئهــا وتطــل علـى شــعبنا بــذات لغـ
التشدد والشدة وال دة والتكسير والتلوين وال رع والشنع لسادة ورموز وتاريخ شعبنا".

وأضــاف أبــو ديــاء ،فــي بيــان ص ـ سي ،أن " مــاد قــد بــدت أكنــر وضــو اً وتعريس ـاً بتعــديل ميناقهــا

ومبادئها ،لتصبل أكنر قبوحً إلسرائيل وأكنر تسبالً للشرعي الدولي  ،وتعتـرف ضـمنياً بإسـرائيل ،وتوافـع
علــى دولـ فــي ــدود ال اربــو مــن زيـران عــام  ،1967وتشــط

مــن ميناقهــا كافـ العبــارات التــي كانــت

تــدعو لتــدمير لس ـرائيل ،لتصــبل فاــدة مــن دعــاة الشــرعي الدولي ـ والموانيــع الدولي ـ والســانون ال ــدولي
و سوع اإلنسان ،و سوع المرأة والديمسراطي  ،وقبول اآللر والشراك والو دة الوطني ".

وأشار للى "أن ما بدا غريباً ومتناقضاً بعد هذ الليبرالي وبعد هذا التغيير الاوهري في ميناع ومبادئ
مــاد الــذي أعلنتــد للعــالم وإلس ـرائيل ،أن تطــل علــى شــعبنا بســلوء مشــين هــابط وبــذات لغ ـ التكسيــر

والتلوين وهي تدع عناصرها ي رقون ويشنسون صور رئيد دول فلسطين ،لتنير بسـلوكها مـرة ألـرى

ذات السـاال الســديم الاديــد ،مــا هــي الشـراك فــي ال كــمذ ومــن هــو اآللــر الــذي تسبلــد مــاد بميناقهــا
الاديــدذ ودعــا أبــو ديــاء مــاد ألن تســدم نسســها لشــعبنا بواــد اديــد مسبــول وطني ـاً وألالقي ـاً ،قبــل أن
تادد واهها وميناقها للعـالم .وأكـد أن "مـن يريـد الشـ ارك والو ـدة والدولـ المسـتسل وعاصـمتها السـدد،
عليــد الوقــوف فــي الصــف الــوطني و مــل رســال ال ريـ واحســتسالل والدولـ التــي ي ملهــا رئــيد دولـ

فلسطين للى كل دول العالم".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/2 ،

 .3واصل أبو يوسف :وثيقة حماس جاءت بعد استشعارها بالمتغيرات وتلمسا للوقائع
عمان  -نادي سعد الدين ،والوكاحت :قال عضو اللان التنسيذي لمنظم الت ريـر السلسـطيني واصـل
د
أبــو يوســف ،تعليس ـاً علــى ونيس ـ مــاد الاديــد ،لن هــذا األمــر يعكــد "استشــعار مــاد بــالمتغيرات
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مسا للوقائو المتاسدة فعلياً" .وقـال أبـو يوسـف،
الااري على المستويات اإلقليمي العربي والدولي  ،وتل د
لـ ــ"الغد" ،لن لط ــا الونيسـ ـ "براغم ــاتي" ،بع ــدما أدرك ــت م ــاد أن الش ــعارات الطنانـ ـ ل ــن يس ــدر له ــا
د
احنعكــاد فعلي ـاً علــى أرض الواقــو ،وبالتــالي لــن تشــغل الصــدى المطلــو عنــد الامهــور السلســطيني
العربي والرأي العام العالمي".

وأوض ــل بـ ـدن "تدكي ــد م ــاد ،فـ ــي ونيسته ــا ،عل ــى ــع عـ ــودة الالائ ــين السلس ــطينيين واقامـ ـ الدول ـ ـ

يعد ت وحً فـي اللطـا  ،يـ أك دـد
السلسطيني على دود العام  1967وعاصمتها السدد الم تل  ،ح د
امعي لل رك " .وأشار
مرة يتم تضميند في ونيس رسمي
د
مشعل في وار الساهرة مسبساً ،لح أند ألول د
للــى أن ذلــء "تدكيــد علــى نســد النوابــت التــي قامــت عليهــا منظم ـ الت ريــر ،وبــذلء تكــون مــاد قــد
عادت للى البرنامج الوطني الاامو بعدما رفضتد مسبساً".
ورأى أن " دي

ماد عن منظم الت رير كإطار وطني للشـع

السلسـطيني ،دالـل الـوطن الم تـل

ولاراد ،بعيداً عن الهوي الوطني الاامع والمشروع الكسا ي للت رير وتسرير المصير و ـع العـودة،

يعـ دـد صــيغ للتسليــل مــن واودهــا التمنيلــي الـوازن ،رغــم م اوحتهــا لالنضـواء داللهــا" .وقـ دـدر بــدن "طــرل
تعد م اول لل دي عـن لمكانيـ التعـاطي مـو مـاد كمشـروع سياسـي وأ ـد
الونيس في هذا التوقيت د

الركائز األساسي التي ح يمكن تااوزها" ،مبيناً بدن "لنهاء احنسسام لم يعط سد المناس ".

الغد ،عمان2017/5/3 ،

 .4حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ترحب بـ"التطور اإليجابي في فكر ورؤية حماس"

عمان ،نادي سعد الدين ،والوكاحت ،أن
نشرت الغد ،عمان ،2017/5/3 ،نسالً عن مراسلتها في د
رك المبادرة الوطني السلسطيني ر بت "بالتطور اإلياابي في فكر وراي ماد" ،بما "ياسد
لساعدة مشترك

للو دة الوطني  ،وراي

استراتياي

مو دة تتمسء ب سوع الشع

السلسطيني

وباألهداف الوطني " .واعتبرت أن "ذلء يستل الطريع لتشكيل كوم و دة وطني وانهاء احنسسام
وااراء احنتلابات العام ".

وأضافت الشرق األوسط ،لندن ،2017/5/3 ،نسالً عن مراسلها في رام
على ونيسـ

 ،كسال زبون ،أن أمين عام

مـاد فسـال ،لنهـا "دليـل علـى نضـج وتطـور

المبادرة السلسطيني مصطسى البرغوني عسد
سياس ــي" ،مض ــيساً" :الونيسـ ـ ه ــي نتياـ ـ ل ـ ـوار سياس ــي يا ــري منـ ـذ فتـ ـرة طويلـ ـ  ،وه ــي أيضـ ـاً تعك ــد
اإل ســاد بضــرورة التعامــل مــو الماتمــو الــدولي واظهــار الصــورة ال سيسيـ لل ركـ " .وتــابو البرغــوني:
"أنا مسرور أن ال رك وصلت للى مستوى من النضج قررت معد تطوير برناماها السياسي".
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 .5الضميري :حماس تريد أن تكون بديال لمنظمة التحرير
رام

 -كســال زبــون :قــال اللـواء عــدنان الضــميري ،مســوض التوايــد السياســي والمعنــوي فــي الســلط

السلســطيني  ،معلس ـاً علــى ونيس ـ

مــاد الاديــدة :لن مــاد تريــد أن تكــون بــديالً للمنظم ـ  .وتســاءل

الض ــميري" :م ــا ال ــذي يمن ــو م ــاد م ــن دل ــول منظمـ ـ الت ري ــر م ــن أوس ــو األبـ ـوا  ،ب ــا

المب ــادئ

والسياسات العام ذ ح شيء لح أنها ترى نسسها بديالً وليست شريكاً".

الشرق األوسط ،لندن2017/5/3 ،

 .6المالكي يرحب بتصويت "اليونيسكو" ضد ادعاء الحق اإلسرائيلي في القدس
رام

 -كســال زبــون :ر ـ

وزيــر اللاراي ـ السلســطيني ريــاض المــالكي بتصــويت المالــد التنسيــذي

التابو لمنظم اليونيسكو باعتماد الس اررين اللاصين بسلسطين" :فلسطين الم تل  ،والماسسـات النسافيـ

والتعليمي " .وفالر المالكي بسشل ال مل اإلسرائيلي الم موم "ضد مشاريو ق اررات فلسـطين ،والسـدد
الشريف ،في (اليونيسكو) ،وفشل كل من يدعم تسويض هذ الس اررات من دول وماموعات وماسسـات

وشلوص" ،وأكد "ناال الدبلوماسي السلسطيني في تمرير هـذ السـ اررات التاريليـ لل سـاظ علـى اإلر

ال ضاري والنسافي والتاريلي لدول فلسطين ،والسدد الشريف ،من التشويد والتغييـر" .وشـكر المـالكي
الدول التي صوتت لصالل هذ الس اررات .وعبر المالكي عن "احستياء من تلء الدول التي لـم تصـوت

لص ــالل السـ ـ اررات" .وت ــابو" ،تش ــير ه ــذ السـ ـ اررات لل ــى الاوانـ ـ

التاريليـ ـ والترانيـ ـ وال ض ــاري بمدينـ ـ

الســدد وتاكــد ضــرورة لرســال منــدو لليونيســكو للتوااــد بشــكل دائــم فــي الســدد ،لمراقب ـ مــا تســوم بــد

"لسرائيل" ،السلط السائم باح تالل ،من انتهاكات وااراءات تهويدي وتدميري ".

الشرق األوسط ،لندن2017/5/3 ،

 .7عباس عشية لقائه ترامب :لن نقبل بأي حل من دون دولة وعاصمتها القدس
واشــنطن :قــال رئــيد الســلط السلســطيني م مــود عبــاد "لنــد مــن دون دول ـ علــى ــدود عــام 1967

وعاص ــمتها الس ــدد الشـ ـرقي ل ــن نسب ــل أي ــل" .و ــول األس ــرى ،ق ــال ،ل ــالل لس ــاء بممنل ــي الااليـ ـ

السلس ــطيني وراس ــاء المنظم ــات العربيـ ـ ف ــي الوحي ــات المت ــدة ،ف ــي مس ــر لقامت ــد بالعاص ــم واش ــنطن

النالناء  ،2017/5/2لن لألسرى مطال

لنساني وكلنا أمـل أح يطـول لضـرابهم ألن هنـاء لطـ اًر علـى

ياتهم ،وأضاف "وأنا أقول لألسرى صب اًر ،اصبروا كما صبر كل ياسـر فـإن موعـدكم النصـر لن شـاء
 ،أنتم رموزنا وأبطالنا" .وبالنسـب للشـدن الـداللي ،قـال عبـاد" :منـذ انسـال

المصــال

 2007نسـعى مـن أاـل

مــو مــاد ولكــن لألســف لــم نــنال .وزاد األمــر ســوءاً ــين أعلنــت مــاد تشــكيل كومـ
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اديــدة لهــا وأطلســت عليهــا لانـ و ازريـ أو هيئـ بديلـ ل كومـ الوفــاع الــوطني التــي اتسسنــا عليهــا عــام
 ،2014وه ــذا يعن ــي تكريسـ ـاً لالنسص ــال وه ــذا م ــا نرفض ــد رفضـ ـاً قاطعـ ـاً ،والي ــوم أق ــول دولـ ـ ف ــي غـ ـزة
مرفوض ودول من دون غزة مرفوض .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/2 ،

 .8القمة األمريكية  -الفلسطينية تدرس اإلطار اإلقليمي لعملية السالم
واش ــنطن ،رام

األدنـى" غيـ

 -ا ــويد ك ــرم ،م م ــد ي ــوند :ق ــال اللبي ــر ف ــي "معه ــد واش ــنطن لد ارس ــات الش ــرع

العمــري لــ"ال ياة" لن لســاء ت ارمـ

 -عبـاد هــو "لســاء تعــارف واســتماع" وهــو "يســتللص

احاتماع ــات احستشـ ــاري التـ ــي قامـ ــت بهـ ــا اإلدارة ألي ـ ـ اًر" ،وبينهـ ــا كـ ــان لسـ ــاء ت ارم ـ ـ

ب ـ ـرئيد الـــوزراء

اإلسرائيلي بنيـامين نتانيـاهو وبعـض السيـادات العربيـ فـي واشـنطن ،واـولتين لغـرينبالت فـي المنطسـ .

واذ استبعد العمري ،الذي شارء سابساً في فريع المساوضات السلسطيني  ،أي التـراع فعلـي فـي اللسـاء،
أكد أن انعساد السم "ب د ذاتد ناال لعباد" ،فيما اعتبـر السـسير السلسـطيني فـي واشـنطن سـام زملـط
أن اللسـاء "يشـكل فرصـ تاريليـ للسـالم" وأن الاانـ

السلسـطيني يتطلـو "لشـراك اسـتراتياي " مــو لدارة

ترام .

وســبع اللســاء زيــارة ل ـرئيد هيئ ـ المساوضــات السلســطيني صــائ

العام السلسطيني مااد فرج واشنطن للت ضير لسم ترام

عريســات ورئــيد اهــاز احســتلبارات

 -عباد.

واعتبــر العمــري أن زيــارة عريســات وفــرج تعنــي تركيـ اًز علــى الاانـ

للى لطوات من السلط أكنـر تشـدداً فـي التعامـل مـو ركـ

األمنــي ،وقــال لن واشــنطن "تتطلــو

مـاد" ،مشـي اًر للـى أن الونيسـ السياسـي

الاديدة التي أعلنتها ماد قبل يومين "ح تغيـر الكنيـر فـي سـابات اإلدارة األمريكيـ أو موقسهـا مـن
ماد .ولذلء ،سيكون الب

بلطوات أمني واقتصادي مبدئي على الطاول ".

وذكر العمري أن هناء أفكا اًر متداول في واشنطن في شدن عملي السالم ،تتساطو اميعها مو تشايو
اهود لقليمي وعربي لدعم الاان

السلسطيني .وأوضل أن أي مظل عربي من هذا النوع سيكون لهـا

مسابل ،بينها لطوات أمريكي ادي في التصـدي لـدور ليـران فـي المنطسـ  .وا ـدى األفكـار المطرو ـ
لمكان رعاي واشنطن للساء بـين عبـاد ونتانيـاهو ،وهـو مـا قـد يـتم فـي ـال زيـارة ت ارمـ

نهاي الشهر.
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 .9الحكومة الفلسطينية تتوجه إلى جنيف إلثارة قضية األسرى وتحمل "إسرائيل" المسؤولية عن
حياتهم

الوكاحت :أعلنت ال كوم السلسطيني أنها كلست وزير لارايتها رياضـي المـالكي بالتواـد للـى انيـف
للســاء رئــيد اللان ـ الدولي ـ للصــلي

األ مــر و ــض المنظم ـ علــى "التــدلل الســوري" لتلبي ـ مطال ـ

المعتسلين السلسطينيين المضربين عن الطعام.

ون ــددت و ازرة اللارايـ ـ السلس ــطيني ب ـ ـ"سياس التااه ــل والتس ــويف واحس ــتسراد وعملي ــات السم ــو والع ــزل

وفــرض العسوبــات الاماعيـ التــي تمارســها الســلطات اإلسـرائيلي ضـ دـد األســرى المضـربين عــن الطعــام
لكسر صمودهم وو دتهم وتمسكهم بمطالبهم".

الخليج ،الشارقة2017/5/3 ،

 .11مسؤولون فلسطينيون يفتتحون مطعما ...وناشطون :التضامن مع األسرى بالسمك!
الســدد الم تل ـ  :دافــو السيــادي فــي رك ـ فــتل ــاتم عبــد الســادر عــن مشــاركتد قبــل يــومين فــي افتتــال
مطعم للسمء في مدين أري ا للى اان

م افظ أري ا واألغوار ،مااـد الستيـاني ،وذلـء فـي لطـار رد

علــى احنتســادات التــي لواهــت لليــد وللم ــافظ مــن قبــل ناشــطين فــي مواقــو التواصــل احاتمــاعي ،فــي

وقت يلوض فيد األسرى السلسطينيون لضراباً عن الطعام دلل أسبوعد النال .

وفــي معــرض رد علــى هــذ احنتســادات قــال عبــد الســادر ل ــ"العربي الاديــد" لنــد "ح اربــط بــين احننــين،

تسرر موعد قبل بدء لض ار األسـرى ،وكـان ال ضـور الرسـمي والشـعبي الكبيـر ومـن
فافتتال المطعم د
ملتلف الم افظات مناسب لنـا إلنـارة معانـاة أسـرانا البواسـل وتـذكير ال ضـور بـدن هنـاء مـن يلـوض
لض ار ( ري وكرام ) ما يستوا

دعمهم والوقوف للى اانبهم".

العربي الجديد ،لندن2017/5/2 ،

 .11مشعل :حماس ليست تحت الطلب والوثيقة السياسية ملتزمة بأربع محددات في العالقة مع مصر
قــال المركــز الفلســطيني لإلعــالم ،2017/5/2 ،مــن الدو ـ أن لالــد مشــعل ،رئــيد المكتـ

السياســي

ل ركـ ـ " م ــاد" أك ــد أن الونيسـ ـ السياس ــي الت ــي أطلسته ــا ال ركـ ـ ا ــاءت منس ــام م ــو اس ــتراتيايتها
مشددا أن ركتد طر ت الشراك مو فتل والسصائل ح أن تكون بـديال عنهـا ،فيمـا أشـار للـى
المعلن ،
ً
التزام ركتد بدربع م ددات في العالق مو مصر ساهمت في تلسيف دة األزم معها.
وقال مشعل في مسابلـ  ،مسـاء يـوم النالنـاء مـو تلسزيـون العربـي" :تطـور مـاد وتطـوير لطابهـا ومـا

تسدمــد مــن لغـ منطسيـ ومنست ـ وتكيــف مــو ظــروف شــعبنا ،كــل ذلــء منســام مــو احســتراتياي التــي
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نعلنهــا صــبال مســاء" ،نافيــا واــود تمــا ط فــي هــذا التطــوير مــو تارب ـ

رك ـ "فــتل" فــي تعــديل مواقسهــا

ـير لل ــى أنه ــا ذهب ــت لل ــى التكتي ــء عل ــى س ــا
وتغيي ــر سياس ــاتها ،مش ـ ًا

احس ــتراتياي  ،وناقض ــتها ن ــم

تزاواتها .وشدد مشعل على أن هذ الونيس ليست ت وح استراتيايا لنمـا تعبيـر عـن التطـور الطبيعـي
في فكر ماد السياسي وأدائها السياسي لالل السنوات الماضي .

وقـال" :ال ركــات ال يـ هــي التـي تتطــور وتتســدم لألمــام .قـدمنا نموذاــا للتطــور والتســدم دون احنســال

عن النوابت وأصل المشروع".

وشدد على أن الونيس السياسي التي أطلست يوم أمد ااءت لتعبر عن هوي

نتيا أي ضغوط من أي اه

"ف ماد ليسـت ت ـت الطلـ " ،حفتـا للـى و ـدة موقـف ال ركـ منهـا،

وهو ما بدا من لالل ال ضور السيادي في ماتمر لطالقها بين الدو

وأكــد و ــدة اللطــا
وكذلء اللطا

اإلعالمــي ل مــاد س ـواء دالــل صــسها ،ي ـ

اللاراي ي

ماد ورايتها ،ولـيد

وغزة.

ســيارى تــدريد الونيس ـ لسواعــدها،

ترامت الونيس باللغ اإلناليزي بالبنود نسسها دون تغيير.

أي اـزء
ونسى أن يكون البنـد  20فـي الونيسـ (المتعلـع بسبـول دولـ علـى ـدود  1967دون تنـازل عـن د
مــن أرض فلســطين) ،اديــدا ،فســد كــان فــي أطرو ــات مــاد منــذ عــام  ،2005وكــان منصوصــا عليــد
في اتساع الساهرة ،نم في ونيسـ الوفـاع الـوطني  ،2006وفـي مامـل احتساقـات وال ـوارات مـو السصـائل

فــي الدو ـ واعــالن الشــاطع ،وهــو تعبيــر عــن مرونـ

برنامج سياسي مشترء.

مــاد مــن أاــل تســهيل التوافــع الــوطني علــى

وشدد على رفض احعتراف بالكيان الصهيوني ،حفتا للى أن الونيس نصت على ذلء بشكل صريل.

ونسى احتهامات ل ماد أنها تسعى أن تكون بديال عن فتل أو المنظم  ،قائالً " :ماد ح تسـعى أن
نكون بديال لنما شريكا ،شـركاء فـي المسـاولي والتضـ ي والسـرار والمسـاولي  .هـذ (احتهامـات) ماـرد

للساء الكرة في مرمانا".

وبشدن التساوض مو الكيان الصهيوني ،قال" :التساوض مو العدو ليد نابتا ،لنما سياس التساوض لـد

قواعد  ،وااراء التساوض في غير وقتـد و ـين ح تنضـج الظـروف يصـبل عبنيـا كمـا هـو ال ـال اليـوم
ي

تستغلد لسرائيل غطاء للعدوان وسرق األراضي واستنزاف الموقف السلسطيني والعربي".

وفيما يتعلع بعدم ذكر احرتباط باماع اإللوان في الونيسـ  ،قـال "نعمـل منـذ عـام  1987ت ـت ركـ

" مــاد" ،فكرنــا ضــمن المدرس ـ اإللواني ـ  ،وهــي مدرس ـ احعتــدال والوســطي  ،وهــذا كــان ومــا زال"،

مشددا على أن " ماد" تنظيم فلسطيني مستسل.
ً
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وأكــد واــود ت ســن فــي العالقــات مــو مصــر متــدمال أن يتطــور ،وقــال" :ن ــن ريصــون علــى العالق ـ
الايدة مو مصر ب كم الاوار ومكان مصر كـدكبر دولـ عربيـ  ،ولنـا تـاريخ مشـترء .لـيد فسـط بهـذ

الونيس ن سن العالق ".

وأضاف "نطور العالق من لالل فء األزمات ،مـا ياـرى فـي مصـر شـدن مصـري داللـي .ح نتـدلل

في شاون اآللرين ،وح نمد األمن السومي المصري ،بل ريصون عليد" ،مشي ار للى أنـد كـان هنـاء
ـوار شــساف مــو مصــر ،وكــان موقسنــا واضـ ا ،قلنــا لهــم :لن مــاد ح تتــدلل فــي الشــدن المصــري،

و ماد تضبط ال دود بين غزة وسيناء ،وح نسمل أل د باستهداف األمن المصري انطالقا مـن غـزة،

وح نسمل بدن تكون غزة مدمن من يهدد األمن السومي لمصر".

وشدد على أن "هـذ هـي الم ـددات األربعـ للعالقـ مـو مصـر ،وهـي مرضـي لهـم أيضـا .صـ يل أن

هناء بعض التباينات في بعض األمور".

و ول العالق مو السعودي  ،قال لنها "ايدة ،وندمل أن تكون أفضل" ،مضيسا "السـعودي دولـ مهمـ ،

و ريصون على العالق معها".

وأشار للى معاناة أهالي غزة اراء ال صـار وتنكـر كومـ ال مـد

حلتزاماتهـا ،قـائالً" :أهلنـا فـي غـزة

يتــدلمون مــن المعانــاة اـراء ال صــار ومعــاقبتهم فــي الكهربــاء والمعــابر وعــدم ت مــل كومـ ال مــد

مساولياتها".

ًّ
وردا علــى س ـاال يتعلــع بتص ـري ات لــوزير ال ــر الصــهيوني أفيغــدور ليبرمــان ،ربــط فيهــا بــين كســر
صــار غـزة ووقــف األنســاع ،وزعــم فيهــا أن ال رك ـ تدلــذ أهــل غـزة رهــائن ،قــال مشــعل" :أن ينص ـ نا

كلرون في العالم نتسبل ،لكن هذا (ليبرمان) عدونا يتهم مـاد ،هـذ تهمـ فريـ

أتينـا عبـر صـناديع

احقتـراع ،اح ــتالل هــو مــن يلتطــف كــل شــعبنا ،نصــف شــعبنا ت ــت اح ــتالل ،ونصــسد اآللــر مبعــد
لارج وطند".

وأشــار للــى مــا يعانيــد أهــل غ ـزة ا ـراء سياس ـ ال صــار والعــدوان الصــهيوني ،كمــا نبــد للــى مــا تعانيــد

الض ــس الغربيـ ـ م ــن ا ــتالل واس ــتيطان وسـ ـرق أر ط
اض و ــرع األطس ــال كم ــا ص ــل م ــو دوابشـ ـ وأب ــو

لضير واحعتداء على المسدسات ،رغم عدم واود صواريخ وأنساع فيها.
وعبــر مشــعل عــن فلــر بديمسراطيـ

مــاد ،وقــال" :لنهــا تســدم نمــاذج راقيـ فــي أشــياء كنيـرة المساومـ

بين احنستال واألصال والديمسراطي الداللي ".

وأضاف "بعـد أيـام تسـدم ( مـاد) نموذاـا كيـف تغيـر قيادتهـا األولـى بطريسـ ديمسراطيـ دون غضـ ،

هذا نموذج نستلر بد" ،حفتا للى أن الصعوبات واكبت ال رك منذ انطالقتها فهي تعمل فـي ظـروف

وتطوعها لصالل شعبنا.
ودوما تتكيف معها
صعب ،
ً
د
التاريخ :األربعاء 2017/5/3

العدد4277 :

ص

12

وأضاف موقع الجزيرة نت ،الدوحة ،2017/5/3 ،أن مشـعل دعـا اإلدارة األميركيـ للـى اعتمـاد مساربـ
اديـدة للصـراع العربــي اإلسـرائيلي بعــد فشــل مساربتهــا الســابس  ،وأكــد مــن اهـ ألــرى أن مــاد ركـ
ت رر وطنـي فلسـطيني وليسـت مرتبطـ بـدي تنظـيم كلـر .وقـال مشـعل -فـي مسابلـ مـو الازيـرة -لنـد
طالما تغيرت اإلدارة األميركي فلتغير تكتيكاتها ،وتتعامـل باديـ أكبـر مـو سـوع الشـع

السلسـطيني.

وأضاف أن المساربات التي اعتمدتها اإلدارة األميركي السابس لزاء الصراع العربي اإلسرائيلي كلت للى

طريع مسدود.

وتــابو أن علــى لدارة الـرئيد دونالــد ترمـ

فــي الاان ـ

أن تــدرء أن التصــل

السلســطيني .وقــال رئــيد المكت ـ

يكمــن فــي الاانـ

السياســي ل مــاد لن لدارة ترم ـ

راي ـ اديــدة أو مســا ار واض ـ ا للص ـراع العربــي اإلس ـرائيلي بســب

اإلسـرائيلي ولــيد

ح يبــدو أنهــا اتلــذت

انشــغالها بملســات كني ـرة بينهــا ســوريا

والعراع وايران وكوريا الشمالي والعالق مو روسيا.

وفي هذا اإلطار ،أشار مشعل للى أن اإلدارة ال الي بواشنطن لـم توضـل تـى الل ظـ رايتهـا بشـدن

السضي السلسطيني والصراع العربي اإلسرائيلي ،وعبر عـن اعتسـاد بدنهـا ح تعتبـر ذلـء أولويـ لهـا فـي
الوقت ال اضر حنشغالها بملسات ألرى.

ـتم ذكـر ركـ اإللـوان المسـلمين فـي ونيسـ المبـادئ والسياسـات
من اهـ ألـرى ،قـال مشـعل دلنـد لـم ي د
العام التي أعلنتها ماد ألند ح اا لتكرار األمر المذكور أصال في ميناع تدسيسها عام .1988
وأوض ــل أن ال ركـ ـ ا ــذورها للوانيـ ـ وفكره ــا للـ ـواني ،لكنه ــا ركـ ـ وطنيـ ـ و ركـ ـ ت ــرر فلس ــطيني
مستسل ومراعيتها لسالمي تعمل بالسا

مراعي

السلسطيني  ،وح ارتباط لها بدي تنظيم كلـر .وأشـار للـى أن

ماد في العمل التنظيمي هي ماسساتها السيادي .

 .12هنية لألسرى :صفقة التبادل على الطاولة بانتظار دفع الثمن
غزة – طالل النبيد :قال لسماعيل هني  ،نائ

رئيد الكت

السياسي ل رك

ماد ،لن صسس تبادل

األسرى مو اح تالل الصهيوني مواودة على الطاول وهي مرتبط بمدى استااب اح تالل لمطال

المساوم ـ  .وأكــد هني ـ فــي تص ـريل لــاص ب ــ"المركز السلســطيني لفعــالم" ،أننــاء مشــاركتد فــي ليم ـ
التضــامن مــو األســرى المض ـربين عــن الطعــام ،بمدين ـ غ ـزة ،أن ليمــات التضــامن ســتت ول لليمــات

اســتسبال األســرى عنــد ـريتهم .وشــدد السيــادي فــي مــاد ،أن رســالتد لألســرى أن الشــع

السلســطيني

مو د وراء المساوم  ،قائالً "ن ن مو دون وراء المساوم  ،وسنكون قادرين على لنااز صسس اديدة".
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وأكد أن قضـي األسـرى مواـودة علـى طاولـ السـ اررات السياديـ دائمـاً ،وح تنـزال عـن اـدول األعمـال،

مشي اًر للى أن شعبنا السلسطيني بكل فصائلد الوطنيـ واإلسـالمي والمساومـ  ،ياعـل هـذ السضـي علـى
رأد األولويات ،وأن شعبنا بمساومتد استطاع أن يناز صسس مشرف  ،صسس وفاء األ رار.

وأضاف "رسالتي لألسرى ليست رسال تضامن مو األسرى ،وانما هي التبني الكامل لسضيتهم ،وهـي

قضي كل لنسان فلسطيني ،وكل بيت فلسطيني يشعر بدن األسير هو ابند".

وتابو في دينـد لم ارسـلنا ،نت ـرء باماعيـ وطنيـ للـف هـاحء الراـال األبطـال تـى ي سسـوا أهـدافهم
في معرك الكرام وال ري " ،ماكداً أن ريتهم هي واا
وكل عربي ومسلم.

كل ر في هذا الوطن السلسطيني المبارء،

وواــد هني ـ نــداء للــى مكونــات األم ـ العربي ـ واإلســالمي  ،بــدن يسس ـوا للــف األســرى السلســطينيين فــي
معركتهم ،وأن يتبنوا مطالبهم "ألن األسرى دللوا الساون ألنهم يدافعون عن األم وعن أبرز قضي ،
وهــي قضــي فلســطين والســدد ،والالائــين وقضــي ال ري ـ والك ارم ـ " .ودعــا هني ـ للــى ضــرورة تسعيــل

قضي األسرى على كل المستويات اإلقليمي والدولي .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/2 ،

 .13الرشق :وثيقة حماس تعزز أصول الوحدة الوطنية والفهم المشترك للقضية وترسم مبادئ العمل
ربيــو أبــو نسي ـرة :قــال عضــو المكت ـ

السياســي ل رك ـ

مــاد عــزت الرشــع ،لن "ونيس ـ

مــاد تلبــرز

معالم الطريع ،دِ
ـول الو ـدة الوطنيـ  ،والسه َـم المشـترء للسضـي  ،وترسـم مبـادئ العمـل و ـدود
وتعزز أص َ
َ
وتتدســد نظرتلنــا ،وتت ـ ُـرء
أفهامنــا،
المرون ـ " .وأضــاف" :ونيس ـ مــاد بهــا تتع ُمــع تاربتلنــا ،وتشــترء
د
ل
مسيرتنا على أرضيات ومنطلسات وأعمدة متين ونوابت راسل ".
أرض أعلــى اإلســالم
وأوضــل الرشــع فــي تغريــدات لــد علــى مواقــو التواصــل احاتمــاعي أن فلســطين ٌ
أسد لعسيدة الدفاع عنها وت صينها.
مسامها ،وبسط فيها رو َ د وقيمد العادل  ،و د
مكانتها ،ورفو لها َ
وغ ــرد عل ــى هاش ــتاع اونيسـ ـ " ماد ق ــائال" :فلس ــطين المساومـ ـ الت ــي س ــتظل متواص ــل

الت رير ،وت سيع العودة ،وبناء الدول ذات السيادة الكامل  ،وعاصمتها السدد"،
وأشار الرشع للى أن فلسطين قضي شع

ت ــى لنا ــاز

عاز العالم عن ضمان سوقد واسترداد ما اغتص

وبسيت أرضد تعاني من وا د من أسوأ أشكال اح تالل في هذا العالم.

مند،

فلسطين أون الين2017/5/2 ،
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 .14فتح :وثيقة حماس السياسية لم تأت بشيء جديد
رام

 :قالت رك فتل ،تعسيبا على لعالن ونيس

ماد ،لند كان األولى أن تـذه

منظم الت رير السلسطيني وتلرج موقسهـا فـي لطـار و ـدة وطنيـ

فاشل لتسديم أوراع اعتماد.
وأكــدت

مـاد أوح للـى

سيسيـ  ،ولـيد مـن لـالل م ـاوحت

ركـ ـ "ف ــتل" ،أن " م ــاد" لــم ت ــدت بش ــيء ادي ــد ،وأن قبولهــا بدولـ ـ عل ــى ــدود ع ــام 1967

يتناقض مو ممارساتها على األرض ،الرامي لسصل السطاع أو قبولها بدول ذات دود ماقت .

وأوضـ ت ال رك ـ أن الواقعي ـ السياســي أمــر ايــد لذا كانــت فــي لطــار الو ــدة والتوافــع الــوطني ،واذا
كانت المواقف تنسام مو الشرعي الدولي  ،وليست مواقف ملتبس ومتناقض .

وتســاءلت :هــل " مــاد" بهــذا الموقــف تريــد و ــدة وطني ـ أم تســعى للــى تســديم أوراع اعتمــادذ وأكــدت
"فتل" أن كل الماشرات ح تشير ح من قري

أو بعيد للى أن ماد متاه ن و الو دة الوطني .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/2 ،

 .15اشتية يصف حماس بـ"متخلفة بعقود فكريا" :تناقش اليوم ما نفذته منظمة التحرير قبل  43عاما

ذكر موقو الجزيرة نت ،الدوحة ،2017/5/2 ،أن عضو اللان المركزي ل رك فتل ،م مد أشتيد
طال

السيادة الاديدة ل رك

ماد بإنهاء احنسسام ،ألند لم يعد هناء لالف على البرنامج

السياسي ،على د قولد.

وفي تصري ات للازيرة تعليسا على الونيس الاديدة التي أعلنتها مـاد أمـد احننـين ،قـال أشـتيد "لذا

كانــت مــاد وصــلت للــى هــذ الصــياغات فــي  ،2017فهــذا يعنــي أن رك ـ فــتل وفصــائل منظم ـ
الت رير لم تكن ملطئ في أي موقف سياسي ،وكل األ دا

تنبت أننـا كنـا علـى المسـار الصـ يل".

الذي ح لالف عليد في المامل أن يكون أساسـا للمصـال

السلسـطيني " ،متسـائال "لذا لـم يكـن هنـاء

وأضاف "نريد ل ماد أن تـدرء أن الموقـف وا ـد علـى الصـعيد السياسـي ،ونريـد لهـذا الموقـف الوا ـد

لالف على البرنامج السياسي ،فعالم نلتلفذ".
كما دعا أشـتيد ركـ
د قولد.

مـاد للـى تسـديم أوراع اعتمادهـا للشـع

وااء في الشرق األوسط ،لندن ،2017/5/2 ،من رام

السلسـطيني ح للماتمـو الـدولي ،علـى

عن مراسلها كسال زبون ،أن اشتي  ،لم ياـد

أفضل من وصف ماد بالـ"متللس بعسود فكريا" ،مبر ار ذلء بسولد" :لن ال رك تناقش اليوم ما نسذتد
منظم الت رير السلسطيني قبل  43عاما" .وأضاف ،لن مـاد ت ـاول تسـديم نـوع مـن أوراع احعتمـاد

للماتمو الدولي بإظهار نسسها على أنها شريء.
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 .16قيادي بفتح لـ"الرسالة" :وثيقة حماس خطوة إيجابية ومحرجة لعباس
الرسال نت  -لاص :عبر قيادي بارز في رك "فتل" بالضس الغربي  ،عـن تر يـ

ركتـد بالونيسـ

السياسي التي أطلستها رك " ماد" باألمد من العاصم السطري الدو ـ  ،ماكـداً لنهـا لطـوة هامـ

واياابي في الوقت الراهن.

وأوضل السيادي الست اوي ،في تصريل لاص لـ"الرسال نت" ،أن ركـ " مـاد" تعاملـت بـذكاء كبيـر

في صياغ ونيستها السياسي الاديدة ،مشي ار للى أنها فت ت كل األبوا

أمام الدول العربي واألانبيـ

للتساوض والت اور معها ،على نسد اللطوط العريض التي تضعها رك فتل.
وأشــار للــى أن ونيسـ
يت د

مــاد السياســي قــد ت ــرج الـرئيد السلســطيني م مــود عبــاد ،الــذي كــان دائمــا

عن تشددها في بعض السضايا األساسي ك ـدود الدولـ السلسـطيني

تـى  ،1967والصـراع مـو

"لسرائيل .وتوقو السيادي الست اوي ،أن تنال رك " ماد" فـي تسـويع ونيستهـا السياسـي علـى الـدول
العربي واألوربي

تى اإلدارة األمريكي الاديدة ،موض اً أن رك "فـتل" مطالبـ اآلن باسـتغالل هـذ

اللطوة من " ماد" وتو يد كل اللطوات معها داللياً ولاراياً.

الرسالة نت ،فلسطين2017/5/2 ،

 .17قيادات الفصائل بغزة تتقدم مسيرات "نذير الغضب" الرافضة للحصار وتطالب برحيل عباس
غـزة :شــارء عشـرات اآلحف مــن امــاهير الشــع

السلســطيني ،صــبال النالنــاء ،فــي مســيرات اشــدة،

أطل ــع عليه ــا "ن ــذير الغضـ ـ " ،عل ــى ط ــول ش ــارع ص ــالل ال ــدين ش ــرع قط ــاع غـ ـزة ،مط ــالبين بكس ــر

ال صار ور يل رئيد السلط م مود عباد.
وأكد لسماعيل هني  ،نائ

رئيد المكت

السياسي ل رك

ماد ،لـالل مشـاركتد فـي مسـيرات "نـذير

الغض " ،أن السضي السلسطيني كلها في لطـر ،فـي ظـل ال ـدي

أكنر من طرف ،قائالً" :الرهان يا

عـن صـسسات سياسـي متـورط فيهـا

أح يكون على اإلدارة األمريكي وح على غيرها".

وشدد أن الرهان البديل وال سيسي هـو شـعبنا السلسـطيني ،قـائالً" :اليـوم ح تنـازل وح تسـريط ب سوقنـا ،وح
اعتراف بشرعي اح تالل على أرضنا ،وعلينا أن نستعيد و دتنا ،ونبني استراتياي وطني ونسـوي مـن

عناصر قوتنا ون تمي بالمساوم ".

وفــي لــان يــوند ،نظــم ال ـراء الــوطني لكســر ال صــار ،تامعــات وسالســل بش ـري شــعبي رافض ـ

لل صار المسروض على قطاع غزة ،وتضامناً مو األسرى المضربين عن الطعام .وأكد عضو اللانـ

المركزيـ للابهـ الشــعبي شــسيع البـريم ،أن هــذ الوقسـ تــدتي فــي ظــل تســرد السيــادة السلســطيني بس اررتهــا

وم اولتها المستميت احنسال
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وفي رسال واهها للسيـادة السلسـطيني " :واهمـون مـن يراهنـون علـى ال ـل األمريكـي للسضـي السلسـطيني
ويلهنون للى البيت األبيض ،وعليكم العودة للى رشدكم واماهير شعبكم ومساومتكم".

وشدد البريم أن ال صار المسروض علـى السطـاع سياسـي بامتيـاز ،يسـتهدف بالدراـ األولـى المساومـ
د
الباســل  ،م ــاوحً ضــر ال اض ــن الشــعبي واغراقه ــا ف ــي الهمــوم احاتماعيـ ـ  .وواــد الت يـ ـ لألس ــرى
المضربين عن الطعام في ساون اح تالل.

مــن اهت ــد أكــد السي ــادي ف ــي الاهــاد اإلس ــالمي درويــش الغرابل ــي ،أن ه ــذا ال صــار المس ــروض عل ــى
السطاع لم يكن لوح التمسء بالنوابت ورفضد لللضوع لسياسات اح تالل وأعواند.

وقال" :سنبسى صامدين ،ولن نسرط أو نسلم ولن يغمد السالل" ،ماكداً أن ال صار سينسشو طالمـا أن

فــي غ ـزة شــع

عصــي علــى احنكســار .ورفــض الغرابلــي اإلمــالءات التســع المسروض ـ علــى ال ـرئيد

عباد من قبل البيت األبيض ،مشدداً أن كل سياسات ال صار والتضييع لن تادي نسعاً.
بدور  ،قال السيادي في رك

الشع

ماد ماد الرق  ،أن هـذ الوقسـ تـدتي مـن أاـل التدكيـد علـى أن هـذا

يرفض اللضوع واحستسـالم واللنـوع ،م ـذرا ،مـن احسـتمرار فـي م اصـرة ولنـع قطـاع غـزة،

مضيساً" :نعد من ي اصرنا أننا سنرمي مرال النار في أ ضانهم".

وأضاف" :يسير عباد وزمرتد و يـداً ومسـرداً تاـا الليـار األمريكـي ،وي لـم بـدن يكـون رئـيد للشـع

السلسطيني أمام سـا ات البيـت احبـيض" ،قـائال " :لنـد ح يمنـل السضـي السلسـطيني وان مـا يمنلهـا هـو
من ي مل البندقي ".

وكان عشرات اآلحف قد شاركوا في عدة مسيرات اشدة في مليمات الم افظ الوسطى ومدين دير
البلل ،انتهت بالتامهر على طريع صالل الدين ،بمشارك السصائل الوطني واإلسالمي .
وأكــد يوســف فر ــات ،السيــادي فــي رك ـ

مــاد ،فــي كلم ـ لتامي ـ للمســيرات ،لن رئــيد الســلط

يضر بشعبد عبر سلسل أزمات يشدد بها اللناع من ول غزة.
السلسطيني
د
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/2 ،
" .18الجهاد" تطالب بتوحيد الجهود باتجاه دعم األسرى والبعد عن كل القضايا الخالفية
غـزة :دعــا الشــيخ نافــذ ع ـزام ،عضــو المكت ـ

السياســي ل رك ـ الاهــاد اإلســالمي للــى "رص الصــسوف

وتو يــد الاهــود باتاــا دعــم قضــي األســرى واســنادهم ،والبعــد عــن كــل السضــايا اللالفي ـ " .وأكــد فــي
تص ـري ات إلذاع ـ "صــوت الســدد" الم لي ـ  ،علــى أن قضــي األســرى تمنــل "السضــي األساســي التــي
يسترض أن يتامو ولها شعبنا ،وأن تلرج المسيرات من أالها".
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وشــدد علــى أن األســرى فــي ســاون اح ــتالل" ،يلطــون لطــوة كبي ـرة باتاــا انتــزاع ســوقهم ،وتدكيــد
دفاعهم عن كرامتهم" ،ماكدا أن ذلء ي تاج للى "اهود الشع

السلسطيني كلد ،ب ي

تكون قضـيتهم

هــي السضــي األساســي فــي كــل السعاليــات والمســيرات التــي تلــرج اآلن مواكب ـ لللطــوة الكبي ـرة التــي

اتلذها األسرى".
وطال

بوقف "اللطا

اإلعالمي المناكف" ،داعيا كذلء للى ضرورة أن تتوقـف "اإلاـراءات المناكسـ

التي تدتي على للسي احنسسام".

القدس العربي ،لندن2017/5/3 ،

 .19إسماعيل رضوان :عباس يحاصر شعبه ويفتعل األزمات ُّ
ويعد نفسه للقاء ترامب
غزة :قال السيادي في رك

ماد لسماعيل رضوان لن أهالي السطاع ينتسضون اليوم ضـد مـا أسـما

الماامرة ضد غزة وتشديد ال صار والتضييع على الشع

السلسطيني.

اـاء ذلـء لـالل كلمـ لـد أمـام ال شـود الكبيـرة التـي تظـاهرت ضـمن مســيرات "نـذير الغضـ " النالنــاء

 2017-5-2بهدف "كسر ال صار وتدكيد النوابت ودعم األسرى".

ووا ــد رض ـ ـوان رس ــال للـ ــى رئ ــيد السـ ــلط  ،م مـــود عب ــاد أنـ ــد ح يمك ــن ل ــد التن ــازل عـــن النوابـــت

السلسطيني  ،مضيساً "لن عباد ي اصر شعبد ويعد نسسـد للسـاء ت ارمـ  ،يسـدم نمنـاً باهظـاً علـى سـا

شعبنا بالتضييع عليد وافتعال األزمات" .وتـابو دينـد "عبـاد يعمـل علـى زيـادة معانـاة شـعبنا بلصـم

الرواتـ

وقطــو الكهربــاء والمســتلزمات الصـ ي وي ــرض علــى قطـاع غـزة ويتوعــد  ،وان مــن ي اصــر

شعبنا ويال ع المساوم لن يمنل شعبنا ومـن يتللـى عـن المساومـ حيمنلـد" .وشـدد أنـد ح يمكـن تسـديم

أي أنمــان سياســي ا ـراء هــذا ال صــار ،قــائالً "لمــا رفــو ال صــار أو احنساــار ،فــاليوم يــوم الغض ـ
غض

شعبنا على كل المتآمرين وعلى عباد الذي يتآمر على شعبنا وقضيتنا أن ير ل".

وبع ـ

رســال للــى األســرى المض ـربين فــي الســاون أن قضــيتهم علــى ســلم أولويــات المساوم ـ  ،وأنهــا

ستبذل كل السبل واإلمكانات لت ريرهم.

فلسطين أون الين2017/5/2 ،

 .21محيسن :ممارسات حماس تلتقي مع أهداف االحتالل بالتشويش على زيارة عباس لواشنطن
رام

 :أكــد عضــو اللان ـ المركزي ـ ل رك ـ "فــتل" ،مســوض التعبئ ـ والتنظــيم امــال م يســن ،التســاء

ممارسات " ماد" مو أهداف كوم اح تالل في التشويش على زيارة الرئيد م مود عباد الهامـ

للى واشنطن ولسائد الرئيد األميركي دونالد ترام .
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وقال م يسن ،في دي

لبرنامج "ملف اليـوم" الـذي يبـ

عبـر تلسزيـون فلسـطين" ،لـيد بالاديـد علـى

مــاد أن تتســع مــو لس ـرائيل بهــدف وا ــد ،وهــو م اول ـ تعطيــل أهــداف زيــارة ال ـرئيد م مــود عبــاد

للوحيات المت دة األميركي  ،ولسائد الرئيد األميركي دونالد ترام

لشرل السضي السلسطيني  ،والموقـف

السلسطيني".

وأشار للى لصدار ما يسمى األمن الداللي ل ماد رسال ت ت شعار سري ،مواه لي يى السنوار،
تضمنت اتلاذ عسوبـات ب ـع قـادة وكـوادر ركـ "فـتل" ،حفتـا أنـد رغـم م اولـ فـوزي برهـوم نسـي هـذ

الرسال  ،لح أن " ماد" أنبتت صدورها باستدعائها اليوم أمناء سر أقاليم "فتل" وقادة من ال ركـ فـي

غـ ـزة ،وواه ــت له ــم رس ــائل ــول من ــو لقامـ ـ السعالي ــات اللاصـ ـ بزي ــارة الــرئيد لواش ــنطن والسعالي ــات
المتعلس بالتضامن مو األسرى.

ولســت م يســن للــى لصــدار " مــاد" التعليمــات لشــركات ووســائل النســل ،بعــدم تــوفير ال ــافالت لنســل

المتضــامنين مــن الم افظــات للــى مكــان المهراــان المركــزي ،كمــا واهــت التعليمــات لشــركات الطبــو
بعدم التعاون مو كوادر ال رك في طباع الصور و"البوسترات".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/2 ،

 .21حماس ترحب بقرار "اليونيسكو" باعتبار القدس مدينة محتلة
غ ـزة :ر بــت رك ـ

مــاد بس ـرار منظم ـ العلــوم والنساف ـ والتربي ـ (اليونيســكو) باعتبــار مدين ـ الســدد

م تل ـ  .واعتبــرت ال رك ـ علــى لســان النــاطع اإلعالمــي باســمها عبــد اللطيــف الســانوع الس ـرار د ض ـاً
ونسساً للرواي اإلسرائيلي المزيس التي تزعم بد سي دول الكيان في مدين السدد.

تدكيدا على عدم شرعي وبطالن اح ـتالل اإلسـرائيلي ألرضـنا
وقال السانوع في تصريل ص سي" :هذا
ً
السلسطيني ومدين السدد والمعالم اإلسالمي فيها".

فلسطين أون الين2017/5/2 ،

" .22القدس الفلسطينية" تكشف كواليس "حرب القاعات" في الدوحة لمنع إعالن وثيقة حماس
الدو ـ – لــاص :كشــست مصــادر فلســطيني مطلع ـ  ،يــوم النالنــاء ،عــن ك ـواليد مــا وصــسها عــزت
الرشــع السيــادي فــي رك ـ

وأوض ت المصادر في دي

عــن استضــاف لعــالن ونيسـ ـ

مــاد ب ــ" ر الساعــات" فــي الدو ـ أمــد منعــا إلعــالن ونيس ـ
لـ"السدد" ،األسبا

رك ـ

مــاد.

التي دفعـت لدارة فنـدع انتركونتننتـال عـن احمتنـاع

مــاد السياس ــي الاديــدة أمــد ف ــي العاصــم السطري ـ الدو ــ .

وذكــرت المصــادر أن لدارة السنــدع الرئيس ــي فــي الوحيــات المت ــدة األميركيــ طلبــت مــن لدارتهــا ف ــي
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اولـت

الدو للغـاء ال اـز اللـاص ب ركـ مـاد ومنـو استضـاف المـاتمر ،مشـيرةً للـى أن ال ركـ
كنيـ ار مــن لــالل اتصــاحت أارتهــا بــإدارة السنــدع فــي الدو ـ وكــذلء عبــر اهــات ألــرى لتغييــر موقــف

لدارة السندع لح أنها لم تستطيو ذلء.
وأشارت المصادر للـى أن ركـ

مـاد ب نـت عـن عـدة بـدائل وتواصـلت مـو فنـادع عـدة لح أنهـا لـم

تســتسبل لااب ـ مباش ـرة مــن أي مــن تلــء السنــادع التــي تواصــلت معهــا تــى قبــل بــذلء فنــدع "شــيراتون

الدو ـ " .وقالــت المصــادر أن ال رك ـ تعرضــت لضــغوط غيــر مباش ـرة مــن اهــات تعمــل لــارج قطــر
تشرف على بعض السنادع لمنو استضاف لعالن ونيستها السياسي .

ونست المصادر أن يكون للاهات السطري الرسمي أي عالق بما ارى ،مشيرةً للى أن السيادة السطري
اطلعت على الونيس قبل أيام بعد احنتهـاء منهـا وتـم التشـاور ولهـا وح يواـد أي لالفـات مـو مـاد

بشدنها أو بشدن أي من السضايا.

القدس ،القدس2017/5/2 ،

 .23حماس تلتقي مفتي صيدا والجماعة اإلسالمية وتشدد على أمن "عين الحلوة" والجوار
صــيدا :التســى مستــي صــيدا وأقضــيتها الشــيخ ســليم سوســان فــي مكتبــد بــدار اإلفتــاء فــي المدين ـ ممنــل
رك ـ

مــاد فــي لبنــان علــي برك ـ يرافســد مســاول ال رك ـ فــي صــيدا ايمــن شــناع  .واــرى عــرض

لألوضــاع فــي األ ارضــي الم تلـ فــي ظــل تصــاعد احعتــداءات والممارســات الصــهيوني ب ــع الشــع

السلسطيني .وواـد الماتمعـون ت يـ اكبـار حنتساضـ األسـرى السلسـطينيين فـي سـاون اح ـتالل .كمـا

ارى التطرع للوضو في المليمات السلسطيني في لبنان وح سيما عين ال لوة.

وقــال بركـ لنــر اللســاء :توقسنــا عنــد لضـ ار األســرى األبطــال فــي ســاون اح ــتالل وأكــدنا دعمنــا لهـم.
وفيمــا يتعلــع بملــيم عــين ال لــوة أكــدنا ضــرورة دعــم العمــل السلســطيني المشــترء للم افظ ـ علــى امــن
الملــيم والا ـوار ولت ســين األوضــاع دالــل المليمــات وعــدم اقتصــار المعالا ـ عل ـى الاان ـ

األمنــي

مطالبا ال كوم اللبناني ب وار فلسطيني لبناني من اال معالا الوضو السلسطيني في لبنان من كل

اوانبد وماكداً ال رص على احستسرار والسلم األهلي اللبناني وتعزيز العالق األلوي .
وقــال سوســان" :مــن الطبيعــي أن نلتســي وان نتــداول ونتشــاور لمــا فيــد مصــل

األلــوة السلســطينيين أن

كان في الدالل أو في المليمات بما يلص استسرارهم وأمنهم وطمدنينتهم تى العودة .نتواد بالت ي

واإلكبار للى األلوة األسرى الذين ينتسضون بواد العدو اإلسرائيلي ون ن متضامنون مو األسرى في
هذا الموقف الوطني الكبير".
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وفــد مــاد التســى أيضــا نائ ـ

رئــيد المكت ـ

السياســي للاماع ـ اإلســالمي فــي لبنــان بســام مــود

ب ضــور عضــو اللان ـ السياســي م مــد زعتــري ،وتللــل اللســاء توايــد ت ي ـ لألســرى المض ـربين عــن

الطعام .كما كان تدكيد لـدعم الس دـوة المشـترك فـي ملـيم عـين ال لـوة وضـرورة تعزيزهـا مـن أاـل ضـبط
األمن واحستسرار في المليم.
المستقبل ،بيروت2017/5/3 ،

 .24أسرى "الشعبية" يستعدون لخطوات تصعيدية كبيرة داخل السجون
رام

 :أعلنت قيادة الابه الشعبي لت رير فلسطين فـي سـاون اح ـتالل ،يـوم النالنـاء ،أنهـا سـتعلن

عن لطواتها التصعيدي المسبل  ،بلصوص اإلض ار والتصعيد اإلسرائيلي دالل الساون.

وأوض ت فـي بيـان صـ سي اطلعـت "السـدد" عليـد ،أن قيـادة المنظمـ تاـري مشـاورات دالليـ مكنسـ
وعلى أعلى مستوى لفعالن عن لطوات تصعيدي أكبر في كاف الساون.

وطالب ــت الابهـ ـ وس ــائل اإلع ــالم والاه ــات الرس ــمي وغي ــر الرس ــمي بض ــرورة اس ــتساء األلب ــار م ــن

مصادرها الرسمي فهي الاه الو يدة الملول بنسل ألبار ونشاطات ومواقف منظم الابهـ الشـعبي
في الساون وألبار وتصري ات األمين العام السائد أ مد سعدات.

القدس ،القدس2017/5/2 ،

 .25نتنياهو يصف وثيقة حماس بـ"مسرحية تحريف"
بيــروت مــود :وصــف رئــيد الــوزراء اإلسـرائيلي بنيــامين نتنيــاهو ،ونيسـ

مــاد ب ـ"مســر ي ت ريــف"،

وأضاف أنها "تواصل استنمار مواردها ،ليد لفعداد لل ر فسط ،بل لتنشئ أطسال غـزة علـى تـدمير
لسرائيل ،وفي اليوم الذي تتوقف فيد ماد عن سر األنساع وتواـد مواردهـا وطاقاتهـا للبنيـ الت تيـ

ـر اوهريـاً ،وهــذا مــا لــم
المدنيـ وتتوقــف عــن تربيـ األايــال علــى قتــل اإلسـرائيليين ،ســيكون ذلــء تغييـ اً

ي صل".

األخبار ،بيروت2017/5/3 ،

 .26نتنياهو يهاجم قرار اليونسكو بشأن القدس ويصفه بـ"السخيف"

نشرت وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة ،2017/5/2 ،عن سعيد عموري ،أن رئيد الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو ،هاام مساء يوم النالناء ،قرار منظم األمم المت دة للتربي والعلوم والنساف

"يونسكو" ،باعتبار مدين السدد م تل وح سيادة لسرائيلي عليها ،ووصسد بـ "السليف".
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وقال نتنياهو لالل استسبالد السلء الدبلوماسي المعتمد لـدى لسـرائيل اليـوم ،كمـا اـاء فـي بيـان صـدر
يت على مـدار اليـومين األليـرين م ادنـات كنيـرة مـو زعمـاء دولكـم ووزراء لـارايتكم
عن مكتبد" :أار ل
وهذا ما قام بد أيضا دبلوماسيونا بلصوص التصويت السليف الذي يارى في األمم المت دة".
وأضــاف فــي أول تعليــع لسـرائيلي علــى السـرار" :النتياـ هــي انلســاض متواصــل فــي عــدد الــدول التــي
تدعم هذا السرار فـي اليونسـكو ،كـان عـددها قبـل عـام  32دولـ  ،وهـذا انلسـض للـى  26دولـ قبـل سـت

أشهر ،واآلن انلسض عددها للى  22دول " وفع البيان الذي اطلو عليد مراسل األناضول.

وتابو نتنياهو ديند" :سنواصل بذل هذ الاهود الممنها والمتعاقب كي نلسض عدد الدول الداعمـ

لهذا السرار للى صسر ألند ينبغي أح تكون هناء تصويتات من هذا السبيل في األمم المت دة".

والتــتم دينــد بــالسول" :عــدد الــدول التــي تمتنــو عــن التصــويت أو تــدعم لسـرائيل أكبــر اليــوم مــن عــدد

الدول التي تعارض لسرائيل ،وهذا هو تغيير ي د

ألول مرة" ،دون مزيد من التوضيل.

واــاء فــي القـــدس ،القـــدس ،2017/5/2 ،أن نتنيــاهو اســتبع ،مســاء يــوم النالنــاء ،مشــروع ق ـرار فــي
منظم ـ اليونيســكو ــول نســي عالق ـ اليهــود بمدين ـ الســدد ،بــالسول لن لس ـرائيل ح تعتــرف بالمنظم ـ
الدولي  .ونسل موقو "يـديعوت أ رونـوت "عـن نتنيـاهو قولـد "السـدد مرتبطـ تاريليـا بـاليهود ،وح يواـد
شع

في العالم يعتبر السدد منطس مسدس منل الشع

اليهودي".

وأضاف "السدد كانت دائما مركز وم ط أنظار األمـ اليهوديـ  ..ن ـن نكسـر باليونيسـكو ونرفـو اريـ
سيستنا التي ترفضها تلء المنظم التي ح نعترف بها".

 .27أيوب قرا :القدس ستبقى عاصمة لـ"إسرائيل" كما كانت منذ ثالث آالف سنة قبل اليونيسكو
رام

 :قال أيو ق ار الوزير بال سيبـ فـي ال كومـ اإلسـرائيلي أن "السـدد سـتبسى عاصـم إلسـرائيل

كمـا كانـت منـذ  3000أحف سـن  ..السـدد سـتبسى عاصــم أبديـ كمـا كانـت قبـل اليونيسـكو وســتكون
كما كانت بعد اليونيسكو".

وأضاف "ألف منظم منل اليونيسكو لن تكون قادرة على م و صل الشع

اليهودي بالسدد".

القدس ،القدس2017/5/2 ،

 .28السفير اإلسرائيلي في اليونيسكو :العلم األبيض واألزرق يرفرف فوق "جبل الهيكل"
رام

 -كسال زبون :قال السسير اإلسرائيلي للى اليونيسكو ،كرمل شاما هكوهن" :بعد هذا التصويت

التعيد ،هذا العلم األبـيض واألزرع يرفـرف فـوع ابـل الهيكـل ،وفـي أن ـاء عاصـم لسـرائيل األبديـ ،

السدد ،يسول للاميو :ن ن هنا ،ون ن هنا لنبسى" ،وأضاف" :التصـويت ضـد دولـ فـي يـوم اسـتساللها
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هــو م اول ـ بغيض ـ لصــناع التــاريخ ،باســتلدام احتهامــات المزيس ـ والتــاريخ المزيــف لنــد ضــيض
اديد ،تى بمعايير اليونيسكو".

وتعهــد الســسير اإلس ـرائيلي فــي األمــم المت ــدة ،دانــي دانــون ،بــدن "لس ـرائيل لــن تســف صــامت أمــام هــذا
السرار الملزي".

الشرق األوسط ،لندن2017/5/3 ،

 .29الرئيس اإلسرائيلي يدعو دول العالم إلى نقل سفاراتها للقدس ردا على "اليونسكو"
رام

 :دعا الرئيد اإلسرائيلي روبين ريسلين اميو الدول للى نسل سساراتها للى السدد رداً علـى قـرار

لان تابع لمنظم األمم المت دة للتربي والعلوم والنساف "يونسكو" بتنبي قرار ضد لسرائيل.

دائمــا مركــز العــالم اليهــودي ..لســد ــان الوقــت
وقــال ريسلــين فــي تص ـري ات ص ـ افي "الســدد كانــت ً
لوضــو ـ دـد لهــذ ال ماق ـ  .لســد ــان الوقــت لالعت ـراف بالســدد عاصــم رســمي لدول ـ لس ـرائيل .كــدمر
واقو ،وليد فسط كدمر قانوني".

األيام ،رام هللا2017/5/3 ،

 .31أردان :الوثيقة الجديدة لحماس تضليل للعالم ومناورة للعالقات العامة
بيــروت مــود :قــال وزيــر األمــن الــداللي العــاد لردان عــن ونيس ـ

مــاد ،أن "األمــر ح يعــدو لطــوة

لتضليل العالم ومناورة للعالقات العام  ،وأن هدف ال رك هو تانيد الشرعي الدولي " ،داعياً الماتمـو
الدولي للى عدم النظر للى ما وصسد "لديع

ماد" على أند "تغيير اوهري في سياستها".

وأضــاف لردان" :تعمــل ال رك ـ ااهــدة ويومي ـاً لستــل اليهــود اإلس ـرائيليين ،مــن لــالل اســتغالل الســكان

الغزيين كدروع بشري " .وتابو" :في ال سيس  ،ماد مستمرة في لرهابها وت ريضها لستـل اإلسـرائيليين،
وتواصل رفضها احعتراف ب ع لسرائيل في الواود".

األخبار ،بيروت2017/5/3 ،

 .31المتحدث باسم نتنياهو للصحافة الغربية :حماس تحاول تضليل العالم من خالل وثيقتها
بيــروت مــود :المت ــد

باســم نتنيــاهو للص ـ اف الغربيـ  ،داييســد كيــز ،فســال فــي تص ـريل لن " مــاد

ت اول تضليل العالم من لالل ونيستها السياسي الناعم  ،لكنها لن تنال" .ورأى أن " ماد ال سيسيـ

هي التي تبني أنساع اإلرها  ،وتسذف بآحف الصواريخ باتاا لسرائيل".

التاريخ :األربعاء 2017/5/3

العدد4277 :

األخبار ،بيروت2017/5/3 ،
ص

23

 .32مفوضة مصلحة السجون سابقا :يجب اإلفراج عن مروان البرغوثي بإطار أي تسوية مستقبلية
رأت مسوض ـ مصــل

الســاون ســابسا اوريــت اداتــو ضــرورة األف ـراج عــن ســاناء أمنيــين فلســطينيين

وضــمنهم السيــادي الست ــاوي مــروان البرغــوني فــي لطــار تســوي سياســي مســتسبلي  .وأشــارت اداتــو فــي
دي

مو ص يس الاروزاليم بوست للى األهمي التي يوليها الشارع السلسطيني لهذ السضي .

صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي2017/5/3 ،

 .33الجيش اإلسرائيلي يقتل مستوطنا شرقي القدس بدعوى محاولة تنفيذه عملية طعن
الســدد  -ســعيد عمــوري :قتلــت قــوة فــي الاــيش اإلس ـرائيلي ،يــوم النالنــاء ،مســتوطنا لس ـرائيليا ،علــى
ــااز " زمــا" العســكري ،ش ـرقي الســدد ،بــدعوى م اول ـ تنسيــذ عملي ـ طعــن ،ســبما ذكــرت الناطس ـ

بلسان الشرط اإلسرائيلي لوبا السمري .وذكرت السمري ،أن الشا

البالغ من العمر  19عاما ،اول

طعــن أ ــد الانــود علــى ال ــااز ،قبــل أن تــتمكن قــوة متوااــدة بالمكــان لطــالع النــار عليــد و"ت ييــد ".
وتضــاربت األنبــاء فــي البدايـ

مستوطن "بسغات زئيف".

ــول هويـ الشــا

الستيــل ،قبــل أن يــتم التدكــد أنــد لسـرائيلي ،مــن ســكان
وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/5/2 ،

 .34استشهاد األسير المحرر مازن المغربي نتيجة اإلهمال الطبي
رام

 :استشهد األسير الم رر مازن م مد المغربي ( 45عاما) ،من مدين رام

النالناء ،نتيا اإلهمال الطبي الذي تعرض لد في ساون اح تالل اإلسرائيلي.

 ،فار يوم

وقال رئيد هيئ شاون األسرى والم ررين عيسى قراقو في تصريل ص سي ،لن المغربي أفرج عند

قبل عدة أشهر ،ي

قضى لمد سنوات في سان "النس " ،وكان أ د ض ايا اإلهمال الطبي فيد،

ولرج يعاني من وضو ص ي صع  ،وأصي

بعدة أمراض لطيرة ،لاص الكلى ،وهو من

النشطاء المشاركين في ليمات التضامن مو األسرى المضربين لليوم السادد عشر على التوالي،
وكان مضربا من أيام دعما لهم.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/5/2 ،

الجئ ْين فلسطينيين بسورية
" .35مجموعة العمل" :استشهاد َ
فلسطينيين أ دهما من سكان مليم
حائين
قالت ماموع العمل من أال فلسطينيي سوري  ،لن
ْ
ْ
اليرموء واآللر من مليم السبين  ،استشهدا اراء ال ر الدائرة بسوري .
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وأوض ت الماموع في تسرير ص سي ،النالناء ،أن الشهيدين هما :علي لالد والالاع م مد
منصور.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/5/2 ،

 .36اليوم السابع عشر إلضراب الحرية والكرامة
رام

" -األيام اإللكتروني " :يدلل لض ار

السابو عشر على التوالي ضمن "لض ار

األسرى المستول عن الطعام ،اليوم األربعاء ،يومهم

ال ري والكرام " منذ  17نيسان  ،2017وسط تواصل

المسيرات والمهراانات والسعاليات الم لي والدولي التضامني معهم ،والمنددة بسياسات وااراءات
سلطات لدارة ساون اح تالل ب سهم.
وااء قرار اإلض ار

بعد فشل وارات ونساشات األسرى مو "لدارة المعتسالت" اإلسرائيلي لت سين

أوضاعهم ،وا تاااا على الممارسات السمعي التي تمارد ب سهم،

المضربين عن الطعام
وتصاعد اإلض ار .

ي

وصل عدد األسرى

تى اآلن للى ن و  1800أسير ،والعدد مرشل للزيادة مو مرور األيام

و ذرت اللدان اإلعالمي المنبنس عن هيئ شاون األسرى والم ررين ونادي األسير ،من لطورة

األوضاع الص ي لألسرى المضربين ،بعد فسدانهم أكنر من عشرة كغم من أوزانهم ،مو هبوط في
ضغط الدم ،وكحم ادة في الرأد ،والمعدة ،والمساصل ،وضعف السدرة على ال رك " ،وذلء س
شهادات لألسرى المضربين في سان "عوفر".

األيام ،رام هللا2017/5/3 ،

" .37أسرى فلسطين" 400 :حالة اعتقال من بينهم خمس نساء خالل نيسان /أبريل المنصرم
غزة :قال مركز أسرى فلسطين للدراسات ،لند رصد لالل أبريل المنصرم  400ال اعتسال نسذتها

قوات اح تالل اإلسرائيلي ب ع أبناء الشع

السلسطيني أنناء اقت ام المناطع السلسطيني والمنازل.

وذكر المركز في تسرير ،يوم النالناء ،أن من بين المعتسلين السلسطينيين ( )60طسالً قاص اًر ،و ()5

نساء ونائ

في التشريعي.
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 .38األسرى المرضى بسجون االحتالل ُيعلنون عن "برنامج إسنادي" إلضراب الكرامة
 من يوسف فسيد ،ت رير للدون مظلوم :أعلن األسرى السلسطينيين المرضى في سانرام
الرمل اإلسرائيلي ،اليوم النالناء ،عن برنامج مساند إلض ار

الطعام.

األسرى من لالل لعادة وابات

وأفادت هيئ شاون األسرى والم ررين ،في بيان لها ،بدن األسرى المرضى في مستشسى الرمل

يوما.
ا
لسناديا
ناماا
ً
أعلنوا بر ً
إلضر األسرى المستول عن الطعام والمتواصل منذ ً 16
وقالت الهيئ ال سوقي الرسمي  ،لن لض ار المعتسلين المرضى لممارس الضغط على الاان
اإلسرائيلي لالستااب لمطال

األسرى العادل .

وابات األسبوع السادم ،واحمتناع عن شر الدواء

وبينت أن األسرى المرضى ،قرروا لرااع نال
د
من قبل بعض األسرى ،مشيرة للى أنهم هددوا بإعادة الدواء لكامل األسرى ودلول عدد منهم في

اإلض ار بشكل كامل منتصف أيار ال الي.

ولستت "اللان اإلعالمي " النظر للى أند "لم ترد ألبار ماكدة عن األوضاع الص ي لألسرى

المضربين بسب

منو زيارات األهالي والم امين".

قدس برس2017/5/2 ،

 .39المطران عطا هللا حنا :التضامن مع األسرى المضربين واجب إنساني وأخالقي
السدد الم تل  :استسبل المطران عطا

نا رئيد أساقس سبسطي للروم األرنوذكد ،صبال يوم

عددا من نشطاء سل الدفاع عن سوع اإلنسان ورفض التمييز
ضم ً
النالناءً ،
وفدا سوقيًّا بريطانيًّا ،د
العنصري.
ماكدا أند لن يتوقف
وت د المطران عن اإلض ار الذي يلوضد األبطال األسرى للف السضبان،
ً
لح بنيل هاحء المناضلين مطالبهم كامل  ،وهي مطال عادل لنساني بالدرا األولى.
وقال" :ن ن نسف للى اان

أسرانا ومعتسلينا المضربين عن الطعام ونتبنى مطالبهم العادل امل

وتسصيالً ،ن ن معهم وهم يلوضون لضرابهم لكي يوصلوا رسالتهم للى ينما يا

أن تصل هذ

اميعا ،فهم يت دنون باسمنا ،ومطالبهم هي مطالبنا ،وسعيهم
الرسال  ،ورسال األسرى هي رسالتنا
ً
من أال ال ري هو سعينا".
وأشار للى أن هذا اإلض ار

"هو صرل في واد الظالمين ونداء يطلسد هاحء المناضلون بضرورة

أن يلتست العالم للى فلسطين والى شعبها المعذ  ،والى هاحء األسرى السابعين للف السضبان،
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والذين ض وا من أال وطنهم وهم يعاقبون بسب

انتمائهم و رصهم على الدفاع عن قضي شعبهم

العادل ".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/2 ،

 .41نقيب الصيادين" :إسرائيل" تسمح بتوسعة مساحة الصيد لـتسعة أميال ببحر غزة
غزة  -مامن غ ار  :قال نسي

الصيادين السلسطينيين نزار عياش ،لن السلطات اإلسرائيلي أبلغتهم

بدء من مساء يوم األربعاء.
بتوسع مسا الصيد من  6أميال للى ً 9
ولست عياش في ديند لألناضول ،مساء يوم النالناء ،للى أن "المسا

المسمول للصيادين الدلول

فيها تسو بين وادي غزة تى ال دود الانوبي لسطاع غزة" .وأشار للى "لمكاني ترااو السلطات
اإلسرائيلي عن هذا السرار".

وأضاف عياش" :لسرائيل لم تسيد هذا السرار بسترة زمني م ددة ،ومدة سرياند ت دد وفسًا حنضباط
الصيادين بتعليمات السوات الب ري اإلسرائيلي ".
وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/5/2 ،

 .41فلسطينيو  1948يحيون ذكرى النكبة بـ "مسيرة العودة"
الناصرة  -أسعد تل مي :نظم عشرات اآلحف من فلسطينيي ،48أمد" ،مسيرة العودة" للى قري

الكابري في الشمال السريب من ال دود مو لبنان ،في لطار المسيرات السنوي التي تنظمها امعي
الدفاع عن سوع المهارين للى السرى السلسطيني المهارة.

وااءت هذ المسيرة التي تنظمها الاماهير السلسطيني في األراضي الم تل للعام العشرين على

التوالي ،ت ت شعار "يوم استساللهم ،يوم نكبتنا" في ذكرى ا تسال لسرائيل ب س
"استساللها" التاسو والستين .وشاركت في المسيرة ،للى اان

قادة األ از

التسويم العبري بـ

والساعليات السياسي

واحاتماعي العربي في الدالل ،عائالت بتركيبتها الكامل من شيو وأ ساد ،و مل الكنيرون من

كبار السن مساتيل بيوتهم التي لهاروا منها عام  ،1948فيما مل المشاركون حفتات بدسماء أكنر

من  500قري فلسطيني تم تدميرها وتهاير أهلها وتشريدهم.
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 .42اللجنة اإلعالمية لإلضراب :قيادات األسرى ترفض محاولة تجاوز البرغوثي
رام

– فادي أبو سعدى :لرات تسريبات لسرائيلي تسيد بسشل مصل

كسر اإلض ار

نيسان الماضي.

الساون اإلسرائيلي في

عن الطعام الذي يلوضد األسرى في ساون اح تالل منذ السابو عشر من أرييل/

وقال عبد الستال دول رئيد اللان اإلعالمي لفض ار

الساون اإلسرائيلي

في تصريل لـ "السدد العربي" ،لن مصل

اولت بالسعل تااوز قادة اإلض ار وعلى رأسهم مروان البرغوني ،ليد فسط عن

طريع عميد األسرى كريم يوند ،وانما عن طريع ناصر عويص وناصر أبو ميد واميعهم من
قيادات األسرى .وأكد أن األسرى النالن رفضوا الت د

المساوضات لن تاري مو مروان البرغوني.

للى مصل

الساون ماكدين أن

وقالت الدلان اإلعالمي  ،لن الم كم العليا لال تالل ستنظر اليوم األربعاء ،في احلتماد الذي

قدمتد كل من :هيئ شاون األسرى وماسس عدال ونادي األسير السلسطيني ،للمطالب بالسمال
د
للم امين بزيارة األسرى المضربين .وأضافت أن لدارة مصل ساون اح تالل تواصل منعها
لم امي الماسسات ال سوقي من زيارة األسرى المضربين في غالبي الساون.

القدس العربي ،لندن2017/5/3 ،

 .43مطاعم غزة تقدم "مي وملح" فقط تضامنا مع األسرى
غزة :تواصلت أمد السعاليات التضامني في قطاع غزة ،مو األسرى المضربين عن الطعام في

ساون اح تالل لليوم الـ  16على التوالي ،وعلست عشرات السنادع والمطاعم المعروف لدماتها

المسدم للزبائن ،ووفرت فسط مشرو

"الماء والملل" ،في لطوة أرادت من لاللها المشارك بطريس

"غير تسليدي " مو اإلض ار المستمر تى ت سيع المطال .

وأ ُم ليم احعتصام الرئيسي المزيد من الوفود الشعبي والرسمي  ،في ظل توارد األنباء من دالل

الساون عن احت لعياء شديدة في صسوف المضربين.

وأكد أ د السائمين على الليم التضامني لـ السدد العربي ،أن هناء عددا كبي ار من األسرى

المضربين بدأت عالمات اإلرهاع والمرض الشديد تظهر على أاسادهم ،متوقعا أن تزداد أوضاعهم
الص ي لطورة لالل األيام المسبل  .وأشار للى أن األنباء التي تتوارد ،تاكد أن المضربين الذين
أصيبوا بإعياء شديد ،مصممون على احستمرار في اإلض ار
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 .44اعتداءات االحتالل خطر متواصل يتهدد المحاصيل الزراعية في غزة
غزة  -فايز أبو عون " -األيام اإللكتروني " :يدمل مزارعو المناطع ال دودي في قطاع غزة أن
يتمكنوا من صاد م اصيلهم بعيداً عن اعتداءات اح تالل دون التعرض ألي منغصات من قوات

اح تالل.

وأكد مزارعون في أ ادي

منسصل مو "األيام" أن ما ل ع بدراضيهم الزراعي من أضرار اراء

اعتداءات اح تالل المتواصل  ،لم يننهم عن استصال ها من اديد ،رغم اللطر الم دع بهم دوماً.
وأعر

المزارع م مد البسيوني الذي يملء أرضاً شرع بلدة بيت

دونمات ،عن أملد أن يساهم النشطاء والماسسات في

انون تبلغ مسا تها ن و 10

صاد الم اصيل ،لاص أن المناطع

ال دودي تشهد بشكل شبد يومي اعتداءات من انود اح تالل.

بدور  ،أعر المزارع وليد عسل عن أملد في أن ح تانر المبيدات السام التي يرشها اح تالل في

المناطع ال دودي على الم اصيل الزراعي .

يشار للى أن اح تالل اإلسرائيلي يسوم برش األعشا
بمبيدات سام قد تضر بص

الزراعي السريب من ال دود مو قطاع غزة

اإلنسان من لالل المزروعات التي تصلها المبيدات السام .

األيام ،رام هللا2017/5/3 ،

 .45نقل  20أسي ار فلسطينيا مضربا للمستشفيات
نسلت سلطات الساون اإلسرائيلي أمد عشرين أسي ار فلسطينيا مضربا عن الطعام للى المستشسيات

بعد لصابتهم ب احت لرهاع واعياء .يدتي ذلء بعدما دلل لض ار

"ال ري والكرام " يومد الـ  16يوم

النالناء.وقال رئيد هيئ شاون األسرى ،عيسى قراقو ،لن األسرى العشرين سسطوا أرضا ونسلوا للى
المستشسيات اراء التع

واإلرهاع .و ذرت اللان اإلعالمي لفض ار

من لطورة األوضاع

الص ي لألسرى المضربين بعد فسدانهم أكنر من عشرة كيلوغرامات من أوزانهم ،وتسايل هبوط في
ضغط الدم ألغلبهم ،فضال عن كحم ادة في الرأد والمعدة والمساصل ،وضعف السدرة على ال رك .

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/5/2 ،

 .46القدس 115 ..إسرائيليا يقتحمون المسجد األقصى بـ "الفترة الصباحية"
عدة ماموعات استيطاني
السدد الم تل  -من فاطم أبو سبيتان ،ت رير للدون مظلوم :اقت مت د
متدربون ،صبال يوم النالناء ،با ات المساد األقصى المبارء بمدين السدد
وانود لسرائيليون د
الم تل  ،وسط ماي أمني من قبل عناصر اح تالل.
التاريخ :األربعاء 2017/5/3
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وأفادت مراسل "قدد برد" ،بدن  115لسرائي ًليا اقت موا المساد األقصى لالل السترة الصبا ي
لالقت امات ،ي قامت عناصر من الشرط اإلسرائيلي بتدمين ال ماي الكامل لهم لالل أدائهم

صلوات وطسود تلمودي .

قاموا

المتدربين بلباسهم العسكري ،ي
المست مين عناصر من الانود
د
وأضافت أن من بين هاحء ل
قب الصلرة (قر با الر م ) ،دون قيام الشرط باحعتراض على
بإلساء الت ي العسكري أمام د

ذلء.

قدس برس2017/5/2 ،

 .47الخليل ..االحتالل منع رفع األذان بالمسجد اإلبراهيمي  65مرة خالل الشهر الماضي
اللليل  -من يوسف فسيد ،ت رير للدون مظلوم :منعت سلطات اح تالل اإلسرائيلي ،رفو األذان
في المساد اإلبراهيمي بمدين اللليل  65مرة لالل شهر أبريل /نيسان الماضي.

وذكرت مديري أوقاف اللليل لـ "قدد برد" ،يوم النالناء ،أن سلطات اح تالل منعت رفو األذان
من على مآذن المساد اإلبراهيمي لالل نيسان الماضي 65 ،وقتاً ب ا لزعاج المستوطنين

المتواادين في السسم المغتص

من المساد.

وقالت "أوقاف اللليل" لن قوات اح تالل والمستوطنين أقدموا على رفو "أعالم الدول العبري " على

سطل المساد اإلبراهيمي ،في انتهاء صار للسانون الدولي وت د مستسز لمشاعر المسلمين.

ورأت أن "رفو األعالم" م اول لسرائيلي منهم لصبغ المساد اإلبراهيمي الشريف بصبغ تلمودي

ا تاللي  ،وذلء ضمن ملطط لت ويل هذا المساد للى كنيد يهودي.

وناشدت األوقاف ،الماسسات الدولي وال سوقي العمل على لام اح تالل لتماديد بالمساد بمكان

المساد اإلبراهيمي الديني والتاريلي واألنري .

قدس برس2017/5/2 ،

 .48خبراء :حركات تكتيكية لحاجة حماس لعالقات مع مصر وغيرها
م مد لسماعيل – أ مد عرف  :قطعت رك

ماد شوطا مهما ول ارتباطها بالاماع  ،بعدما

تضمنت الونيس السياسي لل رك  ،فء احرتباط بالتنظيم ،في الوقت الذي لم ترد أي من قيادات

الكبرى لفلوان على هذ اللطوة ،تى اآلن.
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من اانبد علع م مد العسيد ،عضو مالد شورى اإللوان بتركيا ،على اللطوة قائال" :لن نلون
فيكم ،ولن يعطلنا أ د" في لشارة للى عدم تدنير فء احرتباط بين ماد واإللوان على العالق بين

الطرفين.

فيما تداول عدد من كوادر اإللوان مدون لبا

على موقو الازيرة السطري ،يبرر فيها لطوة

ماد باحنسصال عن اإللوان بسولد :ت تكم ال رك في ق ارراتها المصيري وااتهاداتها السياسي للى

مراعيات قيادي عليا تسوم على العمل الشوري والعمل الماسسي ،وميناع ال رك قابل للتطور والنمو
والتوسو بما يكسل ال ساظ على النوابت وذلء ألن الواقو الذي تعيشد ال رك اليوم قد طرأت عليد
ط
بدلساظ عام  ،واإلعالن عن الونيس
مستادات لم ينص عليها الميناع الذي صيغ في عسد النمانينيات
السياسي ل رك

ناهيء عن السا

ماد قد ااء متدل اًر قياساً باأل دا

اإلقليمي والدولي .

العارم التي أصابت السا

السلسطيني

من اانبد قال الدكتور كمال بي  ،اللبير في شئون ال ركات اإلسالمي  ،لن ماد ك رك ت رر
وطني رأت أن ارتباطها باإللوان سيمنل عبئا عليها ،لاص في عالقتها بمصر وبالسعودي وكال

الدولتين تصنسان اماع اإللوان باعتبارها لرهابي  ،كما أن الوضو العالمي الذي تصعد فيد قوي
يميني ونظم شعبوي تعبر عن تيارات مناوئ لفسالم ولاماعات اإلسالم السياسي  ،وعدم التمييز
بينها وبين اماعات اإلرها

ياعل

المتصاعد في العالم والذي يضر بسوة دالل أوروبا ودالل أمريكا ،

ماد تسء ارتباطها باماع اإللوان المسلمين في مصر

بتصنيسها في المستسبل كاماع لرهابي في أمريكا علي عالق

تي ح تانر أي ا تماحت

ماد بدوروبا وأمريكا.

وفى السياع ذاتد قال الدكتور امال المنشاوي ،اللبير في ال ركات اإلسالمي  ،لن هذ اللطوة

تدلرت كني ار ألن الطرفين بسدر ما انتسعوا من بعضهم البعض ،بسدر ما تضرروا لاص في السترة

األليرة.

وأوضل المنشاوي ،أن هذا تصرف تكتيكي لكند بال شء يضعف من معنويات اإللوان واطارهم
التنظيمي ،متابعا :لسد سبع ماد في فترات سابس انسصال الدكتور سن الترابي في السودان
وعدنان سعد الدينرفي سوريا ،وراشد الغنوشي في توند ،فكل تنظيم يري اند أدرى بظروف بلد وأن

سيطرة للوان مصر على التنظيم الدولي بعد أدائهم الملي
لهم أي أولوي في تولي السيادة.

من اانبد قال هشام الناار ،البا

لآلمال في األزم المصري ح يعطي

اإلسالمي ،لن هذ لطوة تكتيكي وهناء توافع على ضرورة

لطوات بهذا الشكل بهدف عدم ت مل تداعيات أزم اماع احلوان وتنظيمها الدولي وهذا ي د
اليا في فروع الاماع في توند واألردن وغيرها.
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وأضاف البا

اإلسالمي ،أن الاماع مشغول بدزمتها الداللي وسيطل

منها تسهم هذ المواقف

ألنها غير قادرة على ماي أعضائها ومن تسيطر عليهم دالل التنظيم الم لى لتكون قادرة على
ماي فروعد في اللارج.

اليوم السابع ،القاهرة2017/5/1 ،

 .49مرصد اإلفتاء المصرية :انفصال حماس خسارة جديدة لإلخوان
ماد التللي عن اماع

شيماء عبد الهادي :قال مرصد دار اإلفتاء المصري  :لن قرار رك
اإللوان المسلمين واحنسصال عنها ،يمنِدل لسارة اديدة تضاف للى لسائر اإللوان في السنوات
لساء الاماع وأان تها بتوند

السليل الماضي  ،وذلء بعد لطوات ممانل سبست ماد من اان

والسودان واألردن وسوريا ،لضاف ً للى العديد من الماسسات اإلسالمي بدول أوروبي والوحيات

المت دة األمريكي .

األهرام ،القاهرة2017/5/2 ،

 .51ثناء إخواني مصري على وثيقة "حماس" :الوثيقة لم تغير ثوابت الحركة
رك

الساهرة ـ "السدد العربي" :رغم عزوف "اإللوان المسلمين" عن التعليع الرسمي على ونيس

" ماد" الاديدة ،التي أكدت احنسصال عن الاماع في مصر ،لكن عددا من رموز األليرة أننوا
على الونيس  ،معتبرين أنها منضبط وواض

ولم تمد نوابت ال رك .

وقال السيادي اإللواني والمار والم لل السياسي المصري ،م مد الاوادي ،لند لم ير في التاريخ

السياسي ونيس تتمتو بمنل هذا السدر من الوضول واحنضباط منلما ظهرت بد ونيس

ماد ،مشي ار

للى أن ال رك أكدت أنها ح تسبل بالسمسرة ،أي التساوض على مصالل السلسطينيين ،واضطر كل ما
كانوا يرواون لذلء للى الصمت .وتابو الاوادي ،الذي يعرف برئيد كوم اإللوان في المنسى ،أند
ليست في سياس

ماد اللاراي أي نغرة لح وا دة فسط وهي "أنها تظن قدرتها على عصر السهوة،

والسهوة ح تعصر".

وقالت السيادي البارزة في اماع اإللوان المسلمين والنائب السابس في مالد الشع

الارف ،لن "ونيس

المصري ،عزة

ماد لم تدت باديد على نوابتها ح نسصا وح زيادة ،لكنها تسرير سياسي مهم ادا

في توقيتد وصياغتد".
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 .51مجلس النواب المصري يدين دخول متطرفين يهود إلى ساحات المسجد األقصى
الساهرة – "اللليج" :دانت لان الشاون الديني بمالد النوا

المصري دلول متطرفين يهود سا ات

المساد األقصى في ماي الشرط "اإلسرائيلي ".

ورفضت اللان في بيان لها الممارسات احستس اززي التي قام بها عدد كبير من المتطرفين اليهود
يشكل اريم واساءة وانتهاكا ل رم

بانتهاء ل رم المساد األقصى .وأكدت اللان أن ما د
المسدسات الديني المارم بموا السانون الدولي واإلنساني والموانيع الدولي وق اررات األمم المت دة
ذات الصل  ،األمر الذي أدى للى تدايج مشاعر المسلمين في أن اء العالم كاف  .ودعت اللان

الماتمو الدولي للى احضطالع بمساولياتد ودور ن و للزام دول اح تالل السائم با ترام قواعد
السانون الدولي ،وا ترام مسدسات ومشاعر المسلمين ،ووقف سياس التمييز العنصري ضد األشساء

في دول فلسطين.

الخليج ،الشارقة2017/5/3 ،

 .52عبد هللا الثاني :األردن يرفض محاوالت المساس بهوية القدس وعروبتها
السبيل -بت ار :استسبل الملء عبد

الناني ،اليوم النالناء ،رئيد أساقس كانتربري ااستن ويلبي ،في

ااتماع ارى لاللد استعراض اهود المملك في ماي ورعاي المسدسات اإلسالمي والمسي ي في

السدد ،لضاف للى التطورات اإلقليمي .

وتم ،لالل اللساء ،التطرع للى اإلاراءات اإلسرائيلي األ ادي في مدين السدد والتي تهدد األماكن
المسدس اإلسالمي والمسي ي فيها،

ي

شدد الملء على رفض األردن الكامل ألي م اوحت

تستهدف المساد بهوي المدين المسدس وعروبتها.

السبيل ،عمان2017/5/2 ،

 .53نواب األردن يتضامنون مع األسرى الفلسطينيين وينتقدون صمت حكومتهم
عمان :عبر أعضاء مالد النوا

األردني عن تضامنهم مو احسرى في الساون احسرائيلي  ،من

لالل ملصع وضعو على صدورهم مل امل ‘ال ري ألسرانا ‘.
وانتسد النائ

ي يى السعود لالل الس مالد النوا

ول

عدم بيان موقف ال كوم ت ت السب

احسرى ،قائال :يواد  20اسير ي ملون الرقم الوطني األردني.
كما انتسد النائ

السب .

ا مد الرق
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وتبنى مالد النوا

بيانا ألسا النائ

لليل عطي واد لاللد النداء للبرلمانات العربي والدولي

والماسسات الدولي والسكرتير لألمم المت دة ول احسرى السلسطينيين.

واكد البيان ان البرلمان األردني يدين بشدة ممارسات اح تالل ب ع احسرى ،مطالبا باتلاذ

احاراءات المستعال لوضو

د لمعاناة احسرى والضغط على اسرائيل إلابارها على احلتزام

بالسوانين واحنظم ذات الصل المعمول بها في معامل احسرى.
كما طال

مالد النوا

بإرسال لاان تسصي سائع للى احراضي الم تل من اال احاراءات

احسرائيلي والعمل على لطالع سرال احسرى.

رأي اليوم ،لندن2017/5/2 ،

 .54ثالثة أسرى أردنيين يشاركون نظراءهم الفلسطينيين بإضرابهم في سجون االحتالل
األسرى السلسطينيين في ساون اح تالل الصهيوني ،اليوم يومد

عمان -غادة الشيخ :يدلل لض ار
د
السابو عشر ،بمشارك نالن أسرى أردنيين هم :رياض صالل وعبد

أبو اابر ورأفت العسعود.

وفي هذا الصدد ،أصدرت اللان الوطني لشاون األسرى والمسسودين األردنيين بيانا أعربت فيها عن

فلرها بالم ل م البطولي التي يسطرها أسرانا األبطال في لضرابهم عن الطعام ،متناسين ألم األسر
وفراع األ ب والبعد عن األهل واألبناء.

ودعت اللان للى ضرورة تولي المنظمات اإلنساني الدولي وامعيات

بتدييد مطال

سوع اإلنسان مساوليتها

األسرى و سهم بتوفير الظروف المعيشي التي ت سظ كرامتهم وانسانيتهم ،وضرورة

وقوف المللصين من أبناء أمتنا العربي واإلسالمي مو أسرانا ومطالبهم العادل  ،و شد الطاقات

والاهود إلسنادهم في كل السا ات والم افل الدولي .

الغد ،عمان2017/5/3 ،

 .55األردن :قرار اليونيسكو حول القدس "مهم ونثمنه"
عمان :وصف وزير اللاراي وشاون المغتربين أيمن الصسدي قرار منظم اليونيسكو الذي ياكد
بطالن لاراءات لسرائيل في السدد بـ"المهم" ،منمنا موقف الدول التي صوتت لصالل السرار.

وقال الصسدي في تغريدة نشرها عبر سابد على موقو تويتر ":الماتمو الدولي يعيد تدكيد بطالن

لاراءات لسرائيل في السدد ويرفض اح تالل في قرار مهم تبنتد اليونيسكو بدكنري  22صوت مسابل

 .10ننمن هذا الموقف".
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 .56سليم الحص يضرب عن الطعام تضامنا مع األسرى الفلسطينيين
بيروت ـ سعد الياد :بدأ رئيد ال كوم اللبناني األسبع سليم ال ص لضراباً عن الطعام تضامناً مو
األسرى السلسطينيين في الساون اإلسرائيلي  ،الذين يواصلون لضرابهم لألسبوع النال

للمطالب بت سين ظروفهم.

على التوالي

أن ال ص سيتوقف عن تناول الطعام ويكتسي بشر الماء فسط.
وأشارت معلومات ص افي للى د
أن ال ص يريد التضامن مو األسرى
وأكد مستشار ال ص رفعت البدوي ص اللبر ،موض اً د

السلسطينيين فعالً وليد قوحً فسط .وقال "الرئيد ال ص يلوم الراساء العر

لعدم تضامنهم مو

السلسطينيين ول سوقهم ،وص تد ايدة واضرابد عن الطعام هو وقس تضامني ".

القدس العربي ،لندن2017/5/3 ،

 .57نصر هللا :مقاومة جبارة يقودها األسرى الفلسطينيون
في كلم لد بمناسب يوم الاريل

بيروت ـ “راي اليوم” :قال األمين العام ل ز

سن نصر

أن أمن ال دود واحستسرار هما بسب
المساوم د
المعارض .

معادل الايش والشع

والمساوم بمعزل عن اآلراء

عبر فيد عن تدييد وتضامند مو “المساوم الابارة التي يسودها األسرى السلسطينيون ألال
وفي وقت د
مطال لنساني م س ” ،سدل "أين األنظم والشعو العربي والاامع العربي ومنظم التعاون
اإلسالمي واإلعالم واألقالم العربي من لض ار

السلسطينيين” .وتابو قائالً“ :لو كان لض ار

األسرى

السلسطينيين ارى في بلد غير ليف أو بلد تابو للوحيات المت دة لسامت الدنيا ولم تسعد”.

رأي اليوم ،لندن2017/5/2 ،

 .58نعيم قاسم :مقاومة بال فلسطين "كاملة" ال تنفع
قال نائ

األمين العام ل ز

 ،الشيخ نعيم قاسم ،لن ال ز ياكد "اليوم ودائماً" أند مو المساوم

في فلسطين ومن أالها ،مضيساً في استسبال وفد من "ال مل العالمي للعودة للى فلسطين" ،في

بيروت أول من أمد ،أند "لذا لم تكن المساوم من أال ت رير فلسطين من الب ر للى النهر،

(فإنها) ح يمكن أن تنسو" .وتابو كالمد" :لسنا مو المساوم التي تمهد للتسوي  ...والتي تسسم فلسطين
للى دولتين ،ولسنا مو المساوم التي تبادل الدم باألرض ...ن ن مو المساوم التي ح تسبل لح

األرض م ررة بالكامل بال قيد وح شرط".
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 .59الرويضي :اغتصاب أراضي القدس مرتبط بتقييد الوجود الفلسطيني وتعزيز التواجد اليهودي
وكال ـ بت ـ ار :قــال ممنــل منظم ـ التعــاون اإلســالمي لــدى دول ـ فلســطين ،الســسير أ مــد الرويضــي ،لن
اغتصا

"لسرائيل" ألراض عربي في مدين السدد ،بزعم لقام ما يسـمى (بال ـدائع الوطنيـ ) عليهـا،

مـرتبط بمسـدل تسييـد الواـود السلســطيني فـي السـدد ،وتعزيـز التوااـد اليهــودي دالـل المدينـ التـي تريــد

"لسرائيل" تسليص الواود السلسطيني فيها بما ح يزيد على .%15

وأضــاف الرويضــي فــي دينــد لبرنــامج "عــين علــى الســدد" الــذي بنــد التلسزيــون األردنــي مســاء أمــد

األول احننين ،أن "لسرائيل" منعـت البنـاء دالـل المدينـ  ،ولصصـت  %12مـن مسـا

شـرقي السـدد

للبنــاء ،مسابــل  %42لالســتيطان ،وبسي ـ األ ارضــي أعلنتهــا لمــا ( ــدائع وطني ـ ) أو أراض أنري ـ يمنــو

البناء فيها.

الدستور ،عمان2017/5/3 ،

 .61طالب تونسيون يضربون عن الطعام تضامنا مع األسرى
أعلــن عــدد مــن الطــال

التونســيين مــن مدين ـ قــابد فــي تــوند لض ـرابهم عــن الطعــام ،تضــامناً مــو

األســرى السلســطينيين المضـربين عــن الطعــام فــي الســاون اإلسـرائيلي  .وقــال طــال

"صــوت األســرى" النالنــاء لن الشــع

مضـربون إلذاعـ

التونســي لــن ينســى أســرى فلســطين األبطــال الــذين يلوضــون

معرك الاوع ألال كرامتهم ،ماكدين على وقوفهم الدائم مو الشع

السلسطيني ونضاحتد.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/5/2 ،

 .61الوفد الكويتي يختتم زيارته لفلسطين بالتعاقد مع  103معلمين
رام

 :التتم وفـد و ازرة التربيـ والتعلـيم الكويتيـ زيارتـد للـى أ ارضـي السـلط السلسـطيني  ،يـوم النالنـاء

 ،2017/5/2بع ــد لتم ــام كافـ ـ لاـ ـراءات ابتع ــا
الكويت ،ي

المعلم ــين السلس ــطينيين المتس ــدمين للت ــدريد ف ــي دولـ ـ

بلغ عدد الذين تم التعاقد معهم .103

ر– رياضـيات ،و 20أننـى– فيزيــاء ،و19
وتـم توزيـو المعلمـين كالتـالي 25 :أننــى– رياضـيات ،و 22ذكـ ا

ذك ار– فيزياء ،و 10ذكور– كيمياء ،و 6ذكور– أ ياء ،وذكر– ايولوايا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/2 ،
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 .62اليونيسكو تصوت بأغلبية :القدس القديمة مدينة محتلة وال سيادة إسرائيلية عليها
(وكاحت) :صـوتت منظمـ العلـوم والنسافـ والتربيـ "اليونيسـكو" التابعـ لألمـم المت ـدة ،أمـد ،بدغلبيـ
أكنر من النلنين لمصل

قرار يعتبر السـدد مدينـ لاضـع لال ـتالل "اإلسـرائيلي" ،وأكـدت أن ال ـرم

اإلبراهيمي في مدين اللليل وقبر ار يل في مدين بيت ل م للمسلمين وح ي ع للكيان ضمهما ،وااء

السرار رغم أن "لسرائيل" عملت بكل ما أوتيت من قوة على لاهاضد.

وصوت أعضاء المالد التنسيذي ل"اليونيسكو" فـي السـ لاصـ ومغلسـ بمسـر المنظمـ فـي بـاريد،

لمصــل

تدكي ــد السـ ـ اررات الس ــابس للمنظم ـ باعتب ــار "لسـ ـرائيل" م تلـ ـ للســدد ،ورف ــض س ــيادة األليــرة

عليهــا .واــرى تمريــر الس ـرار بدغلبي ـ  22صــوتاً ،ومعارض ـ عش ـرة أص ـوات ،وامتنــاع أو تغي ـ

المتبسي .

وياكد السرار الاوان

الــدول

التاريلي والترانيـ وال ضـاري التـي تـربط السـدد الم تلـ بمسـلميها ومسـي ييها،

وياكــد ضــرورة لرســال منــدو لليونســكو للتوااــد بشــكل دائــم فــي المدينـ لمراقبـ الممارســات التهويديـ

"اإلسرائيلي ".

وقــدمت فلســطين الس ـرار بالتنســيع مــو األردن ،وبــدعم مــن الــدول العربي ـ  ،وفــع بيــان لــوزير اللاراي ـ

السلسطيني رياض المالكي.

وقد صل هذا السـرار علـى أغلبيـ  22صـوتاً مسابـل رفـض عشـرة .أمـا السـرار النـاني ف صـل علـى 38

صــوتاً مسابــل صــوت وا ــد معــارض ،وهــو يتعلــع بالماسســات التربويـ والنسافيـ فــي األ ارضــي العربيـ
الم تل بما فيها الاوحن.

ويصادع السرار الصـادر علـى  18قـ ار اًر تـم لقرارهـا مسـبساً فـي "اليونيسـكو" ،ضـد "لسـرائيل" ،ومنهـا عـدم

أ سي ـ "لس ـرائيل" فــي األمــاكن المسدس ـ فــي الســدد ،وأن هــذ األمــاكن تابع ـ للمســلمين فســط ،والمســاد
األقصى مكان لاص بالمسلمين ،وليد لليهود أي ع فيد.

ووفساً لهذ الس اررات ،سيترت

في هذ األماكن.

على ذلء عدم فعالي وقانوني أي ق اررات أو لاراءات تسوم بها "لسرائيل"

ادير بالذكر أن السرار يستنكر أعمال هيئ اآلنار "اإلسرائيلي " فـي السـدد ،وسـيطال

دوليين بالمدين لمنو هذ األعمال وال سريات التي تسوم بها سلط اآلنار "اإلسرائيلي ".

بوضـو مـراقبين

ويعيد السرار التدكيد على الهوي العربي واإلسالمي األصيل للسدد والمسدسـات ،وياكـد "بطـالن اميـو

انتهاكات وااراءات اح تالل منذ عام  1967قانونياً ويعتبرها حغي ويا

لبطالها والغااها فو اًر" ،كما

ياكد السرار الاديد على اميو قـ اررات "اليونيسـكو" السـابس  ،التـي نصـت فـي بنودهـا علـى أن "المسـاد
األقصى كامل ال ـرم السدسـي الشـريف ،وأنـد مكـان عبـادة لـاص للمسـلمين ،وأن طريـع بـا
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وس ــا

البـ ـراع وق ــف لس ــالمي ل ــالص وا ــزء ح يتاـ ـ أز م ــن المس ــاد األقص ــى المب ــارء ،وأن الوض ــو

التاريلي السائم في السدد هو الوضو السائم قبل ا تالل السدد عام ."1967

ويشدد السرار ماـدداً علـى "المطلـ

العااـل إليسـاد بعنـ اليونيسـكو للرصـد التسـاعلي للـى مدينـ السـدد

السديم ـ وأس ـوارها" ،كمــا يــدعو الس ـرار المــديرة العام ـ ماــدداً للــى تعيــين ممنــل دائــم لليونســكو لتسصــي
ال سائع الميداني في السدد ورفو تسارير دوري للى ال"يونسكو".

الخليج ،الشارقة2017/5/3 ،

" .63الخارجية األمريكية" تعقيبا على الوثيقة السياسية للحركة :لم ُنغير موقفنا من حماس
رام

اللارايـ
 :نسلت وكال األناضول لألنباء ،عن مصدر فـي
د

يتغيــر" مــن رك ـ مــاد بعــد لصــدار ونيستهــا السياسـ دـي  ،موكـ ًـدا
د
اللاص لفرها الدولي".

لن موقـف بـالد "لـم
يكيـ قولـد د
األمر د
دأنهــا مــا ت ـزال "مدرا ـ فــي التصــنيف

يتغير ،ماد ما
أن الموقف األمر
وبين المصدر الذي رفض الكشف عن هويتد ،د
يكي من ماد "لم د
د
د
زالت مدرا كمنظم لرهابي ".
القدس ،القدس2017/5/3 ،

 .64مجلس "اللوردات" البريطاني يدعو الحكومة لالعتراف بدولة فلسطين
لنــدن  -علــي الصــالل :فــي لطــوة مساائـ  ،تــدتي بعــد أيــام مــن قـرار ال كومـ البريطانيـ رفــض طلـ
فلسطيني لالعتذار عن "وعد بلسور" وعدم ل ياء ذكـ ار المئويـ  ،أوصـى مالـد "اللـوردات" البريطـاني،
كومـ تيريـ از مــاي الم افظـ بد ارسـ اــادة إلمكانيـ احعتـراف بالدولـ السلســطيني  ،بغيـ تدكيــد التـزام

هذ ال كوم ب ل الدولتين.

ااءت هذا الدعوة في تسرير للان العالقات اللاراي في مالد اللوردات ،التي يترأسها اللـورد هـاول

أوف هيلسورد ،ول المتغيرات في الشـرع األوسـط ،وتـدعو ال كومـ إلعـادة رسـم سياسـتها فـي الشـرع
األوسط في ضوء هذ المتغيرات.

ويســول التسريــر ،الــذي نشــر علــى الموقــو الرســمي للمالــد" ،لن الشــرع األوســط تغيــر وح بــد للسياسـ

البريطاني في المنطس أن تتااو مو تلء المتغيرات".

ومــن ضــمن المستر ــات التــي تســدمت بهــا لان ـ العالقــات اللاراي ـ مــا يلــص األوضــاع فــي الــدول

العربي ـ واي ـران ،والموضــوع السلســطيني .و ــول هــذا يســول التسريــر "لن مي ـزان الســوى فــي ت سيــع ــل
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الـدولتين للصـراع السلســطيني ـ اإلسـرائيلي ،يميــل لصـالل لسـرائيل .وعلــى ال كومـ اآلن أن تسكــر اــديا
باحعتراف بسلسطين كدول  ،كدفضل وسيل لتبين التزامها وتصميمها على ت سيع ل الدولتين".

القدس العربي ،لندن2017/5/3 ،

 .65ردود فعل في الصحف البريطانية واألمريكية حول وثيقة حماس السياسية

ذك ــرت صــــحيفة الســــبيل ،عمــــان ،2017/5/2 ،أن أكن ــر النس ــاط الت ــي أبرزته ــا الصـ ـ ف البريطانيـ ـ
واألميركيـ فــي قراءتهــا ل ـ ونيسـ المبــادئ والسياســات العامـ ل ركـ المساومـ اإلســالمي ( مــاد) التــي
ألعلنت أمد هي موافسـ ال ركـ علـى لقامـ دولـ فلسـطيني علـى ـدود عـام  ،1967وقالـت أغلبهـا لن
ماد لسست رايتها ول التدمير الكامل إلسرائيل ،لكنها لـم تعتـرف بهـا ،كمـا أنهـا نـدت بنسسـها عـن

اإللوان المسلمين.

وأوردت ه ــذ الصـ ـ ف -الت ــي أول ــت اهتمام ــا بالونيسـ ـ  -أن التغييـ ـرات الت ــي ملته ــا ته ــدف لت س ــين
العالق ــات م ــو مص ــر والس ــعودي واإلم ــارات وربم ــا م ــو ال ــدول الغربيـ ـ الت ــي تص ــنف م ــاد منظمـ ـ
"لرهابي " .كما أنها تدتي عشي زيارة رئيد السلط السلسطيني م مود عباد لواشنطن.

وقال ــت ص ـ ـ يس ت ــايمز لن مـ ــاد ألغ ــت اللغ ـ ـ المعادي ـ ـ للس ــامي الت ــي كان ــت سـ ــائدة بونيس ـ ـ 1988

التدسيسي لل رك (الميناع) والتي كانت تت د

عن ر ضد اليهود.

وأضــافت أن المســاولين اإلس ـرائيليين والسلســطينيين يشــكون فــي أن الونيس ـ الاديــدة ســينتج عنهــا أي

تغييــر كبيــر دالــل مــاد ،والتــي وصــستها الص ـ يس بدنهــا "منسســم بــين الانــال العســكري الم ــار
والمكت

السياسي المعتدل نسبيا".

وقالــت غارديــان لن الونيس ـ تهــدف ل ـ أر الصــدع دالــل الصــف السلســطيني عمومــا ،وتســهيل عملي ـ

السالم.

ونسبت لرئيد لان العالقات اللاراي بـ البرلمان البريطاني لد رويد قولد لند لذا لـم تعتـرف مـاد

ب ــع لس ـرائيل فــي الواــود فإنــد لــن يلغــي تصــنيسد لهــا بدنهــا منظم ـ "لرهابي ـ " وكــذلء لذا اســتمرت فــي
لطالع الصـواريخ علـى المـدنيين اإلسـرائيليين واسـتمرت ت ـار بالوكالـ ل ـ ليـران واسـتمرت فـي أعمـال

ألرى تهدد الوحيات المت دة واسرائيل.
ووصست غارديان موافس

ماد على قيام دول فلسطيني بدنها أكبر تنازل منها "ألنها تتضمن السبول

بواود دول ألرى لارج ال دود الواردة في الونيس  ،تى لذا لم تذكر لسرائيل ص ار ".

وأضافت أن للو الونيس الاديدة من لعالن ماد أنها اـزء مـن اماعـ اإللـوان المسـلمين سي سـن

العالقات مو مصر .وأوردت لندبندنت معظم ما ذكرتد تايمز وغارديان.
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أما وول ستريت اورنال األميركي فسد نشرت تسري ار بعنوان " ماد تتللى عن الدعوة لتدمير لسرائيل"
وأوردت معظ ــم نس ــاط الونيسـ ـ الت ــي اهتم ــت به ــا الصـ ـ ف األل ــرى ،موضـ ـ

أن ه ــذا التلل ــي العلن ــي

م اولـ لتغييـر صــورتها فـي الوقــت الـذي يسـوم فيــد الـرئيد األميركــي دونالـد ترمـ

بالب ـ

فـي ل يــاء

اهود السالم في الشرع األوسط.

وقالت :يبدو أن توقيت لعالن الونيس سببد منافستها ل ركـ فـتل ،ونسـبت للـى الم لـل المـالي السـابع

لشــاون اإلرهــا

بــو ازرة الل ازن ـ اونانــان شــانزر قولــد لن مــاد ت ــاول ال صــول علــى نصــي

تغيــر م س ــو بدقـ ـ "لكننــي أعتس ــد أن لدارة ترمـ ـ
الســوع ،واص ــدارها للونيسـ ـ د
ماد ،الونيس تتعلع بتلسيف اللطا وليد األفعال.

فــي

تغي ــر موقسه ــا م ــن
لــن د

كما نسبت للى المدير العام السابع باإلناب لـو ازرة الشـاون احسـتراتياي اإلسـرائيلي كـوبي مايكـل قولـد

لن رئــيد المكت ـ

السياســي ل مــاد لالــد مشــعل يريــد لل رك ـ أن تظهــر أكنــر اعتــداح علــى الســا

الدولي ـ وعينــد علــى الهــدف النهــائي بــدن ت ــل ركتــد م ــل "فــتل" كــدكبر فصــيل بـ ـ منظم ـ الت ريــر

السلسطيني .

وأضافت اليوم السابع ،2017/5/2 ،عن ريم عبد ال ميد ،أن ص يس "لندبندنت" البريطاني  ،قالت لن

قيادة ماد التي ت كم قطاع غـزة قـد تللـت عـن دعوتهـا لتـدمير لسـرائيل ونـدت بنسسـها عـن اإللـوان
في م اول إلعادة تصنيف ال رك كاماع أكنر اعتداح.

ونشــرت الص ـ يس أبــرز مــا ورد فــي الونيس ـ مــن أن مــاد توافــع علــى دول ـ فلســطيني علــى ــدود

 ،1967وقالــت لن اللطــوة التــي قامــت بهــا مــاد هــدفها علــى مــا يبــدو ت ســين العالقــات مــو الغــر
ودول اللليج ومصر التي تصنف اإللوان تنظيما لرهابي .
" .66واشنطن لدراسة الشرق األدنى" :خطاب حماس يعطي انطباعا خاطئا عن األنشطة العسكرية
علع معهد واشنطن لدراس الشرع األدنى على ونيس

ماد ،وقال لن اللها األكنـر مرونـ مـن قبـل

ماد لن تعنى شيئا دون أن يكون هناء تغيي ار موازيا في سلوكها.

وتابو المعهد" :على الرغم من أند يتم التر ي

بالونيس كدليل على اعتدال [ال رك ] ،دلح أنها ح زالت

تشمل أقساماً أقل ودي  ،بما فيها لعادة التكريد للمساوم المسل

لت رير فلسطين بالكامل" ،من نهـر

األردن شـرقاً للــى الب ــر األبــيض المتوســط فــي الغــر " .و تــى فــي الوقــت الــذي ت ــاول فيــد " مــاد"
تغيير نغمتها ،دلح أن نشاطها المسلل األلير يت د
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وذكر المعهد بتصري ات لالد مشعل ،مدير المكت

السياسي مـاد الشـهر الماضـي التـي قـال فيهـا

"كنـا ومــا زلنــا فــي ـر مستو ـ مــو لسـرائيل" ،وقــال لن علــى الماتمـو الــدولي أن ي كــم علــى مــاد

ليد بدي اعتدال في لها الاماع ولكن بتصرفاتها على األرض.

معهد واشنطن لدراسة الشرق األدنى2017/5/1 ،

 .67النظام في وادي بردى :النهب المستمر ...تعفيش وتحريق وتنحيس
م مد فارد :وقف مهندد الكهرباء ومدير ل دى الدوائر الرسمي أمام مسسم الهاتف في قري عين

يمر فوقهما .دذر المهندد
السيا الم اصرة شار اً للرائد في ال رد الامهوري أهمي سلء كهربائي د
مغب سرق السلء لذ ليكلدف الدول ماليين الليرات .ابتسم الضابط وأمر عسكريين أن لينزح السلء
من د
التذمر على واد المهندد،
الموقَدة حستلراج الن اد لبيعد .و ين ظهر د
ويرميا في نار "التن يد" ل
لاطبد الضابط بهدوء" :لماذا لم َنرء تساتلل عوضاً عنهم يوم كانوا يوااهون اإلرهابيينذ!".

دلان "التن يد" ح يزال يتصاعد شرع وادي بردى الواقو شمال غربي دمشع

ي

السريتان

وب ِّسيم  .وح يزال دوي تساير المباني باأللغام في
المغلستان :عين السيا َ
المسرغتان من س دكانهما و ل
المسرب من هناء قوات النلب من ال رد
يهز مسامو سكان الوادي .وتلظ ِهر الصور السليل
السريتين د
د

الامهوري تسوم بـ "التعسيش" وقطو األشاار وتاريف األراضي .وت دولت السريتان للى لركام بعد
المعرك األليرة ( 23كانون األول/ديسمبر  29 - 2016كانون الناني /يناير )2017بين الايش
النظامي والسوات "الرديس " لد و " ز

" من اه  ،وت الف لسصائل معارض أغل

عناصرها من

أي من راسائد بدمر مولد كهرباء ضلم
أبناء المنطس وعموم الريف الدمشسي .لم يعلم الضابط أو د
المطعم المولد عام  2009بـ  5ماليين ليرة سوري
ملسي في أ د مطاعم عين السيا  .اشترى صا

( 100ألف دوحر الدوحر ينها بـ  50ل .د) .ولكن ين عرف الانود ذوو الرت

الدنيا بدمر،

سر تاار لردة من قري مااورة وعرضوا عليد شراء المولد بـ  300ألف ليرة سوري 580
استدعوا داً

تاار اللردة "عار" شراء المسروقات من قري اارة،

وليتان
دوح اًر( ،الدوحر اليوم بـ  517ل.د).
د
قال لن المولددات ليست ضمن اهتماماتد .فما كان من العساكر لح أن

طدموا المولد وألراوا

ويسدر سعر الن اد ب والي
الن اد مند ليبيعو للتاار بـ  10كحف ليرة سوري ( 19.34دوحر)! د
 7500ل .د ( 14.50دوحر) للكيلوغرام.
معظم مراسلي اإلعالم الرسمي والرديف شهوداً صامتين على قوافل "التعسيش" و"التن يد"
وح يزال
ل
التي ح تزال تلرج من السريتين باتاا العاصم وضوا يها .و"التعسيش" لسظ مشتع من "الع ْسش" أي
األنا  ،وتعني قيام ايش النظام والسوات الرديس لد بتسريغ المنازل والعسارات اللاص والعام من
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م توياتها ،بما فيها األبوا

والنوافذ ولزانات الميا والوقود .نم يتم بيو المنهوبات بإشراف مافيا

السدن " ألن أغل
تسمى في العموم "أسواع ل
منظم تابع لشلصيات متنسذة دالل النظام في أسواع د
وهارتهم
دمرت قوات النظام و " ز
" مناطسهم د
"بضائعها" منهوبات عائدة لسكان مسلمين لسدن د
وه ِرْيرة المااورتين العام الماضي.
وقتلت منهم كما د في قريتي لفرة ْ
وتوافع أهالي الوادي على ألساظ ألرى لعمليات يسوم بها الايش منل "الت ريع" ،و "التس يم" .ويشير

"الت ريع" للى ل راع المطابخ وال مامات لسصل السيراميء والرلام عن الادران ب ي

تكون السطع

منها سليم يمكن بيعها على أنها اديدة .بينما يشير "التس يم" للى قطو األشاار و رقها لبيعها ف ماً
ي

يسوم الايش في عين السيا بسطو األشاار التي وصل نمن الطن الوا د منها للى أكنر من

 60ألف ليرة سوري ( 116دوح اًر) في ظل لش دل الغاز والديزل ألغراض الطبخ والتدفئ وارتساع
أسعارها.

ذكريات

وتبعدان عن دمشع ن و
وب ِّسيم المتااورتان مسصدان سيا يان لسكان العاصم وضوا يها ل
والسيا َ
 18كيلومت اًر للى الشمال الغربي ،وعن ال دود السوري  -اللبناني ن و  12كيلومت اًر .ونا ي عين
السيا مركز لعدد من السرى بلغ عدد سكانها  19584نسم ب س

اإل صاءات الرسمي لعام .2004

فيما بلغ عدد سكان َب ِّسيم في العام ذاتد  2812نسم وهي تتبو لدارياً لنا ي قدسيا.
وكانت عين السيا م طد أسبوعي ألغل شلصيات النظام بدءاً بالرئيد السوري بشار األسد
لاصاً لهما .وكني اًر ما كان
وشسيسد اللواء ماهر ي لصص لهما مطعم "أبو و يد درويش " انا اً
د
في الشريع اإلسالمي ،
ال ار ل د .م مد سعيد رمضان البوطي ( ،)2013 - 1929األستاذ والبا

يت دد في برناماد التلسزيوني األسبوعي "دراسات قركني " عن " َب َرك " عين السيا ونبعها ،ناسباً ذلء
للى سيس َر ِ
ويزود
فض أهلها تسديم المشروبات الك ولي في أي من منشآتها السيا ي السبعين .كما د
دمشع بن و  80في المئ من ااتها من ميا الشر  ،ي تش دكل
نبو عين السيا ِ ورِاف لد نبول بردى
َ
طاق نبو السيا  65في المئ من تغذي العاصم  .ويسو نبو بردى في سهل الزبداني 40 ،كيلومت اًر
شمال غربي دمشع ،وهو مصدر نهر بردى الذي ياري في الوادي ويدلل دمشع ويص

شرقها في

غوطتها بعد أن يسطو ن و  84كيلومت اًر.

وقالت لان الت سيع الدولي المستسل التابع لألمم المت دة في شدن سوري في  14كذار (مارد)
الماضي لن السوات الاوي السوري قصست عن ط
عمد مصادر الميا في عين السيا بضربتين اويتين
على األقل في كانون األول الماضي .واعتبرت اللان ذلء اريم
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 5.5مليون شلص في العاصم وم يطها .وأضافت أنها لم تعنر على أدل على تعمد اماعات
المعارض المسل

تلوي

أو تدمير لمدادات الميا كما زعمت ال كوم السوري في ذلء الوقت.

وتدنر وادي بردى سلباً بمواات الاساف التي ضربت البالد ما بين  2000-1998 ،1993-1988و

 .2010-2005وازدادت البطال والهارة للى دمشع ،وترافع ذلء مو عسف السلط الذي تالدى
ب مالت عسكري و صار لسرى ت ت ذرائو مكاف اإلرها والتهري عبر ال دود السوري اللبناني .
ط
أوقاف في رابو تشكيل وزاري
واشتهر من السيا رااحت الدول يوسف م از م ( ،)1998-1921وزير

بعد الو دة بين مصر وسوري ( .)1961-1958كذلء اشتهر اللواء أ مد الغضبان (،)2017-1944

قائد السرق  14قوات لاص  ،تى تساعد عام  .2003وباشر الغضبان بعد عام  2011تمنيل أهالي
وادي بردى في اوحت مساوضات مو الرئيد بشار األسد ومساولين أمنيين وعسكريين كلرين ،للى

أن اغتيل على ااز عسكري-أمني للنظام في  14كانون الناني الماضي.
"أنا وياك"

كان أبو م مد 29 ،سن  ،ينوي رع منزل أهلد بعين السيا  .لح أند وبعد أن نسل اااتهم األساسي

للى السري المااورة التي نز وا لليها ،صار يس دكر في كيسي للساء الغسال األوتوماتيكي التي كانت

" لم" والدتد مذ كان طسالً .تلء الغسال التي عمل لسن كامل في مطاعم عين السيا وهو ابن نالن

ألمد التي "طارت من السرل بالهدي ".
عشر عاماً ،تى أهداها د
لم تغادر ذهن أبي م مد كلمات " :دمل معي هالغسال ما فيني بشيال ل الي ...أنا وياء" وهي من

أغني تسلر بنه السوات الرديس لايش النظام للمناطع التي دررها من "اإلرهابيين".
"كان من الصع علي أن أل رقها مو اهد سن من عمري ،وهي سب سعادة أمي "،يسول أبو
د
دمرت منزلنا أنناء المعرك األليرة .وعلى رغم زني العميع ،لح أن ما
م مد" .لح أن نيران الايش د
ليلسف عني أنني لم َأر الغسال معسدش في سيارات الايش".
وفي دي مو "ال ياة" ،قال ناصر يوسف 46 ،سن  ،وهو مستشار مالي لمغتر من أبناء عين
السيا مسيم في بريطانيا ،لند رأى صو اًر على شبكات التواصل احاتماعي لنو "ألضر بلون الغار"
مالبد

اا " معروضاً للبيو على ل دى "بسطات التعسيش" بدمشع للى اان
عائد لوالدتد "ال د
و ااات ألرى ألهالي الوادي .واألزياء التسليدي لنساء وادي بردى "فريدة ح تللطئها العين" ،لذ

ص َبات" أراواني أو كستنائي  ،ويرتدين "سراكد"
يغطد ْي َن
د
راوسهن بـ "غطوات" طويل بيضاء ت تها " َع ْ
(أنوا طويل فضساض ملون ) مطدرزة من الململ والتريسيرا.
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وكت

اليوسف على صس تد على "فايسبوء"" :هل من فاعل ل ط
ير يدلني على السوع ،أريد أن ألتار

سيدة تليع بسستان أمي ،فهو معروض اآلن في مزاد بيو الضمائر والتعسيش .نو

أمي لد رائ

مميزة ،فسد أسبلت أطرافد فوع ت ار عين السيا  ،وتَ َع ُشسَت ذراتد بين ننايا الزركش  .هو نو
مر قلم التاريخ على أمنالها".
لشهيدين ومربي ط قلدما ُ

ٍّأم

الحياة ،لندن2017/5/3 ،

 .68المفهوم وغير المفهوم في وثيقة حماس السياسية
عزام التـميمي

أربع أعوام من التسكير والتدبير وعامان من الصياغ والت رير ،وساعات طويل من ال وار المعمع

على مدى ذلء الزمن قضاها قادة ماد ومن استعانوا بهم من لبراء السانون والسياس واللغ في

لنااز مشروع الونيس التي يعتبرها ال المراقبين بديال للميناع السديم الذي صدر بعيد ميالد ال رك
بسليل ،قبل ما يسر من نالنين عاما.

ايد ادا أن تلرج ال رك على العالم بونيس سياسي لتعرف الناد بها وبدهدافها وبرايتها للصراع،

وح بدد بتاتاً بدن تصدر الونيس اآلن رغم أنها ااءت متدلرة ما ح يسل عن عشرين عاما كانت
الضغوط لاللها تتوالى على قيادة ال رك من داللها ومن لاراها لكي تبادر بإصالل األلطاء
التاريلي والسياسي التي سل بها الميناع السديم و ولتد للى سالل في يد أعداء ال رك وأعداء

السضي السلسطيني .

الاديد األهم ،واإلنااز األبرز ،الذي ورد النص عليد في هذ الونيس هو توصيف رك

ماد

للصراع الدائر في فلسطين وت ديدها للعدو فيد ،وهو الموقف الذي يعتبر تص ي اً لللطد السادل
الذي وقو فيد من وضعوا الميناع السديم ،وذلء أنهم اعتبروا

المسلمين واليهود ،واستدلوا على العداوة التاريلي

المزعوم

ينها الصراع صراعا عسائديا بين
مو اليهود بتسسيرات للنصوص

وااتهادات في فهم التاريخ أقل ما يسال فيها أنها ااتهادات ضعيس لن لم تكن لاطئ  .من سن

الطالو أن منل هذ األفكار لم تعد مسبول لدى قطاع واسو من العر والمسلمين بما فيهم أبناء

ال رك وأنصارها.

أ سن واضعوا الونيس السياسي

ين أكدوا بما ح لبد فيد بدن الصراع في فلسطين ليد مو اليهود

كدتباع ديان وانما هو مو الم تلين الصهاين الذين غزوا فلسطين وشردوا أهلها منها .وم مود للونيس

أنها أكدت على موقف ماد المناهض للظالم أياً كان بغض النظر عن ديند أو عرقد والمناصر
للمظلوم أيا كان بغض النظر عن ديند أو عرقد.
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لكن ،ليد مسهوما أن تسكت الونيس عن اإلشارة للى الميناع السديم ،ح من قري  ،وح من بعيد ،مما
اعل األمر يلتبد على كنير من الناد ،فهل الونيس بديل عن الميناعذ هل يعتبر صدورها بمناب

للغاء أو نسخ لدذ وما هو كمد اآلنذ واذا كانت الونيس الاديدة هي المراعي في فكر واستراتياي
ماد ،فما هو موقو الميناع من ذلءذ

اول األ لالد مشعل وبعض للواند توضيل األمر وازال اللبد ،ولكني ح أراهم كانوا مسنعين .ح

يكسي بتاتاً أن نسول لن الميناع ونيس تاريلي كانت في يند تعبر عن قناعات ال رك بينما الونيس

السياسي تعبر عن السناعات التي وصلت لليها في يومنا هذا .فدلطاء الميناع السديم اسيم  ،بما
ينتهاد من ت ليل تآمري للتاريخ ولأل دا

العظام ،وبما يعتمد عليد من ونيس مزورة هي

"بروتوكوحت كماء صهيون "التي وضعها أساساً عنصريون متعصبون في الغر أرادوا بها تبرير
انتهاكاتهم ل سوع اليهود اإلنساني وشرعن ما ارتكبو ب سهم من تنكيل ،وبما يستلدمد من لغ ح

تصلل للطا

اآللر على اإلطالع ،بل تنسر وتدفو بد بعيداً باتاا المعسكر اآللر.

لو كنت مساوحً في رك

ماد لما رضيت بدقل من لعالن صريل ح لبد فيد بدن ونيس األول من

مايو (أيار)  2017تَ لا ً ما قبلها .ليد مسهوماً على اإلطالع أن يلشى قادة ماد على بعض
للوانهم من أن تلدش أو تاذى مشاعرهم ،فيمتنعون عن التصريل بدن الونيس في سيس األمر لنما
ااءت لتص يل اللطد واألوب عند للى الصوا .
مسهوم وم مود أن تاكد رك

ماد من لالل ونيستها الاديدة على موقسها المبدئي من فلسطين،

فهي كلها من ب رها للى نهرها ومن شمالها للى انوبها ،عربي لسالمي ح شرعي فيها ح تالل
صهيوني مهما طال الزمن .وأ سن واضعوا الونيس لذ أكدوا على ع العودة لاميو المهارين سواء

في النكب األولى أو ما تالها من نكبات ،وكذلء على ع المساوم بكاف الوسائل ،بما في ذلء

الكسال المسلل.

لكن ليد مسهوما على اإلطالع أن يزج في الونيس  ،كما هو ال ال في المادة  ،20بموضوع الدول

السلسطيني  ،والسول بدن ال رك تسبل بدول على لطوط الرابو من زيران (يونيو)  .1967وليد

مسهوماً أن يرد في النصف األول من السسرة المذكورة ما يتناقض تماماً مو النصف الناني منها ،ي

ياكد النصف األول على عدم احعتراف بدول لسرائيل وعدم السبول بما يسصر عن الت رير الكامل

لكل فلسطين في ين يت د

النصف الناني عن السبول بسيام دول في الضس الغربي وقطاع غزة

كدرضي لما يسمى بالوفاع الوطني ،وهو أمر في غاي اإلشكال واإلبهام ،فماذا يعني الوفاع

الوطني ،وبين من ومن يكون منل هذا الوفاعذ وعلى أي أرضي وضمن أي راي ذ
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نم ،ما الذي يضطر رك
تت د

ماد ،التي ح تسبل بشرعي اح تالل في أي مكان في فلسطين ،للى أن

عن الدول بعد أن لم يبع اح تالل أرضاً لدول  ،فات

البا

ألسئل كنيرة لم يسمو الناد

تى اآلن من قيادة ال رك لاابات شافي عليها ،مما دفو بعض المشسسين ألن يعبروا عن لشيتهم

من أن ماد تبدو في ال تكرار لتارب النساط العشر التي شكلت منعطساً لطي اًر في تاريخ رك

فتل ومنظم الت رير ،وهو المنعطف الذي ان رف بالمسار النضالي تى وصل للى السبول بعد ما

يسر من عشرين عاما من التيد باتساقيات أوسلو المشاوم .

أنا شلصيا أعرف قادة ماد ،وأنع بإلالصهم للسضي  ،وح يساورني أدنى شء في أنهم لم يسصدوا

لطالقا ما قصد ياسر عرفات بنساطد العشر .ولكني أرى بدنهم ورطوا أنسسهم دونما ضرورة ،أو على
األقل دونما مبرر مسهوم لدى معظم الناد ،في مشروع الدول الذي يتناقض مو مشروع الت رير .أو

لربما كانت لديهم أسبا

قاهرة دفعتهم للى التصريل بسبولهم بدول فلسطيني للى اان

اح تالل ولكنهم كنروا عدم اإلفصال عن هذ األسبا

يزول اللبد عن فكرتهم .فهل من مكاس

دول

الساهرة ،مما أضعف اتهم و ال دون أن

مراوةذ أم نم ضغوط قاهرةذ

من الادير بالذكر أن السبول بدول على لطوط الرابو من زيران  1967يسسر في الم افل الدولي

على أند استعداد للسبول ب ل الدولتين طبساً لس اررات مالد األمن الدولي ولما ظن البعض أن

اتساقيات أوسلو ستادي لليد في يوم من األيام.
نم متى كان نضال رك

ماد ونضال الشع

السلسطيني يستهدف لقام دول فلسطيني  .لم يكن

ذلء ليلطر ببال ادي وح ببال والدي .بل لن لمنا و لم الماليين من أبناء شعبنا هو الت رير
والعودة .ومن ذا الذين يريد دول هزيل تعيس فاشل ألرى في هذ الاوق من الدول العربي

المصطنع الساشل ذ

لن نضالنا في فلسطين ليد من أال لقام دول  ،وانما من أال ت ريرها من الغزاة الم تلين .ح
ينبغي أن ننسى أبداً أصل المشكل  .لم تكن فلسطين في يوم من األيام دول
لعادة بنائها على ما يتال من أرض ،سواء ت ررت بالنضال أو انس

تى نكافل من أال

منها الم تل بالمساوضات.

فلسطين كانت ،وما تزال ،ازءاً عزي اًز من وطن أكبر وأشمل أعمل فيد المستعمرون لناارهم
ومعاولهم فرسموا دوداً في الرمال ت ولت للى وااز بين أبناء األم الوا دة ،وأنشدوا بالتعاون مو
عمالئهم كيانات من ورع كرست السطيع وشرعنت احنسسام والتازئ  ،وزرعوا في قل

مستعمرة صهيوني

المنطس

تى تبسى األم عاازة مشلول مسلوب اإلرادة .تلء هي المشكل  ،و لها ح يكون

لح بالت رر من احستعمار الصهيوني تمهيدا حستعادة الل م ولم الشمل من اديد.
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يمكن أن نسهم أح تتطرع الونيس للى أصل المشكل بهذا الشكل ،ويمكن أن نسهم أن تت د

ماد

عن نسسها بوصسها رك ت رير فلسطيني وطني لسالمي في واقو مر من التازئ فرض على أمتنا.
ولكن ح نسهم بتاتا أي دي
ال رك رفضها ألي

عن دول في لطوط الرابو من زيران في نسد الونيس التي تعلن فيها

لول تسصر عن الت رير الكامل والعودة الكامل كما تعلن فيها رفضها

حتساقيات أوسلو وكل ما ورد فيها.
كم كنت أتمنى أح تشتمل ونيس

ماد السياسي على النصف الناني من مادتها العشرين ،لكانت

ينها أكنر انسااماً وأصدع تعبيرا.

موقع "عربي 2017/5/2 ،"21

 .69العميان يقرؤون وثيقة حماس
وائل قنديل
كالعادة ،ارت قراءة ونيس

رك

ماد ،على طريس "العميان والسيل" ،كما وردت عند السيلسوف

كل ح يريد أن يرى فيها لح ما يدعم مواقسد واتااهاتد المسبس  ،من دون أن يتوقف
السرنسي فولتيرٌّ ،

عند نص الونيس كامالً .لكن أكنر السراءات وضاع تلء التي صر أص ابها هدفهم منها في

استنمارها واب ً دسم ً على مائدة احستسطا
في األ از

سان

وتصسي ال سابات السياسي  ،وادارة الصراعات الداللي

والاماعات السياسي المتطا ن على "الالشيء" .المتلمظون ،المتربصون ألي فرص

لغرد الملال

ونش

األظافر في مشروع المساوم  ،وادوا فيها تللياً عن البندقي والكسال،

من أال ت رير األرض واإلنسان السلسطينيين ،وتاديساً مو تيار "الست ن " ،وب ناً عن مسا ات
ط
مالذات كمن في كهوف التصور اإلسرائيلي األميركي
صغيرة ت ت سسف "أوسلو" ،وما تالها من
للسضي  .ويدهشء هنا أن بعضاً من السومايين المت ولين الذين كانوا يطلسون الزغاريد مو كل
صارو صهيوني يسسط على غزة في عدوان  ،2014بل ويطالبون الساهرة بس ع " ماد" ،كما تسعل

لسرائيل ،يرون في الونيس تنازحً من " ماد" ،وتسريطاً في السضي  .أعني بذلء ما أسميتها ،في ذلء
الوقت" ،العبوات الليكودي الصغيرة المعبدة في مصانو النورة المضادة بمصر" ،التي يعبر عنها
السيسي ،ووصل بهم السسوط للى أن

فصيل من السوميين والناصريين الذين عاموا على سطل انسال
ٌ
يدينوا ،بدقبل العبارات ،عمليات المساوم الباسل في غزة ،بل وقطو بعضهم شوطا أبعد من ذلء،
وهو يعلن ،بكل باا  ،أن غزة مو اح تالل الصهيوني أفضل .أما البا نون عن ط
مادة ااهزة
لتصنيو النبال حصطياد اإلسالم السياسي ،وبالت ديد اإللوان المسلمين ،فلم يادوا فيها سوى أنها
ط
انسصال وقطيع ط رو ي ومعرفي مو "اإللوان" ،فيما كانت راي "ألوان اللعب احستسطابي "
ونيس
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النيل من لصومهم دالل
أسوأ بكنير ،لذ ااءت الترام متسرع ً وطائش ً ،لتستلدم الونيس في ْ
الاماع  ،وتعتبرها ونيس لدان لل رد السديم .في العام  ،2014أاريت وا اًر مو رئيد المكت
ط
لالفات
السياسي ل رك ماد ،لالد مشعل ،قال فيد بوضول قاطو "أعرف أن سا تنا العربي تشهد
وصر ط
اعات داللي ً ،واستسطا

قوى وطني واقليمي  ،ولكن ن ن ريصون على أن نندى بدنسسنا عن

هذ التااذبات ،وح نتدلل فيما ياري في أي قطر عربي ،أو غير عربي هذ سياستنا" .كان من

يلل على الذاكرة "ن ن ريصون كما يسول المنل على أن ندكل العن
ضمن ما قالد ،أيضاً ،وح ي ازل د
وح نساتل الناطور" ،ولعل ذلء هو المسصود من عبارطة ذكرها مشعل في ماتمر لطالع الونيس عن
ماد األولى والاوهري هي مشروع مساوم اح تالل

"البراغماتي المنضبط " ،والمعنى أن قضي

وت رير األرض ،وهذا يدفعها لكي تمارد السياس بمسهوم احستسادة من كل المعطيات المتناقض ،
لدم

أن تندى بنسسها عن اللالفات العربي  /العربي ،

للمشروع .وبالتالي ،التارت ال رك

والصراعات األيديولواي بين السوى والتيارات السياسي  .ما يهمني في الونيس وأ ار اوهرها النابت

وصء احنتدا
كل من تصريل بلسور،
البنود  20-19-18والتي نصت على - :يعد منعدماً ٌّ
د
وكل ما ترتد عليها أو مانلها من
البريطاني على فلسطين ،وقرار األمم المت دة بتسسيم فلسطين ،د

مناقض ل سوع الشع
باطل من أساسد ،وهو
ق اررات وااراءات وا ُن قيام "لسرائيل"
ٌ
ٌ
مسدمتها
السابل للتصرف ،وإلرادتد وارادة األم  ،ول سوع اإلنسان التي تكسلها الموانيع الدولي  ،وفي د
كل ما ط أر على أرض فلسطين
د
ع تسرير المصير - .ح اعتر َ
اف بشرعي الكيان الصهيوني وا ُن د
السلسطيني غير

باطل فال سوع ح تسسط
من ا تالل أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير لل سائع
ٌ
أي ازء من أرض فلسطين ،مهما كانت األسبا والظروف والضغوط،
بالتسادم - .ح
َ
تنازل عن د
ومهما طال اح تالل .وترفض ماد أي ط
بديل عن ت رير فلسطين ت ري اًر كامالً ،من نهرها للى
أي من ال سوع
ب رها .ومو ذلء ،وبما ح يعني لطالقاً احعتراف بالكيان الصهيوني ،وح التنازل عن طد
السلسطيني  ،فإن ماد تعتبر أن لقام دول فلسطيني مستسل كامل السيادة ،وعاصمتها السدد،
على لطوط الرابو من زيران /يونيو  ،1967مو عودة الالائين والناز ين للى منازلهم التي ألراوا
منها ،هي صيغ توافسي وطني مشترك .

تلء هي استراتياي

ماد ،التي أتمنى استم ارريتها ،أما

التكتيكات فليد من المنطع أو العدل أن نصادر ع ال رك في ت دينها وتطويرها.

العربي الجديد ،لندن2017/5/3 ،
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 .71وثيقة حماس ..صياغة جديدة أم تحوالت جوهرية؟
ساري عرابي
أنار لعالن ماد عن قر لطالقها ونيس سياسي اديدة سااح ول ما قيل عن ت وحت في فكر

ال رك السياسي تضمنتها الونيس  ،وفتل الماال لمسارنات -تتسم بال ساسي  -مو ما اقترفتد فتل
ينما أقدمت على تعديل الميناع الوطني السلسطيني عبر قيادتها لمنظم الت رير ..فهل من اديد

في ونيس

مادذ

نظرة تاريخية
 ،1988أي بعد تدسيد ال رك بنماني شهور فسط ،وهي في

لنشر ميناع ماد في  18أغسطد/ك
ذروة انغماسها في احنتساض التي انبنست ال رك داللها ،وفي أاواء احنتساض  ،والسياقات الدعوي
واإللواني التي تولدت منها ال رك  ،ودون سابع تارب سياسي  ،ومن دالل األرض الم تل  ،لكت

الميناع.

انطبو الميناع تلسائيا بسمات اإللوان السلسطينيين في الدالل ،منعكسا عن مااحت اشتغالهم
الدعوي ،وعن تاربتهم السياسي الم دودة ،وكاشسا لما عن فسر نظري بددبيات ال رك الوطني

السلسطيني  ،أو عن رغب ل و في التمايز ،لذ لم ليبد استسادة واض
في هذا الماال ،بما في ذلء الميناقان السومي والوطني.
وفضال عن فرقاء السا

مما أنتاتد ال رك الوطني

السلسطيني  ،ورغم ما قيل عن ظروف وحدتد ،تعرض الميناع ينها للنسد

من قيادات ماد اللاراي  ،والتي يبدو أنها لم تكن قد تبلورت بعد بشكل كاف على ن و يتيل لها

المساهم في صياغ الميناع ،ونسل صياغاتد من السرد المغرع في التنظير اإليديولواي ذي الطابو

الدعوي الساالي للى مواد سياسي وقانوني دقيس .
فعليا تااوزت

ماد الميناع سريعا ،لغ  ،ومضمونا في بعض اوانبد ،فبينما رفض الميناع

احنضمام لمنظم الت رير ،قاص ار أسبابد على اعتبارات ليديولواي صرف (علماني المنظم

ومطالبتد بتبني اإلسالم منهج ياة) ت الست ماد عام  1993مو عدد من السصائل السلسطيني ،
منها فصائل ماركسي  ،فيما عرف بت الف السوى السلسطيني الرافض ألوسلو ،أو ت الف السصائل

العشرة.

ومنذ العام  1990ترااو الموقف اإليديولواي من المنظم نسبيا ،كما في مذكرة ماد التي أرسلتها
في ذلء العام للى الشيخ عبد ال ميد السائل ،رئيد المالد الوطني السلسطيني في يند.
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نم لم تعد المسدل اإليديولواي في العالق مو المنظم

اضرة ،بل انتهت تماما ،كما في لعالن

الساهرة في العام  ،2005وما تال وصوح للى الل ظ الراهن  ،ل ظ الونيس التي تتناول موضوع

المنظم سياسيا واداريا وتمنيليا ح ليديولوايا ،بما ياعل مادة المنظم في الميناع منعدم من

النا ي اإلارائي والسياسي .

بعد ذلء أصدرت ال رك امل من الونائع أكنر تسييسا ،وتضيف مادة نظري اديدة تتااوز بها

الميناع فعليا ،كما في المذكرة التعريسي التي أصدرتها ال رك في العام  ،1993باإلضاف لعدد كبير
من الونائع تلللت نشاطها السياسي ،وتضمنت مواقف سياسي مستادة ،وحسيما منذ فوزها

بانتلابات المالد التشريعي عام  2006فصاعدا.
الوثيقة الجديدة

لم تستر ال رك من الميناع ،بالرغم من لشكاحت أنارها الميناع في واهها ،منل اعتماد لغ تهاام
اليهود ،هي من واد ما تتماهى مو اللغ السلسطيني الشعبي  ،و تى العربي واإلسالمي  ،السائدة،

لكنها تستسر للى ال د السياسي ،وسهل ذلء اتهامها بمعاداة السامي رغم أن ال رك كست عن

استلدام تلء اللغ  ،وان ت للتعبير عن عدوها بوصسد "الكيان الصهيوني" ،وأكدت م ار ار على أن
صراعها مو المشروع الصهيوني ح يتعلع بديان اليهود ،وهو ما عالاتد ماد بالتسصيل في ونيستها

الاديدة ين تناولها المشروع الصهيوني.

ورغم الكنير من النساش الذي دار تاريليا في أوساط ماد ،فسد امتنعت عن لعادة صياغ الميناع،

ربما ،في بعض األسبا  ،لشي من مسارن ذلء بما فعلتد منظم الت رير عام  1996بالميناع

الوطني السلسطيني عندما شطبت مند النوابت األساسي للشع

السلسطيني.

تسدم ال رك اليوم -ربما استشعا ار لل اا  -ونيس اديدة ،ليست بديال للميناع ،وانما لضاف تتضمن

تركي از سياس يا ،ح يسطو مو نوابتها المعروف  ،ولكند يعيد صياغتها بلغ أكنر ضبطا ودق  ،وي ررها
في الوقت نسسد من مشكالت الميناع ،لن مشكالت الصياغ  ،أو مشكالت بعض المضامين.

تعرف ال رك نسسها في الونيس  ،بدنها " رك ت رر ومساوم وطني فلسطيني لسالمي " ،وهي بهذا

تامو ما بي ن وظيستها الراهن  ،أي مساوم اح تالل بما هي عملي دفو للعدوان ،ووظيستها الدائم بما

هي رك ت رر ،وهذا يستضي أن يكون لل رك برنامج ااتماعي باإلضاف لبرناماها السياسي ،كما

أنها تدفو بذلء السصل المتعسف بين الوطني والمراعي اإلسالمي .

وبينما ت دد ال رك أهدافها في ميناقها بـ "منازل الباطل وقهر ود ر  ،ليسود ال ع ،وتعود األوطان،
وينطلع من فوع مساادها األذان معلنا قيام دول اإلسالم" ،فإنها في ونيستها الاديدة ت صر هدفها بـ
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"ت رير فلسطين ،وموااه المشروع الصهيوني" ،دون أن تسطو مو مراعيتها اإلسالمي التي أكدت
عل يها في مواضو متعددة من ونيستها ،غير أن هذ المراعي ح ت ضر اا از ليديولوايا في مر ل
الت رير كما كانت عليد في الميناع.
ين ال دي

عن المراعي  ،وعلى لالف الميناع الذي ذكر اإللوان ست مرات وأكد أن ماد

انال من أان تهم ،يغي

عن الونيس ذكر اإللوان ،دون النص على فء احرتباط بهم ،وهذا وان

كان يبدو منساما مو الظروف الراهن التي ملت عددا من التنظيمات اإللواني على اإلعالن عن

فء ارتباطها بالاماع  ،لح أند يدتي امتدادا للطا

ماد السياسي المسدم لما هو لاراها ،الذي

يمتنو عادة عن اإلشارة لطبيعتها لن كانت اماع للواني في فلسطين ،أم ح.

وعلى لالف الميناع أيضا ،تستسيد الونيس استسادة واض  ،من الميناقين السومي ( )1964والوطني

( ،)1968كما في تعريف فلسطين ،وتعريف الشع
وصء احنتدا

وقرار التسسيم.

السلسطيني ،وعدها منعدما كال من تصريل بلسور

وتزيد الونيس في بعض ما استسادتد من الميناقين ،التدكيد والت ديد ،فبينما يت د
والوطني عن فلسطين "ب دودها التي كانت قائم في عهد احنتدا
دودها بدق  ،وبينما يت د

الميناقان السومي

البريطاني" ،ت دد ونيس

ماد

الميناع الوطني عن الشلصي السلسطيني بدنها صس أصلي حزم ح

تزول وأن اح تالل الصهيوني وتشتيت الشع

السلسطيني ح يسسداند شلصيتد وانتماء السلسطيني،

تضيف الونيس للى ذلء ،أن صول السلسطيني على انسي ألرى ح تسسد هويتد ،وهكذا.

يال ظ في الونيس تدكيد ماد الشديد على نوابتها ،وهو األمر السائد في مامل الونيس  ،والمتكرر

في معظم بنودها بصيغ متعددة صري
وشع

وقاطع  ،وفي كل الموضوعات ،منل أرض فلسطين،

فلسطين ،والسدد ،والمساد األقصى ،والالائين و ع العودة ،والموقف من اح تالل والتسوي

السلمي  ،والمساوم والت رير ،وغير ذلء.

طر على أرض فلسطين
لسد أكدت الونيس منال أند "ح اعتراف بشرعي الكيان الصهيوني ،وان كل ما أ
من ا تالل أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير لل سائع باطل" ،وأند "ح تنازل عن أي

ازء من أرض فلسطين" ،وأن ماد ترفض "أي بديل عن ت رير فلسطين ت ري ار كامال" ،وتعتمد
ماد في الونيس وصف عدوها بالكيان الصهيوني ،واذا ذكرت "لسرائيل" ،اعلتها بين مزدواين.
هل من تحول جوهري؟
ص يل أن الونيس لضاف وليست تعديال للميناع ،ويمكن ا تسابها من امل أدبيات ماد التي
تضمنت مواقف سياسي غير منصوص عليها في الميناع ،وهي كنيرة ،لح أن تسميتها بـ "ونيس
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المبادئ والسياسات العام " ،كما هو عليد ال ال في مسودتها على األقل ،والتمهيد الذي تنتهاد
ماد لفعالن عنها ،والشكل الذي سيكون عليد اإلعالن ،ياعل لمضامينها أهمي لاص  ،عما

يمكن أن تكون عليد في أدبيات ألرى لل رك .

من ذلء فكرة ال ل المر لي ،أي لقام دول فلسطيني مستسل وكامل السيادة وعاصمتها السدد على

لطوط الرابو من يونيو /زيران  ،1967وهي السكرة التي من ت هذ الونيس معنى استننائيا ،أنار
اللغط ولها قبل نشرها ،وأو ى بتغير اوهري في فكر ماد السياسي.

فعليا تدسست ماد بعدما قطعت منظم الت رير بسيادة فتل شوطا طويال ،ت ولت فيد عن الت رير

الكامل بالكسال المسلل طريسا و يدا لذلء ،للى "لقام سلط الشع

الوطني المستسل المساتل على

كل ازء من األرض السلسطيني التي يتم ت ريرها" "بكاف الوسائل وعلى رأسها الكسال المسلل" في

البرنامج المر لي عام  ،1974للى احعتراف الضمني بـ "لسرائيل" في العام  ،1988وذلء بعدما ترااو

المشروع الوطني عن الت رير للى لقام الدول .

كانت ماد تعبي ار عن ال تاريلي تتصدى حن دار المشروع الوطني ،دون أن تسطو تماما مو
المعطيات التي كانت قد استسرت ين تدسيسها ،ودفعت ن وها فتل ،فددللت للى لطابها فكرة ال ل

المر لي مبك ار مسرونا بالهدن وغير مسرون بها ،ومسرونا بإقام الدول وغير مسرون بها ،منذ النصف
األول من تسعينيات السرن الماضي ،كما في مبادرة رسمي من مكتبها السياسي عام .1994
بصرف النظر عن األسبا

للتعاطي

التي دعتها من موقعها رك رافض حن دار ال رك الوطني

اإلياابي مو هذ السكرة ،أو لتسديمها في صيغ المبادرة ،سواء كانت لدفو العدمي عن نسسها ،أو
ينها اقتناعا منها بإمكاني ت ويل السكرة للى برنامج سياسي ،أو لتعبيد الطريع أمام

ركتها

السياسي وعالقاتها اإلقليمي والدولي  ،فإنها كانت عموما لاراء سياسيا ح مبدأ سياسيا.

تى عندما قبلت ال رك من بعد فوزها بانتلابات المالد التشريعي عام  ،2006النص على لقام

الدول المستسل كامل السيادة على اميو األراضي الم تل عام  1967في ونيس الوفاع الوطني،
فإنها كانت تتلذ ق ار ار سياسيا منشا التدافو الداللي مو فتل ،وح تكرد مبدأ سياسيا ،وهذا بصرف

النظر عن ادوى أو ملاطر طرل رك ت رر وطني مبادرة في ظل احلتالل الساضل في موازين
السوى ،وبعد النتيا البائس التي قاد لليها هذا المسار من قبل.

أما اآلن فإن ال رك تاعلها مبدأ سياسيا ،تى لو كان بصيغ شديدة ال ذر وفي قل

مادة تاكد

على رفض احعتراف بالكيان الصهيوني والتنازل عن أي ازء من فلسطين ،وعلى ن و أقر للى
التعبير عن الموقف من فكرة مطرو

على أن الدول هي نمرة الت رير.
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واذا كانت ال رك تسعل ذلء دعاي سياسي في الم افل اإلقليمي والدولي  ،أو ألن هذ األطرو
باتت ازءا من لطابها السياسي ،فإنها تسعل ذلء بعدما صارت هذ األطرو

من الماضي

ومنعدم اإلمكان وبإعالن أص ابها ،فضال عن اللشي من أن يسود تكريسها مبدأ سياسيا ال رك

للى ذات مسارات فتل.

وعلى أي ال هذ الونيس ليست بالضرورة "برنامج النساط العشر" اللاص ب ماد الذي يمهد لها

استنسا تا رب فتل ،لذ أدللت ال رك للى لطابها منذ وقت مبكر مسردات هذ الونيس التي تتساطو
مو برنامج النساط العشر ،كال ل المر لي ،واعل المساوم المسل

اح تالل.

ازءا من أسالي

ووسائل مساوم

كما أن ال ال السلسطيني الراهن تللع بطبيعتها احرتباء في السصل بين ما هو قرار سياسي أو مبدأ
سياسي ،وقد تاعل من ذلء متعذ ار في بعض األ يان ،لكن النساش النظري وتعزيز مهم ،ورفد

ببرنامج سياسي -كما هو مسترض -ح يسل أهمي .

الجزيرة نت ،الدوحة2017/5/2 ،

 .71عباس في واشنطن ..ما الذي يعدونه للقضية؟
ياسر الزعاترة

اليوم األربعاء ،وما لم يتدال الموعد ،من المسترض أن ي ظى الرئيد السلسطيني م مود عباد بلساء
سيد البيت األبيض ،ما يطرل أسئل مهم بشدن اللساء ،لاص في ضوء ال دي

عن ما يسمى

"صسس السرن" التي يطاردها ترم  ،وربما اقتنو أو أقنعد أ د ،بالسدرة على لناازها ،ح سيما أن اميو
من سبسو فشلوا ،وقد يعتسد بدن بوسعد دلول التاريخ من لالل لناازها!!
وال ال أن مارد اتصال ترم

بعباد كان بالنسب لأللير غاي المنى ،بصرف النظر عن

التساصيل ،هو الذي كان ي د أن وضعد ألذ يهتز ،هو الذي لسر أهم المانرين في ال ال

السلسطيني  ،وأهمهم الشسيس الكبرى ،والذين كانوا يظهرون أنهم يريدون د الن بديالً عند ما لم ينسذ
المطلو  ،لن كان على صعيد السضي ذاتها ،أم على صعيد ترتي
كان اتصال ترم

البيت السلسطيني الداللي.

بمناب تتويج اديد لعباد ،هو الذي بدأ البعض بالنظر لليد ك ال كفل  ،وهنا

ت ديداً تتبدى المعضل  ،وتنهض الملاوف ،ذلء أن ت ويل السضايا الكبرى للى قضايا شلصي لم
يبدأ بعباد ،ويمكن أن يتكرر معد بكل بساط .
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هنا تتبدى اللطورة ،ذلء أن على عباد أن يدفو لترم
الاديد بشرعيتد ،والذي فتل لد أبوا
مو رئيد تاار (ترم
من الماكد أن دي

نمن هذا اإلنساذ ،أو لن شئت احعتراف

العواصم العربي من اديد .وعليد أن يتذكر أيضاً أند يتعامل

أعني) ،قبل أن يكون سياسياً ،والمسايض هنا تغدو ضرورة.

ترم

عن "صسس السرن" ح يعدو أن يكون وهماً ،وربما عا اًز عن لدراء أن

هاهنا صراعاً بالغ التعسيد ،وأن ما عاز عند اآللرون لن يسلل فيد هو ،ومن هنا سيكون من العب

ال دي

عن التوصل لصسس شامل  ،األمر الذي يدركد قبل ذلء وبعد الصهاين في الوحيات المت دة

وفي دولتهم األم.

ما يريد نتنياهو هو "ال ل اإلقليمي" ،أي موافس عباد ،مو شرعي عربي على مشروع تسوي يعني

دول في دود الادار ،ولكي يت دول الماقت بعد ذلء للى دائم ،عبر بسائد في لطار نزاع دودي ح
أكنر.
لذا لم يوافع عباد على ذلء ،فسيطل

مند ترم

على األرال أن يبدأ ر ل تساوض اديدة ،عبر

التنازل عن شرط تاميد احستيطان ،وهذ الر ل ستستل أبوا

على الن و الذي تابعنا بعد توقيو أوسلو ووادي عرب .

التطبيو العربي مو الكيان الصهيوني،

هنا سيسول عباد لند رفض ال لول الماقت  ،لكند قبلها على أرض الواقو ،فما يسعلد منذ مايئد للى

السلط على أنساض عرفات ر مد

 ،هو تكريد لمشروع شارون المسمى ال ل احنتسالي ،أو

الدول الماقت  ،ولكن من دون اعتراف عملي ،والنتيا ستغدو هي ذاتها ،سواء أعلن السبول أم استمر

في تكريسد على األرض ،مو رفضد بالكالم.
لذا قبل بذلء ،فسيستل البا

كان سوا  ،ي

لمن يدتي بعد  ،لن كان المدمول من قبل بعض الم اور العربي  ،أم

سيسول الللف ،لند سار على نهج السلف ،وان تنازحً عن النوابت لم ي د  ،وان

كان التنازل قد تم عملياً ،بت ويل الصراع للى مارد نزاع دودي ح أكنر.

ذاء هو ما يريد نتنياهو ،وأصبل موضو لاماع في الوسط الصهيوني ،لكن لسضي فلسطين
طسوسها التي تاعلها تستعصي على التصسي  ،وسياد الشع

السلسطيني ،بدعم من اماهير األم ،

فرص للتصدي لهذا المسار لن وقو ،وسيسشلد كما أفشل المشاريو السابس  ،تى لو مر في بعض
م ار لد األولى.
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 .72غزة وخيارات حماس المقبلة
راسم المدهون
منذ ا تدمت مسدل استعادة غزة من كم ماد ،يال ظ المراق

تلبط قادة ال رك والناطسين

اإلعالميين باسمها في لطالع سلسل ح تنتهي من احقت ار ات والردود و تى التبريرات غير
المتاانس  ،والتي يدرء من يستمو لليها أن ح غاي
وأزمات ح عالق لها بما هو مطرول ومطلو .

سيسي لها سوى التعمي والتالع موضوعات

ال تشبد السوضى وت اكي مظاهرها .فالكل

غرة ،ما يسسر فسدان التوازن
ال مساوي يستشعر لط اًر داهماً ،ويتصرف كمن تسااد وألذ على ين َ
وعدم السدرة على تسديم راي سياسي واض ومتماسك في موااه الرئيد أبو مازن وما قدمد لسيادة
رك

ماد من مطال

م ددة.

يعكد ذلء كلد ال التماهي التي عاشتها ماد مو تسردها ب كم قطاع غزة طيل العسد السائت،

والتي تماهت مو قوانينها واشتراطاتها للى ال د الذي اعلها ح تلتست كني اًر للى كل ما بذل من اهود
وم اوحت لردم هوة احنسسام والعودة للى و دة الضس الغربي وقطاع غزة .كانت سنوات المراوغ

والهرو للى األمام طويل وزالرة بتكتيكات الت ايل على مشروعات المصال

وعشرات احقت ار ات

والبرامج ،نا ت لاللها قيادة ماد في الرد على برامج الوسطاء بالتراع سلسل ح تنتهي من
المآزع والمشكالت التي تكسي كل وا دة منها إلنهاء كل الاهود والعودة من اديد للى نسط الصسر

تنسل" ماد من كوم
وكدن شيئاً لم يكن .من يستعيد اليوم كل ذلء ح يدهشد بالتدكيد أن " َ
"الوفاع الوطني" كما تنسل الشعرة من العاين ،وأن تعود للى كومتها اللاص  ،ولكن بعد أن
تستبدل اسمها فتطلع عليها اسم لان إلدارة غزة.
ذلء لم ي د

بكل تلء البساط بسب

مهارة استننائي تتمتو بها قيادة ماد ،بل بسب

رص ن ار

مبالغاً عند قيادة السلط السلسطيني اعلها توااد كل ذلء السلوء ال مساوي بصبر ح يعرف الكلل
أو اليدد ،ولم تدرء ماد لاللد ما تراكم في نسود مواطني قطاع غزة من ا تسانات طيل عسد

مرير من سنوات شهدت روباً تدميري لسرائيلي  ،و صا اًر شامالً عانت لاللد اماهير السطاع من
نسص اد في المواد الضروري ومن منو السسر بكل ما يترت

عليد من صعوبات فردي وعام ،

ناهيء عما التلستد قيادة ماد من مشكالت ،وبالذات أزمات الكهرباء ،والتي لم يكن لها من هدف

سوى ت ريض المواطنين ضد قيادة السلط وضد رك فتل بسصد لطال أمد احنسسام وتبرير .
اليوم تبدو مسدل قطاع غزة وعالقتد بالسلط في رام

كل التساصيل التي وااهها المواطنون في سنوات احنسال

مسترع فاصل ح يسمل بالمراو
التاريخ :األربعاء 2017/5/3

وقد وضعت على صسيل سالن تتساعل معد
الطويل  .بمعنى كلر ،تبدو غزة عند اف

في مربو المراوغ ال مساوي المعهودة والتسليدي  ،بل هو يدفو في
العدد4277 :

ص
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اتاا

سم نهائي :العودة للى الو دة السياسي والسانوني مو الضس الغربي  ،أو الذها

نهائياً للى

ليارات ح وطني تدلذ غزة للى مصير ماهول يربطها بليارات ومشاريو لن تكون لها عناوين

وطني .

الحياة ،لندن2017/5/3 ،

 .73كاريكاتير:

القدس ،القدس2017/5/3 ،

التاريخ :األربعاء 2017/5/3

العدد4277 :
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