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 .1عباس :سنتخذ خطوات غير مسبوقة ما لم تقدم حماس على حل لجنتها اإلدارية وتمكين حكومة
الوفاق

افتتتتر رس ت

الستتة ة السةس ت يم ة محمتتود ع تتا

التتدورا الداد تتة األولتتي التتتا عجتتداا المجة ت

ال تتور

لستر حضور أعضاء الةجمة المركزية مجر الرساسة فا رام هللا بتاريخ  26-25أ ار/مايو " 2017دورا

الحرية والكرامة".
وقتتدم ع تتا

فتتا كةمت ت شتترحا مس ت عتتن كتتر الم تتاد ار وايت تتاي

التتتا قتتام ب تتا متتن أجتتر م تتاء

ايمجس تتام وتحجي تتا الم تتالحة والج تتود المبذول تتة لتحجي تتا ذل تتع والتدام تتر ب يجاب تتة مت ت ك تتر الم تتاد ار

المجدمتتة ي أن حمتتا

أعةم ت

عتتن تشتتكير متتا ستتمي الةجمتتة اوداريتتة الحكوم تتة واقراراتتا ممتتا ستتمت

"بتشريدا غزا" بخ وا ت ديد ة فا ممت ي الخ ورا تس م فا تحوير ايمجسام لتي امس تاو واتذا متا
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مؤكدا لةجم

ي مكن قبول

غيتر مستبوقة متا لتم تجتدم حمتا

أممتا ستمتخذ خ توا

اودارية وتمكين حكومة الوفاق الو ما من ممارسة عمة ا و

المدابر واألمن والموافجة عةي جراء ايمتخا ا

عةتي حتر لجمت تا

ح ات ا كامةتة فتا غتزا متا فتا ذلتع

الرساس ة والتشريد ة واممتا لتن مت ارجت ي بتحجيتا اتذا

ال دف وم اء ايمج ب وتحجيا الوحدا الو م ة.

وأكد ع ا

أم والج ادا السةس يم ة والشدب السةس يما لتن ستمحوا كستر ضتراب األسترك وتترك د م

مستمك ار ب ذا الشأن تمكر الحكومة اوسراسية ة لةموا يا واألعراف والجوامين الدول تة وايتساقتا

ال ماس تة

وا تراراا عةتتي التم تتر متتن مستتؤول ات ا زاء الم التتب اومستتام ة الدادلتتة ل ستترك موضتتحا أن الج تتادا
السةس يم ة قد حذر الحكومة اوسراسية ة من مغ ة عدم تةبيت ا مشي ار لي الج ود التا بتذل ا ست ادت

م الممظما

والمحافر الدول ة وم الدوو الشج جة وال د جة وم الوي ا

وج تدد ع تتا

التمستتع م تتادرا الس ت م الدرب تتة كمتتا اتتا وال ترفا الجتتا

حث الحكومة اوسراسية ة عةي تمسيذ م الب أسراما.

آل ات ا التا يجب أن تبدأ ب م اء ايحت و وامجاز ايستج و.

المتحدا األميرك ة ب دف
ل لتستتاف عةي تتا والجستتز عتتن

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/5/27 ،

 .2الحكومة الفلسطينية تهنئ بتحقيق األسرى األبطال مطالبهم
رام هللا :امأ

حكومة الوفاق الو ما برساسة راما الحمد هللا أسراما األ او وجم

أبماء شدبما وأبماء

امتما الدرب ة وأحرار الدالم امت ار الحركة األسيرا وتحجيا األسرك األ تاو م تالب م والتو تر لتي
اتساق ب ذا الخ وص دد واحد وأربدين يوما عةي خوض م مدركة الحرية والكرامة.

وقتاو المتحتتدث الرستما استتم الحكومتتة يوستم المحمتتود فتا ت تترا لت اليتوم الستتب  :لجتد حجتتا أستراما
البواس تتر

تتمودام األست ت ور ودف تتاع م المجي تتد امت تتا ار جدي تتدا س تتجر تتأحرف مض تتيسة ف تتا ت تتاريخ

مضالما الو ما.

وجتتدد المحمتتود التأكيتتد عةتتي أن الحكومتتة مستتتمرا فتتا ج وداتتا متتن اجتتر ضتتمان تحريتتر كافتتة أس تراما

البواسر دون است ماء ودون شروط.

كمتتا جتتدد المتحتتدث الرستتما فتتا اتتذل المماست ة الو م تتة الدظ متتة التتدعوا لتتي م تتاء ايمجستتام واستتتدادا

الوح تتدا الو م تتة م تتن اج تتر تدزي تتز

السةس يم ة.
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 .3درع القدس للسفير أشرف دبور
كرم قة م الجد

ومم جة مخ م قةمد ا فا فةس ين المحتةة ممت

والرياضتة خالتد ع تاد

متدير عتام المجةت

األعةتي لةشت اب

ستسير دولتة فةست ين فتا لبمتان أشترف دبتور وقتدم لت درا الجتد

ق م فا مبما السسارا  -بيرو

فتا احتستاو

حضور المسؤوو فا ع م حركة فتر محمد جاعا .وشكر ع تاد

استتم الوف تتد الس تتسير دب تتور ومداوم ت ت

والشتا .

مؤك تتدا عمتتا الد ق تتة ب تتين ش تتدبما السةست ت يما ف تتا ارا ال تتو ن
المستقبل ،بيروت2017/5/27 ،

 .4حماس :معركة األسرى أجبرت "إسرائيل" على الرضوخ
غزا :قال

أم

حركة حما

ن

مود األسرك المضتربين عتن ال دتام أجبتر ايحتت و اوستراسيةا

عةي الرضوخ لشرو م وايستجا ة لم الب م.

وأضاف المتحدث اسم الحركة فوز براوم فا ت رير
كافتتة تسا تتية ا جستتدوا في تتا

تتبرام و تتات م مةحمتتة

تحسا أن األسترك "خاضتوا مدركتة حج ج تة

ول تتة أجبتتروا في تتا الدتتدو ال ت يوما عةتتي

الرضوخ لشرو م وايستجا ة لم الب م الدادلة وحجوق م المشروعة".

وعد براوم م اء األسرك ضراب م " م ا ة امت ار الحا عةي ال ا ر واورادا عةي الظةم".
ّ
وذكر أن "ايمت تار تأكيتد عةتي أن شتدبما الوحتدا وال تبر وال تا واورادا تم المستتحير و حجتا

ايمت ا ار فا م ادين ال راا كافة م الددو ال
حما

يوما".

ذو األسرك وكر أبماء شدبما السةست يما شتراسح ومكوماتت فتا التداخر والشتتا

وكتر

وحي
ّ
أحرار الدالم الذين التسوا حوو اذل الجض ة الدادلة وسامدوا األسرك فا ضراب م ووقسوا لي جامب م.

وأكد أن "قض ة األسرك ست جي حاضرا و جوا فا قةوبما وفا وجدامما وعةي سةم أولو اتما حتي تحريرام

من سجون الددو وعودت م لي أاة م وذوي م مدززين مكرمين".

" .5ثوري فتح" يهنئ األسرى بتحقيق مطالبهم اإلنسانية

ذكر الحياة الجديدة ،رام هللا ،2017/5/27 ،من رام هللا أن المجة
األ او فا مدتج

موقع حركة حماس2017/5/27 ،

ال ور لحركة "فتتر" امتأ أستراما

ايحت و اوسراسيةا الذين حججوا ب رادت م ال تة ة وبتدعم جمتااير شتدبما ل تم

الم ر عةي ج دي م فا مدركة الحرية والكرامة وتحجيا م الب م اومسام ة الدادلة.
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فتتا ب امت الختتتاما ال تتادر عتتن دورتت األولتتي "دورا الحريتتة والك ارمتتة ستتمادا ألستراما

وأعتترب المجةت

األ تتاو" عتتن تجتتديرل وافتختتارل األستترك و

تتمودام و تتمود أستترام مؤكتتدا أن اتتذا الم تتر متتا كتتان

ليتحجتتا لتتوي ت تتم م م و ت ة رادت تتم و تتبرام و تتات م عةتتي م تتالب م ولتضتتافر الج تتود خا تتة

الج تود التتتا بتتذل ا الترس

السةست يما محمتتود ع تتا

مت مختةتتم الج تتا

الدول تتة ولوقتتوف جمتتااير

شدبما السةس يما مد م وفا ال ة دة مم م حركة "فتر" ج ادت تا وكوادراتا ومماضتةي ا وايلتستاف حتوو

قضيت م وتضامن أمتما الدرب ة وأحرار الدالم مد م.
وأكتتد المجةت

ب تتذا الشتتأن أن قضت ة األستترك ستتت جي عةتتي أر

أولو تتا

والشدب السةس يما حتي يمالوا حريت م و دودوا كرامة مرفوعا ال أر
وأدان المجةت ت

ال تتور أش تتد الد تتا ار

متوا مين م تريين أق ا تا أمت

ست ادا الترس

لي أسرام وأاة م.

وحركتتة فتتتر

ال ج تتوم اورا تتابا اوج ارم تتا ال تتذ اس تتت دف ح تتافةتين تجت ت ن

فتا جمتوب م تتر مؤكتدا وقتوف حركتة "فتتر" رس ستا وق تادا وكتوادر

ووقتتوف الشتتدب السةس ت يما لتتي جامتتب م تتر الشتتج جة ق تتادا وشتتد ا وحر ت م عةتتي وحتتدا م تتر
الو م ة وس ادت ا اعت اراا ادفا لمخ ط اذا اورااب.
وأعة تتن المجةت ت

ع تتن موافج تتة الةجم تتة المركزي تتة لةحرك تتة عة تتي تو ت ت ة المجةت ت

المماضر كريم يوم

ال تتور

أقدم أسراما األ او عضوا فا الةجمة المركزية.

وجاء ذلع خ و التدورا الداد تة األولتي التتا عجتداا المجةت

ال تور حضتور الترس

تدي تتين األخ
محمتود ع تا

وأعض تتاء الةجم تتة المركزي تتة مج تتر الرساس تتة ف تتا رام هللا بت تتاريخ  26-25أ ار/م تتايو " 2017دورا الحري تتة
والك ارم تتة" تأكي تتدا ممت ت ووقوفت ت ل تتي جام تتب أست تراما األ تتاو ال تتذين خاضت توا مدرك تتة الحري تتة والك ارم تتة
أمداس م الخاو ة وو ر ضراب م ألك ر من  40يوما.

وأكتد المجةت

ال تتور رفضت لكتر "اوجتراءا

غ تزا والمتم ةتتة حركتتة حمتتا
وق ادا
الرس

الجمد تة" التتا تجتتوم ب تا "ستة ة األمتتر الواقت " فتا ق تتاا

و"مة ش ت ات ا المستتةحة" ضتتد ق تتادا

وك توادر ومماضتتةا حركتتة "فتتتر"

ومماضةا الحركة الو م ة السةس يم ة مؤكدا أن أاةما فا ق تاا غتزا حظتون ااتمتام ست ادا

وحركة "فتر" اعت ارام جزءا أ

من الشدب السةس يما مؤكدا أم لن ي تدأ لمتا تاو حتتي

مرك ايمجسام ال غ ا قد امت ي و دود الج اا وأاة لي حضن الشرع ة الو م ة.

ومشتتر الحيــاة ،لنــدن ،2017/5/28 ،متتن ارم هللا وغ تزا وعتتن وكالتتة ستتما أن حركتتة فتتتر رحب ت

«ايمت ار» الذ أم ي ضراب األسرك عن ال دام فا يوم ال ت .41وأكتد

«فتتر» فتا ب تان

بت ت
تادر

عن مسوض ة اوع م فا قةت م غتزا أن «اتذا ايمت تار لتم كتن ليتحجتا لتوي ال تمود وال ستالة الكبيترا

الةتتذان أبتتدااما أستراما البواستتر فتتا ستتجون ايحتتت و ولتتوي الج تتادا الحك متتة ل تتذا اوضتراب ولتتوي حتتاو
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ساف الو ما التا تمت ب ا األسرك خ و فترا اوضراب رغتم كتر محتاوي

الوحدا واي
واوشاعا

التا عمة

م ةحة السجون (اوسراسية ة) عةي ب ا».

التشتك ع

إنجاز يحمل معاني ورسائل كبيرة لألمة العربية واإلسالمية
 .6الجهاد :ما حققه األسرى من
ٍ
َ
رام هللا غزا  -وكالة سما :قاو عضو المكتب الس اسا لحركة «الج اد اوست ما» الشتيخ مافتذ عتزام

ن «متتا حجج ت األستترك متتن مجت م
تاز فتتا األوو متتن رمضتتان حمت يتر مدتتاما ورستتاسر كبي ترا ل متتة الدرب تتة
ا
واوست ت م ة عموم تتا والش تتدب السةست ت يما خ و تتا» مسادا تتا أن «ش تتدبما داف تتة ذا توح تتد وأحس تتن
استخدام أدوات رغم الت ايما
وأوضر فا ت تريحا

الس اس ة السةس يم ة».

ذاع تة أن «متا حججت األسترك ومتا استخة تول متن حجتوق متن دارا الستجون

حمر رسالة أمر ل مة مساداا أن الداف ة فا اتذل األمتة والشتدب السةست يما موجتودا ن محتن أحس ّتما

استخدام أدواتما وام مكن أن مةتجا وان متحد حوو عما تر مشتتركة ك يترا وأمت ذا اتحتد

والدماوين مكن لحظت ا الح وو عةي متاسج كبيرا كالتا حجج ا األسرك».

الج تود

الحياة ،لندن2017/5/28 ،

 .7الجبهة الشعبية :االحتالل رضخ لشرط الحركة األسيرة وهو التفاوض مع قيادة األسرى
رام هللا غ تزا  -وكالتتة ستتما :و تتس
خالدا جرار أن

عضتتو المكتتتب الس استتا لت ت «الجب تتة الشتتدب ة لتحريتتر فةس ت ين»

مود األسرك فا ضتراب م ب ت «ايمت تار» .واعتبتر فتا ت ترير ل ت «بوا تة ال تدف»

أن «ايحت و رضخ لشرط الحركة األسيرا واو التستاوا مت ق تادا األسترك متا أفشتر كتر محتاوي
كستتر رادت تتم وايلتستتاف عةتتي ض تراب م متتن خ ت و محاولتتة التستتاوا م ت ج تتا

«األسرك ام أ حاب ايمت ار فا شكر أساسا ل مودام األس ور ».

أختترك» .وقال ت

ّن

الحياة ،لندن2017/5/28 ،

 .8الديموقراطية وحزب الشعب :انتصار األسرى جاء نتيجة صمودهم ووقوف شعبنا خلف مطالبهم
رام هللا غتزا  -وكالتتة ستتما :امتتأ عضتتو المكتتتب الس استتا ل ت «الجب تتة الد موق ار تتة لتحريتتر فةست ين»
الر ما ر األسرك امت ارام واعتبر خ و زيارت خ مة دعم واسماد ألسرك فا ساحة الس ار ا فا

مديمة غزا
والتحرك تتا

اا أمت

أن «امت تار األسترك امت تار لسةست ين وتتتويج لحمت

الجماايري تتة المتوا تتةة الت تتا عمت ت
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امت ار األسرك «مماس ة لت ديد المضاو وموا ةة الدمر الدؤوب من أجر تحريرام من دون قيد أو
شرط أو تمييز».

كما ح ا حزب «الشدب» السةس يما «األسرك األ او» واعتبر فا ب تان أن ضتراب م وقتدرت م عةتي

امتزاا م الب م م ر «مموذجا يحتتذك ت ألام تة تتوافر رادا ال تمود والتحتد التتا متن خ ل تا مكتن
امت تزاا الحجتتوق والم التتب متتن ايحتتت و» .وقتتاو ن ايمت تتار «جتتاء تتمود األستترك ووقتتوف شتتدبما
خةم م الب م» ما « م ر رسالة واضحة ألام ة تضافر وتوحيد كر الج ود من اجر تحجيتا أاتداف
شدبما فا الحرية والدودا وايستج و».

الحياة ،لندن2017/5/28 ،

 .9غزة :حركة الجهاد تحتفي بانتصار األسرى أمام منزل حسن سالمة
خاميوم  :مظم

حركة الج اد اوس ما فا فةس ين مساء الستب

وقستة احتس م
تاء امت تار ضتراب

األستترك فتتا ستتجون ايحتتت و ق التتة ممتتزو الجاستتد األستتير حستتن ست مة فتتا مخت م ختتان يتتوم

ق اا غزا.

وشتتارع فتتا الوقس تتة الحاشتتدا ذوو األس تتير س ت مة وأس تترك محتتررون وشخ ت ت ا

لج ادا

وكوادر من حركة الج اد اوس ما.

جمتتوب

مجتمد تتة ض تتافة

وأكتتد الج تتاد الحركتتة الشتتيخ درو تت ،الغرابةتتا أن الرستتالة األاتتم التتتا مريتتد أن م ّيراتتا متتن وراء اتتذل
ود الدتدو اوستراسيةا والترس األميركتا دومالتد
الوقسة موج ة ل مظمة الدرب تة التتا تستا ج لخ تب ّ
ترمب ومساداا أمما ي مكترث بتآمركم عةي قضتيتما ومكافتأتكم ايحتت و عةتي جراسمت وعدوامت ضتد

شدبما وأسراما األ او وفا قول .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/28 ،

 .11مسؤول عسكري إسرائيلي :الحرب مع غزة لم تنته ما دام هناك جنود أسرى لدى حركة حماس
الما را (فةس ين) :كشم مسؤوو قسم الموارد ال شرية فا ج  ،ايحت و موتا ألموز المجاب عن
أن قض ة عادا الجمود األسرك تشغر أروقة الج  ،والحكومة اوسراسية ة مشددا عةي أن لدي م
"دين" يجب سدادل من حركة "حما ".

وقاو الجاسد الدسكر فا ج  ،ايحت و فا ت ريحا

السب

مجةت ا

ح سة الم در اوسراسية ة عم يوم

ن الحرب م ق اا غزا "لم تمت ما دام اماع جمود أسرك لدك حركة حما ".
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وذكر أن " عادا اوسراسيةيين لي بيت م وحتي ن كاموا موتي من ق م وواجب الج  ،والحكومة تجال
عاس ت م".

وزعم أن السموا

الماض ة أ بت

أن الحرب األخيرا عةي ق اا غزا؛

ماجدة" مست ردا" :ال دوء جيد لكن حما

يم عام " 2014كام

تدزز قوت ا كما دزز الج  ،قوت فا المجابر".

مؤخر ادعي ألموز أم ا ي تتضمن
ا
وفا تدجي عةي الو جة الس اس ة التا أ درت ا حركة "حما "

أ ة تجديدا

ممظمة ت مر لي ادا سراسير واذا موقم واضر مؤكد

تغيير جذريا "فحما
ا
أو

واذل حج جة ترافجما كر وق " وفا قول .

وحوو توقدات لةت و ار المجبةة ّبين" :كر األحداث تمر سرعة البرق من درجة  0لي  100م اشرا
فش دما ت ديدا سريدا وفوريا وعةيما اتخاذ خ وا وعادا ال دوء والدمر عةي متا دة الح اا

الداد ة فا ك الجامبين".

قدس برس2017/5/27 ،

 .11نتنياهو يقرر تعيين الق ار وزي ار لالتصاالت
ت و ضتتاار :قتترر رس ت

الحكومتتة اوس تراسية ة بم تتامين متم تتااو تديتتين عضتتو الكم س ت
ددما رفا مجربون من متم ااو تولا اذل الو ازرا.

الة كود أيوب الج ار وزي ار ل ت اي
وقالت ت

متتن حتتزب

وس تتاسر عت ت م ست تراسية ة أن الحكوم تتة اوست تراسية ة ست تتادق خت ت و جةس تتت ا األس تتبوع ة الي تتوم

األحد عةي تديين الج ار فا المم ب.

عرب 2017/5/28 ،48

 .12شاكيد تنتقد نتنياهو لعدم وضوح موقفه من الدولة الفلسطينية خالل زيارة ترامب
وج ت

وزيترا الجضتتاء اوستراسيةا امتجتتادا

لترس

الحكومتتة بم تتامين متم تتااو عةتتي عتتدم توضت ح تتأن

سراسير لن تسمر ب قامة دولة فةس يم ة وذلع أ ماء زيارا الرس

األميركا دومالد ترمتب األخيترا لتي

س تراسير .ومجتتر الم ارستتر الس استتا فتتا الجمتتاا ال ام تتة اوس تراسية ة أود س ت غاو أن وزي ترا الجضتتاء آيةي ت

شتتاكيد وج ت

امتجتتادا

حتتادا لبم تتامين متم تتااو ألم ت

حستتب قول تتا لتتم يوضتتر لترمتتب أ متتاء زيارت ت

األخيرا وسراسير أم لن تجوم دولة فةس يم ة بين األردن وال حر المتوسط.
وأضاف

شاكيد واا حدك زع ما

حزب البي

الي ود

أن متم ااو كان يجب عة أن دةن ذلع

تراحة أمتتام ترمتتب ألن امتخا ت وو تتول وستراسير شتتكر فر تتة تاريخ تتة لتوضت ر س استتت ا أمام ت
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أم ا لن تتمازو عن الضسة الغرب ة وأضاف

أن ترمب دد رس سا ممي از وكمتا مدتجتد أن ب مكاممتا الج تام

ب جراء تغيير تاريخا مد .

الجزيرة نت ،الدوحة2017/5/27 ،

 .13قائد سالح الجو اإلسرائيلي يلغي تعيين ضابطين
الجد

المحتةة :ألغي قاستد ست ا الجتو فتا جت  ،ايحتت و اوستراسيةا أميتر شتر تديتين ضتا ين
دتتدما تب تتين أن أحتتداما تد تتا ي مختتد ار

كجاستتدين لس تربا تتاس ار

الحساظ عةي سرية المدةوما .
وقال

بيمم تتا يواج ت ا خ تتر مشتتكةة ف تتا
دتد أن

ح سة "يد دو أحرومو " الدبرية ن شر ألغي تديين ضا ط كجاستد لسترب تاس ار

كشم ج از كشم الكذب أم تدا ي المخد ار .

وك تتان م تتن المج تترر تدي تتين ا تتذا الض تتا ط كجاس تتد لس تترب تتاس ار غي تتر قت تتالا .وتج تترر ع تتدم الس تتماا لت ت
التحةيا ال اسرا ويتوق أن يتم تسريح من الخدمة الدسكرية.

وفا الحالة ال ام ة ألغي شر تديين ضا ط كجاسد لسرب اس ار مروح ة مجاتةة من راز "أ اتشتا"

وذلع سبب رسو فا امتحان الت ميم األمما.

فلسطين أون الين2017/5/27 ،

" .14هآرتس" تكشف أسرار تأسيس منظومة االحتالل اإلسرائيلي
كشتس

تح سة اتآرت

سترية ستراسية ة تبتتين ك س تة تأست

المجتتاب عتتن محاضتر اجتماعتتا

احت و سراسير ل راضا السةس يم ة عجب حرب الدام .1967

وذكر ال ح سة فا تجرير لةكاتب يوتام بيرغر أن الحكومتة اوستراسية ة شتكة

ممظومتتة

آمتذاع لجمتة متن ك تار

مسسولي ا لبماء مظام عسكر فا الضسة الغرب ة وق اا غتزا واضت ة الجتوين الستورية حيتث تتحمتر
المسؤول ة عم ا ددما كام

خاضدة لكر من األردن وم ر وسوريا.

وقتتاو الكاتتتب ن الممظومتتة ايحت ل تتة وستراسير بتتدأ

تتتتا

أولتتي مةسات تتا ال حتتث فتتا جتراءا

ستتسر

السةس ت يميين متتن داختتر أ ارضتتي م المحتةتتة لتتي خارج تتا كاشتتسا المجتتاب عتتن س استتة س تراسية ة لت جيتتر

السةس يميين وتم ر ايتجال الدام ب ع اس م ت ريحا الخروج من ال د فجط دون عودت م.
وأضتتاف أن س تراسير بتتد

متشتتجدة لمحاولتتة التدتترف التتدقيا عةتتي أعتتداد السةس ت يميين فتتا الممتتا ا

المحتةة عبر الج ام ب ح اء سكاما لكم م تراجدوا عن ذلع فا الةحظا
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وفت تتا الوق ت ت

س ت تراسير جت تتاء قوت تتتا المحتةتتتة فت تتا ا تتذل األ ارض تتا ب

ذات ت ت قت تترر

يستخدام ا بدو الديمار األردما والجم الم ر والةيرا السورية وبدأ
جدر الضسة وغزا والجوين جزءا من ممظومة ايقت اد اوسراسيةا.

وت ترق الكاتتتب لتتي الس استتة التتتا بتتدأ

توزيد ا دد أش ر قةيةتة متا

ستراسير امت اج تتا كجتتوا محتةتتة تجتتال الجتتد

مغايرا عن اقا المما ا السةس يم ة والدرب ة المحتةة.
ومجتتر عتتن الجم تراو شتتةومو غازي ت

رس ت

تتدار عمةتتتة مجد تتتة

تتورا

الشترق ة

اودارا المدم تتة األستتبا فتتا الج ت  ،اوس تراسيةا التتذ تتتولي

مم ت ا ق اد تتا عجتتب بتتدء ايحتتت و اوس تراسيةا عتتام  1967قول ت ن ستراسير اعتبتتر الجتتد

ممتتذ تةتتع

ج تراء ح تتاء ستتكاما في تتا فتتا حتتين جتترك تحويتتر المستتؤول ة

الةحظتتة جتتزءا ي يتج ت أز مم تتا وقتترر
عم ا لي بةد ة الجد .

وقاو الكاتب ن الو اسا التا ح ر عةي ا تؤكد أم لتم تتتوفر وستراسير أ م تة ل مستحاب متن أراا
ادق

احتةت ا حيث

عةي السور عةي جراء عمة ا

تمجيب عن المسط في ا  -حدااا فا شت جزيترا

سيماء -بيمما قرر جدر الجم را السورية مم جة خال ة من السكان و ردت م لي داخر سوريا.
وفا فترا م كرا أر السة ا

اوسراسية ة أن ممتااج التدةت م الستاسدا فتا الضتسة وغتزا والجتوين تحتتو

مت توادا مداد تتة ل ت تتا وج تترك تكةيت تتم و ازرا التدةت ت م اوست تراسية ة بتحديت تتد الكت تتب المدرس ت ت ة المس تتموا ب ت تتا
والمحظورا وا دار مواد جديدا موال ة وسراسير.

كمتتا ألغتتا م تتم الكتتتب الد ارس ت ة ( 55متتن  120كتا تتا) وأ ج ت

عةتتي  65كتا تتا اعتبرت تتا خال تتة متتن

التحريا ضداا.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/5/27 ،

 .15أكثر من  35ألف متظاهر إسرائيلي في تل أبيب يطلبون السالم
بي ت

لحتتم :تظتتاار عش ت ار األيف متتن مشتتاط ال ستتار اوس تراسيةا تح ت

و م اركتتة ال ترس

السةس ت يما محمتتود ع تتا

واتسجما عةي حر الدولتين لجد حان الوق

وجاء

شتتدار "دولتتتان وامتتر واحتتد"

التتذ أرستتر برق تتة لتتي امتتاع مساداتتا "اعترفمتتا ب س تراسير

أن تدترف سراسير بدولة فةس ين وتم ا ايحت و".

التظاارا فا ذكرك مرور  50عاما عةي احت و الضسة الغرب ة دد حرب .1967

ووسط اتافا

وشدا ار مؤيدا لحر الدولتين جرك قراءا برق ة أرسة ا الترس

ع تا

وعتد ب تا ايلتتزام

حتتر التتدولتين وقتتاو " :ن واجبمتتا أمتتام األج تتاو الجادمتتة أن مم تتا اتتذا ال تراا أمتتتم ومحتتن مكتتن أن

م تتم س ت م الشتتجدان" .وفتتا بدا تتة التظتتاارا قتتدر وستتاسر األعت م اوس تراسية ة الحضتتور بت ت  35ألتتم

تظااروا فا ساحة سحاق رابين.
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ورفد

شدا ار ك يرا تدعو لتي حتر التدولتين والست م مت السةست يميين مم تا" :دولتتان "ال متين خ تر

عة تتي ست تراسيةا" "الحكوم تتة ا تتا الت تتا تح تترا" ف م تتا قامت ت

الش تتر ة اوستتراسية ة بت ت غ ق الك ي تتر م تتن

الشوارا ومشر رجاو الشر ة حوو التظاارا التا أعةن عم ا واستج ب

مش اء ال سار.

التظاارا مظمت ا ممظمة الس م ا ن ال ستارية الشتراكة مت حتزب الدمتر وحركتة ميترت

جامب مش اء م ادرا جميم.

ال ستارية لتي

وكالة معاً اإلخبارية2017/5/28 ،

 .16نادي األسير :اتفاق تعليق إضراب األسرى جاء بكفالة من نتنياهو
رام هللا :قاو رس
مجريا

الحوا ار

اوسراسيةا كام

ماد

األسير السةس يما قدورا فار

يوم السب

ن "الت ور الحا ر فا

األخيرا بين قادا ضراب األسرك السةس يميين وادارا م ةحة سجون ايحت و

كسالة من الحكومة اوسراسية ة ومن رس س ا بم امين متم ااو".

وأضاف فار فا حديث م "الدربا الجديد" تدجي ا عةي تسا ير اتساق تدةيا اوضراب فجر اليوم

أم "كان اماع تساام سراسيةا حوو مدظم م الب األسرك التا شرعوا اوضراب ألجة ا فا  17من
أبرير /م سان الماضا واو ما أبةغ

لكن الت ور الذ

ح ر يوم أم

الجمدة او أن اذل الم الب مكسولة من الحكومة اوسراسية ة

أم "رغم شر المدةوما

حوو بمود اتساق تدةيا اوضراب لكن مدرفتما بخ ة اوضراب

ورس س ا بم امين متم ااو".
وأكد فار

رس

ج از المخاب ار

اوسراسية ة الشا اع (قبر يومين)

التا سار عةي ا األسرك ف و لم يمت ي بوجود مساوضا
األسير مروان البرغو ا".

م اشرا م قادا اوضراب وعةي رأس م
العربي الجديد ،لندن2017/5/27 ،

 .17نادي األسير :األسرى أعادوا الهيبة للحركة األسيرة واستطاعوا انتزاع مطالبهم وحقوقهم
ماد

األسير السةس يما قدورا فار

أن األسرك «أعادوا ال ي ة

غزا  -فتحا ّاا :اعتبر رس
لةحركة األسيرا واست اعوا امتزاا م الب م وحجوق م التا سةب ا ايحت و اوسراسيةا مم م ورفا

التدا ا مد ا» .كما اعتبر أن «ايحت و اليوم يتراج ويمكسر أمام رادا األسرك الذين اتحدوا عةي

قةب رجر واحد فا وق
ذلع».

التاريخ :األحد 2017/5/28
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وأكد فار

فا ت رير لوكالة «سبوتم ع» الروس ة ان «األسرك است اعوا مير حجوق م كالسماا

بزيارا المحامين والزيارا ال ام ة ل االا وتخسيم الجيود والمم األمما وتوفير ااتم عموما حيث

سيتم اوع ن عن البمود كامةة غدا دد زيارا المحامين».

الحياة ،لندن2017/5/28 ،

 .18بكيرات :إجراءات إسرائيلية تهدف لتهجير المقدسيين
الجد

المحتةة -مبير سمومو :قاو مدير المسجد األق ي السابا الشيخ ماجر كي ار  :ن ايحت و

اوسراسيةا يتخذ جراءا

ت دث رساسر لةمجدسيين أن اماع مشروعا جديدا لت جيرام.

وأضاف ل ح سة "فةس ين"" :م ر اذل الستَّاشا

أراد مم ا ايحت و أن جوو لةمجدسيين :مكم

مدرضون لمشروا جديد لت جيركم" مبيما أن اذا المشروا ل

جديدا واماع

المجدسيين أساليب مختةسة.

و أتا ذلع ددما قاو مراسر الجماا اوسراسية ة الداشرا يوسا يةا :ن مجة

اوسراسيةا التا

لرساسة حكومة ايحت و

الجرك السةس يم ة الدرب ة فا شرقا الجد

من بيم ا كسر عجب ومخ م شدساط ل جسين.

وأكد كي ار

كار ة ل س

فجط عةي األق ي وامما أ ضا عةي المجدسيين ومستجبة م".

ايحت و تخ ط فد لت جير وسحب او ا

المجدسيين قاس  " :مما أمام

تمبئ عن س اسة سراسية ة لت جير المجدسيين ومحاولة يجاد واق جديد

فا المديمة" موضحا أم ذا شدر المجدسيون أم م س سجدون وجودام فا الجد
فور و مكن أن د شوا تح
ف م م سيذابون لي مج ة المركز فا المديمة ا
وأشار كي ار

األمن الجوما

دد عداد خ ة س اس ة سرية ل مس او عن دا

أن سة ا

وتا " :م ر اذل اوجراءا

را بت جير

والمسجد األق ي

ظروف قاس ة.

لي أن من الواضر تماما أن ايحت و اوسراسيةا ستغر الزيارا التا أجرااا الرس

األمريكا دومالد ترامب لت( سراسير) ال

اء الماضا و حاوو أن يوجد واق بةبةة فا المجتم

السةس يما ولدك المجدسيين الذين حمةون ال و ة المجدس ة فا اذل المما ا و جدر عددام أك ر

من  100ألم.
وعن قوو رس

المدارضة اوسراسية ة يتسحاق ارتسوغ :ن اذل الخ ة اا "ال ريا ال ح ر"

لةمحافظة عةي ما أسمااا الجد

الموحدا م أغةب ة ي ود ة قاو كي ار " :ي

در أ

قرار من

حكومة ايحت و ي و كون ضد السةس يميين ويخدم ايست ان والمستدم ار المح ة الجد ".
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وتا " :اذل الت ريحا

شكر واضر جدا" ممواا لي أن المستو ما

تخدم المستدم ار

األح اء والجرك المجدس ة عن دض ا وجرك مشاء شوارا التساف ة داخر الجد

ق د

تربط كر الحزام

ايست اما فا كر أمحاء المديمة ب دف زيادا عدد الي ود داخة ا والتخسيم من عدد المجدسيين.

فلسطين أون الين2017/5/27 ،

 .19فرحة فلسطينية عارمة بـ "انتصار" األسرى

األسرك السةس يميين ضراب م المستوا عن ال دام الذ

غزا  -فتحا ّاا :عّةا مسا
يوما فا أعجاب اتساق بين ق ادت م وادارا م ةحة السجون اوسراسية ة.
وعم
ّ
بيم ا غزا ورام هللا وجمين وبي

استمر 40

السرحة وايرت اا المتضاممين فا خ ام التضامن واوسماد المجامة فا عدد من المدن من

وعة

ال سمة شسال أم ا

لحم ومابة

وغيراا.

األسرك وذوي م واةةوا ورقص ال دا و كي ال دا ا خر فرحا ددما
المضربين.

استبد ب م الخوف والجةا خ و األ ام األخيرا فا ضوء تداور الوض ال حا لدش ار
ّ
در دد أ ب ان رسما عن ق ادا «مدركة الحرية والكرامة» أو ايسة شؤون األسرك
ولم
والمحررين فا فةس ين فا شأن بمود ايتساق .وقال

استجاب
ووافج

دا م الب األسرك ووعد

م ادر فةس يم ة عدا ن م ةحة السجون

ايستجا ة ل اقا الم الب ب يجاب ة.

م ةحة السجون عةي تمظ م زيارتين ش ريا لذو األسرك بدي من واحدا تشرف عةي ا الةجمة

ستموو السة ة السةس يم ة الزيارا ال ام ة.
الدول ة لة ةيب األحمر ف ما
ّ
كما وافج الم ةحة عةي عادا األسرك الذين مجةت م أك ر من مرا من سجن لي آخر ممذ بدء
اوضراب فا  17م سان (أبرير) الماضا كر لي سجم الذ

كان ف قبر اوضراب ع وا عةي

م اء عزو قادا اوضراب.

الحياة ،لندن2017/5/28 ،

 .21مستوطنون يهاجمون محاال تجارية في الخليل
الخةير :ااجم عدد من المستو مين خ و ساعا
ال ار

وواد الح ين الجري ة من مستو مة "كريا

الةير عددا من المحاو التجارية فا مم جة

أرب " فا الخةير.

وقاو ش ود ع ان ان المستو مين قاموا ايعتداء عةي المحاو والجاء الحجارا اتجاا ا.

القدس ،القدس2017/5/27 ،
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 .21االحتالل يعتقل  12فلسطينياً في الضفة المحتلة

وكاي  :اعتجر ج  ،ايحت و «اوسراسيةا» فجر أم

شمت ا قوات فا مما ا متسرقة مدن وبةدا

 12موا ما فةس يم ا خ و حمةة مدااما

الضسة الغرب ة المحتةة كما است دف

قوا

ايحت و

ممازو السةس يميين جمابر الغاز المسير لةدموا عجب اقتحام ا مخ م الدروب شماو مديمة الخةير.
واعتجة

دوريا

ج  ،ايحت و شا ا من مديمة الخةير دد أن قام

التمكير

واعتدك مستو مون عةي راعا أغمام من قرية مادما جموب مابة  .وقال

وضرب .

م ادر أمم ة فةس يم ة ن

مستو مين من مستو مة ايتس ار اعتدوا الضرب عةي مأمون أمين م ار ( 37عاما) حيث تم مجة
لي مستشسي رفيد ا الحكوما وقد و س

ابت المتوس ة.

الخليج ،الشارقة2017/5/28 ،

" .22مجموعة العمل" :األمن السوري يعتقل فتاتين فلسطينيتين في درعا
دمشا :أفاد

(مجموعة الدمر من أجر فةس يميا سوريا) اعتجاو قوا

فةس يميتين أ ماء است م ما مساعدا
وقال

مال ة فا مخ م درعا جموبا سوريا.

المظام السور

مجموعة الدمر فا ب ان ل ا اليوم :ن عما ر األمن السور اعتجة

بةدا المزيريب من أمام مركز ال رم لةحواي

المساعدا المال ة التا توزع ا وكالة "أومروا".

لستاتين

فةس يميتين من سكان

المال ة حيث تم اعتجال ما أ ماء توج ما يست م
فلسطين أون الين2017/5/27 ،

جدي في تحقيق اتفاق سالم
 .23استطالع %57 :من الفلسطينيين يرون أن ترامب غير ّ
رام هللا :أظ ر متاسج أحدث است

ا لة أر السةس يما مسذل مد د الدالم الدربا لة حوث والتمم ة

"أوراد" أن أام متيجتين س اسيتين متوقدتين وضراب األسرك اما :عادا ايعت ار لةجض ة السةس يم ة
عةي المستوك الدولا يةي ا تدزيز مكامة وتأ ير الج اد

ايست

مروان البرغو ا وفا المجابر فجد كشم

ا عن أن اماع سخ ا عاما لدك الغالب ة تجال أداء الس اسر والج ادا

وضراب األسرك.

أما ف ما يتدةا بت ريحا

الرس

الس اس ة المس ة

األميركا دومالد ترامب شأن رغبت بتحجيا اتساق س م بين

السةس يميين واوسراسيةيين فا المستجبر الممظور فرأك  %57من المست ةدين أم غير جد

ذلع رغم توقدا

فا

 %51أم قادر عةي الو وو لي اتساق لو توفر اورادا.
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وجاء

اذل المتاسج ضمن است

موا ن تم اخت ارام

ا ميداما أجر بين  21و 23أ ار الجار م عيمة مكومة 500

ريجة عشواس ة ومم ةة فا الضسة وغزا وأجر ايست

الدكتور مادر سديد ت فج اء مدير عام "أوراد".
وحوو ضراب األسرك

شراف

ا تح

را  %88من المست ةدين أن األسرك س حججون كة ا أو جزس ا م الب م

وأن اوضراب ديد ايعت ار لةجض ة السةس يم ة دول ا و دزز مكامة مروان البرغو ا حيث تظ ر
متاسج ايست

ا أن أام متيجتين وضراب األسرك عةي المستوك الس اسا اما عادا ايعت ار

لةجض ة السةس يم ة عةي المستوك الدولا وتدزيز مكامة وتأ ير األسير مروان البرغو ا.
وأظ ر المتاسج أن السةس يميين غير راضين عن مواقم وممارسا

الس اسر والج ادا

السةس يم ة

فا تدامة ا م اوضراب حيث شدر الغالب ة بتج ير شديد تجال اذا الموضوا .فمن ماح ة

را

 %67أم م غير راضين عن مواقم ق ادا حركة "حما " تجال اوضراب وعبر  %59عن عدم
رضاام لمواقم وأداء السة ة وكان  %48قد

الو م ة واوس م ة جمداء.
وقال

غالب ة ( :)%83ن اوض ار ا

رحوا ددم رضاام عن مواقم الس اسر والجوك

التجارية الشامةة وتد ير حركة السير تدعم ضراب األسرك

( لي حد كبير أو لي حد ما) وأيد  %97من المست ةدين توس
اوضراب.

وف ما يتدةا بزيارا الرس

عا

لي حد ما أخ ار زيارا الرس

داسرا التضامن الشدبا م

لواشم ن أشار  %61من المست ةدين لي أم م تا دوا أو تا دوا
عا

لمظيرل األميركا دومالد ترامب فا واشم ن مجابر  %39لم

يتا دوا اذل الزيارا واعتبر ة ا المست ةدين أن اذل الزيارا لم تكن ماجحة بيمما
المست ةدين أم ا ماجحة.

وحوو زيارا ترامب ل راضا السةس يم ة
بيمما

را  %54أن زيارت لم تكن ذا

را ةث

أام ة المس ة لي م

را  %26أن ل ا أام ة قةيةة فا ظر الظروف الراامة واعتبر  %16أن ل ذل الزيارا ديلة

رمزية تدزز من ايعتراف مةك ة األراضا السةس يم ة المحتةة لةسةس يميين.

ورأك  %83من المست ةدين أن مواقم ترامب لن تكون عادلة تجال السةس يميين واوسراسيةيين عةي

حد سواء ذا ما تم برام أ اتساق س م فا المستجبر ورغم ذلع أكد
الرس

ترامب غير جد

فا ت ريحات

غالب ة قدراا  %57أن

شأن التو ر لي اتساق بين ال رفين فا المستجبر

الممظور ي أن غالب ة قوام ا  %51تدتجد أم قادر عةي تحجيا ذلع لو توفر اورادا.
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وتشير متاسج ايست

ا لي امجسام بين مؤيد ومدارا شأن استسماف المساوضا

الحالا وم ذلع ف ن  %47يتوقدون أم

ذا تم استسماف ا ف ن التو ر لي اتساق سضا لحر

الدولتين س كون وش كا.
وحوو ايمتخا ا

المحة ة فا ضوء جراس ا فا الضسة دون غزا

أم م لم شاركوا فا اذل ايمتخا ا

بيمما

را  %56من سكان الضسة

لددل أس اب مم ا؛ واعتجد  %49أن الجواسم المترشحة لن تحدث
أو أم م ي يؤيدون فكرا جراء ايمتخا ا

أ تغيير فا مما ج م أو أن المتاسج محسومة ق
را  %41أن ايمتخا ا

فا الوق

أ

لم تحدث فا مما ج م لحدوث توافا مسبا أو لددم وجود قواسم

متمافسة و را  %9أم م لم شاركوا ألن تمظ مات م الس اس ة لم تشارع فا اذل ايمتخا ا .

أما حوو أس اب المشاركة ف ا عديدا؛ مم ا %45 :يرون فا المشاركة حجا ومسؤول ة فا التدبير
عن آراءام ومواقس م الشخ

ة بيمما شارع حوالا ال ةث رغ ة مم م فا دعم مرشحا عاس ت م أو

أحزاب م الس اس ة و را  %13أن مشاركت م جاء

ألام ة المجال

فا خدمة المجتم .

فا غزا لةسة ة ولحركة "حما "

وحمر  %51من المست ةدين المسؤول ة عن عدم جراء امتخا ا
ّ
مدا وفا مس الوق يةوم  %32حركة "حما " و %14حركة "فتر" شكر رس
بتأييدام وجراء امتخا ا

رساس ة وتشريد ة م اشرا.

وتظ ر المتاسج امجساما ا راء بين السةس يميين تجال ق ار ار

الحكوميين فا ق اا غزا وميت ا تجةير دفدا

السة ة اقت اا رواتب الموظسين

الك رباء المستحجة وسراسير من أجر مداد الج اا

الك رباء وكان  %51من المست ةدين عارضوا استمرار اذل اوجراءا

اذل اوجراءا

و را %73

واعتبر الغالب ة أن دواف

س اس ة تتم ر فا الضغط عةي "حما " وم اء ايمجسام أو تحمر مسؤول ات ا تجال

غزا أو الضغط عةي ا كشرط دولا.

األيام ،رام هللا2017/5/28 ،

 .24الشرطة الفلسطينية 207 :إصابات في  234حادث سير األسبوع الماضي
رام هللا :أ يب ( )207موا مين بجروا مختةسة فا ( )234حادث سير وقد
الضسة الغرب ة .وأوضر ب ان دارا الد قا

المرور سجة

الدامة واوع م الشر ة اليوم السب

( )234حادث سير متج عم ا

الخ يرا و( )13المتوس ة وو س
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حربا يومية على أوقاف القدس بهدف تغيير وضع بالمسجد األقصى
 .25األردن :االحتالل يشن ً
عمان  /غزا  -حيي ال دجتوبا :أكتد متدير متا دتة شتؤون الجتد واألق تي بتو ازرا األوقتاف األردم تة
عبتد هللا الد تاد

أن ستة ا

ايحتت و اوستراسيةا تشتن حربتتا يوم تة عةتي أوقتاف الجتد

-التتا تت ت

تير فتا
لو ازرت  -ب دف تغيير الوض الجاسم المسجد األق ي فا محاولتة لتجست م زمام تا ومكام تا مش ا
الوق

الو ا ة األردم ة عةي األق ي.

مساا سراسية ة لةمسا
ذات لي
م

وو تتم الد تتاد فتتا ت ترير ل تتح سة "فةست ين" الوضت فتتا الجتتد

المستمر الذ تمارس سة ا

أمت

ايحت و ضد المسجد األق ي وأوقاف الجد

المستمرا لةمستو مين وايعتداء عةي الم ةين وموظسا وح ار

تتدب فتتا ظتتر الت تتديد
من خ و ايقتحاما

األوقاف.

وقاو" :مدعم كر موظسيما ل كوموا خط الدفاا األوو عن المسجد األق ي وحما ة مجدساتما".
ولست

المظتتر لتي وجتتود محتاوي

واألخرك لةم

ستراسية ة متتن أعضتاء مت ترفين فتا الكم ست

الو ا ة األردم ة فا محاولة لتغيير الوض التاريخا الجاسم مؤكدا أن األق ي غير

قابر لةجسمة واو مةع لةمسةمين تح
و شتتأن تتتدم

اوستراسيةا بتتين السيمتتة

الترس

الو ا ة األردم ة.

األمريكتتا دومالتتد ت ارمتتب لحتتاسط البتراق األستتبوا الماضتتا أكتتد أن حتتاسط البتراق
ة األمم المتحدا أ متاء تورا البتراق عتام 1929م وأن

أحد أجزاء المسجد األق ي وفا قرار دولا لد

حتتارا المغاربت تة التتتا تجت ت عةي تتا س تتاحة البت تراق مةتتع لةمس تتةمين وحتتدام موض تتحا أن الحتتارا ج تتزء م تتن
المسجد األق ي وأن و ازرت تمةع سمدا

ب دم ا.

تب

أم ا أ ارضتا وقتم احتةت

عتام 1967م وقتام ايحتت و

فلسطين أون الين2017/5/27 ،

 .26وزارة المياه األردنية توزع وثائق عطاء "ناقل البحرين" (األحمر -الميت) خالل  3أيام
عمتتان -م تتان الستتار  :تدك تتم و ازرا الم تتال وال تتر عةتتي تس تتة م و تتاسا ع تتاء مشتتروا ماق تتر ال حت ترين
(األحم تتر -الميت ت ) يس تتت ف الش تتركا
م ادر حكوم ة م ةدة.
وقال

الخمت ت

المؤاة تتة ف تتا غض تتون األ تتام ال

تتة المجبة تتة وف تتا

الم ادر فتا ت ترير ل ت "الغتد" ن و جتة الد تاء جتاازا لتوزيد تا عةتي استت ف الشتركا

أن استش تتار المش تتروا حال تتا " امتظ تتار الم حظ تتا
الم حظا

ي

الم اس تتة عة تتي الو ج تتة الت تتا ق تتد تتخةة تتا د تتا

غرا أخذاا ايعت ار قبر عمة ة التوزي ".
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ال تتو ازرا تس تتة م و تتاسا الد تتاء حت تتي أ تتار (م تتايو) الح تتالا ب تتدي م تتن آذار (م تتار ) الماض تتا

أجةت ت
وّ

ألست ت اب تتدة تتا أام تتة الت تتدقيا والتمجت ت ر مختة تتم بم تتود وتسا تتير المش تتروا وف تتا م تتادر حكوم تتة

م ةدة.
وأعةم

خم

جا

دول ة مامحة خ و مؤتمر "المامحين الدوليين لمشروا ماقر ال حرين" الذ عجد

فا كامون األوو (د سمبر) الدام الماضتا عتن التزام تا بتجتد م التدعم المتالا لةم اشترا المشتروا عبتر
تجد م ما ق مت  283مةيون ديمار أردما توزع

ما بين ممر وقروا م سرا ودعم عةي شكر مددا

لتشغير المشروا.

عمان2017/5/28 ،
الغدّ ،

 .27الجيش اللبناني :خروقات إسرائيلية بحرية وجوية لأل راضي اللبنانية

بيتترو  :أعةتتن الج ت  ،الةبمتتاما عتتن اخت تراق زوارق حرب تتة س تراسية ة لةم تتال اوقة م تتة الةبمام تتة ق التتة

مم جة " أر

الماقورا" (جمو ا) ضافة لي اختراق اسرا تجس

ألجواس .

وأشتتار الج ت  ،فتتا ب تتان مش ترت وكالتتة األم تتاء الةبمام تتة الرستتم ة عةتتي موقد تتا اولكترومتتا أن متتان

زوارق حرب تتة تتتا
(يوما الخم

لةد تتدو اوس تراسيةا أقتتدم

عة تتي ختترق الم تتال اوقة م تتة الةبمام تتة عمتتد أر

والجمدة) لمسافة  445مت ار وفا الب ان.

الم تتاقورا

قدس برس20147/5/27 ،

" .28إسرائيل" تقصف حاج اًز للنظام بالقنيطرة أدى إلى مقتل جنديين سوريين وعنصر من حزب هللا
(وكتتاي ) :ق تتس

تتاسرا « س تراسية ة» حتتاج از لةج توا

الحكوم تتة الستتورية عةتتي متتدخر مديمتتة الجم ترا

جمتتوب ستتوريا متتا أدك لتتي مجتتتر

تتة عما تتر بيتتم م ضتتا ط .وقتتاو م تتدر عستتكر ستتور ن

ا « سراسية ة» ق س

حتاجز أبتو شت ة

« اسرا است

عمد الساعة الواحدا من ليتر الجمدتة /الستب

عمد مدخر مديمة ال دث وستط الجم ترا متن الج تة الجموب تة الشترق ة واتو حتاجز مشتترع بتين الجتوا

الحكوم تتة و«حتتزب هللا» الةبمتتاما وأستتسر الج تتم عتتن مجتتتر ضتتا ط برت تتة م ت زم وجمتتد ستتور
وعم ر من حزب هللا الةبماما».
وقالت

م تتادر محة تتة فتتا مديمتتة الجم ترا« :ستتم

دتجد أن ال اسرا التا ق س
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 .29تجميد اإلجراءات القضائية ضد اإلسرائيلي المعتقل بكردستان العراق
محمد وتد :قاو موق "وال " ن السة ا

فا كردستان الدراق قرر تجميد اوجراءا

الجضتاس ة ضتد

الجمد اوسراسيةا المدتجر ال د بت مة قتر ساسا س ارا أجرا كما وتجرر تجميد يسحة ايت ام حجة
واعادا المظر فا مةم التحجيا .وزعم الجرار حسب ما مجر الموقت عةتي لستام تأن المحكمتة أقمدت
أم عةي ما يبدو ي ع قة م اشرا لةجمد اوسراسيةا فا جريمة الجتر.

عرب 2017/5/27 ،48

 .31ترامب :نتنياهو صديقي ووعدني بالتقدم في عملية السالم
بي ت

الوي تتا

لحتتم :قتتاو رس ت

الذين سيذابون لي

المتحتتدا األمريك تتة دومالتتد ت ارمتتب مستتاء اليتتوم أمتتام الجمتتود األم تريكيين

ال ا "رس

الستة ة السةست يم ة محمتود ع تا

حكومة سراسير متم تااو ورست

يرغ ان  -حسب قول ما  -التجدم دمة تة الست م بتين ستراسير والستة ة" .وأضتاف ت ارمتب " ستتحا كتر

األ ساو الس م فا المستجبر".

و حستتب الجمتتاا الداش ترا فتتا التةسزيتتون اوس تراسيةا فتتان ت ارمتتب التتذ زار قاعتتد لةمتتاريمز وخ ت و خ ا ت

ت رق لج ودل التا يبذل ا من اجر عادا مجاز عمة ة الس م بين السةس يميين واوسراسيةيين.
"التجيت

مت ع تتا

لذلع متم ااو

وأكتتد لتتا امت جتتااز لةتجتتدم دمة تتة الست م .ومتم تتااو وعتتدما امت اتتو أ ضتتا جتتااز

د جا واو ج د ما جوو واأل ساو من حج م أن يمدموا الس م فا المستجبر" .قاو

ترامب.

وكالة معاً اإلخبارية2017/5/27 ،

" .31الحملة األوروبية" تصعد من فعالياتها ضد حصار غزة
بروكسر :اختتم

الحمةتة األوروب تة لرفت الح تار عتن غتزا الستب

فدال تا

اليتوم األوروبتا الموحتد

لرفا الح ار اوسراسيةا عةي غزا ودعما ل سرك السةس يميين فا سجون ايحت و.
اليتتوم الموحتتد اشتتتمة

أن فدال تتا
وأوضتتح الحمةتتة األوروب تتة ّ
احتجاج تتة ف تتا ع تتدد م تتن الدوا تتم والم تتدن األوروب تتة الت تتا توزعت ت
والدممارع وفرمسا والسويد والممسا.
وتخةة ت

السدال تتا

عةتتي ستتة ا

عةتتي اعت تتاما

تضتتامم ة ووقستتا

عة تتي دوو أام تتا ألمام تتا واولم تتدا

رستتاو رستتاسر وع تراسا لتتوزراء الخارج تتة والبرلمتتاميين األوروبيتتين دع ت

لةضتتغط

ايحتتت و اوستراسيةا كتتا ترضتتخ لم التتب األستترك السةست يميين المضتربين عتتن ال دتتام

ممذ  17م سان /أبرير الماضا ودع
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الحمةة األوروب ة لرف الح ار عتن غتزا متازن كحيتر أن "الحمةتة مستتمرا

وفا اذا الس اق ّبين رس
فتتا الستتدا لوض ت المجتم ت التتدولا أمتتام مستتؤول ات تجتتال األستترك السةس ت يميين فتتا ستتجون ايحتتت و
اوسراسيةا ومحو مداماا المحا رين فا ق اا غزا م ال ا ضرورا م اء ح ار غزا شكر كامر".
وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2017/5/27 ،

 .32فعاليات بألمانيا تضامنا مع األسرى الفلسطينيين وغزة
شتتارع عش ت ار المش ت اء السةس ت يميين مستتاء أم ت

الجمدتتة فتتا وقستتة مظم ت

ميتتدان بوتستتدامر

تتتز

الدا ت تتمة األلمام ت تتة ب ت ترلين لةتضت تتامن م ت ت األست تترك السةس ت ت يميين المض ت تربين عت تتن ال دت تتام الست تتجون

السةس يم ة والم ال ة برف الح ار اوسراسيةا المسروا ممذ  12عاما عةي ق اا غزا.
ودع

ل ذل الوقسة مؤسسا

عرب ة وفةس يم ة ألمام ا وم ة

اذا األسبوا مدن ألمام ة وأق م

موازات ا فدال ا

و الب المشاركون فا الوقسة بتشكير لجمة من مجة

واحتدا متن أربت فدال تا

مما ةتة جتر

مشاب ة ددد من الدوا م والمدن األوروب ة.
األمم المتحدا لحجوق اومسان وممظما

بة

مستتتجةة ل حتتث أوضتتاا األستترك السةس ت يميين التتذين خاض توا ض ت ار ا عتتن ال دتتام استتتمر محتتو أربدتتين
يوما.

و التب المتحتد ون فتتا الوقستة الحكومتة األلمام تتة وايتحتاد األوروبتا والةجمتتة الرباع تة الدول تة التتتدخر
وم اء ح ار غزا والدجو ا

و الب ت ت ت

الجماع ة التا تسرض ا سراسير عةي سكان الج اا.

أميت ت ت ت غت ت تترو مم ةت ت تتة حت ت تتزب ال ست ت تتار المدت ت تتارا بةجمت ت تتة حجت ت تتوق اومست ت تتان فت ت تتا البرلمت ت تتان

األلماما(البومدستاغ) بزيادا الضغوط ايقت اد ة األوروب ة عةي الحكومتة اوستراسية ة "لستتر غتزا التتا

ي يخرج مم ا أحد".
متتن جامب تتا تحتتد

عضتتو الكم ست

اوستراسيةا حمتتين الزعبتتا فتتا الوقستتة عتتن عم ترية ستراسير تجتتال

فةس يميا الداخر ومداماا سكان المجب البدو من الممارسا
األوروبيين عةي مراجدة س اسات م مواج ة ايمت اكا

متتن ج تتة أختترك وج ت

اتحتتادا

اوسراسية ة غير الجاموم ة وح

اوسراسية ة حا السةس يميين.

الساسة

ب تتة فةست يم ة ألمام تتا رستتالة لةمستتؤولين والم تواب األلمتتان دعتتت م

في تتا لةدمتتر عةتتي خضتتاا ستراسير لمي تتاق ممظمتتة األمتتم المتحتتدا والج توامين الدول تتة المتدةجتتة الستتجماء
واألستترك ومب ت

الرستتالة لتتي وجتتود محتتو  7000أستتير فةست يما ومحتتو  500مدتجتتر دار متتن بيتتم م

مساء وأ ساو فا ظروف مأساو ة السجون اوسراسية ة.
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وأ در التجم السةس يما ومؤسسا
األوضاا اومسام ة فا غزا دد

عرب ة فا ألمام ا ب اما لة أر الدام تحد وا ف عن استمرار تساقم
ث سموا

 12عاما.

من آخر حرب شمت ا سراسير التا تحا ر الج اا ممذ
الجزيرة.نت2017/5/27 ،

 .33حول احتماالت تسوية القضية الفلسطينية
محمد بدر الدين زايد

اعتبتتر ك يتترون فتتا الدتتالم الدربتتا أن امتتاع ارقتتة أمتتر فتتا تحريتتع الجضت ة السةست يم ة فتتا ضتتوء زيتتارا
ترامب األخيرا لةمم جة والتا شمة

ضافة لي السدود ة ك من ستراسير وبيت

لحتم ومت الحتديث

عن را م ادرا س م أميرك ة دد شت ر .فتا الواقت أمت متن الضترور تمتاوو اتذل الت تو ار وا متاو
مجتتدار كبيتتر متتن الموضتتوع ة والتأمتتر ال تتاد  .وفتتا ت تتور أم ت مكتتن ت تتميم األ دتتاد المختةستتة

المح ة ب ذل الت و ار فا مجموعتين متماقضتين من األ داد اويجاب ة والسةب ة.

المجموعة األولي التا مكن و س ا اويجاب ة تبدأ بوجود تحسن ي مكن مكارل عتن المواقتم التتا

عبتتر عم تتا دومالتتد ت ارمتتب خ ت و الحمةتتة ايمتخاب تتة الرساس ت ة متتا بتتين دعتتم م ةتتا وس تراسير بتتر حتتتي
َّ
لس استتت ا ايستتت ام ة ومتتن حتتديث مدتتتاد عتتن مجتتر الستتسارا األميرك تتة لتتي الجتتد

سا ج الذين لم سدةوا اذا دد امتخاب م ولكن شتدا ستةب ة مواقست جدةت

وامتتا م ة ت م تتر

اتذا ايحتمتاو واردا – فضت

عن المضمون السةبا غير المسبوق تجال الدرب والمسةمين خ و اذل الحمةة .الشااد أن لغة ترامب
تغيتتر ك ي ت ار والتجتتي ال ترس

السةس ت يما محمتتود ع تتا

م ترتين فتتا اتتذل الست ترا التتوجيزا وتحتتدث عتتن

ضتترورا تحجيتتا الس ت م بتتين الجتتامبين السةس ت يما واوس تراسيةا كمتتا أم ت امتجتتر لتتي خ تتب ود الدتترب

والمستتةمين .أمتتا الستتبب ال تتاما والتتذ قتتد كتتون األك تتر أام تتة ف تتو متتا يتضتتر بخا تتة عمتتد تحةيتتر
واخساقا

أوضاا دارت الداخة ة أن ترامب داما تحد ا

داخة ة حادا .وامتا ستبا لمتا أن أشترما قبتر

محو ش رين لي أن السيماريو المتوق او أن ترامب س سدي لي تحرع خارجا دوا

الشتتديدا لس استتات ووعتتودل الداخة تتة بخا تتة تةتتع الوعتتود ذا
الجض تتاء لس اس تتات المتدةج تتة بتأش تتي ار دخ تتوو د تتا جمست ت ا

والتدسر حتي ا ن فا الح توو عةتي دعتم مجةت

جولتتة فاشتتةة فتتا المجةستتين تتم تمري ترل
التجارير والتحة

التورط الروسا فا ايمتخا ا
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التا تتحدث عن احتماي

المكسا

الم تواب .واألاتتم متتن كتتر ذلتتع ت تتاعد

مواج ة دارت ألزمة قاموم ة ودستورية مرت ة ج ة

الرساس ة وما حدث أخي ار من قالة مدير الشتر ة السيديرال تة حتتي أن
العدد4302 :

ص

22

ال دا بدأ فا مجارمت ا سض حة «ووترغي » ويدلةون عةي ذلع أن اذا الموا من األزما
وقتتتا تتو

حتتتي تمضتتج تساع تت  .والمدمتتي امتتا اتتو أن ت ارمتتب ست حتاج لتتي تحتترع ختتارجا
أبرز من تحجيا مجاز خارجا فا أزمتة مزممتة تاريخ تا خ و تا ذا كامت

ومتوا ر ول

وعودل بدعم مكامة

ستغرق
تتاخب

تحجتا

دل عالم ا.

ضتتاف لتتي اتتذل األس ت اب أم ت وفجتتا لجواعتتد التسكيتتر الرشتتيد ف م ت متتن ال تتدب تحجيتتا مجتتاا حج جتتا

واخت تراق فتتا حشتتد األ تراف اوقة م تتة ضتتد ي تران فتتا ظتتر استتتمرار الس استتا

والمواقتتم اوس تراسية ة

المتدمتة .واما ي يبدو أن المتدجةتين اوستراسيةيين فتا التحتالم مت الدتالم الدربتا يتدركون متدك عمتا

ومحورية مسألة الجد

لدك الدرب والمسةمين جم دا وأن األمور أعجد ك ي ار مما تبدو عة .

أما المجموعة ال ام ة من الدوامر والتا مكن و س ا السةب ة أو تدمر فا ايتجال المدا ر فأام ا

أن ت ارم تتب ل تتم ج تتر ش تتيسا مح تتددا حت تتي ا ن ودلي تتر ذلت تع كةماتت ت ست تواء ف تتا الجم تتة الدرب تتة اوست ت م ة
األميرك ة أو فا المؤتمر ال حافا فا بي

لحتم ولتم شتر وي مترا واحتدا لتي حتر التدولتين كمتا لتم

شر قط أ ضا لي م ادرا الس م الدرب ة وكان أولي أن سدر ذلع فا الدا مة التا أ ةجت ا .وحدي

عتتن تمتتازي
ايمتخا ا

الجتتامبين ي دمتتا شتتيسا .واوشتتكاو ا ختتر أن الرجتتر عمومتتا فتتا خ ا ت الشتتدبو قبتتر

و دداا او

رؤ ة حج ج تة وحتتي فتا حدي ت عتن عتادا دور ت دل ف مت يختتزو اتذا فتا

دف ا خرين فاتورا حمايت م .ضاف لي ذلع أن ترامب ل

أ ضا رجر تسا ير ولم جدم مؤشت ار

عةي أم سيتمكن من متا دة دق جة وجادا لدمة ة مدجدا كالمساوضا

السةست يم ة وست كون مداشتا لتو

أن ل دأب ج ما كارتر أو بير كةيمتون وم ذلتع لتم يوضت األوو فتا تسا تير كالحالتة السةست يم ة
ولم يمجر ال اما فا واي

التتوزراء -واتتذا
المساوضتتا

ريسرز وقد شير ال دا اما لتي أن اتذل م متة ك تار المستؤولين أو حتتي

تتح ر لتتي مستتتوك مدتتين فتتا تدجتتد المساوضتتا

وبخا تتة فتتا م تتر اتتذا المتتوا متتن

الم تتيرية المدجتتدا التتتا تتتتداخر في تتا ايعت تتا ار والضتتغوط .ف متتا ي بتتد أن تتتأتا في تتا

مراحر تجتضا تدخر الوس ط األميركا األعةي لكتا تتحترع األمتور -وبخا تة فتا ظتر وجتود ترف

متمتتر شتتديد المراوغتتة واتتو ال تترف اوس تراسيةا ولمتتتذكر امتتا موقتتم أو امتتا الستتةبا متتن ج تتود وزيتتر

خارجيت جون كير .

متتن ماح تتة أختترك فت ن الحالتتة اوستراسية ة بتتدوراا ي تجتتدم أفضتتر الستترص التاريخ تتة مت ست را ال متتين
المت رف و م ارا و دو ة بم امين متام ااو وما يتمت
واق فا ما يتدةا ايست ان و الجد

من رؤ ة استراتيج ة واضحة لترسيخ أمر

و دداا مكن التسكيتر فتا تستو ة متا ازيةتة كمتا أن متام تااو

يتراان عةتتي ال دتتد اوي ارمتتا وفشتتاو أ تستتو ة .وفتتا األحتواو كافتتة فت ن الحتتديث عتتن ال دتتد اوستراسيةا

يتضتتمن الك يتتر متتن التسا تتير والجوامتتب التتتا
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يوما األميركا مجارمة مراحر زمم تة ستا جة متا شتج

شيوا التشدد والتد ب فا أوساط الةوبا ال

عةتتي مزيتتد متتن التشتتدد اوس تراسيةا .وي مكتتن امتتا أ ضتتا غستتاو أن ضتتدم الموقتتم الدربتتا وامشتتغال
ك ير من الجضا ا واألزما

األخرك ضدم ك ي ار من الموقم السةس يما الذ ما زاو ممجسما.

أخةص مما سبا لي أن ايعت ا ار التا تحكتم فترص التستو ة عديتدا ومدجتدا ومتضتاربة وأن الستةبا

مم تتا ربمتتا ستتوق اويجتتابا عةتتي أن الك يتتر ستتيتوقم عةتتي مستتار الضتتغوط الداخة تتة األميرك تتة فجتتد
تؤد

لي عرقةة شديدا لج ود الس م كما أم ا قد تؤد فا دتا الم ارحتر لتي ال تروب لتي األمتام

فا شكر تحرع خارجا أن ض ترامب مستجبة فا يد متام ااو واو احتماو ي ير متن الجةتا أك تر

من اي مسمان واما ألن أحدا ي يريد أن يتحمر الجامب السةست يما ظةمتا مشتاب ا لوايت
ترت تتب عة تتي ذل تتع م تتن ت د تتا

ريسترز ومتا

ومت تتاسج م تتا زاو الجام تتب السةست ت يما د تتاما مم تتا ك يت ت ار فت ت ن التخ ت ت ط

السةس يما الدقيا لكر اتذل ايحتمتاي

اتو أمتر ضترور ا ن فالضتغوط ال تد ة التتا قتد يتدترا

ل تتا الجامتتب السةس ت يما تجتضتتا اوعتتداد الجيتتد ل ت
التتذكا م ت ستتبر مجاومتتة التمتتازي

فجتتط لمةستتا

التستتاوا واممتتا لك س تتة التدتتا ا

غيتتر الممكمتتة وأوو ستتبر ايستتتدداد تتتدع م جستتور ايعتمتتاد عةتتي

ال عبين الرس سيين الدرب المدروفين تجةيد ا ب ذا الشأن.

الحياة ،لندن2017/5/28 ،

 .34من بوبي ساندز إلى مروان البرغوثي
دتتد ضتراب مستتتوا عتتن ال دتتام لمتتدا  66يومتتا متتا
وعش ترا متتن رفاق ت

الحديد ة “مارجري

د .فايز أبو شمالة

المماضتتر اييرلمتتد بتتوبا ستتامدز متتا

الرجتتر

دتتد أن دخة توا ض ت ار ا مستوحتتا عتتن ال دتتام وتحتتدوا رس ستتة وزراء بري ام تتا الم ترأا

تاتشر” التا رفض

تجد م أ تمازو ل سرك المضربين.

كتتان عمتتر بتتوبا ستتامدز حتتين أضتترب عتتن ال دتتام  27عامتتا فجتتط وكتتان فتتا قمتتة ال تتحة والشت اب

وكتان جستتدل شتتدةة اقتتة فتتا ستتجون بري ام تتا بيممتتا األستترك السةست يميون التتذين أمضتوا فتتا الستتجون

أك ر من سموا

عمر بوبا سامدز تجاوزوا مرحةة الش اب وتخ

في ا عظتام م وام تار قتواام الجستد ة وضتدس

أن ك ي ار مم م تجاوز الستين عاما حاو

قتدرت م وي ست

د جا كريم يوم

أعمارام األربدتين عامتا وامت

عتروق م وت تةب

مسا تة م بتر

ورشد أبو مخ وحاو المماضتر متروان

البرغو ا وأحمد سددا .
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بوبا سامدز كان عضو برلمان ممتخب من الشدب اويرلمد

أح ت شتد تمامتا كمتا أحبت

عضتتو البرلمتتان الممتختتب متتروان البرغتتو ا وكمتتا أحتتب الم ةتتث ك تريم يتتوم

أحب

الضسة الغرب ة أحمد سددا

وع ا

السيد وكما أحب

واب تراا م أبتتو متتخ وكمتتا

غزا حسن س مة.

بوبا سامدز قضي دد ضراب مستوا عن ال دام لمدا  66يوما دون أن يرك

عةي ح اا المذلة فالمو كرامة الح اا والح اا ذليةة

فةست ين

مو كريم.

وفضر المو كرامة

ومروان البرغو ا أ ضا يرفا المذلة ووليد دفة يترفا الخضتوا وعبتد هللا البرغتو ا ي ت تون عة ت
مخوتت ت

وي تتؤ رون تجرب تتة الجت ت  ،الجم تتور اويرلم تتد دون الخض تتوا لةجتة تتة م تتم يب د تتون س تتموا

عمرام و جتحمون أسوار المو

دد  39يوما من اوضراب م م يب دون ما ت جي من أ تام م مجابتر

شراء ك ارمتة أو تام م واتم التذين آ تروا الستجن عةتي

واتم التذين استتدذبوا الزمتازين عتن

اقتة vip

السسر لي ال مد وال ين وفضةوا مجارعة السجان واوضراب عن ال دام عةي مجالسة دومالد ترامب

وتجبير يد المةو ة بدم الدرب والمسةمين.

عضو البرلماما اويرلمد بوبا سامدز جسد ا سمة  1981وحسظ

ما

ل اومسام ة موقس الرجولا

عةتتي تتوو المتتدك بتتر تؤكتتد الو تتاق التاريخ تتة أن مستتة ألتتم مستتان قتتد مشتوا فتتا جمتتازا بتتوبا ستتامدز

وتسجر مسي ار غضب ضد بري ام ا فا كر أمحاء الدالم وحسظت
تترزل المجتتد بيممتتا تجتتزز التتتاريخ متتن استتم مارجري ت

ذاكترا التتاريخ بتين

تاتشتتر وقتتذف ا متتن جوف ت فتتا ش توارا ويةتتز فتتا

اسكتةمدا ولم م ،فا جمازت ا سمة  2013ي متن تكةتم رستم ا فتا تةتع الةحظتا
الما

فا الشوارا وت ادلوا الت اما مماس ة خ

ات تا استما

التتا رقتص في تا

م من امرأا شريرا.

عضتتو البرلمتتان السةس ت يما متتروان البرغتتو ا لتتن متتو فتتا ستتجون س تراسير وان كتتان م ت ار عةتتي

محاكتتاا تجربتتة بتتوبا ستتامدز متتروان ورفاق ت س ت جتةدون المتتو متتن أرضتتما وستتي جي متتروان البرغتتو ا
وماار يوم

سرور وجردا

وع ا

السيد وأحمد سددا

وراسد السدد

وفار

ارود وغ ارية وج ارين وخةتم وأبتو

وسة ب والتم ما وأبو الرب و تواف ة ستي جون أح تاء فتا ذاكترا الشتدب السةست يما

وس ت مو الدم ت ء والخومتتة أولستتع التتذين استتتداموا المختتاب ار اوس تراسية ة كتتا يتخة توا متتن متتروان

البرغو ا ومن أم ال من المجاومين.

األسرك السةس يميون فا امتظار الدعم الشدبا م م حاجة لي المواج ا

الساخمة م المستتو مين

عةي ال رق ايلتساف ة فا الضسة الغرب ة ودون ذلع فايعت ام داخر الخ مة ي ضغط عةي
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ال ت ايمة وي يتتؤ ر عةتتي ق ترار الحكومتتة اوس تراسية ة واتتذا متتا يدرك ت المستتسولون السةس ت يميون التتذين
اتجتتال الح تواجز اوس تراسية ة وكتتأم م يتتدفدون متتروان البرغتتو ا عةتتي ريتتا بتتوبا

ممدتتون المستتي ار

سامدز دفدا ومسوا أن آخرت م ستكون كآخرا مرجري

تاتشر؟

رأي اليوم ،لندن2017/5/27 ،

 .35المشهد الفلسطيني بين جامعة بيرزيت واالنتخابات المحلية
ماجد عزام

امجسم أو توزا المش د الس اسا السةس يما فا السترا الماض ة بين ايمتخا ا
التا وان غاب

عم ا الس اسة ي أم تا قتدم

أك ر الجامدا

السةس يم ة امستاحا تددد ة وحرية لةدمر ال

الس اسا السةس يما الذ رسم

عةتي ريجت تا و شتكر غيتر م اشتر

ريجة أك تر وضتوحا ودقتة فتا ايمتخا تا

المحة ة سبب ب دة اذل ايمتخا ا

لغ اب الممافسة عم ا و دتد قترار حمتا

ال

با والتا كام

دقة لرسم المش د أو الخار ة الحزب ة فا البةد.
لم تغب الس اسة عن ايمتخا ا

المحة ة الضسة الغرب ة
تورا عتن المشت د

ب تة لجامدتة بيرزيت

امتخا ات ا عادا األك ر

مسس ا أو كوم ا محة ة واممتا
غابت

– المبترر  -دتدم ختوا ايمتخا تا

عم تا الممافستة

الس اس ت ة ولتتم تدتتد ق تتادا فتتتر م ال تتة أو حتتتي مدم تتة بمتاسج تتا .كمتتا الم ترا الماض ت ة أو تتحس ت
تمتتاف

دتتا أعضتتاس ا الستتا جين كمستتتجةين واتتا تدا ت

مجترد جراس تتا غتتا المظتتر عتتن الت ار ر في تتا

مظرسة.

المتتا أمت لت

ومت ت ذل تتع فت ت ن ايس تتتحجاق البة تتد أك تتد أن ي تم تتاف

مت ايمتخا تتا

عةتتي أستتا

خ تتم ا الترس

متتن

أم تتا ممت ترا

والمركتتز حمتتا

أو ت تراا ف تتي ظ تتر غ تتاب حم تتا

أ

ع تتن الس تتاحة

ايمتخاب تتة واألمتتر مسس ت مكتتن قول ت عتتن حركتتة فتتتر أ ضتتا وغ تتاب حتتدك الحتتركتين عتتن أ مدركتتة

امتخاب ة سرغ ا جد ا من محتوااا وحتي يمزا ال ا
دا فا ايمتخا تا

الوض اختةم

شكر من أشكاو التضييا عةي ال

تاريخ تتا البرومت تتر الحج ج تتا لج تتا
وامتخا ات ا ال
فتا امتخا تتا

ب تة لجامدتة بيتر زيت

ب ول

جامدتتة بيتتر زيت
ات

الجامدتة التتا ي تمتار

دارت تا أ

لةسة ة من مسوذ أو تأ ير عةي ا الجامدة التتا م ةت

جماايري تتة وش تتدب ة األحت تزاب والتمظ م تتا

ب ة لم تكن يوما مجاب ة مجردا وامما كام

واا أ ايمتخا ا

بتجة ات

ال

الس اسا والحزبا عم ا.

وما زال

ف تتا الش تتارا السةست ت يما

س اس ة امت از.

حضتتر الممافستتة الس است ة جتتوا لمشتتاركة حركتتتا فتتتر وحمتتا

في تتا

تجدم عاما دد عام متا شت التحتديث لةمشت د الس استا الحزبتا السةست يما

وأ دادل وجوام المختةسة.

التاريخ :األحد 2017/5/28

العدد4302 :

ص

26

اا مسس ا تجري ا فا الستموا

مس ة المشاركة فا ايمتخا ا

الت ث الماضت ة وتتتراوا حتوو الخمستة
ب تتة خا تتة ذا متتا تتتذكرما

وس ت دين الماستتة واتتا مس ت ة ممخسضتتة مستتب ا ق استتا لكوم تتا امتخا تتا

ايستتتستاء التركتتا األخيتتر التتذ شتتارع ف ت  86الماستتة ممتتن ل تتم حتتا المشتتاركة وحتتتي ايمتخا تتا
مس ة المشاركة في ا ق ار ة  65الماسة.

الرساس ة السرمس ة األخيرا التي بةغ

ومتتن الواضتتر أن متتة مجا دتتة مدتب ترا أو ت تتوي

األرجتتر وعتتدم رضتتي عتتن حركتتتا فتتتر وحمتتا

جد وم داق ومةمو
خا ة م عدم وجود ريا أو خ ار الث ّ
ممن شاركوا فا ايمتخا ا  -مكن توق أن ال دا و فجتط لغ تاب خ تار التث جتذاب-
مست ة تستتدين الماستتة ل تتالر حركتتتا فتتتر وحمتتا

ي سار وي س ما.

واتتا مست ة ل ست

ايمتخا ا

التشريد ة األخيرا قبر عشر سموا

والتمظ ما

األخرك عن مرء ال ريا ال الث الواس والدريا.

الس استتا لةشتتارا اتتو مسس ت

التا بةغت

حما

بتسوق ا ذن واذا أمر ل

والواق المدجد والمشك

 85الماستة لةحتركتين متا دمتا أن المتزاج

يتتراوا حتوو مست ة خمستة الماستة تجري تا ولةمترا ال ال تة عةتي التتوالا

تجري تتا واتتو واتتو قريتتب كتتذلع متتن فتتارق الت تتوي
احتسظ

فتتا

وحتتتي يتتزداد دعمتتا أو تأييتتدا لةحتتركتين الرس ستتيتين م ت عجتتز األ تراف

السارق فا المتيجة ل الر حما
أ ضا.

ديتتدا عتتن ممتتط الت تتوي

ّتوت

المستتبا مت فتتتر فتتا ايمتخا تتا

س ر او س ط فا ظر الضغو ا

التشتريد ة األخيتترا

األمم ة اوسراسية ة

المت تاعدا فتا ق تاا غتزا حيتث تحكتم الحركتة و متة قبتوو أو عةتي األقتر

تس تتم شتتدبا واضتتر لروايت تتا و التأكيتتد ي مكتتن تجااتتر جتتوار الت تتوي

الس استتا أ الت تتوي

لةخ تتار الس استتا التتذ تتبمتتال الحركتتة المتم تتر بخ تتار المجاومتتة كافتتة اشتتكال ا وي أعتجتتد أن الو جتتة
الس اس ة التا أعةمت ا أخي ار كام
شكر عام.

لتؤ ر عةي مزاج أو ممط الت وي

فا الجامدة والشارا السةس يما

المجابتتر عجتتز فتتتر ولةستتمة ال ال تتة عتتن الستتوز أو ازيمتتة حمتتا  .ورغتتم التجتتدم المستتبا اتتذا الدتتام فتتا

عتتدد المجاعتتد والتتذ جتتاء أساستتا عةتتي حستتاب ال ستتار المت ارج ت ي أم ت ي حجتتب حج جتتة وجتتود أزمتتة
عم جتة س است ة وتمظ م تة تدتتاما الحركتة لتتجاوزاتتا خا تة مت الدجتز عتتن التتأ ير غيتتر التتد موق ار ا

عةي متيجة ايمتخا ا

الت تتوي

والت وي .

أو الدجتتاب لستتتر س استتا التأكيتتد كمتتا اتتو مدبتتر متتن ج تتة أختترك عتتن المشتتكةة التمظ م تتة

وترّار ق ادا أو ق ادا
أن المؤتمر األخير لم حر مشكةة أو مشاكر الحركة بر فاقم ا.
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كما فا كتر عتام وكمتا اتو الحتاو فتا الجامدتا األخترك تك ّتر متيجتة بيرزيت
فا الجامدة التا مّة مدج تاريخ ا ل واتو لتم تر مجتمدتا حتتي لتي مست ة الدشترا الماستة متن
أزمتة ال ستار الدم جتة

الم ّوتين وظر يراا حوو مس ة الت 8الماسة ماا ع عن عجتزل عتن بمتاء خ تار و ريتا التث جتذاب
التوحتد كمتا اتا الدتادا .وختاا ايمتخا تا بت ث قتواسم
لرف مس ة الت وي و دا اتو عجتز عتن
ّ
دض ا لم ح ر حتي عةي مس ة واحد وحتي م م الماسة -كما كان الحاو فد فتا ايمتخا تا

التشريد ة األخيرا -وم ايمت ال أن امتخا ا

بيرزي

اا مرآا أو ترسم

الواق فا الشارا أسوأ لة سار دتد امس تال عتن المتا

ورا تجريب ة لةمشت د ي أن

والدجتز عتن التغييتر أو التتأقةم مت المتغيت ار

ضافة لي موقس المشتين متن ال تو ار الدرب تة ودفاعت وتحالست مت أمظمتة ايستتبداد الستاق ة حجتة

محاربت لةسكر التكسير .

الك ت م مسس ت مكتتن قول ت عتتن حركتتة الج تتاد اوس ت ما التتتا عجتتز لستتموا

حتتتي عتتن م تزاو قاسمتتة

والجامد تتا

الكب تترك األخ تترك -المج تتاا والخةي تتر -م تتا ظ تتر حال تتة ايم تتار

التمظ ما التام لةحركة التا ام ةج

ب تة والدجتز عتن متزاو قاسمتة يتترجم كتذلع

تمافست ت ة ف تتا بي تتر زيت ت

أساسا من البيستة ال

الدجتتز عتتن بمتتاء خ تتار و ريتتا التتث جتتذاب ختتارج ماس تتة فتتتر وحمتتا

وتبتتدو الحركتتة فتتا الستتموا

األخيرا عمة ا خارج أ مجا ،س استا وعتاجزا أو قا ترا عتن ترا رؤك أو حةتوو وت تو ار لةوضت

السةس ت يما ماا تتع عتتن ال تترب متتن بتتداء ال ت أر تجتتال ال تتو ار الدرب تتة وايمض تواء ضتتمما فتتا الحةتتم

دمتر حواضترما الكبترك فتتا حةتب المو تر التتتا م ّةت
األقتوك المتذابا التتذ ّ
لتحرير فةس ين وتبدو الحركة ا ن وكأم ا أقرب لي تمظ م أو جماا عسكر مت متا جيين أو ممتابر
تاريخ تتا الختزان ال شتتر

ع م تتة ولكتتن دون جستتم تمظ متتا وجمتتااير جت ّتد ومتماستتع ومت ترستتيخ الت دستتة كجاعتتدا لة تراا
م ايحت و تبدو الحركة ديدا جدا وعاجزا عن التا ير عةي الواق وتحويت .

فا األخير ول سم ي تبتدو ايمتخا تا

ال

ب تة فتا بيتر زيت

كمتا الجامدتا

األخترك خ توا اتجتال

جتراء الحزمتتة ايمتخاب تتة الكامةتتة الرساست ة والتشتريد ة التتتا تخشتتااا الج تتادا الحال تتة لةستتة ة وفتتتر فتتا

ظتتر واقد تتا الممجستتم والمتراتتر وترحتتب ب تتا حمتتا
بدوراا أ دد من أك وقت
اذل األخيرا لشرو

مضتي مت

المتماستتكة ولكتتن دتتد جتراء الم تتالحة التتتا تبتتدو

ترار أبتو متازن عةتي فترا ايستست م عةتي حمتا

التدجيزيتة وحتتي رفتا ق ادت تا الجديتدا المتمستذا فتا غتزا ل مستتاا عةتي مدادلتة

الختتروج متتن الحكتتم وال جتتاء فتتا الحكومتتة التتتا تبتتدو اتتا بتتدوراا حاجتتة لتتي التحتتديث والخ

امتخا ا

بير زي

ورفتا
تتة أن

ي تددو كوم ا تحدي ا سمو ا لةمش د الس اسا الحزبا وتأكيدا ل ماس ة فتر وحما
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ال اق تتة والمتمتتددا لت ارجت ال ستتار وام تتار الج تتاد اوس ت ما وتدبيت ار مدمو تتا عتتن األمتتر وال متتوا فتتا
مجتم دولة فةس يم ة حرا تددد ة د موق ار ة لكر موا مي ا.
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 .36تحوالت المشروعية السياسية الفلسطينية
سمير الزبن

ل الما افتخر السةس يميون خ و تجربت م بوجتود التددد تة الس است ة فتا او تار الس استا السةست يما

مم

ممظمة التحرير السةست يم ة وتتم اعت تار اتذل التددد تة الس است ة الشتكر التد مج ار ا السةست يما

المت سم م الظروف السةس يم ة ال د ة والجاس ة.

تجدم
وقد أغرك اذا الواق دا السةس يميين ّادعاء تمايز واما عن الشدوب الدرب ة والحديث عن ّ
حك تتم ال تتوعا الس اس تتا المتج تتدم لةش تتدب السةست ت يما.
التجرب تتة السةست ت يم ة عة تتي ش تتج جات ا الدرب تتا

واستكام

الج ادا السةس يم ة ل ذا التحةير الذ

تجدة ا ّتدعا مجاز ما لم يمجزل ا خرون.
التأكي تتد ام تتاع ف تتا أ تتة تجرب تتة و م تتة س تتما

ممر السةس يميين و التالا الج ادا موا سا

خا ة

خا تتة ب تتا وا تتذا يم ب تتا عة تتي التجرب تتة السةست ت يم ة

وقستتوت ا .ولكتتن متتن ال تتدب الحتتديث عتتن بمتتي اجتماع تتة و جاف تتة د مج ار تتة فةس ت يم ة تختةتتم عتتن
ذات تا لةشتدوب الدرب تة

مح ا الدربتا ألن الشتدب السةست يما فتا م ا تة الم تاف مةتع الستما
وان اختةس تجربت فا س اق ا التاريخا من دون أن د ا سما م موع ة مختةسة لةتجربة السةس يم ة

ف تتا م تتا يتدة تتا موض تتوا الد مج ار تتة تحدي تتدا .و ج تتا ست تؤاو الش تترع ة الس است ت ة م روح تتا ف تتا الس تتاحة
السةس يم ة واو التجربة السةس يم ة .وكان اذا السؤاو ييؤجر داسما بذريدة الظروف الخ را التا مر
ب ا الوض السةس يما وكأن الظرف لم كن يوما خ ار عةي اذا الوض .
أ تر اتتذا التجيت م الجتتدلا والمستدتر عةتتي التجربتتة الس است ة "الد مج ار تة" السةست يم ة ضتتافة لتتي البم تتة
التجةيد ة لةج ادا السةس يم ة ما في ا ال سار عةي الرغم من كر شدارات فا ادعاء تجربة د مج ار تة

وس تتاام ف تتا الحس تتاظ عة تتي ش تتكة ة المج تتا ،حك تتم ع تتدم ق تتدرا الج تتادا السةست ت يم ة عة تتي ضت ت ط الوج تتود

السةس ت يما المشتتت

فتتا دوو عديتتدا والتتذ يختترج عتتن م تتاق س ت رت ا والحستتاظ فدة تتا عةتتي فرد تتة

الجرار بيد الج ادا المتمسذا فا ممظمة التحرير.
ارت

المشروع ة الس اس ة فا التجربة السةس يم ة الحدي ة بتم ير ممظمة التحرير لةشدب

تحرر تسدي لي تحجيا ال دف الذ تم ة  .وكما اتا الحتاو المست ة لحركتا
ست ا حركة ّ
الو م ة كان ال دف الو ما ول الدمة ة الد مج ار ة أسا المشروع ة الس اس ة لةج ادا والتا لتم
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يمتخب أ مم ا امتخا ا م اش ار أو غير م اشر بتر ارت ت
وي تتتم ايعتت تراف مش تتروع ة ا تتذل الحرك تتا

والس ادا الو م ة.
كام

د تتد ايعتت تراف مش تتروع ة ا تتدف ا أ حج تتا ايس تتتج و

الشرع ة الس اس ة السةس يم ة مدمو ة غير مختبرا فا

ف اسر الدمتر التو ما فتا

يم ة تتا مم تتا فتش تتت

متدك قبتوو ال تدف التو ما التذ تم ةت .

ماديا ايقتراا مما قاسمة عةتي توافتا

تار ممظمتة التحريتر وقتد افتجتد الدمتر الس استا قاعتدا مركزيتة جغراف تة

الت تتا دامي تتا الش تتدب

الدم تتر الس اس تتا السةست ت يما حس تتب أوض تتاا الش تتتا

السةس ت يما وتتتوزا عةتتي ممتتا ا مختةستتة ومتساوتتتة :الضتتسة الغرب تتة وغ تزا ال تواقدتين تح ت
التجم السةس يما داخر سراسير التجمدا

السةس يم ة فتا دوو الشتتا

وامدكت

ايحتتت و

اتذا الوضت عةتي

الدمر الس اسا السةس يما ما جدة داما من ال شاشة و ستجد لي مظام المحاس ة والمراق تة .وتمجتر
مركز جر الدمتر الس استا السةست يما بتين عتدا دوو متن األردن لتي لبمتان لتي تتوم  .وعةتي الترغم

متتن الديتتوب التتتا شتتاب

التا جر فا الس ديم ا

الدمتتر الس استتا السةست يما ي أن التجربتتة المضتتال ة السةست يم ة والتحتتوي
ستاام

بتكتري

ممظمتة التحريتر ممت

شترع ا وحيتدا لةشتدب السةست يما.

وكةمتتا كتتان اتتذا الترستتيخ يتتزداد كامت الج تتادا تدت ّتزز فرديت تتا ال ممتتة عةتتي أ تتر الممظمتتة .وفتتا اتتذا
او ار تم اختراا مظام التحا ص (الكوتا) بين الس اسر السةس يم ة.
م ايمتساضة السةس يم ة فتا األ ارضتا المحتةتة م ا تة عتام  1987و دتد المتأزق الس استا التذ دخةت

الدمر السةس يما فتا الختارج دتد الختروج متن بيترو

عتاد الدمتر الس استا لتي موقدت ال ب دتا فتا

األراضا المحتةة .وألوو مترا فتا التجربتة السةست يم ة امتجتر مركتز الدمتر التو ما لتي موقت ي توجتد

ف الج تادا السةست يم ة .ولكمت استتمد ب تذا ايمتجتاو لتي قاعتدا جغراف تة ابتتة وموقت احتكتاع داستم مت
ايحت و وابداا م
شكر جديد من المواج ة م ايحت و دتمد ال تدام الجمتااير و ستت دد ال تدام
حيتتد التستتوق الدستتكر اوستراسيةا .وتتتم استتتخ ص الشتتدار التواقدا فتتا
المستتةر متتا ّ
الجماايرية م ايحت و "الحرية وايستج و" .و جي ممظمتة التحريتر تم تر أاتداف الشتدب فتا مجولتة
تتار المواج تتا

التحرر الو ما عةي الرغم من اذا ايمتجاو.
ّ
تزامن و وو ايمتساضة السةس يم ة فا مواج ة ايحت و لي ريا مسدود م ام ار المظام الدربا
فتتا حتترب الكوي ت

وام تتار موق ت ممظمتتة التحريتتر ف ت  .ودف ت اتتذا الوض ت الممظمتتة لتتي ال حتتث عتتن

مو ئ قدم فا خار ة المم جة التا أخذ

فتتا مدريتتد التتتا تجااة ت

ممظمتتة التحريتتر فمتتا كتتان متتن األخي ترا ي التتدخوو لتتي التستتو ة عبتتر الوفتتد

األردما و ريجة غير م اشرا وما لب
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وكتتان متتا أقتتدم

عة ت ممظمتتة التحريتتر مج ضتتا تجريب تتا لة تتورا التتتا رستتمت ا لمسس ت ا خ ت و الستتموا
ممتا ااظتا لةحستاظ

السا جة .وقد جدر اتذا التدخوو المتوارب فتا عمة تة التستو ة ممظمتة التحريتر تتدف
عةي وجوداا .بتوق اتساق مجح م
تم ومتن وراء ظ تر الشتدب السةست يما استتمد أساستا عةتي اعتتراف
ممظمتتة التحريتتر ب ستراسير متتن دون أ شتترط واعترفت
مشتتروع ة اتتدف ا الس استتا .وبتتذلع أختتذ

السةس يما ادف اذل المساوضا .
بذلع تحوو األسا

وبمتاء عة ت

المساوضتتا

س تراسير ممظمتتة التحريتتر متتن دون ايعت تراف
ريج تتا متتن دون ايعت تراف تتأن ايستتتج و

فا المشتروع ة الس است ة متن المشتروا الكستاحا التو ما لتي الدمة تة الس است ة.

الج تتادا السةست يم ة اتتذا المشتتروا فتتا

و تتس

تتار الدمة تتة الستتةم ة التتتا

ل الر سراسير .ولم تدد تشتا مشروعيت ا من ال دف الذ بم

تاريخ ا عة

تتمم

مما أ ت ح

أ ت

تشتتج ا

من الدمة تة الس است ة ذات تا .واتذا اتو الت من التذ دفدتت الج تادا السةست يم ة ج ّتراء التدخوو فتا الدمة تة
التكيم م المتغي ار فا المم جة دد حرب الخةيج.
الس اس ة و ّ
التكيتتم اتتو تحت ّتوو الج تتادا السةست يم ة لتتي ستتة مة فتتا ظتتر الست ادا اوس تراسية ة.
والترجمتتة الدمة تتة ل تتذا ّ
وكامت الدمة تتة ايمتخاب تتة فتتا  1996المحاولتتة السةس ت يم ة لة حتتث عتتن مشتتروع ة أختترك م ت ت م ت ،
ممظمتتة التحريتتر وظ تتر وكأم تتا ايمتخا تتا

فرض ت ت

امتخا ت تتا

األولتتي واألخي ترا لتتوي وفتتاا ال ترس

رساس ت ت ة  2005ومت تتن ت تتم تش ت تريد ة  2006والتت تتا شت تتارك

اوست ت م ة (حم تتا ) وح تتاز أغةب تتة ف تتا المجةت ت
ايمتخا ا

التشت تريدا .د تتد ايمتخا تتا

جزء من ال راا الداخةا السةس يما ول س

سترعان متا امسجتتر

تراا دمتتو فتا غتزا  2007وامجستتم

استتر عرفتتا

التتتا

في ت تتا حركت تتة المجاوم ت تة
تب تتين بوضت تتوا أن

وسيةة لتمظ م ال راا والجبوو بمتاسج ا .ألمت

األ ارضتا السةست يم ة ذ ست ر "حمتتا "
وظ سة ايمتخا ا

عةي ق اا غزا وس ر حركة فتر عةي الضسة الغرب ة وامت
لي ح تتا عتتن شتترع مة مختةستتة "حمتتا " عبتتر الجتتوو م تتا تم تتر المجاومتتة و"فتتتر" عبتتر استتتدادا ممظمتتة
التحرير بو س ا مم
تح مت

وعتاد ال رفتان

لةسةس يميين.

تسكتتع
المشتتروع ة الس اس ت ة لة ترفين امسجتتار ال تدام المستتةر بتتين ال ترفين فتتا غ تزا حيتتث ّ

المشروا الو ما السةس يما ولم تمجر الدمة ة الد مج ار تة فتا الحستاظ عةتي الدمتر الس استا موحتدا

ضمن أ ر دمر داخة ا الجم  .وم اتذا التتح م دخةت

الجضت ة السةست يم ة مرحةتة ت ارجت جديتدا

عموام ا ايمجسام الذ يتدما الستاحة السةست يم ة ممتذ عشتر ستموا

مشروعيت م من دون التوافا عةي المشروا الو ما السةس يما.
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" .37شرك  :"67ال يوجد حل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني!
ميخاد غودمان
دد خمسين سمة من تحريرما /احت لما ايكبر فا الزمن الحديث دد لحظة من «يوم الجتد » وفتا

ألن مجتتم ومتترك متتا فدةت ت بمتتا تةتتع

ايستتبوا التتذ محيتتا ف ت امت تتار «اي تتام الستتتة» حتتان الوق ت
الحرب .ما اعتبر فا حيم مدجزا أ

أ ضا السةس يميون ومد م تدجيدا

ر فا مظر قسم كبير متن الشتدب عبستا ذ مت اي ارضتا جتاء

ي م ا ة ل ا :اخ ق ة س اس ة حزب ة وأمم ة.

ميخاد غودمان أحد المسكرين ايسراسيةيين الرواد فا ع رما يمظر الي اذل التدجيدا

كتا الجديد «شرع  »67حيث يت دك ل ذل المستاسر الدو

شجاعة .فا

تة دتد م تم قترن متن حترب «اي تام

الس تتتة» .وا تتو سد تتر ذل تتع س تتحر ول تتم ورحم تتة ك يت ترا .مج تتة مظت ترل ال تتي الش تترع

تتادقة ممستح تتة

ومستج مة المظر وقراء الكتاب من ال مين ومن ال سار سرعان ما س س مون أمت ي يوجتد متا مكتن
ان جةج تم و مكتم م أن يزيةتوا الحما تا

التةجاس تة التتا متغةتم ب تا عمتدما متحتدث عتن «المتزاا» .يجيتد

غودمان و م المزاا الداخةا فا كر واحد من الممااج والتحوي

التواز

التا اجتازاا ال مين وال سار عةتي

الي ان و ةما الي اما – ال دام المحتم وال وا الساغرا بيمما.

متتتد الكتتتاب عةتتي مستتاحة

تتة ف تتوو :اييتتديولوج ا

متتن ال متتين ومتتن ال ستتار حجتتج السك ترتين

والجستتم ال التتث عةتتي محتتو مستتاجئ دتترا حةتتوي محتمةتتة لةشتترع.

تتم غودمتتان التغييتتر التتذ حتتر

ال سار عمدما تحةر من فكرا ايشتراك ة وامتجر التي حمتر لتواء الست م .امتا ال متين تالتواز فجتد امتجتر

من الةيبرال ة التي المست حام ة وتحةتر متن ال متين الدةمتاما .فتا ال ماميم تا

والتستديم ا

كامت

ااتتان

اييديولوجيتان مت ادمتين.

« متتين وحتتدا الت د و ستتار الست م فتتا الت د ضتترب أحتتداما ا ختتر وامجضتتا عةتتي الستتاحة الدامتتة»
كت تتب غودم تتان ويوا تتر الو تتم كي تتم أن ايمتساض تتتين غيرت تتا ا تتذل ايفك تتار .فج تتد ضت ترب

ايديولوج ا ال مين وعزز مدسكر الس م وال ام ة «ح م

بر اساسا سبب التوقي

الذ امدلد

ال سار ل

ايول تتي

فجط سبب ا د ا الدميم

ف  :دد اش ر من كامب د سيتد» .واذا لتم كتن اتذا كتاف فجتد

جاء فع ايرت اط ل دتزز ال متين ايممتا عةتي حستاب المست حاما وتبتدد حةتم ال ستار فتا الست م التذ

س أتا.

فتتا الجستتم ال تتاما يت تتدك غودمتتان لةحجتتج المختةستتة التتتا تدمتتي تتالمزاا :األمم تتة والد مغراف تتة« .متتن

ماح ة امم ة محظور عةي اسراسير ايمسحاب من الممتا ا ولكتن متن ماح تة د مغراف تة محظتور عةتي

اسراسير ان ت جي في ا» كتب« .م ةما يراان ال مين عةي ايغةب ة الجوم ة يراان ال ستار عةتي األمتن

الجوما» .يتحتدث غودمتان عتن اي تار ايخ ق تة لحترب  67ويتدعا تان الممتا ا ل ست
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ايح تتت و مسست ت ك تتان متيج تتة الد تتدوان ايردم تتا وع تتدم ايس تتتدداد لةو تتوو ال تتي تس تتو ة .ولك تتن الش تتدب
شتتو،

السةس ت يما محتتتر .يتحتتدث ال متتين عتتن ايرا ويتحتتدث ال ستتار عتتن الستتكان .واتتذا موض ت

الدجر جدا .واذا لم كن اذا كاف ف مة او ة ايمسان التذ لمت ار عديتدا شتكر و مت جتزءا مركزيتا
ف

وعة فان التمازو عن اجزاء من الو ن مدمال التمازو عن اويت .

دد أن ف مما عما السجوا بين الم جين مكمما التوجت التي اقت ارحتا

(ا يف حتتاولوا قبةمتتا وفشتتةوا فش ت ذريدتتا) يم غتتا

لةحتر .ولكتن قبتر أن مسدتر ذلتع

ت اغة موضتتوعين مبتتدسيين:

ةتتب غودمتتان ممتتا

التوج ت التتي المشتتكةة وكأم تتا مستتألة تةمود تتة .فتتا عتتالم التةمتتود يوجتتد ةتتب متتن ايمستتان تتان
ام اتا وتدا سا م الموقم ومج ض

وذلع ألم «ل

تتور

المزاا ايسراسيةا الدربتا فجتط يجرحمتا بتر ان

حتتدي ما عتتن الم تزاا يجرحمتتا ...ال تتام التجاليتتد التةمود تتة الجد متتة مكتتن ان محتتاوو اعتتادا تأايتتر الحتتديث

ايسراسيةا الجرير».

ايم تتر ال تتاما الم ة تتوب حس تتب غودم تتان ا تتو اع تتادا

ت ت اغة المش تتكةة :س تتبب الش تترع ب تتين الت دي تتد

الد مغرافا والت ديد ايمما حيث يزير احد الحةين ت ديدا فتاكا واحدا و ستبدل آخر «تسكيرما س كون

م مت ت ار اك تتر اذا م تتا توقسم تتا ع تتن و تتم الوضت ت ك ت ت «مش تتكةة» وب تتدأما م تتس ك ت ت»ش تترع» .لم تتاذا؟ ين
المش تتاكر يم غ تتا حة تتا ول تتذل المش تتكةة ي يوج تتد ح تتر .لت ت

الشرع» .مدمي أن حج جة ان ي حر لةمزاا ل س

لةش تترع ح تتر ب تتر يم غ تتا الخت ت ص م تتن

سب ا لتجميد وعدم عمر شا.

مكتتن ايحستتان لةمجمتتوعتين الستتكاميتين اذا متتا امتجةمتتا متتن مجتتاو الخ تتاب اييتتديولوجا التتي الخ تتاب

البراغماتا .ماذا ش ايمتر؟ الت تد ال بتا لمترا عضتاو .اح امتا ي مكتن اشتساء ايمستان ولكتن
مكن أن مجدر المرا الدضاو مجبوي .ي يدعا غودمان حر المزاا ايسراسيةا  -السةس يما بتر أن

حول ت فجتتط متتن فتتتاع التتي مجبتتوو حيتتث مكتتن التدتتا  ،مد ت  .واكتتذا فتتان الكاتتتب

مستوك التوقدا .

وامتتا م تتر التتي الجستتم ال التتث متتن الكتتتاب والتتذ

البمتتا بتخس ت ا

تتأتا دتتد الج تتم المتتدفدا لت دستتة روا الجتتار  .فتتا

الجستتم ايخيتتر دتترا غودمتتان حةتتين« :التستتو ة الجزس تتة» و»فكترا ايمجستتام» .واتتو شت د تتان ل ت
لد افكار جديدا ولكن اذل الحج جة ي ت مما فا اذل المرحةة فا ذن ات

ممستحة عةي السماء.

فك ترا التستتو ة الجزس تتة تدتمتتد عةتتي الحج جتتة الدجي تتة فتتا أن المم جتتة الحيو تتة ألمتتن اس تراسير – غتتور
فمن

ايردن – قةيةة السةس يميين مجابر المما ا المأاولة ب م ك افة وغير الحيو ة لدفاعما .وعة

ماح تتة امم تتة مكتتن ايمستتحاب متتن اتتذل الممتتا ا وال جتتاء فتتا الغتتور« .اكتتذا د تتا ستتحرية يمت تتا

احتتت و الشتتدب السةست يما دون تدتريا الشتتدب ايستراسيةا لةخ تتر» .جاؤمتتا فتتا الغتتور ست مم تتتدفا

ال جستتتين الت تتي «ي تتتودا» و»الست تتامرا» و ضت تتمن تجريت تتد الدول تتة السةس ت ت يم ة.
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السةس يميون عةي ايع ن عن ام اء المزاا فا دولة مجتردا دون تحجيتا حتا الدتودا ولكممتا ستبا أن
وافجما عةي تخس ا التوقدا  .فةم مأ

ل ست

يم اء المزاا بر لةخ ص مم

ويعادا تمظ م شكر آخر.

اتتذل تستتو ة ستتةم ة بتتر مجتترد تستتو ة تم تتا الحتترب« .اتتذل خ تتوا ي تزيتتر الت ديتتد عتتن ح تتاا

ايسراسيةيين (ين الدمم قد يمسجر مرا اخترك) بتر تزيتر الت ديتد عةتي ح تاا استراسير» .وبت أر غودمتان
اذا افضر من الوض الحالا.
لجد احد

السكرا آمسة الذكر عدم ارت اا شتديد لتا .فحج جتة أن مدظتم البةتدا

س را فةس يم ة (والجةير جدا مم ا اذا اذا كام

عةي اي

ايستراسية ة ستتمتجر التي

ق ستختار الدت  ،فتا دولتة فةست يم ة

ما دما عمة ا ام ا ت رد من و م ا) ي تماو موقسا مماس ا .ف ذل ل س

امتجتاي متن شتجة التي اخترك

تترد  500.8ي تتود متتن بيتتوت م فسكتتروا كيتتم ستتتبدو استراسير عمتتدما

تترد م تتم مةيتتون مستتمة .آ تتار

بر حسب غودمان تغيير لة و ة .فاذا كان فع ايرت تاط متزق الشتدب فتا ذاع ال تيم الةدتين حتين
م ر اذا الشرخ وم ر اذل ايزمة عةي المجتم غير واردا المس ة لا.

الحر ال اما يتحدث عن «ايمجسام» وفا اساس خ وتان :دبةوماس ة واقة م ة .من ماح ة دبةوماست ة

يجتب الدمتتر فتتا األمتم المتحتتدا عتتن اعت ن عتتن اقامتتة دولتة فةست يم ة .مدتتم مدتم اي مدتتارا بتتر ان

مؤيتد .فضت عتتن ذلتع يجتب ان ممجتتر التي الستة ة السةست يم ة اح تاء شترق ة مدم تتة فتا الجتد

مخةا ل ذل الدولة عا مة فا أجزاء من الجد .

حيتتث

من ماح ة اقة م ة يجب أن مجةص الي الحدك ايدمي ايحتكاع بتين الستكان السةست يميين والجت  ،فتا

ظ تتر بم تتاء جس تتور وامس تتاق تس تتمر دب تتور م اش تتر ب تتين المم تتا ا السةست ت يم ة المختةس تتة .ا تتذان الج تتدان
س دززان الوعا الس ادا السةس يم ة و جة ان عمة ا امت اع اذل الست ادا .اضتافة التي ذلتع يجتب متمر

مكامة مج م لةسةس يميين الذين سكمون فا المما ا «ج» واكذا فان السجوا بين الي ود والدرب الذين
سكمون فا المم جة ذات تا ستتجر جتدا« .المتيجتة ستتكون تجة

أن مجةص شكر كبير أمن ايسراسيةيين».
اذا جزسا اشكالا شجاا حسا

تا كبيت ار لةحكتم عةتي السةست يميين دون

و ادق .حتمر أن كتون اتذا اتو الستبير (او واحتد مشتا لت )

لةخ ص من الشرع .أحتاج ين أمام عةي اذا.

عن «مداريم»

األيام ،رام هللا2017/5/27 ،
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 .38كاريكاتير:
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الغدّ ،
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