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 لمشعل للمكتب السياسي لحماس خلفا   هنية رئيسا  انتخاب  .1
رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماا  خالاد عشا   ، أن 6/5/2017 ،موقع حركة حماسنشر 

وقاا  عشا    ي  هنية برئاسة المكتب السياسي للحركة في دورتها االنتخابية الجدياد. أعلن فوز إسماع
، "فااي ساا  أجااوار ديم راويااة وسااورية راسااخة وأجااوار أخويااة 6/5/201 فااي كلمااة ع ااور. سهاار السااب 

عمي ة، اجتمع عجلس الشورى ال ام الجديد للحركاة علاأ أك ار عان  ا يد ظسابب سروفناا االسات نائية، 
للمكتااب السياسااي للحركااة، عشاايرا  إلااأ أن الحركااة ساات لن أي أساامار أخاارى فااي  ة رئيسااا  وانتخااب هنياا
  "الوق  المناسب

قراوياااة ساااورية عنساااجمة عاااع اللاااوائ  فاااي لوحاااة و وباااارش عشااا   هااابا االنتخااااط الااابي جاااار ظ ري اااة ديم
 عظيمة ت كس وحد. الحركة واجتماع ال لوط وال  و  ورسوخ الوحد. الداخلية في الحركة 

كااد ت تااد ظ اادر. هنيااة ويخوانااد فااي المكتااب السياسااي الجديااد للحركااة علااأ تحماا  المساا ولية والهمااوم وأ
ن  ف خلاف ال يااد. الجدياد. علاأ قلاب "والت ل ات التي تشغ  ك  أبنار س بنا الفلس يني، عضيفا : 

  "رج  واحد ظجهد واحد
شاااايرا  إلااااأ أن ال اااااد. فااااي التحااااو  ال يااااادي الساااالس، ع وساااادد عشاااا   علااااأ أن حمااااا  قاااادع  نمو جااااا  
وأوضاا  أن حمااا  ت اادم عرحلااة جديااد. فااي عساايرتها،  يوا االون دورهاار ظ اارر النظاار عاان عااواق هر 

 وتأع  عع سركائها في الوون ظإنهار االن سام وتوحيد ال ف والمضي في المشروع الووني 
لاار الفلساا يني نجسااد الح"وأكااد عشاا   علااأ ال ماا  عاان أجاا  تحرياار األساارى فااي السااجون ا ساارائيلية، وأن 

  "ظا  فافنا س با واحدا لنجسد الحلر والمشروع الووني ظالتحرير وال ود. واست اد. ع دساتنا



 
 
 
 

 

 5 ص             4281 العدد:        5/7/2017 األحد التاريخ: 

                                    

أنه  حركة "المرحلة األخير. عن انتخاظاتها ، ظأن الحركة  رح فوزي برهوم، الناوق ظاسر حما كما 
حركااة حمااا  حركااة قويااة هاابا تأكيااد علااأ أن أضااار قااائ" : "هنيااة، و عشاايرا  إلااأ انتخاااط ، "الداخليااة

  "سورية ع سساتية عتجدد. ت عن ظالديم راوية وتحترم نتائجها
الحركة ظ يادتها الجديد. علأ سلر أولوياتها عوا لة وتك يف الجهود الراعية إلأ تمتاين وأسار إلأ أن "

  وت وياااة ال "قاااات الفلسااا ينية الداخلياااة وترتياااب البيااا  الفلسااا يني وت كياااك  ااامود سااا بنا، وحشاااد كااا
ال اقات ال ربية وا س"عية والدولية للوقور إلأ جانب س بنا الفلس يني وت كيك  موده ودعر عدالة 

  "قضيتد
 وباإع"ن، أناد كفاح زبون  ،رام هللا، ن "  عن عراسلها في 7/5/2017 ،الشرق األوسط، لندنوأضاف  
 4ظات الداخلية التي اساتمرت حما ، تغلق الحركة ظاط االنتخالمكتب السياسي لل هنية رئيسا   انتخاط

 ق اعات، هي غك. والضفة والسجون والخارج  4سهور، وسمل  
ساارك  فيااد قيااد. الحركااة فاي ال ا اامة ال  ريااة  عغل ااا   حماا  اجتماعااا   وفاي جلسااتها األخيار.، ع اادت

إساااراش قيااااد. الضااافة ظ اااره لااار ياااتر كشااافها  وساااك   الدوحاااة، وقياااادات عااان ق ااااع غاااك.، فاااي حاااين تااار  
لكاا  ق اااع غااك. والخااارج والضاافة، إضااافة إلااأ  عضااوا   15عجلااس الشااورى ال ااام، ويم اا    ااون المجتم

 رؤسار الهيئات الرقابية ورئيس عجلس ال ضار األعلأ 
ترساايحهر لمن ااب  وسااهدت الجلسااة، ظحسااب ع ااادر لااا"الشره األوسااي"، عفاجاانت فااي عاادد الاابين تاار  

عااارزوه معحماااد ناااكا  و اااال   ساااأ أباااوهااار إساااماعي  هنياااة وعو  ،5رئااايس المكتاااب السياساااي وكاااانوا 
ال اااروري وخاااعس عاان الضااافة الغربيااة جاارى الاااتحفب علااأ اساامد  وبحساااب الم ااادر، ف ااد احتااادع  

 هنية وأبو عرزوه  المنافسة ظشك  كبير بين
إلأ ال ا امة ال  رياة الدوحاة فاي أي وقا    ويفترض أن يغادر هنية ق اع غك. إلأ ال اهر.، وعن تر  

الحركااة عان الخااارج  وتماة اتفاااه  ا"الشره األوسااي" إناد يفتاارض أن ي اود هنياةوقالا  ع اادر حمااا  لا
 خارج فلس ين  داخ  حما  علأ أن يكون قائد الحركة ال ام ع يما  

عبااد الل يااف ال ااانوع: "انتخااط هنيااة تأكيااد علااأ أن حماا  حركااة ولااود. تضاا   حماا وقاا  الناااوق ظاساار 
 التنظيمية واللجان والدوائر المختلفة ظشك  دوري"  اتدعار جديد.، وتجدد قياداتها في ك  المستوي

 
 إعفاء مواطني غزة من الضرائب قررعباس ي .2

ي ضاي ظإعفااار كا  المااواونين فاي ق اااع  غاك.: أ اادر الارئيس الفلساا يني عحماود عبااا ، أعاس، قاارارا  
ظمااا رساامية تتبااع للساال ة  غااك.، عاان رسااوم الخاادعات التااي ت اادعها وزارات وع سسااات وهيئااات فلساا ينية

وبحسب ال رار فاإن ال اانون ي فاي جمياع عكلفاي الضارائب  فيها رسوم الخدعات ألو  عر. ظشك  كاع  
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كاع"  عن ضريبة ال يمة المضافة علأ األنش ة المحلية  واسات نأ ال ارار ظ اانون  في ق اع غك. إعفار  
لبضاائع الاوارد. عان عند ضاريبة الادخ  علاأ الشاركات واألفاراد وعملياات االساتيراد علاأ ا 3في الماد. 

االسات نار أيضاا   الخارج وعمليات الشرار ظموجب الم ا اة والبياع ظموجاب فاواتير الم ا اة، ظماا يشام 
 ضريبة األع"ش ورخص المهن 

 7/5/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 غزة من الضرائب لن ُيطبق أهلالكيالي: مرسوم عباس بإعفاء  .3
عس و  ق اع المالية فاي اللجناة ا دارياة ال لياا فاي  الفلس ينية،أكد وكي  وزار. المالية  :فلس ين اليوم

عحمود عبا  الخاص ظإعفار أها  غاك. عان  الفلس ينية يوسف الكيالي أن عرسوم رئيس السل ة ،غك.
 الضرائب "لن ي بق إو"قا "، ل دم ع ادقة المجلس التشري ي علأ المرسوم 

م، إلااأ أن هاابا المرسااوم الاابي يااأتي فااي إوااار فااي ت ااريحات خا ااة لفلساا ين اليااو  ،الكيااالي أسااارو 
قارار ع لاد، ولار  2007تناكفي لار يكان ال ارار األو  ظحاق الضارائب فاي ق ااع غاك.، إ   ادر فاي عاام 
وأوضا  أن ال ارارات  يتر الت اع  ع د؛ الفت اده لل انونية الم لوبة التاي ناص عليهاا ال اانون األساساي 

إواار المناكفاة السياساية ولحرعاان ق ااع غاك. عان أي ع ادر المالية الجائر. ضد ق اع غك. تأتي فاي 
الحساار عاان رواتااب  أنكشااف الكيااالي و  عاان ع ااادر التموياا  ال"زعااة للااوزرات التااي تخاادم المااواونين 

 عوسفي السل ة في ق اع غك.، أتر سلبا  علأ إيرادات اللجنة ا دارية في غك. 
 6/5/2017 اإلخبارية،وكالة فلسطين اليوم 

 
 السلطة الفلسطينية مصممة على "تجفيف" كل مصادر تمويل "انقالب حماس" :مجدالني .4

 ،عضاو اللجناة التنفيبياة لمنظماة التحريار الفلسا ينية ،أحماد عجادالني  قاا  د :عحمد يونس -رام هللا 
ن "السل ة ع ممة علأ تجفيف ك  ع ادر تموي  ان "ط حما "  وأضاار: "أن المكياد إ ،لا"الحيا."

الخ او. التالياة ساتكون  نألاأ إد الدراسة وسيجري ت بي ها في المرحلة الم بلة، عشايرا  عن الخ وات قي
 في وزار. ال حة 

 7/5/2017 ،الحياة، لندن
 

 غزة هذا الشهر ثمن كهرباء تقتطع"إسرائيل" لم  :مسؤول فلسطيني لـ"الحياة" .5
لاار تسااتجب هاابا الشااهر،  " إساارائي"قااا  عساا و  فلساا يني رفيااع لااا"الحيا." إن  :عحمااد يااونس -رام هللا 

ل لاب رساامي ت اادع  ظاد الساال ة الفلساا ينية لوقااف اقت ااع تماان اسااته"ش الكهرباار فااي غااك.، وقيمتهااا 
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وأوضاا  المساا و  أن الساال ة ولباا  رسااميا  عاان  عليااون دوالر، عاان عائاادات الجمااارش الفلساا ينية  11
عاان عائاادات الجمااارش التااي  ، نهايااة الشااهر الماضااي، وقااف اقت اااع تماان اسااته"ش الكهربااار"إساارائي "

عباااار المااااوانب والم ااااابر التااااي تسااااي ر عليهااااا،  الفلساااا ينيينتجبيهااااا الدولااااة ال بريااااة عاااان المسااااتوردين 
 40لم ااالحة السااال ة، لكنهاااا لااار تف ااا   وأضاااار: "فوجئناااا ظاقت ااااع إسااارائي ، ع لاااع الشاااهر الجااااري، 

 عليون دوالر(، وقدعنا اعتراضا  علأ  لك"  11نحو   )كعليون سي
ا  المسااا و : "نحااان ناادفع باااد  اساااته"ش الكهرباااار ا ساارائيلية فاااي غاااك.، بينمااا ت اااوم حركاااة حماااا  وقاا

عوازنتها"  وأضار أن "السل ة قررت وقف تموي   إلأظجباية األعوا  عن المستهلكين وتحو  األعوا  
 لم االحةإيراداتنااا ان اا"ط حمااا  فااي غااك.، وساانكرر ال لااب عاان إساارائي  وقااف اقت اااع األعااوا  عاان 

 حركة حما  وان "بها" 
 7/5/2017 ،الحياة، لندن

 
 أن وزارته ُتِعد  لوقف "استيالء حماس" على الخدمات الصحية الفلسطيني يعلنوزير الصحة  .6

ااأعلاان وزياار ال ااحة جااواد عاااواد أن وزارتااد ت   :عحمااد يااونس -رام هللا  لوقااف عااا قااا  انااد "اساااتي"ر  د    
ي الحكاااوعي والتحاااوي"ت ال بياااة  وأضاااار أن "حماااا  حماااا " علاااأ األدوياااة وأعاااوا  التاااأعين ال اااح

تسااتولي علااأ األعااوا  التااي يجااري جم هااا عاان ال  اااع ال ااحي فااي ق اااع غااك. عاان الرسااوم المدفوعااة 
عليااون دوالر( ساانويا "  وزاد أن "حمااا  تحااو   30  )نحااو كعليااون سااي 100للتااأعين ال ااحي، وقيمتهااا 

. ال حة ك  تكلفة الخادعات ال احية فاي ق ااع غاك."، هبه األعوا  لم لحة خكينتها، بينما تدفع وزار 
 أن وزارتد ظ دد عراج ة  لك لوقف تموي  عا سماه "ان "ط حما "  إلأعشيرا  

 7/5/2017 ،الحياة، لندن
 

 لجنة االنتخابات تحدد موعد اقتراع قوى أمن السلطة في االنتخابات المحلية :رام هللا .7
أعلناا  لجنااة االنتخاظااات المرككيااة الفلساا ينية أنهااا : قاادي تحرياار عحمااود ، عاان يوسااف ف يااد - الخلياا 

 11/5/2017ألاف ناخااب عان قااوى أعاان السال ة يااوم الخماايس  11حااو نساتفت  عراكااك االقتاراع المساابق ل
بهادر تمكيانهر عاان عمارساة ح هار فااي االنتخاظاات المحليااة، والتفارم لتاأعين ال مليااة االنتخابياة الم اارر. 

  13/5/2017يوم 
 6/5/2017 ،رسقدس بوكالة 
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 بد من تغير ميزان القوى الفلسطينية لنيل الحرية مصطفى البرغوثي: ال .8
أكد ع  فأ البرغوتي األعين ال ام لحركة المبادر. الوونية الفلس ينية، أن : سيد زكي - الشارقة

دولة االحت"  "ا سرائيلي" تمار  التمييك ال ن ري ضد الش ب الفلس يني، عشددا  علأ أهمية 
غيير عيكان ال وي الفلس يني حتأ يح   الش ب الفلس يني علأ حريتد ويست يع بنار وون يح  ق ت

 للفلس ينيين كراعتهر وازدهارهر وس ادتهر وحريتهر  
واسته  حدي د في الجلسة األولأ التي ع دت تح  عنوان: "المشروع الفلس يني   إلأ أين"، ضمن 

ركك "الخليج" للدراسات البي ع د ظم سسة دار الخليج ف اليات الم تمر السنوي الساظع عشر لم
لل حافة وال باعة والنشر تح  عنوان: "عست ب  المشروع الفلس يني" التي أدارها الدكتور عحمد 

 حسين الش الي، ظالحديث حو  الت ور التاريخي للمشروع الفلس يني 
انب الحضور، عا زادها اهتماعا ، سهدت الجلسة عداخ"ت ترية زادتها زخما  وتفاع"  عتنوعا  عن ج

حيث أكد عحمد  ياط الموسأ، خ"  عداخلتد علأ أهمية الدور البي تل بد دولة ا عارات في ن ر. 
ال ضية الفلس ينية، ظ ناعة تاعة، تكاد تكون الدولة األولأ التي تحم  الهر الفلس يني، وت دم الدعر 

 الم لق لك  ال رط 
لمناعي، سدد علأ أهمية إنهار االن سام الفلس يني إ ا أردنا ح  ال ضية وفي عداخلة الدكتور جاسر ا

الفلس ينية، ويع ار فر ة أكبر للت ارط وتوحيد الجهود، وعن أج  إضافة أهمية كبرى للدور 
 ال المي لح  ال ضية الفلس ينية 

سنوي لما يضمد ووجد الدكتور أنور بن عسلر، الشكر لجريد. الخليج علأ استمرارية هبا الملت أ ال
عن نخبة عن المفكرين والم  فين علأ عستوى ال الر ال ربي، وت ره إلأ ن  تين لما ا المشروع 

ع"يين فلس يني  6الفلس يني لر يحالفد الحب، ول َر ك  هبه ا خفافات، كما ت ره إلأ أن هناش 
  اط تلك الكفارات خارج الدولة عا هو دور هبه الفئة؟ وه  هناش عشروعات وخ ي عست بلية الست

 عن الشباط والمفكرين المهاجرين واالستفاد. عنها 
 7/5/2017الخليج، الشارقة، 

 
 إجراءات غزة العقابية ... ويديناألول لقيادة حماس الجديدة إدارة الصراع الهم   يؤكد أن مشعل .9

عشا    رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماا  خالاد، أن 7/5/2017 ،موقع حركة حماسنشر 
عدد عجموعة عن أ  ب المهمات التي تركها لخليفتد رئيس المكتب السياسي الجديد إساماعي  هنياة 

 ،وقاا  عشا    6/5/2017 خ"  استضافتد في برناعج سباه األخبار عبار قناا. الجكيار. عساار الساب 
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ع وت وير البي ح   علأ ل ب سخ ية األسبوع عبر االست "ع البي أجرتد ال نا.، إن إدار. ال را 
 الم اوعة حتأ تست يع ورد االحت"  عن أرض فلس ين هي الهر األو  أعام ال ائد الجديد 

ودعا عش   إلأ ع ادلة الجمع بين ال واب  والمتغيرات دون ا خ"  ب واب  س بنا، والجمع بين ال او. 
 اسية ظاقتدار وأوراقها وبين السياسية وفنونها، ع كدا  أن ال ياد. الجديد. ستوا   هبه السي

وأكاااد علاااأ ضااارور. انفتااااح حركاااة حماااا  علاااأ المشاااروع الاااووني وت كياااك عوق هاااا فاااي الشاااراكة عااان 
وأكااد عشاا   أنااد ي ااع علااأ ال ائااد الجديااد  اآلخاارين، ويدار. ال "قااة السياسااية عااع ا قلااير ظمنتهااأ الدقااة 

خا اة عاع تشاتتها  ضرور. المحافظة علأ تماسك الجبهة الداخلية وضرور. جمع جوانب الحركة كافة
 الجغرافي، وتوفير ضرورياتها وعت لباتها عن الما  والس"ح 

قراوي ساااوري عختلاااف عااان تجاااارط و وقاااا  عشااا   إن أبااارز عاااا يمياااك حماااا  هاااو تمت هاااا بااانهج ديمااا
اآلخرين، ف ياد. الحركة وفي المستويات كافاة تاأتي ظاالنتخاظاات، وع سساات الحركاة تتمتاع ظاال و. إلاأ 

وأسااار إلااأ االن  اااد المنااتظر لمجااالس الشااورى وع سسااات الحركااة ويجاارار  قويااار جانااب وجااود رعااوز أ
االنتخاظااات فااي عوعاادها باادون تااأخر، وال اارار الم سسااي الاابي ال ينفاارد ظااد أحااد هااو عاان أسااباط ال ااو. 

قراوياااة والااابي تحاااو  و وأعااارط عشااا   عااان أعانياااد فاااي عااارض تجرباااة حماااا  الديم الداخلياااة للحركاااة 
لااوال الظاارور األعنيااة لاادعونا النااا  لحضااور عجلااس الشااورى، وربمااا "، قااائ" : الظاارور األعنيااة دونااد

ندعو فيد األ دقار ليروا ديم راويتنا، ف" قداساة لل ائاد، ولكان هنااش احتارام وال او.  عاعا   ل  دنا ع تمرا  
 للم سسة وهي  احبة ال رار" 

ع غاك.، قاائ" : إن افت اا  أزعاات وأدان عش   ا جرارات ال  ابية التي اتخبها رئيس السل ة ضد ق اا
وأضار عش   أن حما  التي است    علأ ت"ث حروط و مدت خا"   في وجد غك. ال ي   

 عاعا  في وجد الح ار لن تنكسر ولن تستلر عن تفجير األزعات في وجهها  11
اعياا  ودعا عش   رئايس السال ة عحماود عباا  إلاأ توحياد الشا ب الفلسا يني قبا  أن يواجاد ال االر، د

 إلأ رفع الضرائب المفروضة عن قب  السل ة علأ وقود عح ة الكهربار 
وأكاااد عشااا   أن حماااا  لجاااأت للمشااااركة فاااي ال ملياااة السياساااية لحماياااة سهااار الم اوعاااة وعااان أجااا  تغييااار 
 وسيفة السل ة التي كان  قائمة حتأ تكون في خدعة الش ب الفلس يني بدال  عن االكتوار ظسياساتها 

عازيااا  الساابب إلااأ عاادم اعتاارار  تحمياا  حركااة حمااا  عساا ولية االن سااام الفلساا يني،ورفاام عشاا   
 حركة فت  بنتائج االنتخاظات وعحاولة تجاوز الشرعية 

أن  ،فااي حااديث خاااص للجكياار.، كشااف ، أن عشاا  6/5/2017 ،الجزيــرة نــت، الدوحــةوأضااار عوقااع 
إلااأ سخ ااد أنااد عاارض  ب، عشاايرا  الحركااة ساات لن أساامار المكتااب السياسااي الجديااد فااي الوقاا  المناساا
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عليد الك ير عن المهام لكند رفام توليهاا، وقاا  "أناا ف اي عضاو عجلاس الشاورى ال اام للحركاة، ألناي 
 أريد أن أخدم حركتي وس بي وأعتي ظ رر النظر عن المواقع" 

 
 تجدد البيعة والثقةو قيادة حماس بالسجون تهنئ قيادة الحركة المنتخبة  .11

يااة ال ليااا ألساارى حركااة حمااا  فااي سااجون االحاات"  ظالتهنئااة إلااأ قياااد. الحركااة ت اادع  الهيئااة ال ياد
وتمناا  الهيئااة فااي بيااان  المنتخبااة، وفااي ع اادعتهر رئاايس المكتااب السياسااي المنتخااب إسااماعي  هنيااة 

، لل ياااد. الجديااد. أن ي ياانهر هللا علااأ حماا  األعانااة التااي أوالهااا لهاار أبنااار 6/5/2017  ااحفي السااب 
وجاددت ت تهااا ظ يااد. الحركاة وااللتااكام ظالمباادة الساااعية  . الساافينة نحاو الن ار والتحرياار الحركاة ل يااد

وتوجه  الهيئة ظالتحية لرئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالاد  التي قضأ في سبيلها الشهدار 
 عش   ويخواند في قياد. الحركة البين حملوا أعانة ال ياد. في الدور. الساظ ة 

 6/5/2017 ،حماس موقع حركة
 

 حماس تنفي سفر هنية إلى القاهرة .11
نفاا  حركااة حمااا  ساافر رئاايس عكتبهااا السياسااي الجديااد إسااماعي  هنيااة ال اااهر. يااوم  :فلساا ين اليااوم

وقا  الناوق ظاسر الحركة حازم قاسار إن "هنياة عاا زا  فاي ق ااع  عبر ع بر رف   6/5/2017 السب 
دياااد قاااد يت لاااب ال ياااام ظجاااوالت خارجياااة، ساااي وم هنياااة بهااابه غاااك. ولااار يغاااادر"، عبيناااا  أن "المن اااب الج

 الجوالت في وقتها" 
 7/5/2017 اإلخبارية،وكالة فلسطين اليوم 

 
 ويدعو إلنهاء االنقسام لقيادة حماس تفاؤله بانتخاب هنية رئيسا  يبدي  األحمد .12

فت  عكام عضو اللجنة المرككية لحركة ، أن غك.، عن 6/5/2017 ،الرسالة، فلسطيننشر عوقع 
وقا  األحمد في  األحمد أبدى تفاؤلد ظانتخاط إسماعي  هنية لرئاسة المكتب السياسي لحركة حما  

، "إنني عتفائ  بتولي هنية قياد. الحركة، ل د عمل  6/5/2017 ت ري  خاص لا"الرسالة ن "، السب 
ث أي عشكلة خ"  تلك يوم، دون أن تحد 100نائبا  لد في حكوعة الوحد. الوونية، والتي استمرت لا

وأسار إلأ أن التفاؤ  عوجود لكن األعر األهر أن تتوافر ا راد. السياسية لدى الجميع  نهار  المد." 
إجرارات فورية  نهار التوتر ال ائر في الساحة الفلس ينية ظسبب استمرار  التخا االن سام، داعيا 

 االن سام 
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االنتهار عن إع"ن حما  عن وتي تها السياسية، واختيار  وتمنأ األحمد أن يتر إنجاز الم الحة ظ د
وفي رده علأ س ا  حو  االت االت عع حما ، أجاط  هنية رئيسا  جديدا  للمكتب السياسي لحما  

عكام "الدكتور عوسأ أبو عرزوه في ات ا  هااتفي قبا  أسابوع أبلغناي ظانتظاار ات اا  قيااد. الحركاة 
وأكااد األحمااد أن إنهااار  السياسااية وانتخاااط رئاايس المكتااب السياسااي"  ظ ااد االنتهااار عاان إعاا"ن وتي تهااا

 االحت"  عن األراضي الفلس ينية ب" رج ة لن يتح ق في س  استمرار االن سام الداخلي 
عاكام األحماد ، أن نادياة سا د الادين ،انعم ا، ن "  عان عراسالتها فاي 7/5/2017 ،الغد، عم انوأضاف  

دا  أعاام الارأي ال اام، وكاان نائاب رئايس المكتاب السياساي لحماا  ل ااد. قاا  إن "هنياة يت اف ظاالعتا
وعب ر عن أعلاد  عن المشهد الداخلي والخارجي"  سنوات، وبالتالي فهو في عمق ال ور.، وليس ظ يدا  
ضارور. "قياام حماا   الفلسا يني"، ع كادا   االن ساامفي أن "ين كس  لك علأ إنجااز الم االحة وينهاار 

باين  ا دارية، التي سكلتها فاي وقا  ساابق ظ  ااع غاك.، وعان تار تبادأ المباح اات فاورا   أوال ظح  اللجنة
 ال رفين لتح يق الم الحة" 

 
 عرب عن أملها بإنهاء االنقسامتترحب بانتخاب هنية و  فتح .13

، ظفااوز إسااماعي  هنيااة برئاسااة المكتااب السياسااي لحركااة حمااا  حركااة فاات رحباا   :وكاااالتال ،الجكياار.
فاااي ات اااا  هااااتفي عاااع الجكيااار.، إن  ،أعاااين سااار المجلاااس ال اااوري لحركاااة فااات  ،تياااانيقاااا  عاجاااد الفو 

وأعربا  الحركاة عان  االنتخاظات سأن داخلاي لحركاة حماا ، وفات  ترحاب وتباارش للحركاة فاوز هنياة 
أعلها أن يكون الشأن الفلس يني الداخلي عحور اهتمام ال ياد. الجدياد.  عااد. اللحماة وينهاار االن ساام 

  سنة  11ستمر نحو البي ا
أعين سر المجلس االستشاري لفت  عحمد الحوراني لوكالة األناضو  إن الم لوط عن رئايس المكتاب  قا و 

 السياسي الجديد لحما  "التفكير ظشك  عختلف"  يجاد آلية جديد. تو   إلأ إنهار االن سام 
 7/5/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 الندفاع بقوة نحو ترتيب البيت الفلسطينيوه لوتدعترحب بانتخاب هنية  "الشعبية" .14

أسادت الجبهة الش بية لتحرير فلس ين با"ال ملية الديم راوياة" التاي أدت إلاأ فاوز  :وكاالتال ،الجكير.
ودعاا عضاو المكتاب السياساي ظالجبهاة ربااح  إسماعي  هنية برئاسة المكتب السياسي لحركاة حماا  

الندفاع ظ و. نحو توحيد الجهود وترتيب البي  الفلس يني عان عهنا، رئيس عكتب حما  الجديد إلأ "ا
 أج  استمرار النضا  حتأ تحرير فلس ين" 

 7/5/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 إلى حل الخالفات الداخليةوتدعو الجهاد اإلسالمي ترحب بانتخاب هنية  .15
بااا  حركاااة الجهااااد ا سااا"عي ظفاااوز إساااماعي  هنياااة برئا :وكااااالتال ،الجكيااار. ساااة المكتاااب السياساااي رح 

لحركة حما ، عشير.  إلأ أن هبه النتيجة جارت بنار علأ "ال ملية الديم راوية" التي أجرتها حما ، 
 ودع  علأ لسان ال يادي في الحركة خالد الب ش إلأ ح  الخ"فات الداخلية 

 7/5/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 انتخاب هنية إنجاز للمقاومةعملية  ":الديمقراطية" .16
اعتباارت الجبهااة الديم راويااة لتحرياار فلساا ين أن عمليااة انتخاااط إسااماعي  هنيااة  :وكاااالتال ،الجكياار.

رئيساااا  للمكتاااب السياساااي الجدياااد لحركاااة حماااا  "إنجاااازا  للم اوعاااة وعحااا  فخااار لكااا  ووناااي فلسااا يني 
باو سريفاة وقاا  عضاو المكتاب السياساي للجبهاة وا"  أ واعتدادا للتداو  في المواقع ال يادية األولاأ" 

إن هنياااة سخ اااية وونياااة يمتلاااك عااان الخبااار. وال "قاااات ال وياااة عاااا يمكناااد عااان ت كياااك عكاناااة ال ضاااية 
 الفلس ينية علأ الن اه ا قليمي والدولي 

 7/5/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 حماس: شرعية الشعب ُتستمد من بندقية المقاومة الطاهرة .17
فاي ال اوى الوونياة وا سا"عية ظمحافظاة رفا  جناوط قاا  عم ا  حركاة حماا  : ربياع أباو ن يار. - رف 

ااَتمد عاان بندقيااة الم اوعااة ال اااهر.   ق اااع غااك.، عااك الاادين كساااط، إن ساارعية الشاا ب الفلساا يني ت سا
غااك.  الح ااار والماا اعر. ضااد   حااديث كساااط ل ااحيفة "فلساا ين" جااار علااأ هاااعش وقفااة غاضاابة ضااد  

ال يم لنا"، نظمتهاا حركاة األحارار الفلسا ينية ودعما  ضراط األسرى، ضمن سلسلة ف اليات "عبا  
 علأ دوار النجمة في عحافظة رف  ظمشاركة ال وى  6/5/2017السب   يوم

وسدد كساط علأ أن رئيس السل ة عحمود عبا  يمار  ا جرام ظحق ق اع غك.، عن خا"  تمريار 
 عشروع سياسي يستهدر الم اوعة وي في ال ضية الفلس ينية 

 6/5/2017 ،نفلسطين أون الي
 

 تخذ إال من البيت الطاهر وليس من البيت األبيضحركة األحرار: القرار الفلسطيني ال يُ  .18
عضاو اللجناة السياساية فاي حركاة األحارار الفلسا ينية ساريف حمااد، فاي  قا  : ربيع أبو ن ير. - رف 

رى، ضامن غاك. ودعماا  ضاراط األسا الح ار والما اعر. ضاد   كلمة لد علأ هاعش وقفة غاضبة ضد  
علأ دوار النجمة في  6/5/2017السب   سلسلة ف اليات "عبا  ال يم لنا"، نظمتها حركة األحرار يوم
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ن س بنا برجالد ونسائد وسيوخد وأوفالد لن يركع رغر الح ار الممتد إعحافظة رف  ظمشاركة ال وى، 
ربااع االنهااكام الاابي عنااب أك اار عاان عشاار ساانوات، وتشااديده ظااأدوات عبااا  للنياا  عاان ع اوعتااد ولجااره لم

وقااا  حماااد: "ال اارار الفلساا يني ال يتخااب إال عاان البياا  الفلساا يني ال اااهر ولاايس عاان البياا   ينتهجااد 
األباايم الاابي لاار يكاان داعمااا إال لدولااة االحاات" "، ع كاادا أن الم اوعااة هااي المم اا  الشاارعي والوحيااد 

 للش ب الفلس يني، وين عن ي اديها خائن للوون وال ضية 
 6/5/2017 ،ون الينفلسطين أ

 
 67الجهاد اإلسالمي ترفض القبول بدولة في حدود  النخالة:زياد  .19

في حوار ساع  و ري ، أجاط نائب األعين ال ام لحركاة الجهااد ا سا"عي : خاص –فلس ين اليوم 
فااي فلساا ين األسااتا  زياااد النخالااة عاان عوقااف حركتااد عاان وتي ااة حمااا  السياسااية "التااي جااارت فااي 

ناسب"  وقاا  النخالاة فاي ع ابلاة خا اة عاع "وكالاة فلسا ين الياوم ا خبارياة" إن ال باو  توقي  غير ع
غياار عرحااب ظاااد وأعلاان أن حركااة الجهااااد تاارفم هاابا الحااا   وأباادى أبااو وااااره  67بدولااة فااي حااادود 

، 67تحفظا  سديدا  علأ عا ورد في الوتي ة عن حديث عن توافق ووناي ظشاأن ال باو  بدولاة فاي حادود 
كالجهااد ا سا"عي وغيارهر، غيار ووناي وغيار تاواف ي؟    67"ها  عان يارفم ال باو  ظفكار.  عتسائ" :

وو ف هبه ال يغة ظأنهاا تماس ظمشااعر رف اار السا"ح  وأكاد علاأ أن "حماا  والجهااد" ساركار فاي 
 عشروع الم اوعة والتحرير 

لااأ عساات ب  ال ضااية كمااا ت ااره لكيااار. أبااو عااازن لواساان ن ول ائااد عااع "تراعااب" وعخاااور هاابا الل ااار ع
الفلس ينية، وتحدث عن ح ار ق اع غك. والم الحة، ويضراط الكراعاة وع اناا. األسارى، وانتفاضاة 

 ال د  التي و فها ظاالنتفاضة المغدور. 
" لل ضااية الفلساا ينية    وانت ااد النخالااة الرهااان علااأ الاارئيس األعريكااي وقدرتااد علااأ ت اادير "حاا س عاااد س

ب هدفااد ال ااود. للمفاوضااات وفااق الرؤيااة ا ساارائيلية عحاابرا  عاان أن تكااون واعتباار أن ل ااار عبااا  تراعاا
حفاو. االست با  للرئيس عبا  في البي  األبيم رسو. لل بو  ظالح  األعريكاي الكاارتي دعياا  الارئيس 
عبا  للتراجع عن إجرارات السال ة تجااه ق ااع غاك. كماا والاب ظاالنت اار  ضاراط األسارى ووقاف 

 التنسيق األعني 
 6/5/2017 اإلخبارية،وكالة فلسطين اليوم 
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 تهائنهرها حق لشعبنا ولن نقبل تجز  إلىالهندي: فلسطين من بحرها  محمد .21
حفا"  تأبينياا  للشاهيد كاعا  قري اع، أحاد  6/5/2017عساار الساب   ا سا"عينظم  حركاة الجهااد : غك.

 إ ااابتدظ ااد  4/5/2017ماايس الاابي ارت ااأ الخ عجاهاادي وحااد. الهندسااة والت اانيع فااي ساارايا ال ااد ،
 أتنار ا عداد والتجهيك  في ظجروح ظالغة،

عحمااد الهناادي، وأكااد الهناادي   تحاادث عضااو المكتااب السياسااي، د ا ساا"عيوفااي كلمااة حركااة الجهاااد 
علأ عوقف حركتد وي رارها تجاه عاا يجاري عان حاراش علاأ السااحة الفلسا ينية، قاائ" : "إن فلسا ين 

ا هاي علاك للشا ب الفلسا يني، ولان ن با  ظاأي ت ساير أو تجكئاة عهماا بلغا  نهرها إلاأكلهاا عان ظحرهاا 
ودعاا الهنادي لتح اين سا بنا أعاام الما اعرات، وخ و اا  فاي هابا الوقا   المهاترات التي تحيي بناا" 

 البي ت  ف ظد ال وا ف لتبهب ظما تب أ عن وموحات وآعا  س بنا 
 6/5/2017 اإلخبارية،وكالة فلسطين اليوم 

 
 يجب محاربتهاو ة: المستعمرات هي الخطر األساسي على وجودنا الوطني القدو  .21

قااا  عضااو اللجنااة المرككيااة لحركااة فاات  نا اار ال اادو. إنااد ال بااد عاان تغيياار الحيااا. الفلساا ينية  :رام هللا
إلااأ حيااا. ساا ب تحاا  االحاات"  ورافاام لهاابا االحاات"  والساات ماره االسااتي اني وع اااوم لااد ولااو باا" 

خ"  كلمة لد خ"  عشار عم  ضامن أعماا  الما تمر الادولي "فلسا ين فاي  ، دو.وأضار ال س"ح 
، علينااااا جمي ااااا  عحاربااااة 6/5/2017 عااااالر عتغياااار" والاااابي ع ااااد فااااي جاع ااااة بياااار زياااا ، يااااوم السااااب 

المساات مرات والمساات مرين التااي تشااك  الخ اار األساسااي علااأ وجودنااا الااووني، وعلينااا أيضااا التأكيااد 
 1967كااكي والمشااترش والتمسااك ظااد، وهااو اساات "  دولااة فلساا ين علااأ حاادود علااأ هاادفنا الااووني المر 

 وعا متها ال د ، وع اوعة عحاوالت ال فك في الهوار أو الهروط إلأ األعام "
وأكد أهمية قبو  الح  السياسي التفاوضي سري ة وضوح ال اعد. السياسية للتفاوض وأهدافد، وأناد ال 

ال  إ  ادعتها اسات اد. الوحاد. جغرافياا  وسياسايا  وينهاار االن ساام، بد عان تح ياق جملاة أعاور هاعاة فاي ع
  ا أردنا االست "  والحرية إعناص عن  لك 

 6/5/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 االحتالل يكشف تفاصيل عملية تفجير خطيرة في قلقيلية .22
ل"حااات"  فاااي عديناااة كشاااف  وساااائ  إعاا"م إسااارائيلية عااان تفا ااي  عملياااة اساااتهدف  دوريااة  النا اار.:
الم رط عن جيش االحت" ،  0404وأوض  عوقع  خ"  االحتفا  ظما يسمأ "يوم االست " "  ،قل يلية

واستهدف  قو. عسكرية قرط الجدار الفا   في قل يلية، عشايرا   ،2/5/2017أن ال ملية وق   ال "تار 
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ث قااام الم اااوعون ظااإو"ه النااار إلااأ أن ال مليااة جريئااة وعت ااور. لاار تشااهدها الضاافة عنااب ساانوات حياا
الستدراج الادوريات ال ساكرية تار تفجيار عباوتين ناسافتين، وت اوير الفياديو لكااعيرات عراقباة إسارائيلية 

 نشرت اليوم 
وأضاار الموقاع أن ال ااو. نجا  ظأعجوباة حيااث تار تفجيار عبااوات ناسافة قارط الدوريااة ظ اد اسااتدراجها، 

  وحما  علأ وو  الحدود عع ق اع غك. عبينا  أن ال ملية تحاكي عمليات حكط هللا
وأسهاار الفيااديو الاابي نشااره لحظااة االنفجااار الكبياار، الفتااا  إلااأ أنااد "لاايس هناااش سااك فااي أنااد إ ا كااان 
الم اوعين نجاحا في خ تهر، هبا الهجوم قد انتهأ في عأسا. عروعاة يبادو وكأناد نشااا ع ااد عاألور 

 لدينا عن الحدود اللبنانية وغك." 
 6/5/2017 ،ون الينفلسطين أ

 
 هنية من مخيم لالجئين إلى قائد لحماس .23

ناسا ا  و"بيااا  وتااائرا  فااي ال مانينيااات، فم اات "  فااي سااجون االحاات"  وعب اادا  خااارج أرض فلساا ين فااي 
م، وقائاادا  2006التسا ينيات، تاار قائاادا  ظااارزا  فااي حمااا ، حتااأ تاارأ  الحكوعااة الفلساا ينية ال اساار. عااام 

  2017عايو/أيار  6اع غك.، فرئيسا  لمكتبها السياسي في لحركة حما  في ق 
هبه ظاخت ار عسير. ال ائد إسماعي  هنية، البي انتخب اليوم رئيسا  للمكتب السياسي لحركة الم اوعة 

 ا س"عية "حما "، خلفا  لل ائد خالد عش   
 

م، في عدينة غك. ظمخاير 1963عايو عام  23ولد إسماعي  عبد الس"م أحمد هنية يوم : المولد والنشأة
م عان قرياة 1948الشاوب ل"جئاين الفلسا ينيين، الابي لجاأت إلياد أسارتد ظ ادعا هجرهاا االحات"  عاام 

 الجور. قضار عدينة عس "ن المحتلة 
 

در  هنيااااة المرحلااااة االبتدائيااااة وا عداديااااة فااااي عاااادار  وكالااااة غااااوث ال"جئااااين : الدراســــة والتكــــوين
وح   علأ ال انوية ال اعة عن ع هد األزهر، تر التحق ظالجاع اة ا سا"عية الفلس ينيين )األونروا(، 

 م، وتخرج فيها ع جازا في األدط ال ربي 1987في غك. عام 
وبرز خ"  عرحلة الدراسة الجاع ية عضوا نش ا في عجلس اتحاد ال لبة حيث ترأ  عجلاس وا"ط 

 ية الجاع ة ا س"عية، إلأ جانب اهتماعد ظاألنش ة الرياض
 

بدأ هنية نشاود داخ  "الكتلة ا س"عية" التي تم ا  الابراع ال "باي : المسؤوليات والتجربة السياسية
م، تاار 1984م و1983لحركااة حمااا ، وعماا  عضااوا فااي عجلااس ولبااة الجاع ااة ا ساا"عية بااين عاااعي 

 تولأ في السنة الموالية عن ب رئيس عجلس ال لبة 
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لجاع ة ا س"عية ظغك. خ"  فتر. التس ينيات، كما تولأ عاام وسغ  إسماعي  هنية عد. وسائف في ا
 م رئاسة عكتب الشي  أحمد ياسين ظ د إفراج االحت"  ا سرائيلي عند 1997

ظ  ياااااد انااااادالع االنتفاضاااااة  1987اعت لااااا  سااااال ات االحااااات"  ا سااااارائيلي، هنياااااة للمااااار. األولاااااأ عاااااام 
 عد. ستة أسهر  1988  للمر. ال انية سنة الفلس ينية، ولبث في السجن قراظة الشهر، تر اعت 

بتهمة االنتمار إلأ حركة الم اوعة ا س"عية "حما "؛  1989دخ  هنية سجون االحت"  عجددا سنة 
عان قيااد.  400حيث أعضأ ت"ث سنوات ع ت "، وب دها ناا في إلأ عرج الكهور في جناوط لبناان عاع 

د عاعا في المنفاأ، وأ اب  رئايس الكتلاة ا سا"عية حركة حما ، لكند عاد إلأ ق اع غك. ظ د قضائ
 في الجاع ة ا س"عية في غك. 

ع    هنية حركة حما  فاي لجناة المتاظ اة ال لياا للف اائ  الوونياة وا سا"عية فاي االنتفاضاة ال انياة، 
 م 2000التي ان ل   في ال ام 

م إتار غاار. إسارائيلية 2003و  سابتمبر/أيل 6كما ت رض لمحاوالت اغتيا  إسرائيلية، حيث أ ايب فاي 
استهدف  ظ م قيااديي حماا  عان بيانهر الشاي  أحماد ياساين، وعناع عان دخاو  غاك. ظ اد عودتاد عان 

 م 2006أكتوبر/تشرين األو   14جولة دولية في 
م عاان قباا  عساالحين عاان 2006أكتوبر/تشاارين األو   20كمااا ت اارض عوكبااد  واا"ه نااار فااي غااك. فااي 

 عنكلد في غك. س يا الغتيالد  حركة فت ، ودعر االحت" 
وتارأ  هنياة قائماة التغييار وا  اا"ح التاي ح ادت أغلبياة ع اعااد المجلاس التشاري ي الفلسا يني فااي 

، وأ ااب  رئيسااا للحكوعااة الفلساا ينية 2006االنتخاظااات التشااري ية المنظمااة ع لااع يناير/كااانون ال اااني 
 م 2006ال اسر. التي سكلتها حما  في فبراير/سباا 

م ترأ  هنياة حكوعاة الوحاد. الوونياة، واساتمر علاأ رأ  الحكوعاة حتاأ جارى توقياع 2007ال ام وفي 
 م 2014يونيو/ حكيران  2اتفاه الشاوب في عنكلد، وتشكل  ظموجبد حكوعة التوافق الووني بتاري  

ة وسغ  هنية نائب رئيس المكتاب السياساي لحركاة حماا  فاي الادور. االنتخابياة السااظ ة، وقائادا لحركا
 حما  في ق اع غك. لدورتين انتخابيتين 

 

أ ااااب  هنيااااة رئيسااااا  للمكتااااب السياسااااي لحركااااة الم اوعااااة  2017عايو/أيااااار  6وفااااي : رئاســــة حمــــاس
ا ساا"عية "حمااا " ظ اادعا اختاااره أعضااار عجلااس الشااورى ال ااام فااي انتخاظااات أجرياا  فااي ال ا اامة 

 ال  رية الدوحة وفي غك. في وق  عتكاعن 
 6/5/2017 ،موقع حركة حماس
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 إسرائيلي يسبق صفقة التبادل صمتتهديد القسام..  .24
يجمع عحللون سياسيون إسرائيليون علأ أن تهديد كتائب ال سام  :عحمد عحسن وتد - ال د  المحتلة

البين ست الب ظإو"ه سراحهر ظ ف ة تباد  عست بلية عا -للحكوعة ا سرائيلية بكياد. عدد األسرى 
أبري /نيسان  17لب الحركة األسير. التي تخوض إضراط الحرية والكراعة عنب لر تتر االستجاظة لم ا

 يحم  رسائ  عكدوجة للحكوعة ا سرائيلية وللسل ة الفلس ينية  -الماضي
إلأ إخراج الحكوعة ا سرائيلية عن  متها حيا   -برأي ه الر المحللين-ويدعو تهديد كتائب ال سام 

تت مد ت  أبيب وعن خ"  تجارط ساظ ة إلأ ا ظ ار علأ علف إضراط األسرى الفلس ينيين، حيث 
الحركة األسير. وي الكتمان، وعدم تداو  ا ضراط في ا ع"م ا سرائيلي، وال م  حتأ علأ إفشا  

 أي حراش لدى المجتمع الدولي عن ا  رباش أو إحراج إسرائي  
  ف ة تباد 

ة يوار س يرن أن تدفع تهديدات كتائب ال سام استب د المتخ ص في الش ون ال ربية والفلس يني
 إسرائي  ل بو  جميع ع الب األسرى المضربين 

وسكك في إعكانية أن ي دي التهديد بكياد. ت"تين أسيرا علأ ال ائمة ع اب  ك  يوم تتأخر فيد سل ات 
ة السجون عن تلبية ع الب األسرى، لتجاوز أي عراقي  أو ع رات لمسار المفاوضات حو   ف 

 التباد  
لكن س يرن يجكم ظأن  ف ة التباد  ستبرم نهاية الم ار، ويرج  أن ع المها ستكون عغاير. 
لل ف ات الساظ ة  وي تبر أن عا يجري لدى الجانبين ظغك. وت  أبيب ظم اظة عرض لل و. عن أج  
عر الحفاظ علأ الم درات، وتح يق أكبر حجر عن المكاسب حتأ يتمكن ك  جانب عن تسويق األ

 لش بد علأ أند انت ار 
وأكد للجكير. ن  أن حركة الم اوعة ا س"عية )حما ( تس أ الست مار إضراط األسرى للت جي  
ظ ف ة التباد  عبر خلق حراش س بي ظإسرائي ، والدفع ظ ائ"ت الجنود األسرى نحو عمارسة 

 ضغووات أك ر علأ حكوعة نتنياهو 
ل واعد والشروا التي راف    ف ات التباد  الساظ ة، والتي تميكت لكن األخير. تت ن  وتس أ لتغيير ا

و"ه أعداد كبير. عن األسرى وهو ال من البي لن تدف د الحكوعة ظال ف ة إظإقدام إسرائي  علأ 
 المست بلية وفق س يرن 

ا  المحل  السياسي عكيفا الدار عن جهتد يرى أن المستوى السياسي ظإسرائي  يرقب االن سام والسج
داخ  الش ب الفلس يني وال راع بين حما  وفت ، ويسوه ظأن إضراط األسرى عا هو إال جكر عن 
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هبه الخ"فات، ونفس ال رح يوجد لدى المجتمع ا سرائيلي البي ينظر ل ضية ا ضراط وكأنها 
 خارجية وال ت نيد 
ام فيد س ي عن حما  إلأ أن توقي  نشر رسالة كتائب ال س -في حدي د للجكير. ن -وأسار عكيفا 

لت ظير إضراط األسرى علأ كافة المستويات، وربي  لك ظ ف ة التباد ، وعحاولة الشروع 
ظمفاوضات عع إسرائي  عبر ا ع"م خ"فا لما كان ظالسابق، بينما ردت الحكوعة ا سرائيلية ببحث 

 إعكانية است دام أوبار أجانب لتغبية األسرى قسريا 
اللوار احتياا  االستراتيجيةالسادات" للدراسات ا سرائيلية - اوعة ظمركك "بيغنالباحث في حركات الم

والتي تكاعن  عع كشفها الن اط عن -جرسون هكوكين ي ت د أن تهديدات حما  ظخ وص األسرى 
تحم  في وياتها رسائ  داخلية للف ائ  الفلس ينية، وتحديدا حركة فت ،  -وتي تها السياسية الجديد.

 الرسالة الموجهة للحكوعة ا سرائيلية  إلأ جانب
أن عضمون الرسالة يحم  في جوهره ع لوعات سرية حو   -في حدي د للجكير. ن -ويرج  هكوهين 

إعكانية إبرام  ف ة تباد  عست بلية، ظحيث يهدر توقيتها عع ت اعد إضراط األسرى الختراه الرأي 
سرى وج اعين الجنديين األسيرين، وال حتأ ال ام ا سرائيلي البي ال يبدي اهتماعا ظ ضية األ

 ظالمدنيين ال "تة البين تحتجكهر كتائب ال سام 
 6/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مطردة بموازنات األجهزة األمنية اإلسرائيلية زيادة": هآرتس" .25

 مليات وا ل  عيكانية األجهك. األعنية ا سرائيلية خا ة جهاز األعن ال ام )الشاظاش( وجهاز ال
عاعا، و لك وفق عا  كرت  حيفة  12الخارجية )الموساد( ت اعدها إلأ أن تضاعف  خ"  

عليار  2.4عليارات سيك  ) 8.6وكشف الن اط أن عيكانية الجهازين ع ا لل ام الم ب  ست    هنرتس 
دوالر(  عليار  2.2عليارات سيك  ) 7.8عن ال ام الحالي البي بلغ  فيد قراظة  %10دوالر( عرتف ة 

عليارات سيك  )علياري دوالر( وك   لك ي ني أن عوازنة هبه األجهك.  7.5وال ام الماضي بلغ  
 -خ"  ت ريره في ال حيفة-ولف  حايير ليفنسون  عاعا 12لل ام الم ب  تبلغ ض ف عيكانيتهما قب  

عليون  278.5أن عيكانية األجهك. األعنية ال تشم  عخ  ات عت اعديها الم در. ظمليار سيك  )
ون   عن   2015دوالر( سنويا، وقد تر دفع عا قيمتد تس مئة عليون سيك  لهبه المخ  ات عام 

عس و  بوزار. المالية قولد إن عيكانية الشاظاش أكبر عن الموساد، عوضحا أند خ"  ح بة بنياعين 
 الف   حتأ اليوم، ارتف   عيكانية الجهازين ظشك  2009نتنياهو التي بدأت عنب عام 

 6/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 : جدار غزة يزيد من فرص اندالع حرب جديدة"معاريف" .26
قا  الخبير األعني ا سرائيلي في  حيفة "ع اريف" ال برية يوسي عيلمان: إن الجاهكية ا سرائيلية 

  با،  حباا تهديد األنفاه في ق اع غك.، تضع أعام حركة الم اوعة ا س"عية )حما ( تحديا 
 في س  التحضيرات الهندسية التي أعدتها )إسرائي ( لهبا الغرض الكتشار األنفاه وتدعيرها 

وأضار عيلمان أن ان "ه )إسرائي ( في عشروع الجدار خ"  الفتر. ال ليلة الم بلة سيفرض علأ 
كنكا حما  االختيار بين االستمرار في سيناريو التهدئة وضبي النفس ظما ي نيد عن ف دانها 

 مخاور. ظحرط جديد. عع )إسرائي ( استراتيجيا، أو ال
وي ت د الخبير ا سرائيلي أند ظغم النظر عن الخيارين المبكورين، فإن غياط أي أفق سياسي  

  وتدهور الوضع االقت ادي كفي  ظإظ ار ق اع غك. قنبلة قابلة ل"نفجار في أي لحظة 
كلر( هو استمرار لجدران  65  حدود ال  اع )نحو وأسار إلأ أن الجدار الم رر بناؤه علأ وو 

كلر  90كلر، و 200"أعنية" أنشأتها )إسرائي ( عع دو  عربية عجاور. كالجدار ظمن  ة سينار ظ و  
كلر  30في هضبة الجوالن، وعشرات الكيلوعترات علأ الحدود عع لبنان، و ةعلأ الحدود عع سوري

 الجدار الفا   في الضفة الغربية  كلر وو  400علأ حدود األردن، وأك ر عن 
 6/5/2017، فلسطين أون الين

 
 طائرة إسرائيلية دون طيار.. تكشف المقاومين داخل األنفاق والمباني .27

 كرت عجلة "غلوبس" االقت ادية ا سرائيلي ة أن د جرى البدر ع خر ا بت وير  :ترجمة خا ة -رام هللا 
الستخداعها في عملياتد لتحديد أعاكن الم اوعين داخ   وائر. دون ويار، ل ال  الجيش ا سرائيلي  

 األنفاه والمباني 
غراع ا، ظمحركات عروحية،  750وأسارت المجلة إلأ أن ال ائر. ستكون عن وراز "كوندور"، وتكن 

  ويمكنها التحليق لساعات وويلة وعلأ ارتفاع عئات األعتار، وال م  في جميع األحوا  الجوية 
أن  ظإعكان ال ائر. الجديد. التي هدفها ت وير الحرط االلكترونية ضد الم اوعة، تغ ية  وبي ن  المجلة

كيلو عترات وتحديد أعاكن الم اوعين داخ  األنفاه والمباني والمناوق  8إلأ  5عساحات عا بين 
 المأهولة، وكشف وجود أي أجهك. ات االت سوار خليوية أو عرتب ة ظاألقمار ال ناعية 

 6/5/2017قدس، القدس، ال
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 روزنطال: الشرطة قررت التوصية بمحاكمة نتنياهو .28
في كلمتد فيما ي لق عليد "سب  ال  افة" في "عودي ين" قا  عضو الكنيس  عيكي : هاسر حمدان

روزن ا ، عن كتلة "الم سكر ال هيوني" إن "الشروة قررت ظالتأكيد التو ية بت دير الئحة اتهام 
 ين نتنياهو" ضد رئيس الحكوعة، بنياع

 وأضار أن الئحة االتهام تتضمن بندين: األو  الح و  علأ هدايا عمنوعة؛ وال انية خيانة األعانة 
وبحسبد فإن أزعة هيئة البث، وع   األزعة ال ادعة، هي ظم اظة س ي عن قب  نتنياهو للتوجد إلأ 

 االنتخاظات قب  تو ية الشروة، و لك بهدر س ب الئحة االتهام 
يضا إند ليس الجميع فاسدين، ولكن هناش "في الكنيس  يوجد عستن ع فساد قانوني  أعضار وقا  أ

كنيس  ي البون ظالم"يين عن أج  الت وي  عع الميكانية، ويوزعونها علأ أقاربهر"، عضيفا أن 
 "خراط إسرائي  لن يكون علأ يد عدو خارجي، وينما ظسبب الفساد الداخلي" 

 6/5/2017، 48عرب 
 

 زعامة حزب العمل  إلىباراك سيعود  : إيهودالثانية اإلسرائيليةاة القن .29
ظاراش رئيس  إيهود كرت ال نا. ال برية ال انية، عسار اليوم السب ، أن  :ترجمة خا ة -رام هللا 

الوزرار ووزير الدفاع ا سرائيلي األسبق سي ود لكعاعة حكط ال م  ظ د عواف تد علأ عبادر. بهبا 
 الخ وص 
قيادات في الحكط عن بينهر عانوي  ترايتنبيرم عضو الكنيس  عن الم سكر  أنال نا.،   وأوضح

ال هيوني البي يتألف عن حكبي )ال م ( و)كاديما( قدعوا عبادر. تتم   في أن يت دم ظاراش للمنافسة 
 علأ زعاعة الحكط ع اب  انسحاط المرسحين اآلخرين 

ه المبادر. إال أن ظ م المرسحين رفضوا  لك، ع كد. أن وأسارت ال نا. إلأ أن ظاراش وافق علأ هب
 ظاراش سيجد دعما عن جهات عد. داخ  حكط ال م  للمنافسة علأ الكعاعة 

 6/5/2017القدس، القدس، 
 

 .. أين يذهب الرجال ولماذا؟يسرائيلاإلجيش النساء بوحدات قتالية ب .31
عة قوى ظشرية حاد. جرار تراجع داف ية قا  الجيش ا سرائيلي إند يواجد أز :  ال  الن اعي - غك.

 الشباط ا سرائيلي للتجند في الوحدات ال تالية 
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، الن اط عن أن نسبة كبير. عن الجنود يت وعون للخدعة في السب  وكشف   حيفة "هنرتس" يوم
الوحدات التكنولوجية " ات عستوى الخ ور." المتدني، وي كفون عن االنخراا في األلوية والوحدات 

 م اتلة ال
"، إلأ أن المي  للت وع في الوحدات التكنولوجية 21وأسارت ال حيفة في الت رير البي تجرعتد "عربي

ال يضمن للشباط ا سرائيلي خدعة عسكرية "بدون عخاور" وحسب، ب  إند يضمن أيضا وبشك  
 أساسي ح و  ه الر الجنود علأ فرص عم  عغرية ظ د تسريحهر عن الجيش 

إلأ أن سركات الت نية الرائد. في إسرائي  تتنافس علأ است  اط الضباا والجنود  ونوه  ال حيفة
البين خدعوا في الوحدات التكنولوجية أو التشكي"ت االستخبارية التي تدير عناسي الجهد الحربي في 

 الفضار ا لكتروني 
يت اضاها  وتبلغ الرواتب التي تمنحها سركات الت نية ت"تة أض ار عتوسي الرواتب التي

 ا سرائيليون 
وأوضح  ال حيفة أن تراجع الداف ية للخدعة في األلوية والوحدات الم اتلة دفع قياد. الجيش للتوسع 

 في تدسين الوحدات ال سكرية المختل ة التي يشارش فيها جنود وعجندات 
شيرا إلأ وحسب ال حيفة، فإن تدسين الوحدات المختل ة ظات علأ رأ  أولويات قياد. الجيش، ع

 أن ظ م المهام ال سكرية الميدانية ظات  حكرا علأ النسار 
ويبكر أن قنا. التلفك. ا سرائيلية ال اسر.، كشف  ع خرا أن ع ظر الوحدات ال سكرية المس ولة عن 

 تأعين الحدود عع األردن عكونة عن المجندات 
 6/5/2017، 21عربي

 
  لألسرى  غذية القسريةطبيب يشارك بالت أي قراقع: سنالحق قانونيا   .31

هدد رئيس هيئة س ون األسرى والمحررين في فلس ين عيسأ قراقع "ظالم"ح ة  :فتحي  ب اح -غك. 
ال انونية ألي وبيب عهما كان  جنسيتد يشارش في تغبية األسرى الفلس ينيين المضربين عن ال  ام 

علأ التوالي في  20ن ال  ام لليوم واعتبر قراقع أن تغبية األسرى الفلس ينيين المضربين ع قسرا " 
 السجون ا سرائيلية قسرا  ظم اظة "ارتكاط جريمة" 

وبيب في التغبية  أين عشاركة أوسدد علأ أن  لك "يضع األسرى تح  تهديد وخ ر الموت، و 
وبيب  أي"عدم إرسا   إلأال سرية يخالف ال وانين الدولية وأخ"ه عهنة ال ب"  ودعا الدو  كافة 

الحكوعة ا سرائيلية "  دت  أن إلأوأسار  رائي  ظغرض استخداعد في تنفيب التغبية ال سرية" إس إلأ
عن إجراراتها ضد المضربين، وأنها لر تجر أي عفاوضات عع قاد. ا ضراط حو  ع البهر ا نسانية 
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بهر ال ادلة، وال تكا  تمار  التهديد والترهيب وا جرارات الت سفية في ح هر بهدر كسر إضرا
 ويفشالد" 

وأوض  أن "األسرى المضربين دخلوا عرحلة الخ ر الشديد"، ع برا  عن خشيتد عن "س وا سهدار في 
 إلأودعا ال الر والمجتمع الدولي  درجة   بة جدا "  إلأ فوفهر، حيث تردت أوضاعهر ال حية 

  ام" "التحرش لمنع أي جريمة قد تحدث في أية لحظة في حق األسرى المضربين عن ال 
 7/5/2017الحياة، لندن، 

 
 " على التفاوضإسرائيلأسرى الحرية يرغمون " .32

 كرت أنبار أن االحت"  "ا سرائيلي" خضع لمفاوضة األسرى الفلس ينيين : وكاالت -غك. 
هدد األسرى ظأنهر سيحولون الم ت "ت إلأ ساحة استباش إ ا  في حينالمضربين عن ال  ام، 
  سرية، كما دعوا إلأ زياد. الحراش الجماهيري والرسمي لدعر قضيتهر ف رض  عليهر التغبية ال

وأعلن المضربون عن ال  ام في خيمة عدينة نابلس تضاعنا  عع إضراط األسرى في سجون 
االحت"  إنهار إضرابهر المتوا   عنب سب ة أيام  وقا  جهاد رعضان، أعين سر حركة "فت " بنابلس 

 افي ع تمر  حفي ع ده في ع ر خيمة االعت ام بنابلس، إند خ"  الوأحد المشاركين ظا ضراط، 
ساعة ال ادعة سنسمع أخبارا  جيد. عن إضراط األسرى، السيما أن هناش عفاوضات جاد.  48

وح ي ية تجري بين إدار. سجون االحت"  وقياد. ا ضراط، رافضا  ا ف اح عن المكيد عن 
 التفا ي  

 7/5/2017، الخليج، الشارقة
 

 20الحركة األسيرة تدعو لـ"أسبوع غضب" مع دخول إضرابهم يومه الـ  .33
دع  الحركة األسير. في ع ت "ت االحت"  : تحرير عحمود قدي ، عن يوسف ف يد م هللا ار 

، اعتبارا عن يوم السب  وعلأ عدار أسبوع، إلأ أوسع ف اليات تضاعنية عع إضراط ا سرائيلي
خ  يوعد ال شرين، احتجاجا علأ سروفهر االعت الية، وسي انضمام األسرى الفلس ينيين البي د

  لإلضراطأسرى جدد 
، بتوجيد الغضب الفلس يني إلأ عواقع التما  واالستباش عع السب  يوم، ووالب األسرى في بيان

االحت" ، وعحا ر. سفاراتد في ال الر أجمع، واستمرار المسيرات واالعت اعات والوقفات ا سنادية، 
 الكحف إلأ خير االعت ام عع األسرى في المدن وال رى الفلس ينية و 
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ويو"ه  ،ودع  الحركة األسير. السل ة الفلس ينية إلأ الوقف الفوري للتنسيق األعني عع االحت" 
أوسع حملة دولية علأ يد ن اظة األوبار الفلس ينيين وال رط تحبر عن عخاور عواف ة أوبار علأ 

 بية األسرى قسريا  المشاركة ظجريمة تغ
وأك دت اللجنة ا ع"عية  ضراط "الحرية والكراعة" أن خمسة أسرى في سجن "عوفر" انضم وا أعس 

أسيرا  كانوا قد انضم وا لإلضراط  21وأسارت إلأ أن  الجم ة، لإلضراط المفتوح عن ال   ام 
جن لخمسة أسرى عن أعضار هيئة فت  ال  تنظيمية إلأ ال ك  الخميس و لك ع ب ن   إدار. الس 

 6/5/2017، قدس برس
 

 حربا  تهويدي ة مفتوحة على المقدسيين يشناالحتالل ": القدس الدولية" .34
أكدت ع سسة ال د  الدولية أن االحت"  ا سرائيلي يشن حربا  تهويدية عفتوحة في ال د  المحتلة 

فلس ينيين، والم ادقة علأ عن جهة واحد. ال تنتهي، عبر عوا لة سياسة الهدم وع ادر. أع"ش ال
، ف د أوضح  الم سسة في قرار. أسبوعية 48وكما أورد عوقع ديلي  آالر الوحدات االستي انية 

لت ورات األحداث ظالمدينة أن االحت"  يتاظع تضييق الخناه علأ الم لين في المسجد األق أ 
ت الم سسة إلأ أن االحت"  وأسار  المبارش، وي م  علأ استمرار االقتحاعات "الهادئة" للمسجد 

وا   خ"  األسبوع الماضي إجراراتد المشدد. في البلد. ال ديمة واحتجازه لهويات الم لين علأ 
 50أبواط األق أ، وسي االستمرار في عنع الفلس ينيين عن الضفة الغربي ة البين ت   أعمارهر عن 

ولفت  إلأ  الجم ة في األق أ عاعا  عن دخو  ال د ، وعنع سكان ق اع غك. عن أدار  ". 
   عوا لة االحت"  زياد. الخناه علأ الفلس ينيين علأ كافة ال  د السكاني ة واالقت ادي ة

 6/5/2017الدستور، عم ان، 
 

 اليرموك نصرة  لألسرى  مخيمإضراب عن الطعام في  .35
. أعلن ناس ون عن أبنار عخير اليرعوش في جنوط دعشق، إضراظا  ع: عجيد ال ضماني ر ال  ام لمد 

ووجد المضربون عن ال  ام عن داخ  المخير  يوعين بدأ عع ان "ه ف اليات "النفير ألج  األسير" 
لكافة ال"جئين الفلس ينيين في الشتات ال ربي واألوروبي، للمساهمة في ف اليات "إسناد  ندارا  

 األسرى" في ع ركتهر ظاألع ار الخاوية لني  أظسي ح وقهر ا نسانية في سجون االحت" " 
سرى وأفادت "بواظة ال"جئين الفلس ينيين" ظأن "حشدا  عن أبنار المخير نفبوا اعت اعا تضاعنيا عع األ

 أعام ع ر "الهيئة األهلية الفلس ينية" في بلد. يلدا جنوبي دعشق 
 6/5/2017، 48عرب 
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 "القدس المفتوحة" تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية   .36
 2017ح ل  جاع ة ال د  المفتوحة علأ جائك. عحمد بن راسد للغة ال ربية في دورتها ال ال ة لل ام 

سبكات التوا   االجتماعي وت دير ت بيق ت ني  كي لت لر اللغة  عن أفض  عبادر. في است ما 
( بت بيق  كي ول بة ت ليمية لت لر اللغة ال ربية OLCال ربية، ظ د أن ت دم عركك الت لير المفتوح )

ظ نوان "اللغة ال ربية ع رر  اتي عفتوح عبر ا نترن "  واحتفل  الجاع ة بهبه الجائك. في احتفا  أقير 
ب ، حضره رئيس عجلس أعنار الجاع ة المهند  عدنان سمار.، ورئيس الجاع ة د  يونس يوم الس

 عمرو، وعدد عن المس ولين 
 6/5/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
  ن منهم األكثر اكتئابا  ووالمحرر  ...دراسة: السرطان يفتك باألسرى  .37

ة في جاع ة ال د ، إلأ أن  ت ر ض خل    دراسة حدي ة أجراها أحد ولبة كلي ة ال يدل: رام هللا
ر ارتفاع أعداد  األسرى في سجون االحت"   س اعات ع ي نة ع نب  ة عن أجهك. التفتيش، ي فس 
الم ابين عنهر ظمرض السروان، بنسب تضاعف  تماني عر ات، عن الم ابين خارج السجون، في 

 الضفة الغربي ة 
عد لني   عاعا (، ي و  في 27ال الب ضيار حاتر قشوع ) حدي د لا "ال د "، إن  البحث البي قد 

أسيرا   215عت لبات التخر ج عن كلية ال يدلة، اعتد  علأ عدار عام كاع ، وسم  جمع ع لوعات عن 
أسيرا  ساظ ا ، حو  الحيا. اليوعي ة لألسرى داخ  السجون،  287عن ع ت   عوفر غرط رام هللا، و
ألسير، وعن النظام ال حي التاظع لم لحة سجون االحت" ، وتأتير سروفها علأ الحالة ال حي ة ل

 وعن األعراض المنتشر.، وكبلك الحالة النفسي ة لألسرى واألسرى الساظ ين 
 6/5/2017القدس، القدس، 

 
 على أخطر المشاريع االستيطانية في القدس الضوءتقرير: قرار الـ"يونسكو" يسلط  .38

أكد "المكتب الووني للدفاع عن األرض وع اوعة : ال يسأتحرير إيهاط ، عن عحمد عنأ -رام هللا 
االستي ان"، علأ أهمية قرار عنظمة األعر المتحد. للتربية وال لوم وال  افة "يونسكو" ظاعتبار عدينة 
 ال د  عحتلة، وال سياد.  سرائي  عليها، في س  أخ ر المشاريع االستي انية التي تواجهها المدينة 

ت ريره األسبوعي، يوم السب ، إلأ أن أهمية التوقي  تكمن فيما تواجهد عدينة وبي ن المكتب، في 
عن عباسر.  إسرائي ال د  المحتلة والبلد. ال ديمة فيها علأ وجد الخ وص، وفي تكاعند عع إع"ن 

في ال د   وا خ"رت اعد عمليات الهدم  إلأ إضافة ا سرائيلية،ال م  ظأخ ر عشاريع االستي ان 
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كما اعتبر  . ال ديمة، والتي تشنها بلدية االحت"  ظشك  جنوني وسلوش عن ري وبحجج واهية والبلد
أن "سياسات وعواقف أركان اليمين الحاكر في إسرائي  تشك  الحاضنة الح ي ية ل  اظات 
المستوونين، وهي التي تشجع المستوونين علأ عوا لة ارتكاط جرائمهر ظحق المواونين 

 لكاتهر" وعمت الفلس ينيين
وحو  أبرز االنتهاكات التي توا   سل ات االحت"  تنفيبها، قا  المكتب المختص ظش ون 
االستي ان، إن سل ات االحت"  استأنف  أعما  بنار جدار الف   ال ن ري حو  قرية الولجة 
 3 جنوط عدينة ال د  المحتلة، ويهدر ال م  علأ عك  ال رية عن كافة الجهات، ظ د توقفها لمد.

 سنوات ظسبب عشاك  في التموي  
 6/5/2017، قدس برس

 
 الشيخ كمال الخطيب ُيحذر من "التفريط" بالقدس واألقصى .39

جد دت سل ات االحت"  : تحرير إيهاط ال يسأ، عن فاومة أبو سبيتان -ال د  المحتلة 
، 48س يني المحت  ا سرائيلي، يوم السب ، قرار إظ اد نائب رئيس الحركة ا س"عية في الداخ  الفل

 الشي  كما  الخ يب، عن المسجد األق أ المبارش ظمدينة ال د  المحتلة، لمد. ت"تة سهور 
وكان  سل ات االحت" ، قد سل م  الشي  الخ يب قرارا  ي ضي ظإظ اده عن ال د  والمسجد 

 ، وعا زال  حتأ اليوم ت وم بتجديده لمدد عتفاوتة 2014األق أ عنب عام 
ي  الخ يب، ت  يبا  علأ ال رار، في حديث خاص لا "قد  بر "، إن الم سسة ا سرائيلية وقا  الش

تغتنر الظرر ا قليمي والفلس يني الداخلي لت  يد إجراراتها وحملتها ضد الفلس ينيين عموعا ، 
وأضار، أن "إسرائي  تش ر ظحالة عن الراحة في عدم  وضد ال د  والمسجد األق أ ظشك  خاص 

ن ي در أي بيان سجب واستنكار رغر ا جرارات التي ت وم بها علأ األرض في ال د  وجود ع
واست رد الخ يب: "تدرش الم سسة ا سرائيلية وب د قرارها الظالر ظحق الحركة  والمسجد األق أ" 

، البي جار ظمباركة جهات عربية وفلس ينية، ظأن وجود الحركة ودورها 2015ا س"عية وحظرها عام 
 ال د  كان عحرجا  لها، كما أسهر في حالة التحامس عع المسجد األق أ" في 

وتاظع: "لبلك أقدع  علأ خ و. الحظر، لكنها لر تتوقف عند هبا الحد، ب  زادت عن عمليات 
الم"ح ة واالعت ا  التي وال  رواد األق أ وتسليمهر قرارات ا ظ اد"، ظحسب نائب رئيس الحركة 

 ا س"عية 
أ أن "إسرائي  نجح  ظالف   في عحا ر. المسجد األق أ، وتحييد ق اع عن أبنار س بنا ونو ه إل

عند، ألنها سن   قانون أسمتد قانون الرباا؛ ظم نأ أن الرباا هو تنظير إرهابي وأن عن ي دي عباد. 



 
 
 
 

 

 26 ص             4281 العدد:        5/7/2017 األحد التاريخ: 

                                    

وسدد  الرباا توجد لد تهمة وعليها ي اقب ويسجن، وهبه إجرارات ال سك أنها أتمرت عع األسف" 
ر سهره لل د  والمسجد األق أ  علأ أن تلك ا جرارات "لر ت ت ر علأ س بنا الفلس يني، ولر ي د 
المبارش، ولكن في الوق   اتد، س بنا أ ب  بين ع رقة االحت"  وسنديان التفريي البي ي وم ظد 

 الفلس ينيون" 
 6/5/2017، قدس برس

 
 أيام لعودة العالقين ثالثةمصر تفتح معبر رفح  .41

فت  ع بر رف   أعادت"السل ات الم رية  أنأوضح  هيئة الم ابر في غك.  :)أ ر ط(- رف 
البري لمد. ت"تة ايام اعتبارا عن اليوم  باح السب  حتأ االتنين الم ب ، في اتجاه واحد ف ي ل ود. 

"هناش أك ر عن عشرين ألف عواون  إنوقال  الهيئة في بيان  ال ال ين في الجانب الم ري" 
يني عال ين في ق اع غك. عن أ حاط الحاالت ا نسانية ظحاجة عاسة إلأ السفر في س  فلس 

 أوو  عد.  غ"ه ع بر رف  عنب بداية ال ام الحالي" 
غك.( ال ال ين عنب الفجر علأ الحاجك  إلأ"عئات )ال ائدين عن ع ر  إنلكن سهودا عيان  كروا 

 ة )حاجك الريسة( لر يسم  لهر ظالمرور" ال سكري الم ري عند عدخ  عدينة ال ريش الم ري
 وهي المر. الراظ ة التي يفت  فيها الم بر خ"  ال ام الجاري  

 6/5/2017الغد، عم ان، 
 

 تواصل موجة التضامن مع األسرى الفلسطينيين المضربين .41
سهد األردن أعس الجم ة احتجاجات تضاعنا عع األسرى الفلس ينيين المضربين عن : وكاالت
 م في سجون االحت"  ا سرائيلي ال  ا

وسارش عئات األردنيين في عظاهر. وسي ال ا مة عمان تضاعنا عع األسرى المضربين عن ال  ام 
التي نظمتها جماعة ا خوان المسلمين ظاألردن -يوعا ظسجون االحت" ، وان ل   المظاهر.  19عنب 

 م ة عن أعام المسجد الحسيني ع ب  ". الج -وعجموعات سبابية
ورفع المشاركون الفتات ورددوا هتافات تشيد ظإضراط األسرى الفلس ينيين، وتندد ظال م  ال ربي 

 تجاه قضيتهر 
 6/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 العالقات االقتصادية األردنية مع فلسطين تعزيزبحث  .42
فة تجار. و ناعة ظحث عجلس علت أ األعما  الفلس يني األردني عع رئيس عجلس إدار. غر : انعم  

الخلي  عحمد غازي الحرباوي، سب  ت كيك ال "قات االقت ادية علأ عستوى ع سسات ال  اع 
 الخاص في البلدين 
عس، تر خ"  الل ار البي حضره نائب رئيس غرفة  ناعة أالملت أ  أ درهوحسب بيان  حفي 

دالت البلدين التجارية والتي عمان عدنان غيث، عناقشة ال  بات والتحديات التي تواجد زياد. عبا
 حركة انسياط البضائع في االتجاهين  أعام إسرائي تفرضها 

 األعما  أ حاطتضع عراقي  ك ير. أعام  إسرائي ن أواكد رئيس الملت أ الدكتور و"  البو 
الفلس ينية للمشاركة في الم ارض  األراضيعنها عدم عنحهر التأسيرات لدخو  األردنيين، 
والت رر علأ الفرص االست مارية في فلس ين، وعرقلة أي فر ة لمشروع عشترش بين  والم تمرات

 االست مار أعام المست مر الفلس يني  إجراراتالجانبين، داعيا في الوق   اتد إلأ تسهي  
وزياد.  األردنبدوره، أكد الحرباوي أن المست مر الفلس يني يبحث عن آفاه جديد. ل"ست مار في 

التجاري بين البلدين، عشيرا إلأ أهمية زياد. حجر التجار. بين البلدين وت دير التسهي"ت  حجر التباد 
 ال بور ون   البضائع   إجراراتالتي يحتاجها المست مر الفلس يني وتسهي  

 7/5/2017الدستور، عم ان، 
 

 خرق إسرائيلي للمياه اإلقليمية اللبنانية .43
التوجيد في بيان "إقدام زوره حربي تاظع لل دو ا سرائيلي علأ عديرية  -أعلن  قياد. الجيش اللبناني 

عترا   وتجرى  334خره المياه ا قليمية اللبنانية ع اب  رأ  الناقور.، علأ عرحلتين ولمسافة أق اها 
 عتاظ ة عوضوع الخرقين ظالتنسيق عع قوات األعر المتحد. الموقتة في لبنان" 

 7/5/2017الحياة، لندن، 
 

 واإلصالح" اإليرانية تتضامن مع األسرى الفلسطينيين "الدعوة .44
أعلن  جماعة الدعو. وا  "ح، المنتمية لل ائفة السنية في إيران، تضاعنها عع األسرى : وهران

 الفلس ينيين المضربين عن ال  ام في سجون االحت"  "ا سرائيلي"  
لحرية الفلس ينيين يكفلها ال انون إن ع البات أسرى ا ،يوم السب ، وقال  الجماعة في بيان لها

   1907الدولي ا نساني، واتفاقيات جنيف واتفاقية الهاي 
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وأضاف  أند إلأ جانب الظلر التاريخي الواقع علأ الش ب الفلس يني فإن األسرى يواجهون سلما 
 عضاعفا، تبظ  فيها ح وقهر عن الكيان ال هيوني 
ال م  والض ف ال الميين جر أ االحت"  "ا سرائيلي" كما سددت جماعة الدعو. وا  "ح أن هبا 

 أك ر أعام ع البات األسرى المضربين عن ال  ام، عشير. إلأ قيام المستوونين ال هاينة ظ م  ال
 إنساني ظالشوي أعام السجون، استهانة ظأظسي ح وه ا نسان  

ل ربية وا س"عية واألوساا وأكدت الجماعة دعمها لألسرى في ع الباتهر ونضالهر، داعية الدو  ا
الدولية وع سسات ح وه ا نسان، ظالتضاعن الجاد عع ه الر األسرى والضغي علأ الكيان 
ال هيوني ل"لتكام ظال وانين واتفاقيات الدولية، واالستجاظة لم الب األسرى المضربين عن ال  ام 

 واحترام ح وقهر 
 6/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ستجابة لمطالب األسرى بسجون االحتالللالبالتدخل العاجل يطالب ف المغربي االئتال .45

احتجاجات تضاعنا عع األسرى الفلس ينيين المضربين عن  ،أعس الجم ة، سهد المغرطوكاالت: 
 ال  ام في سجون االحت"  ا سرائيلي 

إليها سفار. فلس ين  وفي ال ا مة المغربية الرباا، نظر عشرات عن المغاربة وقفة احتجاجية دع 
في المغرط، وسارش فيها نش ار ح وقيون وعم لو األحكاط السياسية والن اظات ال مالية والجم يات 

ظا فراج  ورفع المشاركون س ارات تندد ظاالحت"  ا سرائيلي لألراضي الفلس ينية، ووالبوا ال "بية 
  الفوري عن ك  السجنار 

لمغربي عن أج  فلس ين وعناهضة الت بيع رسالة إلأ األعين وفي سياه عت  ، وجد االئت"ر ا
ال ام لا األعر المتحد. للم البة ظالتدخ  ال اج  لحم  سل ات االحت"  علأ االستجاظة للم الب 

ساعة  24كما دعا االئت"ر إلأ الدخو  في إضراط عن ال  ام لمد.  األسرى ظسجون االحت"  
 و لك للت بير عن التضاعن عع األسرى الفلس ينيين  ابتدار عن اليوم ظالساظ ة عسار،

 6/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 التحدي األكبر الذي يواجه شعب فلسطين هواالحتالل البغيض : نهيان بن مبارك .46
أكد الشي  نهيان بن عبارش آ  نهيان، وزير ال  افة وتنمية الم رفة، أن فلس ين ال كيك. في ال لب 

هللا  ار الخليج" ال تكا  تسير علأ النهج ال وعي لم سسيها الراحلين ترير وعبدوالوجدان، وأن "د
 عمران 
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عن حسن ال الع، أن اختيار عوضوع هبا ال ام، عن فلس ين الحبيبة، إنما يجير : نهيانقا  و 
ان كاسا   ادقا ، لما نش ر ظد، في ا عارات، عن ارتباا وتيق، تجاه أس ائنا في فلس ين، وحر نا 

كاع ، علأ دعر قدراتهر، علأ تشكي  عست بلهر الناج ، ظإ ن هللا، نن لق في  لك، عن عس وليتنا ال
 ال وعية، دولة  عربية ؛ قوية بنظاعها، عكيك. ظ ادتها، وبأبنائها وبناتها  

أيها ا خو. واألخوات   إنني أوجد في هبا الم تمر، وباسمكر جمي ا ، تحية  خال ة،  ،نهيانأضار و 
ننا األسرى والم ت لين، المضربين عن ال  ام، في سجون االحت" ، نتضاعن ع هر، وندعر  خوا

 ظك  قو.، ع البهر ا نسانية ال ادلة في الحرية والكراعة وح وه ا نسان 
قا  الشي  نهيان بن عبارش آ  نهيان، أؤكد لكر أعرا  في غاية األهمية أن االحت"  البغيم، يب أ و 

لبي يواجد س ب فلس ين، وي تر سلبا  في نسيج المجتمع الفلس يني  اتد، وقا  إن التحدي األكبر ا
النجاح في عواجهة االحت" ، يت لب أوال ، وقب  أي سير، تح يق الوحد. الوونية الفلس ينية، ونبب 
لة الخ"فات ال ائمة، بين المنظمات والف ائ  المختلفة عع التبكير الدائر ظأن النجاح في تح يق الدو 

المست لة يت لب تنمية  اقت ادية  وعجتم ية  ناجحة، تدعر قدر. المجتمع، علأ ال مود وال بات  
عواجهة االحت" ، تت لب الدعر ال وي، عن الدو  ال ربية كافة، ب  وأن يكون هبا الدعر، تجسيدا  

ي، وعن لح ي ة واضحة، هي أن الس"م في فلس ين، هو جكر ال يتجكأ عن األعن ال وعي ال رب
الس"م واالست رار، في المن  ة كلها  عواجهة االحت" ، تت لب كسب تأييد ال وى الم تر. في ال الر، 

 ودعر ع سسات المجتمع المدني في فلس ين  اتها 
 7/5/2017الخليج، الشارقة، 

 
 خبراء يضعون خريطة طريق المجتمع المدني لمواجهة الصهيونية .47

رسر عدد عن الخبرار والمحللين، خري ة وريق : بدوان معحمد بركات الشارقة: عحمد إبراهير ويماعة
جديد. تحم  في تناياها أدورا  عبتكر. للمجتمع المدني في عواجهة المشروع ال هيوني، ودعر ال ضية 
الفلس ينية، ظمختلف عساراتها، داخليا  وخارجيا ، حيث إن ع سسات المجتمع المدني، لها الحق في 

 ظحرية في إوار قانوني وسرعي في س  األنظمة وال وانين النافب. والم ترر بها  الترخيص، وال م 
وأكدوا أن المجتمع المدني، ال يملك الو و  إلأ السل ة وال يفكر ظ راع أيديولوجي وال يستخدم 
ال نف ب  يستخدم األساليب السياسية والسلمية والتوعية، فض" عن أهمية دعر حركة الم او ة 

 وبات علأ "إسرائي "، إ  يست يع المجتمع المدني أن يل ب دورا  حاسما  في تلك الحركة وفرض ال  
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جار  لك خ"  أعما  وعناقشات المائد. المستدير. ضمن ف اليات الم تمر السنوي الساظع عشر 
لمركك الخليج للدراسات، وتنظمد دار الخليج لل حافة وال باعة والنشر، تح  عنوان "عست ب  

 الفلس يني"  المشروع
أدار الجلسة الكاتب والمفكر الدكتور يوسف الحسن، وتحدث فيها ك  عن الدكتور ع  فأ البرغوتي 
األعين ال ام لحركة المبادر. الوونية الفلس ينية، والدكتور ع ام الروا  كاتب ونائب رئيسة الهيئة 

وزير  -عفكر عن البحرين ال اعة لل ناعات الحرفية في سل نة عمان، والدكتور علي فخرو كاتب و 
التربية وال حة ساظ ا ، والدكتور عبد الحسين س بان كاتب وباحث عتخ ص في ال ضايا 

عدير المركك ال ربي لبحوث  -االستراتيجية ال ربية والدولية، والدكتور جمي  ع ر كاتب وعفكر
 التنمية والمست ب  في ع ر 

ر المجتمع المدني في المرحلة الم بلة لدعر رككت الجلسة علأ عدد عن المحاور التي تبلور دو 
المشروع الفلس يني والت دي إلأ المشروع ال هيوني، عنها ال  افة الجديد. حو  تلك ال ضية، أهمية 
دور المجتمع المدني في دعر المشروع الفلس يني، جم يات وعنظمات المجتمع المدني وعدى 

 فاعليتها وكيفية ت وير دورها في المست ب  
 7/5/2017ليج، الشارقة، الخ

 
 فلسطين بدولة االعتراف على سنعمل: الفرنسي الشيوخمجلس   .48

قا  نائب رئيس عجلس الشيوخ الفرنسي لل "قات الدولية، وعس و  علف فلس ين "جيلبير روجيد" 
بدولة فلس ين،  ظاالعترارإنهر جم وا تواقيع عن نواط عجلس الشيوخ ت الب الرئيس الفرنسي الحالي 

 ند قرر ن   هبه ال ضية إلأ الرئيس البي سينتخب لك
وجار  لك خ"  ندو. نظمها عركك ساهد لح وه المواون والتنمية المجتم ية، ظالت اون عع كلية 
ال انون في جاع ة النجاح الوونية، وبحضور ال يادي الفلس يني وعضو اللجنة المرككية لحركة فت  

 د  نا ر ال دو. 
ال م  ظالتوازي عع المجتمع  أهميةد المببولة علأ هبا ال  يد عستمر.، ع كدا وبين روجيد أن الجهو 

 المدني الفلس يني ظغية تح يق هبا الهدر 
 6/5/2017، وكالة معا  اإلخبارية
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 اعتقال األسرى مخالفا  التفاقية جنيف الرابعة يرى االتحاد األوروبي  .49
روبي في الضفة الغربية وال د  المحتلة إنهر قا  رؤسار ظ  ات االتحاد األو : فتحي  ب اح -غك. 

"يتاظ ون ظ لق إضراط األسرى الفلس ينيين عن ال  ام، المتوا   في السجون ا سرائيلية، احتجاجا  
 علأ سرور اعت الهر" 

وجدد رؤسار ظ  ات االتحاد األوروبي في بيان  حافي أعس و   "الحيا." نسخة عند "تأكيد دعو. 
 إلأ احترام ال وانين الدولية والتكاعات ح وه ا نسان تجاه األسرى كافة" االتحاد األوروبي 

وسددوا علأ أن "اعت ا  األسرى الفلس ينيين، البين ي نفون كأفراد عحميين وفق اتفاقية جنيف 
عن هبه االتفاقية، التي تحظر ن    76( في سجون داخ  إسرائي ، عخالف للماد. 1949الراظ ة )ل ام 
 خارج األراضي المحتلة، عا ي دي إلأ إعاقة زيار.  ويهر لهر"  األسرى إلأ

وجددوا "تأكيد عوقفهر الدائر، البي ي بر عن قلق االتحاد األوروبي عن استخدام إسرائي  االعت ا  
 أسير فلس يني ع ت لون إداريا "  500ا داري عن دون توجيد تهر"، عشيرين إلأ أن "هناش حوالأ 

لم ت لين أن ي رفوا التهر التي أدت إلأ اعت الهر، ويجب أن يح لوا علأ وأكدوا أن "عن حق ا
 عساعد. قانونية وعحاكمة عادلة ضمن وق  عحدد، أو ي لق سراحهر" 

 7/5/2017الحياة، لندن، 
 

 فلسطيني؟ -مب لسالم إسرائيلي اهل تفضي وعود تر  .51
ي عحمود عبا  في البي  الرئيس الفلس ينظتناول   حف أعيركية ل ار الرئيس دونالد تراعب 

فلس يني؟  - األبيم في واسن ن، وتسارل  إحداها: ه  تفضي وعود تراعب لس"م إسرائيلي
 وتحدت  أخرى عن إسارات تراعب التي أتارت قلق المتشددين الداعمين  سرائي  

لسلة ف د عادت  حيفة لو  أنجلو  تايمك قلي" إلأ الورار لت و  إن تراعب فاز ظالرئاسة ظفض  س
عن الوعود الم ير. لل لق التي كان ي ل ها، و لك عن أج  إيجاده الحلو  لمشاك  تبدو عست  ية، 

 و لك عبر استخداعد عهاراتد المفترضة في عجا  الن اش والتفاوض 
أيضا عا انفك هبه األيام ي لق ال نان لوعود جديد.  يجاد حلو   نهار  وقال  ظافتتاحيتها إن تراعب

بي است  أ ووي" بين إسرائي  والفلس ينيين، و لك عن خ"  ل ائد عبا ، وت ريحد ال راع ال
 ظأن هبا ال راع ربما ليس ظال  وبة التي يراها اآلخرون علأ عر السنين 

عن جانبها، أسارت  حيفة نيويورش تايمك إلأ أن الرئيس أولق عن خ"  ل ائد عبا  رسائ  أو 
 المتشددين الداعمين  سرائي   إسارات عتضاربة أتارت ال لق لدى
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وقال  ال حيفة إن تراعب استضار عبا  ظك  الحفاو. الم تاد. التي يتل اها الرؤسار األجانب، ويند 
في غضون ساعات كتب تغريدات علأ تويتر ظأند يتشرر بهبا الل ار، وأضار أند يأع  أن سيئا 

 رائ ا سيتمخم عند بين "الفلس ينيين وا سرائيليين" 
ضاف : لكن هبه التغريدات سرعان عا اختف  ظ د يوم واحد، وأن البي  األبيم قا  إند ليس لديد وأ

فكر. عن سبب حدوث هبا االختفار، عا أتار ال لق في األوساا الم نية ظ ملية ظال راع، وخا ة أن 
 د ترحيبد الداعمين  سرائي  البين يرون فيها دلي" علأ عدم الي ين ظ داقة تراعب ع ها، و لك ظ

 ظخ مهر الفلس يني ظك  هبه الحفاو. 
 6/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 الرئيس األلماني يزور األراضي المحتلة وسط توتر مع "إسرائيل" .51

فالتر ستاينماير، أعس، إلأ األراضي الفلس ينية المحتلة في -توجد الرئيس األلماني فرانك: )د ط أ(
 زيار. تستغره أرب ة أيام 

علأ الكيار. األزعة الدبلوعاسية بين "إسرائي " وألمانيا؛ و لك علأ خلفية إلغار رئيس الوزرار ويخير 
"ا سرائيلي" بنياعين نتنياهو عحادتاتد عع وزير الخارجية األلماني زيجمار جابري ، ظسبب ل ار 

 األخير ظمم لين عن عنظمات "إسرائيلية" ناقد. لحكوعة الكيان 
  زيارتد، زوجتد إلكد بودنبندر  وعن الم رر أن يلت ي الرئيس األلماني نظيره ويرافق ستاينماير، خ"

"ا سرائيلي" رؤوفين ريفلين ونتنياهو، اليوم األحد  كما عن المخ ي أن يكور ستاينماير الن ب 
 التبكاري لضحايا عحرقة النازية )ياد فاسير( 

 م ب  ويكور ستاينماير األراضي الفلس ينية، يوم ال "تار ال
وكان المكتب الرئاسي األلماني أعلن، أعس الجم ة، أن ستاينماير ال ي تكم االجتماع خ"  زيارتد 
 "إسرائي " عع عنظمتي "كسر ال م " و"بيتسلر" الناقدتين لسياسة االستي ان في األراضي 

 الفلس ينية المحتلة؛ حيث الت أ جابري  بهما خ"  زيارتد األخير.  "إسرائي "  
 7/5/2017، يج، الشارقةالخل

 
 "كوكا كوال" تتبرع لليمين اإلسرائيلي المتطرف .52

كشف   حيفة إسرائيلية اليوم، األحد، عن أن سركة "كوكا كوال" تبرع  ظمبلغ خمسين : ب"  ضاهر
ألف ساق  لحركة "إم تيرتسو" اليمينية المت رفة، وحاول  "الشركة المرككية للمشروبات"، التي تسوه 

 " في إسرائي  إظ ار هبا التبرع سريا "عوعا كوال
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ويشار إلأ أن "إم تيرتسو"، التي ت م  كمنظمة لخدعة أحكاط اليمين ا سرائيلي، وخا ة حكط 
الليكود البي يتكعمد رئيس الحكوعة بنياعين نتنياهو، ظادرت إلأ ورح عشاريع ال وانين ال ن رية 

إلأ ع"ح ة عنظمات ح وه ا نسان التي تكشف  والم ادية للديم راوية، وخا ة ال وانين التي تس أ
وتفض  وتوتق االنتهاكات ا سرائيلية ظحق الفلس ينيين  وت وم "إم تيرتسو" ظم"ح ة سياسية 

 للمنظمات الح وقية ا سرائيلية عن خ"  التضييق علأ إعكانيات تموي  هبه المنظمات 
 7/5/2017، 48عرب 

 
 سـرى وتطلق فعاليات لرفع الحصار عـن غـزة"الحملة األوروبية" تتضامن مع األ .53

رت الحملة عن تضاعنها الكاع  عع األسرى الفلس ينيين المضربين عن عب  : كما  زكارنة -ان عم  
وسددت علأ ا  فافها عع كافة ف اليات التضاعن  ال  ام، ع كد. دعمها الكاع  لم الب األسرى،

 ع هر 
عن إو"ه سلسلة ف اليات في الساحة األوروبية ضمن وفي الوق   اتد، أعلن  الحملة األوروبية 

حملة التضاعن عع ق اع غك. ظ د دخو  الح ار ا سرائيلي علأ ال  اع عاعد ال اني عشر، 
عوضحة أن الف اليات التضاعنية سيراف ها حملة تغريد عبر وسمي "هاستاه"، #غك._الكراعة 

ستت اعد عع نهاية الشهر الجاري في عدد و#اضراط_الكراعة  وأوضح  الحملة أن تلك الف اليات 
كبير عن المدن وال وا ر األوروبية، تكاعن ا عع  كرى "عجكر. سفينة عرعر." التركية، ع كد. أن تلك 
الف اليات تأتي لوضع المجتمع الدولي عر. أخرى أعام عس ولياتد، و عاد. قضية ح ار ق اع غك. 

 إلأ الواجهة   
 7/5/2017، عم ان، الدستور

 
 عملية السالم.. لست متفائال   .54

 جيمس زغبي
أتنار فتر. عربكة وع ل ة في آن، جار رئيس السل ة الفلس ينية عحمود عبا  إلأ واسن ن، ل"لت ار 
عع الرئيس دونالد تراعب  وكما هو الحا  عع ع ظر الحاالت، كان عن ال  ب التنب  ظأف ا  تراعب 

خ"  حملتد االنتخابية، لر يكتف ف ي ظإغفا   كر أي فيما يت لق ظم الجة قضية الشره األوسي  ف
، وينما ظادر سخ يا  ظانت اد الرئيس السابق ظاراش أوباعا لتخليد عن إسرائي  "ح  الدولتين"سير عن 

  ولر "كيين تأييدا   سرائي  في التاري يأك ر الرؤسار األعر "في األعر المتحد.، ووعد ظأند سيكون 
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كية عن ت  يهد ظأند في حالة انتخاظة سي وم علأ الفور بن   السفار. األعر يكتف تراعب ببلك ب  ت 
 أبيب لل د ، وعدم الضغي علأ إسرائي  إو"قا   ي ار توس ها االستي اني 

ولكن في فتر. أحدث، بدأ تراعب يرس  إسارات عختلفة إلأ حد عا  فهو يتحدث اآلن ب  ة عن 
 "م في الشره األوسي ، تح ق الس" ف ة كبرى "وموحد في تح يق 

حتأ اآلن، إال أن تلك  "ال ف ة الكبرى "وعلأ رغر أند لر يوض  عنا ر خ تد، لتح يق هبه 
إسرائيلية، عع بب  جهد،  -الخ ة، علأ عا يبدو، تتضمن البدر عجددا  في عحادتات س"م فلس ينية
 حلفار الواليات المتحد. في اآلن  اتد، لتح يق درجة عا عن الت اون ا قليمي بين إسرائي  وب م 

وت ة تراعب الجسور.، والتغيير الواض  في لهجتد، وسخ يتد المت لبة، وض   الفلس ينيين في 
وضع حرج  فهر، عن ناحية، في حاجة عاسة إلأ دعر عن قب  الواليات المتحد. في النواحي 

ادرين علأ فهر آرار تراعب السياسية والمالية، ولكنهر عن ناحية أخرى، يبدون أيضا  قل ين، أو غير ق
 وعساعديد بوضوح 

وقد حاو  عبا  أن يح ق أق أ فائد. عمكنة عن وضع   ب، عن خ"  عجاعلة تراعب 
لتحوي  الس"م  "فر ة تاريخية"دبلوعاسيا ، والت بير عن ت تد في قدراتد، وو ف رئاستد ظأنها تم   

 إلأ ح ي ة 
عن التكاعهر ظمبادر. الس"م ال ربية، التي تنص علأ ت بيع أعا ال اد. ال رط، ف د أعربوا، عر. أخرى، 

، والتو   إلأ ح  1967ال "قات عع إسرائي  ظ د انسحابها عن األراضي التي احتلتها ظ د عام 
عاد  لمشكلة ال"جئين، ولكن ا سرائيليين رفضوا ظإ رار النظر في البنود األساسية التي تضمنتها 

 هبه المبادر. 
التي تتردد في ك  عن واسن ن ويسرائي  في الوق  الراهن، تدور عن عحاولة تراعب واألحاديث 

االلتفار علأ هبا المأزه، عن خ"  اقتراح عسارين عتوازيين: األو  يتضمن إجرار عباح ات 
إسرائيلية عن دون سروا عسب ة  وال اني، ال م  علأ الت ريب بين إسرائي  والدو   -فلس ينية

 شة سروا الت اون ا قليمي ال ربية، لمناق
وي ا كان  هبه هي ال ملية التي ستتر ح ا ، فإنها تن ب سركين خ يرين للفلس ينيين وال رط علأ 

عن أج  توفير غ ار للجهود  "عملية س"م"حد سوار  فالواليات المتحد. ويسرائي  ربما تريدان عظهر 
يران  ولكن الخ ر ظالنسبة للفلس ينيين الراعية لخلق ت اون إسرائيلي عربي، لمحاربة الت رر وي

واض   فهر ساروا علأ هبا ال ريق عن قب ، وأدركوا أن ال ملية ظاخت ار عبار. عن عباح ات ال 
 تنتهي، وال ت دي إلأ نتيجة في نهاية الم ار 
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والخ ر البي يمكن أن يحيق ظال رط واض  هو اآلخر: فحتأ عظهر ال "قات الم  ب  ة عع إسرائي  
حساط الفلس ينيين، لن ي دي سوى إلأ تأجيج الت رر، عع ت دير هدية دعائية عجانية  علأ

لإليرانيين عن جانب آخر  ونظرا  ألن الفلس ينيين وال رط ي لمون هبه المخاور جيدا ، فإن أي 
 ع ترح ي دي إلأ إهدار عبادر. الس"م ال ربية، ال يمكن أن يم   بداية جيد. ظحا  

نجد أن عراكك األظحاث المتنوعة في واسن ن التي تمتلب في الوق  الراهن ظ دد  وفي الوق  نفسد،
عن المفاوضين الساظ ين والفاسلين في الشره األوسي، عشغولة بت دير ن ائ  لإلدار. الجديد.، ت ب  

 أن ه الر المفاوضين الساظ ين، لر يت لموا سيئا  عن تجاربهر في المن  ة 
الخا ة  "نوعية الحيا."ا زالوا ي ترحون تح يق تحسينات عحدود. علأ فهر، علأ سبي  الم ا ، ع

ظشأن  "ع البها غير الواق ية"ظالفلس ينيين، عما يجبر السل ة الفلس ينية علأ التخلي عن 
المستوونات، وال د ، وال"جئين، عع عحاولة إتبات أن الدو  ال ربية يمكن تتجاه  الفلس ينيين 

"قات عع إسرائي ، لخلق جبهة عوحد. ضد إيران وا رهاط  وهبه وهي في وري ها لتأسيس ع
الم ترحات لر ينج  أي عنها في الماضي، ولن ينج  كبلك في المست ب   وفي الوق   اتد، تمضي 

 إسرائي  قدعا  في تنفيب سياستها الخا ة ظالتوسع االستي اني، غير آبهة ظأحد 
 سرائيلية )وليس  هناش أدلة علأ أند يف    لك( فإند وي ا كان تراعب جادا  ظشأن كب  الت رفات ا

يت ين عليد االنت ا  عن عرحلة اللوم الخفيف إلأ عرحلة قرق ة السوا في الهوار   ولكن هبا لن 
 يحدث ألن الكونجر  عا زا  يل ب دورا  حيويا ، في تشبيب أي سير يريد أي رئيس أن ي وم ظد 

ادر علأ السي ر. علأ الكونجر ، يحتاجون إلأ إل ار نظر. علأ وأولئك البين ي ت دون أن الرئيس ق
 عدم قدرتد علأ تمرير أجندتد الخا ة عبر لجاند المختلفة 

كي، فإنني ال أس ر يولبلك، فإنني علأ رغر تفهمي حاجة عبا  إلأ تجنب عجافا. الرئيس األعر 
 لأ س"م عاد  ظال  ة، وال ظالتفاؤ ، في أننا سنرى أي تحرش ح ي ة نحو التو   إ

 7/5/2017، االتحاد، أبو ظبي

 
 .. مالمح قمة ثالثية في األفق!!المنطقةترامب في  .55

 هاني حبيب
كية الجديد. في عهد إدار. تراعب إال  أن ال اب  األك ر يرغر غموض وارتباش وفوضأ السياسة األعر 

كية يبيرات السياسة األعر وضوحا  في هبه السياسة، يتم   في إقدام ا دار. الجديد. علأ هدم ك  ت 
الداخلية والخارجية لإلدار. الساظ ة للرئيس اوباعا، سهدنا  لك ظمراسير تراعب حو  الهجر. وقانون 

والبي نج  في تمريره في عجلس النواط ع خرا ، رغر أن هناش إسارات علأ  "الرعاية ال حية"
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عرتبكة عع روسيا، اقتراط عن   وبة تمريره في عجلس الشيوخ، في السياسة الخارجية، ع"قات 
عا تبنتد إدار.  "هدم"ال ين وفت  علف كوريا الشمالية، إال  أن الملف األك ر وضوحا  في سياسة 

اوباعا، يت لق ظ ضية ال راع ال ربي ا ا سرائيلي، ف د تراج   إدار. تراعب عن ح  الدولتين ظاعتباره 
ظات هبا الح  أحد الحلو ، عع أن ا دار. جوهر الحراش السياسي لتسوية هبا ال راع، وبحيث 

الجديد.، لر تكشف عن تلك الحلو  األخرى، إال  أن الجهد األساسي والجوهري في الحراش السياسي 
األعيركي في عهد تراعب، أولأ أهمية ظالغة للغاية، ظ ضية ال راع ال ربي ا ا سرائيلي، عترجما  هبا 

مار ال رط الفاعلين في هبه ال ضية، األردن وع ر الجهد ظ  ده ل ارات قمة عع ع ظر الكع
والس ودية، وبالتأكيد إسرائي ، وأو  زيار. للرئيس تراعب خارج ب"ده ستكون للمن  ة، وهو البي 
ظالكاد غادر عكتبد في البي  األبيم ووا  األسهر الماضية، إال  أن جوهر هبه الل ارات 

كية األولأ في عهد تراعب، وع د قمة أكيد. قب  نهاية يعر والسياسات، تم   في ال مة الفلس ينية ا األ
كي، وربما توقف الب م عند يالشهر الجاري في بي  لحر، بدعو. عن الرئيس عبا  لنظيره األعر 

هبا االحتفار والترحيب المشهود البي عبر عند الرئيس تراعب لنظيره الفلس يني في البي  األبيم، 
 و  إلأ إعكانيات  ات وبي ة سياسية أك ر احتماال  كشك  عن أسكا  ترجمة البروتوك

ظالح  "إال  أن إدار. تراعب، عع ك  هبا التناقم عع إدار. اوباعا الساظ ة، يبدو أنها سل  عتمسكة 
تمهيدا   زالة ظ م ال  بات عن أعام الح  السياسي، ظالتوازي عع عوقف جديد وضاغي  "االقت ادي

كية األولأ، يستي انية ا سرائيلية، إ  وب د ال مة الفلس ينية ا األعر عن قب  تراعب علأ ال ملية اال
اجتمع نتنياهو عع أركان حكوعتد  ب"غهر أند سيستجيب ل لب الرئيس تراعب الجديد، ظضرور. أن 
ت دم إسرائي  علأ خ وات وتسهي"ت اقت ادية للجانب الفلس يني، بهدر إسهار حسن النية، 

 "سي"الخ وات قد تترجر ظإ دار تراخيص بنار للفلس ينيين في المن  ة فإن هبه  "هنرتس"وحسب 
كية يالتي ت ع تح  السي ر. األعنية والمدنية ا سرائيلية، في حين أسارت ع ادر إع"عية وبح ية أعر 

)ديفيد عاكوفسكي ا ع هد واسن ن( علأ أن الكيارتين اللتين قام بها المب وث الرئاسي األعيركي 
"ت إلأ المن  ة، ان وتا علأ أهمية توسيع فرص التنمية االقت ادية للسل ة جيسون غرينب

الفلس ينية، كما تشير ت ارير ع كد.، وخ"فا  لب م التوق ات، إلأ أن إدار. تراعب ال تنوي خفم 
المساعدات الممنوحة للسل ة الفلس ينية، ب  قد تكيدها قلي" ، رغر عا ي ا  عن أن إدار. تراعب 

 دي"  وت لي ا  علأ المساعدات الخارجية ظشك  عام لدى ورح عيكانيتها الجديد. ستجري ت 
 "تراعب"ورغر أن هبه ا سارات ال يمكن البنار عليها وحدها، لكي تمهد ل"ختراه البي تحدث عند 

 كي لتسوية ال راع ال ربي ا ا سرائيلي، إال  أن تجاوط قياد. السل ة الوونيةيفي إوار الحراش األعر 
الفلس ينية، الرئيس أبو عازن تحديدا  عع هبه ا سارات كان أك ر وضوحا ، عندعا أسار إلأ أن 
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السل ة جاهك.  رسا  وفد فلس يني إلأ واسن ن، وعع أننا ال ن لر لما ا هبا الوفد، إال  اند يتوازى 
ة وعشاركة الرئيس عع إع"ن الرئيس عبا  است داده لل ار رئيس الحكوعة ا سرائيلية نتنياهو برعاي

تراعب، وعليد، هناش احتما  كبير، في أن ت  د ع   هبه ال مة في األسبوع األخير عن الشهر 
الجاري، إ  إن جدو  أعما  زيار. تراعب لك  عن إسرائي  والسل ة الفلس ينية، تضمن عود. تانية 

لأ ع   هبه ا عكانية، إلأ إسرائي  ظ د قمة بي  لحر بين الرئيسين أبو عازن وتراعب، عا يشير إ
وعلأ األرج  فإن إسار. أبو عازن إلأ جاهكية إرسا  وفد فلس يني إلأ واسن ن، قد تهدر إلأ 

 وضع اللمسات الضرورية ل  د ع   هبه ال مة ال "تية 
كية عن ت  أبيب إلأ ال د  المحتلة يوعن الم"حب أن إدار. تراعب وض   عسألة ن   السفار. األعر 

التي يتر الحديث عنها،  "ال ف ة"بما إلأ حين أن ت ود هبه المسألة للبروز في س  علأ الرر، ر 
كي، عع بداية يوعن المفترض أن يلجأ تراعب إلأ توقيع وتي ة تأجي  ن   السفار.، وف ا  لل انون األعر 

ة حكيران ال ادم، وهو عوعد ع   هبا األعر، بينما يكون قد أنهأ زياراتد واجتماعاتد في المن  
وبحيث يكون أك ر إلماعا  ظ بي ة الحراش ال ادم علأ ضور عخرجات هبه الل ارات واالجتماعات، 
وهكبا يبدو تراعب وكأند ال يمي  عي"  تاعا  ونهائيا  لتلبية االستراوات ا سرائيلية، ظما يمكند ا حسب 

  ب اعت اده علأ األق  ا عن أن يشك  وسي ا   الحا  لل ب دور في االختراه ال 
وباعت ادنا أن المتغير األساسي في سياسة تراعب حو  المسألة التفاوضية علأ الملف الفلس يني ا 
ا سرائيلي، يت لق ظالب د ال ربي لهبه السياسة، خ"فا  لما جرى األعر عليد في عهد إدارتي اوباعا، إ  

شك  جد ي عن خ"  سلسلة أن التغ ية ال ربية لهبا الملف ظات  أعرا  ضروريا  ي م  عليد تراعب ظ
 ال مر التي تم  لهبا الغرض؟ 

 7/5/2017، األيام، رام هللا
 

 تعميق االنقسام بدل تجسير الفجوات .56
 عريب الرنتاوي 
عم    الوتي ة السياسية الجديد. لحركة حما ، المخاور والشكوش بين ق بي االن سام الداخلي 

ب المواقف كما كان عأعوال ، وكما ي تضي الفلس يني، بد  أن تسهر في تجسير الفجوات وت ري
المن ق والحس السلير     الخ"ر لر يكن عائدا  الخت"ر البراعج، والم كد أند لن ينتهي ظ د 
اقترابهما عن ظ ضهما الب م     فت  حكط السل ة، ت  دم اليوم، ظحركة واع ة للتحو  إلأ 

علأ المكشور، بين سل تين عتنازعتين، سل ة، حتأ وين كان  سل ة ال سل ة لها    الل ب ظات 
  " دام البراعج"وال ظم ولة  "الم اوعة"ال ع رح للمكايدات والمناق ات، ال ظحكاية 
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عن ي رأ وتي ة حما ، يدرش أن المخاوب بها، ليس الرأي ال ام الفلس يني وال ف ائ  المنظمة 
اتساعد، وأن هدر المخاوبة ليس  علأ "المجتمع الدولي"والسل ة، ب  الواليات المتحد. وأوروبا و

حم المجتمع الدولي علأ ال بو  ظحما  بو فها حركة تحرر ووني فلس ينية ظمرج ية إس"عية 
كما ن   الوتي ة، ب  ال بو  بها كحكط حاكر في غك.، وعشروع سل ة في الضفة الغربية إن أعكن 

ها حركة وونية تحررية، لكن هبه     عا كان ع لوبا  عن حما  أن ت دم ك  عا قدع  لكي ي  ترر ب
الت دعات، بدت ضرورية للغاية إن أرادت حما  أن ت دم نفسها كمشروع لحكط سل وي، والم كد 
أنها ليس  سوى دف ة أولأ علأ الحساط، ستليها دف ات أكبر، وقد بدأت إرها اتها ت   برأسها 

 في تنايا الشروحات والتوضيحات التي أع ب   دور الوتي ة 
اقف والممارسات التي أع ب  إو"ه الوتي ة، تشي ببلك تماعا      الرئيس المنتهية واليتد للمكتب المو 

يت ين  "فر ة"السياسي للحركة، خاوب بها الرئيس األعريكي دونالد تراعب، واعتبر  دورها 
تحدث ، الحظوا عن ي"إع ار دفع جديد ل ملية الس"م في الشره األوسي"الت اوها، أعا الهدر فهو 

عن عملية الس"م وعتأ، ظ د خراط الب ر.، حما  التي والما فاخرت ظإحباا عملية الس"م ظسلسلة 
" ح  عن ف"، تريد اليوم لهبه ال ملية، أن تن لق وين ت   إلأ "ال مليات االستشهادية"وويلة عن 

دي فيد ال الر ظأسره، ، في الوق  البي يب"جرأ. التغيير"للفلس ينيين، عراهنة علأ الرئيس البي يمتلك 
، ويضع يده علأ "ح  الدولتين"تشاؤعا  سديدا  في فرص وعست ب  هبه ال ملية، ويتحدث عن تنك  

قلبد عن الرئيس األك ر انحيازا   سرائي  عنب قياعها     أليس عن حق المراقب أن يتسار  عم ا إ ا 
ظالتنازالت كما كان  ت و  حما ، كان هدر ال مليات االستشهادية ت ويم عملية الس"م المحملة 

أم ت ويم فت  والسل ة والمنظمة علأ حد سوار، ويال كيف نفسر رفم حما  لهبه ال ملية عندعا 
ودعوتها لتف يلها ويحيائها اليوم، وهي في عوت سريري وال تنبر إال ظأوخر  " ات عغكى "كان  

 ال واقب للش ب وح وقد وأسواقد وت ل اتد الوونية؟
الستئنار عملية س"م  ات عغكى، أعر ت رفد حما  وي رفد رئيس عكتبها السياسي ال فر ة 

التي ال يريد تبديدها، هي دعو. واسن ن وبروكسي  للحديث عع حما ، وقد  "الفر ة"المرتح ، لكن 
قي   لك  راحة في عكان أخر وع ابلة أخرى، عندعا ناسد خالد عش   دو  ال الر ل"نفتاح والحديث 

وتفكيك أوواه  "التم ي  الشرعي الوحيد"    ال هر لحما  إال كسر "لف المكونات الفلس ينيةعخت"عع 
ال كلة المضروبة حولها، وعكاحمة عبا  والسل ة علأ هبه الوسيفة، حتأ وين كان ال من، السير 

 علأ وريق ال ل  والتفاوض واالعترار  "عشروعة"و" سرعية"ظخ أ 
لموقف اليوم، ظ د الوتي ة، يت لق ظالتوقي  ف ي، وهو أعر يت رر وعلأ  كر التفاوض، ف د أ ب  ا

بين لحظة وأخرى، وأكاد أجكم ظان ك  التحفظات ستس ي دف ة واحد.، إن تل   الحركة نسخة عن 
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الدعو. لموائده، أعا ظ ار هبه الموائد عشغولة ظمم لي فت  والمنظمة، فهبا يج   التفاوض عب ا  
ظس ور الم الب والتوق ات الفلس ينية، وربما خيانة وونية عن النوع وعجازفة، ووسيلة للهبوا 

الجسير     المبادة هنا، عرنة للغاية، وقابلة للتكييف علأ ع ا  الحركة وعوق ها، فإن كان  في 
استدت الحاجة  حيائها، وين كان  عن ضمن قائمة المدعوين، فالتفاوض  "عملية الس"م"قلب 

 "الت فوية"لوبا  سياسيا      أعا الحلو  السياسية التي عاد. عا كان  تو ف باي ب  جائكا  سرعا  وع 
 إن كان  الحركة علأ ال رر اآلخر عن المائد.  "عن فة"ف د تتحو  إلأ 

أعا عيدانيا  وعلأ األرض، فالوتي ة التي قي  أنها جارت لت ظير التوافق الووني، سرعان عا تحول  
لفت  وف ائ  أخرى في ق اع غك.، وقرارات ظمنع االعت اعات  إلأ غ ار لم اردات وع"ح ات

والتظاهر ن ر. للحركة الوونية األسير. وعداهمة عنيفة لتفكيك خيام التضاعن عع األسرى، وتلوي  
ظحظر حركة فت  في ال  اع، ووتائق عسربة عن اجتماعات قيادية للحركة في ال  اع، تكشف 

عنة ورار إ دار هبه الوتي ة، والتي تت لق جمي ها ظحما ، وحما  المستور عن النوايا واألهدار الكا
ف ي، وعن ضمن حدين اتنين: األو ، أدنأ، االنحنار أعام عا فة الضغوا التي تت رض لها لإلظ ار 
علأ سل ة األعر الواقع في غك.، وال اني، أق أ، س فد النجاح في التأه  لوراتة فت  وب ايا السل ة 

علأ خ أ فت   "الهرولة"ن ت لب األعر، إعاد. تجريب المجرط والسير، أو حتأ والمنظمة، حتأ وي
 والسل ة والمنظمة 

 ات يوم، وفي  رو. االهتياج اليساري، خاوب الراح  جورج حاوي عهرجانا  للجبهة الش بية لتحرير 
ما  الش ار فلس ين في دعشق قائ" : حي ما تكونون تكون الشرعية الفلس ينية     اليوم، تست ير ح

  اتها، وتضفي عليد عكيدا  عن الم اني واألظ اد: حي ما تكون الحركة تكون الشرعية والشرع والشري ة 
 7/5/2017، الدستور، عم ان

 
 بين السطور تختبئرسائل  .57

 جاكي خوجي 
عشية يوم االست "  كان ايضا عيدا ظالنسبة ل نا. "األق أ" التلفكيونية لحما   ف د ن ل  ال نا. 
ظالبث الحي والمباسر عن الدوحة، عا مة ق ر، احتفا  االو"ه للبرناعج السياسي للمنظمة  ف ب  

سنة، ت" خالد عش   بنود البرناعج الواحد تلو  19لحظة عن اعتكالد قياد. المكتب السياسي في ختام 
ر في غك.، رؤسار التنظي –جانبيد عش  ، وفي اآلخر أحداآلخر  وتن سر الوتي ة الأ قسمين: في 

 ت"و. الوتي ة التي ساركوا في اعدادها  كالت"عيب المنضب ينيشاهدون 
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سنة( ال ريق لخلفد، اسماعي  هنية  وسينت   الوزن األسا  للمكتب الأ  61قريبا سيخلي عش   )
غك.، ولن ت ود حاجة الأ ف   الشاسة  ابو الوليد، ل ب الكعير الم تك ، سيوا   ال م  في أور 

 سيحاو  تح يق ت ل د الحت"  قياد. الش ب الفلس يني  باألسا و اخرى  
عن سنة وقاد. حما  في  أك ربندا، تشك  رؤيا واع"ن نوايا ايضا  فمنب  42تتضمن الوتي ة الجديد. 

غك.، في ق ر وكبا في السجن االسرائيلي ي ملون علأ  ياغتها  وان سارت يمكن للمنظمة أن 
لأ الم ركة، وان سارت ستتو   ظمساعدتها الأ التسويات  عن ناحية تستند اليها في االن "ه ا

س   الأ اتفاه عا ع ها، يمكنها  إ ااسرائي  هي األخرى، فان برناعج المنظمة هو فر ة عكدوجة  
ستجد البري ة  فإنهاأن تكتشف بين الس ور المشجب البي تت لق ظد، وان سارت عمارسة ال و.، 

 ظسهولة 
، التي تضمن  1988ج الجديد عي اه المنظمة، تلك الوتي ة "ال بيانية" عن ال ام ال يلغي البرناع

اسرائي   ولكنها تت اوأ عع بنوده ب  وتختلف ع د  ل د  ام عي اه   ظاد.ت ابير الساعية ودعو. 
حما  الم سس والكعير األو  للمنظمة، الشي  احمد ياسين، والغاؤه، عن ناحيتهر سيكون عسا 

 هبه االتنار، فان حما  غير ع نية ظمن  اسرائي  هدايا كبير.، والما ال تتل أ عنها سيئا  ببكراه  في
لغة الوتي ة وعضمونها ال عين لأل ن االسرائيلية  ولكن بين س ورها تختبب رسائ ، وعشوه اع ار 

، تمتد ارض فلس ين عن البحر المتوسي وحتأ نهر 2017الرأي في عا ليس فيها  لدى حما  
دن، عن اي"ت وحتأ رأ  الناقور.  ولحق ال ود. يوجد عف و  حتأ لو عوض ال"جئون عاليا  األر 

الم اوعة المسلحة ال تكا  وسيلة سرعية لمواجهة االحت"  والما كان عوجودا  ت ري  بلفور عن 
 ، البي رأى ظ ين ال  ف "الوون ال وعي" لليهود في اسرائي  الم 1917

، ت رر حما  رسميا ظانها ت يد ع   67في  ال  اقاعة دولة في حدود ظ د سنوات عن الت ريحات 
هبه الدولة وان علأ ك  الفلس ينيين ان يروا فيها ع لحة  وهي ظال بع ال ت لن، ظخ"ر السل ة، 

تسير حما  علأ الخي عع اليمين في اسرائي  وت و   21ظأنها ترى في  لك نهاية النكاع  في البند 
  ال التفاقات اوسلو

دولة اسرائي ، ع لما  يغ  في عي اه حما     ظاد.عن جهة اخرى، ال يتضمن البرناعج دعو. 
ت رر  16وعن عمد ال تبكر الوتي ة ال "قة ظالتنظير األم، االخوان المسلمين في ع ر  في البند 

  حما  ظانها ال ت ات  ضد اليهود وليس لها ضدهر سير ظسبب دينهر، ب  ال هيونية واالحت" 
واض و البرناعج ال ي ترفون ظالكيان ال هيوني، ولكنهر ال ي لنون ظأنهر لن يتحدتوا ع د ابدا  وعن 

، لر يتبق  دى اال لواحد. ف ي، تلك التي ت و  اند 1967بين "ال"رات ال "تة" لم تمر الخرووم في 
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للمفاوضات ع ها، ف"  ر بدولة اسرائي   اعا ال"ران األخريان، ال لل ل  عع اسرائي  والاال اعتر 
  كر  ريحا في البرناعج 

، 34  فحما  تتوجد للمجتمع الفلس يني ع لما في البند  سرائي ع ظر بنود الوتي ة غير عوجهة 
حيث كتب ان للمرأ. دورا عرككيا في بنار الحاضر والمست ب   وهي ت در االسار. الأ قياد. السل ة 

، وبند آخر يدعو الأ انتخاظات حر. 29ت رر في البند  )"ينبغي حماية م ت ر، ولكن ت ويرها"،
ع "، حيث كتب ان  28وديم راوية(  في سلسلة عن البنود تغمك حما  الغرط ايضا  ففي البند 

 المنظمة "ت عن ظالت ددية، ظالديم راوية وب بو  االخر 
ات ع ها عتوتر. جدا  يتوجد البرناعج ظال بع للدو  ال ربية ايضا، وعلأ رأسها ع ر، والتي ال "ق

فحما  ترفم، كما ورد بين بنود الوتي ة التدخ  في الش ون الداخلية لتلك الدو ، وت يد الت اون 
ع ها  وفيها رسائ  كونية وتبشيرية، في  يغة "االس"م ي ارض ك  تكع  او ت رر ديني، ويربي 

 ( 9ابناره علأ ال م  ضد ال دوان وعساعد. الظالمين" )البند 

 
 البرهان واجب

عشوسون؟ ال حاجة  هكبا تت رر عنظمة عهدد.، ظاقية، تس أ لضمان نفسها ضد ك  ت ور 
عست بلي  فالوتي ة هي خليي عتباش عن الرسائ  واالوتاد الم نوعة جيدا  فهي تساعد حما  علأ 
ان تتحسس وري ها نحو واسن ن وال وا ر االوروبية، والت بير عن الرغبة في س ب االن سام عع 
السل ة، وتوتيق ع"قها المشكوش فيها عع الس ودية وع ر  بوس ها أن تبرر ك  عواجهة عع 

كان  ت ترر بدولة  وي اكان  حما  ال تدعو الأ اظادتها،  إ ااسرائي  ولكن أن تت رط عنها ايضا: 
ية  عن اعترار عست بلي ظالدولة ال هيون ظا عراط، وا ا كان  تسم  لنفسها 67فلس ينية في حدود 

رؤيا الب"د الممتد. بين البحر والنهر يمكن اظ اؤها كحرر عي  علأ الوره، فان سارت قياد. حما  
في اي عر. ان ت ترر ظح  الدولتين  هبه هي المسير. التي اجتازتها )م ت ر( التي في بدايتها 
رفض  المساوعة علأ اي سبر عن ارض فلس ين، واليوم هي عضو عحترم في نادي سركار 

البرناعج ادعأ عش   ظان حما  تبن  وريق  إو"هرائي  في الكفاح ضد االرهاط  في احتفا  اس
غير جاعد.  وفي ع ابلة عع الا "سي ان ان" األرب ار دعا الغرط الأ  وأنها"الت ور" و"المرونة"، 

ئيس عراج ة الوتي ة وقا  انها ت رض علأ عندوبيد قنوات حوار عع فت   وفي نفس الوق  اعتدح الر 
تراعب علأ حكمتد ودعاه الأ استغ"  الفر ة التاريخية ل نع الس"م  وفي  ات الوق  كان تراعب 
يستضيف ابو عازن في البي  االبيم  عش   لر يلم  ظس"م يش ب اسرائي ، ب  ظاتفاه حسب 

  يغة الدولتين 
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ي رغبتها أن تكون جكرا ت لق حما  لل الر الواسع اسار. ظانها ليس  الولد الشرير البي كان، وان ف
عن اسر. الش وط  وعنب عد. سنوات وقاعو  المفاهير والخ اط ال لني لحما  قريبان عن خ اط 
وقاعو  السل ة  ف اد. حما  يشهدون ظحسد ساهر كيف يخرج ابو عازن ويأتي في عوا ر ال الر، 

ل  ار ويب ون في كيف يبني ظمساعد. دولية ع سسات الدولة المست بلية، ويخشون عن أن يفر ا
 الخلف، عنبو ين 

لر يجر في اسرائي  ظحث عام عناسب في هبه الوتي ة، رغر أن حما  تحت  عكان الشرر في قائمة 
 ظأف الهالدار  ف د نشر رئيس الوزرار نتنياهو بيانا ق يرا قا  فيد ان حما  ت ب  سياستها اعدائها األ

مناوق اللوار يوآر فولي عردخاي في و  ان الوتي ة وليس ظالكلمات  اعا عنسق اعما  الحكوعة في ال
هي غش وخداع، تخفي سلوكا س"عيا لحما  عندها في الداخ   عساعي اسرائي  للتشكيك ظ ده 

 الوتي ة زائد.  فواجب البرهان ليس علأ ال د  ب  علأ عن كتبها 
يوجد ع سكر يت لع في ال ياد. المتواض ة، كشف لي ع خرا ع در ع رط عن ال ياد. في غك. ظاند 

الأ التسوية عع اسرائي   ف د روى ي و : "عندنا ي ولون ان اسرائي  قوية، نحن أقويار في غك.، هبا 
: انتر ايضا تمارسون علينا فأجاطهو الوق  لح  المشكلة"  ولكن عا ا ظالنسبة لا "االرهاط"، سألتد، 
ن  لك، اضار، ك  سير قاب  للح ، االرهاط، انتر تغل وننا داخ  غك. عنب عشر سنوات  وفض" ع

 ع لما ف لتر عع ع ر 
 معاريف

 7/5/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 وسيناريوهات التفاوض مع االحتالل اإلسرائيلي حماس والوثيقة السياسية.. .58
 أحمد الحيلة

عايو  ار/َسَغل  الوتي ة السياسية التي أ درتها حركة الم اوعة ا س"عية )حما ( في األو  عن أي
الجاري، الجهات الرسمية والش بية وال ديد عن المراقبين والمحللين، وان سم  اآلرار بين ع يد، 
وعنت د، وقلق علأ عست ب  ال ضية الفلس ينية، خشية دخو  الحركة النفق السياسي البي انكل   إليد 

 حركة "فت " 
خرج  إلأ ال لن ر ينة سك"  وفي هبا السياه، أعت د أن الوتي ة السياسية، بنظر. عجرد.،

؛ فالوتي ة ظاخت ار، أكدت ال واب  الوونية 1988وعضمونا، ع ارنة ظمي اه الحركة ال ادر عام 
بدقة لغوية، وقانونية، ووضوح سياسي عن عجم  ال ضايا الدولية والوونية، و لك ظم ك  عن ظ م 

ن حيث الم َ اظ ة والمحاكا. لمواقف اآلرار التي حاول  الت و   علأ الوتي ة ظأنها جارت عتأخر. ع
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حركة "فت " وبرناعجها السياسي، فالبنود الوارد. في الوتي ة ال ت خ ئها عين عراقب عوضوعي 
 وعحايد 

ب  نضيف أن المحتوى السياسي للوتي ة، جار عت ورا ع ارنة ظمي اه الحركة، ال سي ما لناحية عدم 
وع ال هيوني المحت  ظغم النظر عن ديانة المحت ، وفي ع ادا. اليهود كديانة، وينما ال دار للمشر 

هبا ت ويب سرعي وسياسي  إضافة إلأ إيجابية الموقف عن عنظمة التحرير الفلس ينية، وأهمية 
ت ويرها كمرج ية قيادية عليا للش ب الفلس يني علأ أسس ديموقراوية، عا ي َرس   لغة الحوار، 

لامي ة ناسمة للتدافع والشراكة السياسية، وعفهوم التداو  ع لأ السل ة بروح التوافق علأ آليات س 
 السياسي واالخت"ر في الرؤى والبراعج، إضافة إلأ عواضيع أخرى ال يتسع الم ام لبكرها 

( الوارد في الوتي ة، البي أسار إلأ "رفم حركة حما  20عا يهمنا هنا، التوقف عند البند رقر )
ن، ورفم أي بدي  عن تحرير فلس ين تحريرا كاع""، التناز  عن أي جكر عن أرض فلس ي

وأضار: "وبما ال ي ني إو"قا االعترار ظالكيان ال هيوني، وال التناز  عن أي عن الح وه 
الفلس ينية، فإن الحركة ت تبر إقاعة دولة فلس ينية كاعلة السياد. وعا متها ال د ، علأ خ وا 

ال"جئين والنازحين إلأ عنازلهر التي أخرجوا عنها، هي ، عع عود. 1967يونيو  الراظع عن حكيران/
  يغة تواف ية عشتركة" 

عن حيث النص وعدلوالتد ال انونية، فهو ال يت ارض عع ال واب  الوونية، رغر إفساحد المجا  لخيار 
التحرير المرحلي دون التناز  أو االعترار ظالكيان المحت   ولكن ا سكا  البي يحتاج إلأ ن اش 

اسي، هو كيف يمكن الح و  علأ دولة فلس ينية كاعلة السياد. وعا متها ال د ، وعود. سي
ال"جئين البين تم   عودتهر عمليا ال ضار علأ المشروع ال هيوني، دون االعترار ظاالحت"  أو 

 ؟48سرعيتد علأ األراضي المحتلة عام 
 جيك ل ناعة الحركة ظاستحالة قبو  ال بو  ظمرحلية التحرير حسب نص الوتي ة، إعا ي   د ظد الت

َبرت نفسها أعام الرسمية ال ربية، وَألاَ   الكر. في عل ب ال رر  االحت"  بهبا ال رح، فتكون قد أَعا
اآلخر الم عن ظمسار التسوية السياسية والمفاوضات، ويعا أن الحركة ف " ال عانع لديها عن الس ي 

، األعر البي ي ودنا إلأ ن اش 67المحتلة عام  لتح يق هدر الدولة عرحليا علأ األراضي
 السيناريوهات المحتملة، و لك علأ النحو التالي:

عن ورر واحد ودون قيد أو  67السيناريو األو : انسحاط االحت"  عن األراضي المحتلة عام 
رار سرا، و لك ظ و. الس"ح وتح  ضغي الم اوعة، عا يسم  ظإقاعة الدولة الفلس ينية دون االعت

 ظالكيان المحت  
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عبر التفاوض عع الم اوعة  67السيناريو ال اني: انسحاط االحت"  عن األراضي المحتلة عام 
وبرعاية دولية، نتيجة استنكار الم اوعة لد وزعكعة است راره ل د. سنوات عتتالية  األعر البي قد تنشأ 

لكعة لك" ال رفين، عا قد يحم  في عند هدنة وويلة األعد، وف ا لشروا أعنية وعسكرية وضمانات ع  
 وياتد اعترافا ضمنيا بواقع وجود الكيان ال هيوني، و لك دون االعترار ال انوني ال ري  

عبر التفاوض وبرعاية  67ال ام السيناريو ال الث: انسحاط االحت" ، ويقاعة الدولة علأ حدود 
عة، وعجك ورفي ال راع عن تحم   التكاليف دولية، نتيجة االستنكار المتباد  بين االحت"  والم او 

المادية والبشرية، عا سي فضي إلأ االعترار ال انوني السياسي ال ري  بين الكيان ال هيوني والدولة 
 الفلس ينية الناسئة، وف ا لل رارات الدولية  ات ال لة 

ل جك عن تحم  السيناريو الراظع: لجور حركة "حما " إلأ واولة المفاوضات، عن ظاط الض ف وا
الضغوا األعنية والسياسية واالقت ادية، عا سي دي في أحسن األحوا  إلأ إقاعة دولة فلس ينية 
ظشروا وع ايير  هيونية، ع اب  اعترافها ال انوني السياسي ال ري  ظالكيان ال هيوني علأ 

 علأ قاعد. أن المهكوم َيخضع للشروا وال َيفرضها  ،48األراضي المحتلة عام 
سيناريو الخاعس: أن تبت د الحركة عن عسار المفاوضات كليا، وتتركد لمنظمة التحرير، وف ا ال

)أي التكام عنظمة التحرير ظ رض أية نتائج  2006لل يغة التي وردت في وتي ة الوفاه الووني ل ام 
س يني لمفاوضاتها السياسية عع الكيان ال هيوني، علأ استفتار س بي أو علأ المجلس الووني الفل

ظ د إعاد. انتخاظد علأ أسس ديموقراوية(، األعر البي يسم  للحركة أن تت اع  واق يا عع ا فرازات 
السياسية، دون أن تكون سريكا في إنتاجها، وهو عا ي  فيها عن االعترار ظشرعية االحت" ، ظ فتها 

وهي ال يغة التي  حركة سياسية يحق لها االعتراض والم ارضة وف ا ألسس ال م  الديموقراوي،
 ت اعل  بها الحركة عع اتفاقيات أوسلو وتواظ ها 

في س  عا ت دم، يمكن ال و  إن قيا  تبات حركة "حما " علأ عواقفها التي وردت في الوتي ة 
السياسية عن عدعد، يخضع لم يار السلوش واألدار السياسي، وليس عجرد ا ع"ن عن المواقف 

 السياسية خ ابيا ف ي 
، فإن أي جلو  علأ واولة المفاوضات عع االحت"  ظشك  عباسر أو غير عباسر، إن لر وعليد

يكن عشفوعا ظ و. الم اوعة، وقدرتها علأ ع ر الشروا، فإند سي فضي حتما إلأ التناز  ويلأ 
 االعترار ظالكيان ال هيوني المحت  

 5/7/2017"، 21موقع "عربي 
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