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 يهاجم وثيقة حماس ويمزقها نتنياهو .1

هاجم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء األحد، وثيقة : األناضول -القدس المحتلة
 حركة حماس السياسية الجديدة، قبل أن يقدم على تمزيقها في مقطع فيديو.

نشره الناطق باسم الحكومة اإلسرائيلية، أوفير جندلمان، على وقال نتنياهو، في الفيديو، الذي 
 ."وثيقة حماس الجديدة تلفيق كامل للحقيقة"، إن "فيسبوك"صفحته بموقع 

الوثيقة الجديدة تنص على أنه ليس إلسرائيل أي حق بالوجود، وأن كل سنتيمتر من "وأضاف: 
 ."إسرائيلأرضنا يعود للفلسطينيين، وأنه ال حل مقبول إال بزوال 

 ."استخدام الدولة الفلسطينية لتدمير إسرائيل"بأنها تريد  "حماس"واتهم نتنياهو 
وفي نهاية الفيديو المصور، ظهر نتنياهو وهو يمزق وثيقة حماس الجديدة قبل أن يلقيها في سلة 

 مهمالت.
 8/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 رائب غير قانونيإعفاء المواطنين في غزة من الض مرسومبحر: أحمد  .2

قززال النائززو األول لززرئيس المجلززس التشززريعي الفلسززطيني أحمززد بحززر إن المرسززوم الززذي أصززدره  :غزززة
الرئيس محمود عباس الخاص بإعفاء المزواطنين فزي قطزاز غززة مزن الضزرائو غيزر قزانوني ولزيس لزه 

ة والدستورية منذ وبحسو بحر فإن القرار "صدر من شخص ال صفة له، وانتهت واليته القانوني قيمة.
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إلززى أن المراسززيم كلهززا يجززو أن تعززرل علززى المجلززس  ،فززي تصززريف صززحفي ،وأشززار سززنوات طويلززة".
التشزريعي باعتبززاره الجهزة التشززريعية المخولزة بالمصززادقة عليهزا ودون ذلززك فلزن يكززون لزه أي تززأثير وال 

 أي قيمة قانونية ولن يعمل به في قطاز غزة.
، واعتبزر ذلزك كلزه يزأتي فزي 2007سزوما  بزذات المضزمون فزي العزام وأضاف "عباس كان قد أصزدر مر 

 إطار المناكفات السياسية ومحاوالت حرمان قطاز غزة من إيراداته المالية المحلية".
غززة بهززدف  ن المرسزوم يزأتي "ضزمن سلسززلة اإلجزراءات غيزر الوطنيزة التزي يتخززذها عبزاس ضزد  قزال إو 

 أليو الشارز الغزي وتشديد الحصار".تركيعها والتضييق على أهلها وفي إطار ت
وحزززذر مزززن اسزززتمرار المقاطعزززة فزززي رام ي مزززن اتخزززاذ المزيزززد مزززن اإلجزززراءات فزززي قزززادم األيزززام بهزززدف 

 التنصل من مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاز غزة. 
 7/5/2017 ،القدس، القدس

 
 القطاع فلسطينييولن تمس  "انقالب حماس"هدفها محاصرة  غزة إجراءاتالشيخ: حسين  .3

قزرار الزرئيس محمزود عبزاس بإعفزاء إن عضزو اللجنزة المركزيزة لحركزة فزتف حسزين الشزي   قال :رام ي
إدراكه حجم المأسزاة التزي يعيشزها "مواطني قطاز غزة من كل الرسوم والضرائو، رسالة واضحة تؤكد 

لزن تمزس المزواطن الهادفة لمحاصرة االنقالو، وحكم حماس في القطزاز  اإلجراءاتشعبنا هناك، وأن 
التزي قزدمتها  اإليجابيةتأكيد رفل حماس للمبادرة  الفلسطيني"، مؤكدا  االستمرار باإلجراءات، في ظل  

 إلزززىوثيقتهزززا الجديزززدة تزامنزززا  مزززع زيزززارة الزززرئيس  إصزززدارورأى الشزززي  أن حمزززاس تعمزززدت  حركزززة فزززتف.
 قززديم أوراق اعتمززاد، فقززال متسززائال :واشززنطن، معتبززرا  وثيقتهززا بمثابززة لعززو باأللفززاظ والجمززل، ومحاولززة لت

 أوراقلززززدى حمززززاس باتجززززاه المصززززالحة والشززززراكة، فلمززززاذا لززززم تقززززدم حمززززاس  إيجابيززززة"إذا كانززززت النوايززززا 
 "اعتمادها للقيادة الفلسطينية؟!

وفيما يتعلق بإضراو األسرى المتواصل عن الطعام، قال أشار الشي  للتواصل مع األمم المتحدة من 
بالغزززه برسزززالة رسزززمية باسزززم الزززرئيس عبزززاس والسزززلطة خزززالل مبعوثهزززا ال خزززاص نيكزززوالي مالدينزززوف، واا

، للتعامززل مززع مطالززو المعتقلززين بإيجابيززة "إسززرائيل"بضززرورة التززدخل الفززوري والمباشززر للضززغط علززى 
 .إنسانيةكونها مطالو 

 7/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األزمةمبادرة للخروج من ... ويقدم غزة أمام منعطف خطير الحصار يضع يؤكد أن الخضري .4
أكززد رئززيس اللجنززة الشززعبية لمواجهززة الحصززار النائززو جمززال الخضززري أن : مصززعو اإلفرنجززي -غزززة 

يجزززو تداركزززه، بفعزززل األزمزززات والمشزززاكل المحيطزززة بزززه، معتبزززرا  أن  خطيزززرا   قطزززاز غززززة دخزززل منعطفزززا  
ني يزززؤثران بشزززكل كبيزززر وواضزززف علزززى القطاعزززات والمجزززاالت الحصزززار اإلسزززرائيلي واالنقسزززام الفلسزززطي

وشززدد الخضزري فززي حززديش لززز"الشرق" علززى أن غززة تعززاني مززن كارثززة إنسززانية  الحيويزة والرئيسززية بغزززة.
تتفزززاقم يومزززا  بعزززد يزززوم، وباتزززت انعكاسزززاتها واضزززحة علزززى كافزززة الجوانزززو الحياتيزززة، مؤكزززدا  أن القطزززاز 

قطاز المتكرر للتيار الكهربائي، وعدم توفير الدعم الالزم من الوقود الصحي األكثر تضررا  نتيجة االن
 ووصف الخضري التحرك الدولي تجاه غزة بز"المعدوم". لمحطة التوليد الوحيدة في القطاز.

واسززتعرل خززالل حديثززه مبززادرة قززدمتها لجنتززه للخززروص مززن الواقززع الصززعو فززي القطززاز "الشززروز فززي 
صزالحياتها علزى كزل منزاطق السزلطة الفلسزطينية، وتشزكيل حكومزة  تشكيل حكومة وحدة وطنية تبسط

الوحززدة الوطنيززة تعمززل علززى جلززو الززدعم المززالي لتحقيززق البنززد األول المتعلززق برواتززو المززوظفين كافززة، 
"وعزودة مزوظفي غززة القزدامى إلزى أعمزالهم  وأضزاف: على قاعدة حفظ الحقوق والمساواة في التعامزل".

النتخابززات تشززريعية ورئاسززية ومجلززس  اإلعززدادم المززوظفين الجززدد، والبززدء جنبززا إلززى جنززو مززع زمالئهزز
وطني، بالسرعة الممكنة مع تهيئة األجواء وتمتين الوحدة الوطنية، إضافة إلى أن تعالج الحكومة كل 

 المترتبة على الحصار والعدوان واالستيطان والجدار". اآلثار
 7/5/2017 ،الشرق، الدوحة

 
 عّطل صرف الرواتبهللا تُ  لرسالة": خالفات بين عباس والحمد"الـمصادر في فتح  .5

كشفت مصادر في حركزة فزتف بالضزفة المحتلزة عزن أنزه لزم يصزدر حتزى اللحظزة قزرار رسزمي : خاص
وقالززت المصززادر، فززي  مززن الززرئيس محمززود عبززاس للحكومززة بصززرف رواتززو مززوظفي السززلطة فززي غزززة.

ن كشزززوفات األسزززماء  لرواتزززو كزززان مقزززررا  تصزززريف خزززاص بزززز"الرسالة نزززت"، األحزززد، إن موعزززد ا اليزززوم، واا
 وصلت البنوك بشكل رسمي، لكن لم يصدر عن عباس لآلن قرار بالصرف.

وأكززدت أن هنززاك خالفززات بززين عبززاس ورئززيس الززوزراء رامززي الحمززد ي حززول قضززية الخصززومات علززى 
بتسزززليم  قزززرارا   رواتزززو مزززوظفي المحافظزززات الجنوبيزززة، "مزززع وجزززود توقعزززات ضزززعيفة بإصزززدار أبزززو مزززازن

 دون خصومات، لكن حتى اللحظة لم يظهر شيء بشكل رسمي". موظفي غزة الراتو كامال  
 7/5/2017 ،الرسالة، فلسطين
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 نقيب الموظفين العموميين في غزة: غموض حول موعد صرف رواتب موظفي السلطة بغزة .6
قطزاز غززة عزارف أبزو جزراد  قزال نقيزو المزوظفين العمزوميين بالسزلطة الفلسزطينية فزي: محمد عطا ي

إن هنزززاك تعتزززيم وغمزززول كبيزززر مزززن الحكومزززة فزززي رام ي حزززول موعزززد و ليزززة صزززرف رواتزززو مزززوظفي 
، أن نقابتززه 7/5/2017 وأكززد أبززو جززراد فززي تصززريف خززاص لززز"الرسالة نززت" مسززاء األحززد السززلطة بغزززة.

ألي معلومززات بشززأن ُتجززري اتصززاالت مكثفززة مززع رام ي منززذ سززاعات الصززبال دون أن يززتم التوصززل 
وأضزاف " لسسزف الشزديد ال أحزد يمتلزك أي معلومزة  موعد صرف الرواتو أو معرفة أسباو تأخيرهزا.

حززول رواتززو غزززة وحتززى الكمبيززوتر الززذي يخززص كشززوفات رواتززو مززوظفي السززلطة بغزززة ُمغلززق، وحتززى 
 اللحظة ال أحد يعرف شيء عن مصير الرواتو".

 7/5/2017 ،الرسالة، فلسطين
 

 ر من أخطار تغذية األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعامجية الفلسطينية تحذّ  الخار  .7
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أخطار تغذية األسرى الفلسزطينيين المضزربين عزن الطعزام  :غزة
وأشززارت وزارة الخارجيززة فززي "تعمززيم" وزعتززه علززى السززفارات الفلسززطينية فززي أنحززاء  يومززا  قسززرا . 21منززذ 

العالم، إلزى "التهديزدات اإلسزرائيلية بتطبيزق التغذيزة القسزرية فزي حزق األسزرى المضزربين عزن الطعزام"، 
محززذرة مززن "أخطارهززا الجديززة علززى حيززاة األسززرى". وشززددت علززى أن "التغذيززة القسززرية تشززكل مخالفززة 

 صريحة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان".
فززي بيززان أمززس، بززز"مواصلة فعالياتهززا وأنشززطتها الداعمززة لسسززرى المضززربين  ،بززت الززوزارة السززفاراتوطال

 عن الطعام".
 8/5/2017 ،الحياة، لندن

 
 ة"لداخليإلى "اه بأي تصريح بشأن نقل ملف شؤون األسرى ءوزير العدل ينفي علمه أو إدال .8

، صزززدور أي تصزززريف عنزززه 7/5/2017حزززد األعلزززي أبزززو ديزززاك، الفلسزززطيني نفزززى وزيزززر العزززدل  :رام ي
وأكد أبو دياك أنه ال علزم  بخصوص نقل ملف شؤون األسرى من منظمة التحرير إلى وزارة الداخلية.

بزأي تصزريف يتصزل بهزذا األمزر ألي وسزيلة إعالميززة،  دل  لزه بهزذا الموضزوز علزى اإلطزالق، وأنزه لزم ُيزز
ناقل أخبار ملفقة وليس لها أي أساس من الصحة، المسؤولية القانونية لوسائل اإلعالم التي تت محمال  

 بهدف المساس بمعنويات أسرى الحرية الذين يخوضون إضراو الحرية والكرامة.
 7/5/2017 ،القدس، القدس
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 تعلن أسماء أبرز أعضاء مكتبها السياسي الجديدو كل مراحل االنتخابات لمؤسساتها حماس تنهي  .9
"أنهت كل مراحل االنتخابات لمؤسساتها في الداخل والخارص، ، مساء األحد، أنها حركة حماسأعلنت 

 في ظل معاني األخوة المتينة والمسؤولية الر اسخة، وفي أجواء من التوافق".
وقزززد عقزززد مجلزززس الشزززورى العزززام للحركزززة دورتزززه العاديزززة، علزززى صزززعيد ي الزززداخل والخزززارص، وذلزززك يزززوم 

 م.2017 مايو/ -/ أيار 6هز، الموافق:  1438/ شعبان/  10السبت: 
وتمَّ خاللها انتخاو األخ المجاهد إسماعيل هنية رئيسا  للمكتو السياسي، حيش حاز على ثقزة إخوانزه 
في مجلس الشورى، مؤك زدين علزى اصزطفافهم خلفزه فزي تحم زل المسزؤولية لتحقيزق تطل عزات شزعبنا فزي 

 التحرير والعودة.
زهم: األخ د. موسزى أبزو مزرزوق، األخ يحيزى وقد انتخبت الحركة أعضاء المكتو السياسي، ومن أبر 

السنوار، األخ صالف العاروري، األخ د. خليل الحي ة، األخ محمَّد نزال، األخ ماهر عبيد، األخ عزز ت 
 الر شق، األخ فتحي حم اد.

ززدت فززي جميززع مراحززل االنتخابززات الداخليززة لحركززة  الحركززة وقالززت إن  "قززيم الشززورى والديمقراطيززة تجس 
ناتهززا فززي الضززفة الغربيززة وقطززاز غزززَّة حمززاس، وسززا دت فيهززا رول التوافززق بززين أبنززاء الحركززة بكززل مكو 

 والخارص، وفي سجون االحتالل الصهيوني".
ووجهت حركة حماس، في بيانهزا، التحيزة لزرئيس المكتزو السياسزي السزابق، خالزد مشزعل، الزذي قالزت 

وكانزت لزه بصزمته الواضزحة واإليجابيزة فزي عامزا ،  20عنه إنزه "قزاد باقتزدار سزفينة الحركزة ألكثزر مزن 
سالميا  ودوليا ".  قيادة الحركة، وتحقيق أهدافها، واالرتقاء بدورها فلسطينيا  وعربيا  واا

أنَّنا على عهد الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات األسرى ومعاناة الجرحزى، وأنَّنزا "لشعبنا وأمتنا،  وأكدت
 ."عن الحقوق والمقدسات حت ى التحرير والعودة ماضون في طريق التمسك بالثوابت والدفاز

هززت التحيززة لسسززرى الفلسززطينيين فززي سززجون االحززتالل اإلسززرائيلي، الززذين يخوضززون "إضززراو  كمززا وج 
 الكرامة"، مؤكدة  أن "تحريرهم من سجون العدو اإلسرائيلي، قادم".

 7/5/2017، حركة حماسموقع 
 

 اقتضت المصلحة حماس: هنية باٍق في غزة ولن يخرج إال إذا .11
مسزاء يزوم السزبت، بقزاء الزرئيس الجديزد لمكتبهزا السياسزي،  ،أكدت حركزة حمزاس: مؤمن غراو - غزة

 إسماعيل هنية في قطاز غزة، "وسيخرص منها في جوالت خارجية إذا اقتضت المصلحة لذلك". 
الجديزد قزد وقال الناطق باسم الحركة حزازم قاسزم فزي تصزريف لسناضزول، إن "منصزو إسزماعيل هنيزة 

 يتطلو منه الخروص في جوالت خارص قطاز غزة". 
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وأضززاف قاسززم" أمززر خززروص رئززيس المكتززو السياسززي تقززدره قيززادة الحركززة وسززيكون ذلززك وفززق تقززديرات 
ذا اقتضت المصلحة".  الحقة، واا

وكززان مززن المفتززرل أن يسززافر عززدد مززن قززادة حمززاس، وعلززى رأسززهم هنيززة، إلززى قطززر للمشززاركة فززي 
 إال أن إغالق معبر رفف، حال دون ذلك.االنتخابات، 

وفي وقت سابق، قال مصدر بالحركة، إنه المتوقع أن ينتقزل هنيزة لاقامزة خزارص فلسزطين، بعزد فزوزه، 
 نظرا لمتطلبات المنصو الجديد.

 8/5/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 ": هذه أبرز تحديات قيادة حماس الجديدة21حمدان لـ"عربيأسامة  .11
تحزدش قيزادي بزارز فزي حركزة حمزاس، عزن العمليزة االنتخابيزة التزي جزرت مزؤخرا : أحمد صقر - ةغز 

داخززل حركتززه، والقيززادة الجديززدة التززي أفرزتهززا تلززك االنتخابززات وأهززم التحززديات الداخليززة والخارجيززة التززي 
 تواجهها.

ن "هنزاك ثزالش وأوضف القيادي في حركة حماس ومسؤول ملف العالقات الخارجية، أسامة حمزدان، أ
دالالت للعمليززة االنتخابيززة الداخليززةى األولززى، أن المؤسسززة راسززخة فززي حركززة حمززاس، وعليززه فالعمليززة 
الشززززورية تسززززير بشززززكل سززززلس، رغززززم الكثيززززر مززززن الصززززعاو التززززي تعتززززرل الحركززززة، والتحززززديات التززززي 

 تواجهها".
داوال حقيقيزا للمسزؤوليات ": "أمزا الداللزة الثانيزةى فهزي أن هنزاك تز21وأضاف فزي حزديش خزاص لزز"عربي

على أساس شوري جدي وحقيقي وفعلي، ويجزري انتخزاو قيزادة الحركزة بمشزاركة اإلخزوة جميعزا، دون 
 ما نشهده في أماكن أخرى".

فهزذه "التقاليزد الراسزخة داخزل الحركزة، والتزي تشزكل مكسزبا لزيس  -بحسزو حمزدان-وأما الداللة الثالثزة 
نما مكسبا على الص عيد الوطني الفلسطيني"، مؤكزدا أن "الزذي اعتزاد أن يزدير أمزوره لحماس وحدها، واا

بهزذه الطريقزة الشزورية العاليزة، ويجزري تزداول المسزؤوليات دون أي ارتباكزاتى قزادر علزى إدارة معادلززة 
 وطنية فلسطينية بشكل صحيف وسليم".

مززدان: "يمكززن وحززول الززدرس المسززتفاد علززى المسززتوى الززوطني الفلسززطيني مززن هززذه االنتخابززاتى قززال ح
االستفادة من طريقة إجراء هذه االنتخابات وما أفرزته من نتائجى للتأكيد أنزه لزيس هنزاك رول اسزتئثار 

 لدى حماس".
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 القيادة الجديدة
ولفت حمدان إلى أن "أبو العبد )هنية( كان رئيسا للحركة، ومسؤوال أول عنهزا فزي قطزاز غززة، وتزولى 

وار قيادة غزة، واليوم األخ أبو العبد يتولى قيزادة الحركزة األولزى"، من بعده األسير المحرر يحيى السن
 كاشفا أنه "في مواقع عديدة حصلت تغيرات في المستوى القيادي، وتمت بشكل سلس".

وأشززار إلززى أن مززا جززرى خززالل العمليززة االنتخابيززة "يعكززس الروحيززة العامززة لززدى أبنززاء حمززاس، وهززي 
مع كل الظروف واألحوال الوطنية، وتجعلهزا قزادرة علزى إدارة حالزة  روحية تتقبل هذا التغيير والتعامل

ديمقراطية داخل الوطن، في الوقت الذي فشل فيه  خرون في إدارة مثزل هزذه الحالزة، أو لزم يسزتطيعوا 
 إدارتها".

وتابع: "هناك مسألة أخزرى يمكزن االسزتفادة منهزا، وهزي أن الحركزة تفزتف ذراعهزا للجميزع، وتقزول: هزذه 
اس، بوضززول وصززراحة"، متمنيززا أن "يززأتي يززوم بعززد التحريززرى نززتمكن فيززه مززن عقززد مؤتمراتنززا هززي حمزز

 بشكل علني، ويرى الناس حقيقة وطبيعة ما يجري داخل الحركة بشكل واضف".
وأضاف أن "الحركة التي تواجه العديد من الصعاو والتحدياتى تقزدم اليزوم تجربزة للشزعو الفلسزطيني 

 ه أن يستفيد منها، وأن يتعامل معها بإيجابية، وأن يأخذ منها عبرة كبيرة".البطل، وحري بشعبنا كل
 

 تحديات متعددة
وحول أهم التحديات التي تواجزه قيزادة الحركزة الجديزدة المنتخبزةى لفزت حمزدان إلزى وجزود "تحزد داخلزي 

لحركززة والتززي أساسززي ال بززد أن تواجهززه القيززادة الجديززدة، ولززديها تززراش ممززا قامززت بززه القيززادة السززابقة ل
ضززمت فززي صززفوفها بعززل القيززاديين الحززاليين، فززاألخ أبززو العبززد كززان نائبززا لززرئيس المكتززو السياسززي 

 للحركة األخ أبو الوليد )مشعل(".
وأوضف أن "من أهم التحديات التي ستواصل القيادة الجديدة التعامل معهاى إعادة اللحمة الوطنية، ولم 

 اسخة".الشمل الفلسطيني، على أسس واضحة ور 
وشدد حمدان على أهمية العمل على "بناء مشروز وطني فلسطيني جامع، بعد انهيزار عمليزة التسزوية 
التززي لززم يعززد هنززاك جززدوى منهززا، وبعززدما اتضززف للجميززع أن الكيززان الصززهيوني لززن يقززدم مززا وعززد بززه 

التززي يفهمهززا،  الفلسززطينيون"، مؤكززدا أن "الحززل الوحيززد هززو مواجهززة هززذا الكيززان المحتززل باللغززة الوحيززدة
 وهي لغة الضغط بالقوة".

وبززين أن التحززدي األبززرز هززو "الصززراز مززع االحززتالل اإلسززرائيلي، الززذي يتطلززو إدارة وتطززوير المقاومززة 
في مختلف الجوانو وتصعيدها، والعمل المستمر من أجل اإلفراص عن األسرى من سجون االحتالل، 

 التوالي بصمود وبطولة قل نظيرها". على 21وهم يخوضون إضرابهم عن الطعام لليوم الز
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التحزدي الزذي "يتعلزق  -بحسزو مسزؤول ملزف العالقزات الخارجيزة فزي الحركزة-ومن التحديات المهمزة 
بشأن إدارة حماس لعالقاتها السياسزية، فزي إقلزيم متقلزو ومتغيزر بشزكل كبيزر ودرامزاتيكي فزي السزنوات 

 الماضية".
ي، الذي يجو على الحركة أن تديره أو تتعامل معه، وهو وأشار حمدان إلى "التحدي األخير واألساس

البيئززة الدوليززة التززي ربمززا يوجززد فيهززا اليززوم قززدر مززن التحززريل، وخصوصززا مززن قبززل أمريكززا"، مسززتدركا 
بزالقول: "لكززن ال بزد أن ال ننسززى أن هنززاك قزدرا مززن التعزاطف األكثززر وضززوحا مزع القضززية الفلسززطينية 

 خالل السنوات األخيرة".
 7/5/2017، "21عربي موقع "

 
 "السلوك العنصري"تمزيق نتنياهو لوثيقتها السياسية بـحماس تصف  .12

هاجم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء األحد، وثيقة حركة حماس  :األناضول – غزة
 السياسية الجديدة، قبل أن يقدم على تمزيقها في مقطع فيديو.

 ."السلوك العنصري"زيق نتنياهو لوثيقتها السياسية بزمن جانبها، وصفت حركة حماس تم
تمزيق نتنياهو ": "تويتر"وقال سامي أبو زهري، المتحدش باسم الحركة، في تغريدة عبر حسابه بموقع 

 ."وثيقة حماس فعل الضعفاء ودليل تأثيرها وقوتها
 بحسو وصفه.، "العنصري"ودعا أبو زهري الرأي العام العالمي للتوقف عند سلوك نتنياهو 

 8/5/2017القدس العربي، لندن، 
 

 القواسمي: فتح مهتمة بتوجه حماس نحو إنهاء االنقسام وليس بمن يرأسها .13
قال المتحدش باسم حركة فتف عضو المجلس الثوري للحركة أسامة القواسمي، إن فزتف يهمهزا  :رام ي

نهاء حالة االنقسام، وليس م  ن يرأسها.تجاه حماس نحو المصالحة الوطنية واا
وعلززق القواسززمي فززي حززديش إلذاعززة مززوطني يززوم األحززد، علززى انتخززاو إسززماعيل هنيززة رئيسززا للمكتززو 

المصالحة الوطنية، ويهمهزا  إنجازالسياسي لحماس، فقال: "إن فتف تهتم بالدرجة األولى وتعمل على 
نهاءسير حماس في هذا االتجاه   االنقسام، وليس من يرأس مكتبها السياسي". واا

أى وثيقززة حمززاس مليئززة بالتناقضززات، وقززال: "هززدف حمززاس مززن الوثيقززة هززو االلتفززاف علززى منظمززة ور 
التحرير"، وأضاف: "الوثيقة محاولزة لمخاطبزة الزرأي العزام الزدولي وتجاهزل الزرأي الزداخلي الفلسزطيني، 

 وال تحدد موقف حماس من الوحدة الوطنية الفلسطينية".
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علزى المسزتوى الزدولي الزذي يقزوده الزرئيس محمزود عبزاس قزال: وحزول التحزرك الدبلوماسزي الفلسزطيني 
"إنه للضغط على دولة االحزتالل إللزامهزا بزالقوانين والمعاهزدات الدوليزة، واالسزتجابة لمطالزو األسزرى 

 في معتقالتها".
 7/5/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 الفلسطيني على رأس أولويات هنيةقيادي في حماس: إنهاء االنقسام وترتيب البيت  .14

رأى القيادي في حركة حماس، شاكر عمزارة، أن السزعي نحزو إنهزاء االنقسزام : خلدون مظلوم - أريحا
وترتيو البيت الفلسطيني الداخلي وتعزيز صموده، هي األمور التي ستحظى باألولويزة القصزوى لزدى 

 رئيس المكتو السياسي الجديد للحركة، إسماعيل هنية.
ال عمزززارة فزززي حزززديش لزززز"قدس بزززرس"، "هنيزززة سزززيعمل ألجزززل االلتفزززاف حزززول برنزززامج وطنزززي يعززززز وقززز

قليميزززةى خاصزززة أنزززه يحظزززى بزززاحترام  المصززالحة الوطنيزززة، إلزززى جانزززو اسزززتمرار فزززتف عالقزززات عربيزززة واا
 وتقدير شعبي ورسمي داخلي ا وخارجي ا".

الداخلية، مشير ا إلى أن "حمزاس مزا  وذكر أن الظروف المحيطة بالحركة لم ُتؤثر على سير انتخاباتها
 زالت متماسكة داخلي ا رغم الظروف الصعبة والوضع الحرص سياسي ا".

ززا للمكتززو السياسززي لحركتززه "جززاء فززي ظززل  وأشززار عمززارة، إلززى أن اإلعززالن عززن إسززماعيل هنيززة رئيس 
يقززود حمزززاس  أجززواء شززورية، أدت إلزززى اختيززار قائززد يمتزززاز بالتجربززة والحنكزززة السياسززية قززادر علزززى أن

 بنجال نحو تحقيق األهداف الوطنية الثابتة للشعو الفلسطيني".
 7/5/2017قدس برس، 

 
 بااللتفاف والتوحد حول قضية األسرىحماس تطالب  .15

طالزززو القيزززادي فزززي حركزززة حمزززاس شزززاكر عمزززارة، جميزززع فصزززائل العمزززل : فزززادي أبزززو سزززعدى –رام ي 
وتكثيزف الفعاليزات المناصزرة لهزم، مؤكزد ا أن انضزمام الوطني بااللتفاف والتوحد حول قضزية األسزرى، 

ا للحركة  قادة الفصائل في سجون االحتالل إلضراو الكرامة أربك االحتالل، وأعطى قوة  وزخم ا ودعم 
زا عزن مصزلحة السزجون،  األسيرة. وأكد أن األسرى سينتصزرون فزي معزركتهم وسزينتزعون حقزوقهم رغم 

 كلف ذلك من ثمن.وهم لن يتراجعوا عن مطالبهم مهما 
إن اإلصززرار والعزيمززة التززي يتحلززى بهززا أسززرانا فززي سززجون االحززتالل تحتززاص إلززى التفززاف "وتززابع القززول 

ومساندة وضغط شعبي وعالمي، ونشاطات جماهيرية تربك االحتالل حتى يستجيو لمطزالبهم العادلزة 
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ياسزززي والجانزززو الرسزززمي . وألمزززف إلزززى أن التحركزززات الجماهيريزززة تزززؤثر علزززى المسزززتوى الس"واإلنسزززانية
 ليمارس الضغط على االحتالل حتى يحقق مطالو األسرى.

   8/5/2017، القدس العربي، لندن
 

 خضر عدنان: المقاومة ووقف التنسيق سُبل نصرة األسرى المضربين .16
دعا القيادي في حركة "الجهاد اإلسالمي"، خضر عدنان، فصزائل المقاومزة : خلدون مظلوم -رام ي 
نية فزززي قطزززاز غززززة إلزززى ربزززط اسزززتمرار التهدئزززة مزززع االحزززتالل اإلسزززرائيلي، بأوضزززاز األسزززرى الفلسزززطي

وقال عدنان في حزديش خزاص لزز "قزدس بزرس"، "علزى فصزائل المقاومزة التزي  المضربين في معتقالته.
تملزززك القزززوة وأدواتهزززا إصززززدار موقزززف واضزززف مفزززاده أن استشززززهاد أي أسزززير فلسزززطيني بسزززبو التعنززززت 

 تلبية مطالو المضربين، سيعني انهيار التهدئة مع االحتالل". اإلسرائيلي في
واعتبززر أن "القززوة لوحززدها والتهديززد الجززدي بالبززدء فززي مواجهززة جديززدة، سززُيوجد حالززة ردز حقيقيززة لززدى 

 االحتالل، ويدفعه إلعادة حساباته"، حسو رأيه.
السززززتجابة لمطالززززو القززززوى وفزززي السززززياق ذاتززززه، دعزززا القيززززادي فززززي "الجهزززاد" السززززلطة الفلسززززطينية إلزززى ا

والفصزائل الفلسزطينية الُمناديززة بوقزف سياسزة "التنسززيق األمنزي" مزع االحززتالل اإلسزرائيلي، وتفعيززل دور 
 الحراك الدبلوماسي والسفارات في دول العالمى بما يخدم قضية األسرى.

 7/5/2017قدس برس، 
 

 ينيقبها: األسرى قدموا ما لديهم والدور اآلن على الشارع الفلسط .17
قال القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية وصزفي قبهزا إن األسزرى المضزربين عزن الطعزام منزذ 

يومززززا  قززززدموا كززززل مززززا عنززززدهم مززززن سززززنوات عمززززرهم ومززززن لحززززومهم، وأن الززززدور اآلن علززززى الشززززارز  21
جزم الفلسطيني ومؤسساته والمستويات الرسمية والشعبية التزي ال يززال حجزم مشزاركتها ال يرتقزي إلزى ح

 تضحيات هؤالء الفرسان الذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية بآالم جوعهم ومخاطرتهم بصحتهم
وأكززززد قبهززززا أن األسززززرى سززززيحققون مطززززالبهم، وسززززينتزعون حقززززوقهم مززززن بززززين أنيززززاو السززززجان السززززادي 
ء المتغطززرس، وذلزززك بصززالبة مزززواقفهم وقززوة إرادتهزززم وفعاليزززة سززالحهم المتمثزززل بززالجوز، وبالتفزززاف أبنزززا

 شعبهم حولهم.
 7/5/2017، غزة، موقع حركة حماس
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 بالقدس االحتالل يعدم فتاة فلسطينية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن .18
استشهدت، مساء يزوم األحزد، الفتزاة الفلسزطينية، فاطمزة عفيزف عبزد الزرحمن حجيجزي : القدس المحتلة

باو العامود بمدينزة القزدس المحتلزة، عاما (، بعد أن أطلق عليها جنود االحتالل الرصاص، عند  16)
 بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأعلنت وزارة الصزحة الفلسزطينية تبل غهزا رسزميا  باستشزهاد الفتزاة، وهزي مزن قزراوة بنزي زيزد شزمال غزرو 
 مدينة رام ي، وسط الضفة الغربية المحتلة.

 15اصززر شززرطة االحززتالل أطلقززوا نحززو وذكززر شززهود عيززان، لززز"العربي الجديززد"، أن قززوات االحززتالل وعن
 رصاصة باتجاه الفتاة، وقد ُتركت على األرل تنزف من دون تقديم العالص لها.

وعقو استشهاد الفتاة، أغلقت قوات االحتالل منطقة باو العامود، وكذلك أبواو البلدة القديمة بالقدس 
 مان الشهيدة في المكان.المحتلة، في حين تعمل طواقم اإلسعاف اإلسرائيلي على معاينة جث

 7/5/2017، لندن، العربي الجديد
 

 قبل شهر إسرائيليا   هطعنبتهمة  "الجهاد"ينتمي لحركة فلسطيني "الشاباك" يعلن اعتقال  .19
أعلن جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك"، يوم األحد، عن اعتقال مواطن من بيزت لحزم  :بيت لحم

 منذ ما يزيد على شهر. بتهمة طعن إسرائيلي قرو المدينة
وحسززو بيززان "الشززاباك"، فززإن المعتقززل هززو عبززد ي هاديززة ينتمززي لحركززة الجهززاد اإلسززالمي ويبلزز  مززن 

عززام. مشززيرا إلززى أنززه اعتززرف بمسززؤوليته عززن تنفيززذ العمليززة التززي أدت إلصززابة المسززتوطن  30العمززر 
 حينها بجرول طفيفة.

 7/5/2017القدس، القدس، 
 

 نتخابات مجلس نقابة المحامين فرع القدسفوز كتلة فتح في ا .21
فازت كتلة حركة فتف يوم األحد، بغالبية مقاعد مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين  :رام ي

 فرز القدس، وذلك في ختام اجتماز الهيئة العامة الذي عقد برام ي.
جزات، أنزه تزم انتخزاو كزل مزن جزواد سر المكتو الحركي للمحامين في رام ي عالء فري أمينوأوضف 

 أبززوالشززلة، وسززهيل عاشززور، وداوود الززدرعاوي، ولززؤي  وأمجززدعبيززدات، ونائززل الحززول، ومحمززد جززرار، 
حتززى  األعمززالهززذا المجلززس سززيكون لتسززيير  أنوأضززاف  زهيززري. أبززوجززابر، وجهززاد الزعبززي، وراويززة 

 في  ن واحد. االنتخابات في نيسان القادم والتي ستكون في مركزي غزة والقدس
 7/5/2017، القدس، القدس
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 الرهابيين""يشيد عباس بـ بينما بالسالمنتنياهو: نشاطر ترامب الرغبة  .12
يوم األحد، أنه يشاطر الرئيس  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، :ترجمة خاصة -القدس

 ع الفلسطينيين.األمريكي دونالد ترامو الرأي والمبادرة الستئناف عملية السالم م
ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله قبيل جلسة الحكومة األسبوعية "نحن نريد السالم 

 وأيدينا ممدودة ونربي أوالدنا من أجل ذلك، في حين ال يفعل ذلك الفلسطينيون".
لسالم وأضاف "أشارك الرئيس األمريكي الرغبة في السالم، ونحن في إسرائيل شركاء لذلك ونريد ا

 ونثقف أبنائنا على ذلك".
وتابع "لكن عباس يشيد باإلرهابيين، ويدفع لهم األموال .. لقد سمعته يقول خالل لقاء الرئيس ترامو 

 كاذبة". ادعاءاتفي واشنطن أنهم يعلمون أبنائهم من أجل السالم، لكن هذا ليس صحيحا ومجرد 
ي خالل زيارته إلى تل أبيو الشهر الجاري. وأكد نتنياهو ترحيو إسرائيل الحار بالرئيس األمريك
 معتبرا إياه بأنه صديق كبير وحليف مهم إلسرائيل.

 7/5/2017القدس، القدس، 
 
 الفلسطينية - اختراق نحو استئناف المفاوضات السرائيليةأي  ترامبزيارة  شتاينتس: لن تحقق .11

شتاينتس، المقرو من رئيس  استبعد وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال: برهوم جرايسي - الناصرة
الشهر  22حكومته بنيامين نتنياهو، أن تثمر زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامو إلى المنطقة يوم 

الحالي أي اختراق نحو استئناف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، بسبو "عدم وجود شريك 
 فلسطيني" حسو تعبيره. 

اإلسرائيلية العامة أمس، إن ترامو مرحو به دائما في إسرائيل، وقال شتاينتس في مقابلة مع اإلذاعة 
إال أنه ليس من المتوقع أن يحقق تقدما نحو استئناف المفاوضات، ألن الرئيس محمود عباس )أبو 
مازن( يصرل بشيء ويفعل شيئا  خر على األرل، ووصفه بأنه "الزعيم األكثر ال سامية في العالم"، 

جود إسرائيل على االرل، وقال إن أبو مازن يتكلم عن السالم، ولكنه يدفع بزعم أن أداءه هو ضد و 
 مخصصات مالية للمقاتلين الفلسطينيين في السجون ومن تحرر منهم، ولعائالت الشهداء.

وتابع شتاينتس مدعيا أن أبو مازن رئيس ليس شرعيا، نظرا لمرور سنوات طويلة على انتخابه، كما 
 طاز غزة، ولهذا فإن إسرائيل ال ترى به زعيما يمكن التفاول معه.أنه ال يفرل حكمه على ق

 8/5/2017، الغد، عّمان
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 خالل سنوات حكمه األخيرة حزب الليكود لم يفعل شيئا  بينيت:  .12
هاجم رئيس تحالف أحزاو المستوطنين، وزير التعليم نفتالي بينيت، : برهوم جرايسي - الناصرة

اية إلقناز إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامو، بالتراجع عن حل حكومته، مدعيا أنها لم تفعل كف
 الدولتين، وقال إن حزو الليكود لم يفعل شيئا خالل سنوات حكمه األخيرة.

 8/5/2017، الغد، عّمان
 
 "يهودية الدولة"مشروع قانون بالكنيست تصادق على  الوزارية للتشريع اللجنة .12

جنة الوزارية للتشريع في إسرائيل أمس على النص الجديد صادقت الل، وديع عواودة -الناصرة 
بمبادرة النائو  في ديختر )الليكود( وهذا ما يعتبره فلسطينيو الداخل إعالن حرو  "قانون القومية"لز

عليهم. وسيعرل قريبا على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية وسيحول ثانية للجنة الوزارية 
 لمناقشته.
حق تقرير "وأن  "إسرائيل هي البيت القومي للشعو اليهودي"رال القانون الجديد على أن وينص اقت

لغة ". كما ينص اقترال القانون على أن "المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعو اليهودي
، لغة لها مكانة خاصة في الدولة"وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى  "الدولة هي العبرية

 ."وللمتحدثين بها الحق في نيل خدمات الدولة اللغوية
كل مواطن "وعلى أن  "النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي"وينص بند  خر في اقترال القانون على 

في إسرائيل، ومن دون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه 
ولة لها الحق بأن تتيف لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو الد"، وأن "ولغته وهويته

 ."أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة
ودعا  "القانون الفاشي"وأدان النائو جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة مشروز 

 المآرو التي تقف خلفه.إلى مواجهته والتصدي له وفضف األهداف والدوافع و 
، إسرائيلأكد أن القانون إعالن حرو على المواطنين الفلسطينيين في  "القدس العربي"وفي تصريف لز

الفتا إلى أنه يعطي مظلة واسعة للتمييز العنصري في جميع مجاالت الحياة ويمنف شرعية قانونية 
 أصحاو البالد األصليين. لنوعين من المواطنة واحدة لليهود وأخرى للعرو الفلسطينيين 

 8/5/2017القدس العربي، لندن، 
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 تدعو ألوسع تحالف لسقاط قانون القومية العنصري "القائمة المشتركة" .12
استنكرت الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، إقرار اللجنة الوزارية للتشريع للقانون : رامي حيدر

دة  أنها ستعمل كل المستطاز للتصدي له وإلفشاله، العنصري الفاشي المسمى "قانون القومية"، مؤك
 حيش اعتبرته من أخطر القوانين التي جرى طرحها في العقود األخيرة.

واعتبرت كتلة القائمة المشتركة دعم الحكومة للقانون بأنه بمثابة إعالن حرو على المواطنين العرو 
أن القانون ليس محدود ا أو مقيد ا وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم األساسية. ونوهت المشتركة إلى 

بمجال معين، بل يمنف الشرعية للتفرقة العنصرية في كافة مجاالت الحياة، ويؤسس القانون وبشكل 
 رسمي لنوعين من المواطنة، واحدة لليهود وأخرى للعرو الفلسطينيين أصحاو البالد األصليين.

 7/5/2017، 48عرب 
 
 ار أمني جديد على حدودها مع لبنانتقرر إقامة جد "إسرائيل"هآرتس": " .12

قررت القيادة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي إقامة جدار أمني جديد على : سعيد عموري - القدس
 مساحة عدة كيلومترات على الحدود مع لبنان، شمالي البالد، وفق صحيفة "هآرتس".

الجدار الذي من المنتظر أن  ونقل الموقع اإللكتروني للصحيفة العبرية عن الجيش اإلسرائيلي، أن
أمتار، سيقام على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان بطريقة مماثلة للجدار الذي تم  6يبل  ارتفاعه 

 بناؤه مع مصر منعا لعمليات تسلل المهاجرين غير الشرعيين وعناصر إرهابية.
ر(، وسيبدأ إنشاؤه في مليون دوال 28مليون شيكل )نحو  100وأشار إلى أن تكلفة الجدار ستصل إلى 

 مناطق قرو رأس الناقورة المطلة على الحدود مع لبنان.
 7/5/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 لحماس؟ كيف تناولت الصحف السرائيلية انتخاب هنية قائدا   .12

أبدت الصحف العبرية الصادرة يوم األحد، اهتماما كبيرا بانتخاو إسماعيل هنية رئيسا  و:تل أبي
 السياسي لحركة حماس بدال من خالد مشعل الذي انتهت واليته الثانية على التوالي.للمكتو 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن قيادة حماس في قطاز غزة تمكنت من السيطرة على 
مراكز صنع القرار داخل الحركة. وقالت إن كتائو القسام الجنال العسكري للحركة أصبحت أكثر قوة  

سماعيل هنية على رأس هرم المكتو مع وجو  د يحيى السنوار في قيادة المكتو السياسي بغزة واا
 السياسي العام للحركة.
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ووفقا للصحيفة، فإن هنية تلقى خالل االنتخابات دعما كبيرا من القسام، بمقابل أنه سيعمل على 
 تعزيز قوة الجنال العسكري.

 لهنية، وأن يستمر في قيادة الحركة خارجيا. وتوقعت الصحيفة أن يصبف موسى أبو مرزوق نائبا
ووصفت الصحيفة هنية بأنه متوازن وبراغماتي وال يحبذ التسرز في المغامرات العسكرية ضد 
إسرائيل، وهو يعلم عواقو أي جولة قتال كبرى. الفتة في الوقت ذاته إلى أنه قد يتعرل لضغوط، 

 لقضايا منها المواجهة مع إسرائيل.خاصة  من السنوار وقيادة القسام في العديد من ا
من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن هنية يواجه اآلن قضيتين مركزيتين هماى الوضع 
اإلنساني في قطاز غزة وتعزيز عملية المصالحة التي تضمن دخول حماس ضمن منظمة التحرير 

 ومؤسساتها.
أكبر في قرارات الحركة. وقالت إن تحركاته وبحسو الصحيفة، فإن انتخاو هنية سيعطي لغزة وزنا 

ما بين غزة وقطر وطلو المغادرة والعودة من القاهرة يعني بالمقابل تقديم ثمن لمصر مقابل مثل هذا 
 االمتياز.

ورأت الصحيفة أن بقاء هنية باستمرار في غزة إلى جانو السنوار سيعزز من خط حماس المتشدد 
م التقدم في ملف المصالحة. مشيرة  إلى أن هنية أمامه فترة صعبة وتعزيز قوة الجنال العسكري، وعد

التخاذ قرارات وخطوات جريئة وأكثر حسما تجاه العديد من الملفات في ظل ما تتعرل له حماس 
من ضغوط إقليمية ودولية وأن االختبار الحقيقي له سيكون إثبات قدرته على اتخاذ هذه القرارات دون 

 تأثيرات خارجية.
لت الصحيفة إن "هنية سيحاول التعامل بحذر في عالقات حماس مع الوضع اإلقليمي والعالقات وقا

يران، وكذلك سيحاول الحفاظ على عالقات جيدة مع محور الدول  مع المحور الخاص بسوريا واا
 السنية الكبرى".

عالقات وترى الصحيفة أن هنية قد يتعرل لضغوط كبيرة من قبل السنوار ومحمد ضيف إلحياء ال
 مجددا مع طهران.

بدورها، اعتبرت صحيفة معاريف العبرية أن هنية سيعمل مع أبو مرزوق على تعزيز قوة الجنال 
 أبو مرزوق سيستمر في قيادة المنظمة خارجيا".إن "وقالت  العسكري.

 7/5/2017القدس، القدس، 
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 أسلوب دنيء"" فدوى البرغوثي: "فبركة" إسرائيل فيديو ُيظهر زوجي يأكل طعاما   .12
شككت فدوى البرغوثي، زوجة مروان البرغوثي، المعتقل لدى إسرائيل، في : لبابة ذوقان - رام ي

صحة فيديو نشرته مصلحة السجون اإلسرائيلية، لشخص يتناول طعاما  بشكل خفي، بدعوى أنه 
، وسط الضفة وقالت فدوى، خالل مؤتمر صحفي، مساء األحد، عقدته في مدينة رام ي البرغوثي.

 الغربية، إن الفيديو "مفبرك وأسلوو دنيء وقذر".
وفي وقت سابق األحد، نشرت مصلحة السجون اإلسرائيلية )إدارة السجون( مقطع فيديو مسجل 

 يظهر فيه سجين وهو يأكل طعاما  بشكل خفي داخل زنزانته.
تقل مروان وزعمت مصلحة السجون أن الشخص، الذي يظهر في المقطع المصور، هو المع

 البرغوثي، المضرو عن الطعام.
وشددت فدوى البرغوثي على أن زوجها "ال يمكن أن يقع في هذا الف  )..( هذا ال يعدو كونه تزييفا  

 للحقائق".
ت البرغوثي، أن نشر السلطات اإلسرائيلية لز"الفيديو المفبرك"، "مؤشر على هزيمة االحتالل في رأو 

 يل ضعف أمام اإلرادة والعزيمة التي يخول بها األسرى اإلضراو".معركة األمعاء الخاوية، ودل
بدوره، قال رئيس نادي األسير الفلسطيني )غير حكومي( قدورة فارس، في المؤتمر الصحفي ذاته، 

 "إن نشر الفيديو الملفق لم يشكل أي مفاجأة".
التضليل في هذه وأضاف فارس: "كان من المتوقع أن تمارس السلطات اإلسرائيلية األكاذيو و 

 المرحلة الحساسة من اإلضراو عن الطعام في سجون االحتالل".
وتابع "إسرائيل تتخبط والفيديو دليل ذلك، وحالة االضطراو التي تعيشها إسرائيل مؤشر على أن 

 المضربين عن الطعام اقتربوا من مرحلة النصر".
 8/5/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 الضراب إحباطواالحتالل يحاول  إضرابهية": البرغوثي لم يعلق "اللجنة الوطن .12

مساء يوم األحد، ما تدعيه مصلحة سجون االحتالل عبر ، نفت اللجنة الوطنية لاضراو: رام ي
 فيديوهات نشرتها، أن يكون القائد مروان البرغوثي قد عل ق إضرابه عن الطعام.

الت سخيفة ووضيعة، تهدف إلى تثبيط عزيمة وأكدت أن المقطع المصور ما هو إال محاو 
 .2004المضربين، مشيرة إلى أن ذات األسلوو استخدمه االحتالل عام 

وقالت أن اإلعالم اإلسرائيلي، يشن حربا  خطيرة من أضاليل وأكاذيو، تهدف إلى خلق بلبلة في 
عالم الفلسطينية إلى الشارز الفلسطيني وبين صفوف األسرى المضربين عن الطعامى داعية وسائل اإل
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التحلي بالوعي الوطني المستند إلى الثقة العالية باألسرى وقياداتهم، وعدم التعاطي أو تداول أية 
 معلومات يبثها إعالم االحتالل.

 7/5/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 تضامنا  مع األسرى مؤسسات فلسطينية تدعو إلى العصيان المدني في وجه االحتالل .23

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية إلسناد إضراو األسرى إلى إعالن عصيان مدني واسع : عرار أمجد
ضد إسرائيل في الضفة الغربية. ودعت اللجنة، في بيان لها بهذا الخصوص إلى أن تشمل حالة 
العصيان إغالق الطرق االلتفافية في وجه الجيش اإلسرائيلي ومستوطنيه واالنطالق من كاف ة القرى 

 والمخيمات والمدن إلى أقرو نقطة من الطرق االلتفافية وااغالقها إغالقا  كامال .
كما طالبت بمقاطعة البضائع اإلسرائيلية بشكل كامل ومطلق ومنعها من األسواق الفلسطينية 
تالف هذه البضائع اعتبارا  من بعد غد األربعاء كمهلة أخيرة إلفراغ  والتصدي المباشر لدخولها، واا

 لمحالت والمخازن من هذه السموم.رفوف ا
وحثت اللجنة على االعتصام في مقار اللجنة الدولية للصليو األحمر اليوم االثنين، واالعتصام أمام 
مقار الهيئات الدولية التابعة لسمم المتحدة العاملة في فلسطين غدا  الثالثاء، وااعالن إضراو تجاري 

 ظهرا  الخميس المقبل. 12حتى الساعة 
 8/5/2017يان، دبي، الب

 
 أسيرا  مضربا  عن الطعام إلى سجن عسقالن 30: نقل هيئة شؤون األسرى .22

 30نقلت "قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين في فلسطين إن مصلحة السجون اإلسرائيلية : غزة
من بين األسرى ". وأوضحت في تصريف أمس أن "أسيرا  مضربا  عن الطعام إلى سجن عسقالن

)األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين( أحمد سعدات، والقياديين عباس السيد ونائل  المنقولين
 ."البرغوثي وعاهد أبو غلمة والصحافي محمد القيق

على التوالي رفضا  لممارسات  21أسير إضرابا  مفتوحا  عن الطعام أمس لليوم الز 1800وواصل نحو 
 ط حقوقهم.االحتالل القمعية في حقهم، وسلبهم أبس

 8/5/2017الحياة، لندن، 
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 "أسبوع غضب عارم"تنظيم " تدعو إلى الحركة الوطنية األسيرة" .21
 "أسبوز غضو عارم"في سجون االحتالل اإلسرائيلي إلى تنظيم  "الحركة الوطنية األسيرة"دعت 

يوجه "اعتبارا  من أمس تشارك فيه قطاعات الشعو الفلسطيني في الوطن والشتات. وطالبت بأن 
شعبنا خالل هذا األسبوز حممه وبراكينه وغضبه إلى مواقع التماس واالشتباك المتواصل مع 
االحتالل، ومحاصرة سفاراته في العالم أجمع، واستمرار المسيرات واالعتصامات والوقفات اإلسنادية، 

حاولة لتنفيذ كل م". وأكدت أن "والزحف إلى خيم االعتصام مع األسرى في المدن والقرى الفلسطينية
جريمة التغذية القسرية ألي أسير مضرو ستعني بالنسبة إلينا مشروعا  إلعدام األسرى، وسنتعامل 

 ."معها على هذا األساس
الوقف الفوري للتنسيق األمني مع االحتالل، فهذه أيام "الفلسطينية إلى  ودعت في بيان السلطة  

لى "لاللتفاف الوطني والمواجهة حملة دولية على يد نقابة األطباء الفلسطينيين إطالق أوسع "، واا
 ."والعرو تحذر من أخطار موافقة أطباء على المشاركة بجريمة تغذية األسرى قسريا  

 8/5/2017الحياة، لندن، 
 

 جيش االحتالل يتوغل وسط غزة .22
ت توغل جيش االحتالل في األراضي الفلسطينية ببلدة القرارة وسط قطاز غزة بينما أطلق: وكاالت

 .زوارق االحتالل نيرانها تجاه مراكو الصيادين قبالة بحر شمال القطاز
توغلت انطالقا من بوابة كيسوفيم على  "d9"من نوز  "اسرائيلية"وقال شهود عيان إن أربع جرافات 

حدود بلدة القرارة في أراضي الفلسطينيين الزراعية ما اضطر المزارعين لمغادرة أراضيهم خشية 
عليهم. وقال مصادر محلية إن زوارق االحتالل أطلقت نيرانها تجاه مراكو الصيادين إطالق النار 

 في بحر شمال قطاز غزة األمر الذي دفع الصيادين للخروص من البحر. 
 8/5/2017الخليج، الشارقة، 

 
 االحتالل يعتقل خمسة شبان في القدس عقب مواجهات ليلية .22

فجر يوم االثنين، حمالت دهم واسعة ، لي في ساعاتشنت أجهزة أمن االحتالل اإلسرائي: القدس
النطاق لمنازل المواطنين في القدس القديمة، خاصة في حارات باو حطة والسعدية والواد والحي 

مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم المسكوبية  إلى، واعتقلت عددا من الشبان واقتادتهم اإلفريقي
 غربي القدس المحتلة.
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القديمة شهدت منذ ساعات مساء أمس وحتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية  وكانت البلدة
مواجهات متفرقة بين الشبان وقوات االحتالل، والتي كانت بدأت عقو إعدام قوات االحتالل للطفلة 

 الفلسطينية فاطمة حجيجي، مساء أمس.
 8/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ألقصىلمسجد اود مسيرة على األقدام من حيفا للقدس نصرة لرائد صالح يق .22

انطلقت من حيفا مسيرة راجلة يقودها رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل : محمد محسن وتد -حيفا 
 الشي  رائد صالل نحو األقصى المبارك، ويتوقع أن تصل هدفها بعد ثالثة أيام.

من مسجد "الحاص عبد ي" في حي  -التوالي التي تنظم للسنة الثالثة على-وانطلقت المسيرة 
الحليصة بحيفا، لتطوف بالعديد من بلدات الداخل الفلسطيني، حيش يتوقع أن يلتحق المئات بها 

 ضمن محطات متعددة، على أن يكون خط النهاية باألقصى الشريف.
 7/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 لتعويضها ماليا   "إسرائيل"ة ضد نابلس.. عائلة دوابشة بصدد تقديم دعوى قضائي .22

أعلنت عائلة دوابشة الفلسطينية، أنها بصدد تقديم : تحرير خلدون مظلوم، نابلس من محمد منى
، 2015دعوى أمام المحاكم اإلسرائيلية للمطالبة بتعويضها عن المحرقة التي تعرضت لها في صيف 

 وأدت لمقتل ثالثة من أبنائها بينهم الطفل علي دوابشة.
قال نصر دوابشة )شقيق الشهيد سعد دوابشة(، إن العائلة "ستتقدم يوم اإلثنين، بدعوى أمام و 

(، للمطالبة بتعويضات عن المجزرة 48المحكمة المركزية في مدينة حيفا )شمالي فلسطين المحتلة 
 التي ارتكبتها مجموعات تدفيع الثمن االستيطانية اإلرهابية".

يوم األحد، أن العائلة ستعقد مؤتمر ا صحفي ا عقو تقدم ، س برس"وأوضف دوابشة في حديش لز "قد
 الدعوى، تتحدش فيه عن تفصيالتها وعن تطورات القضية.

 7/5/2017، قدس برس
 
 السلطة الفلسطينيةعلى مستشفى المطلع بالقدس يوقف استقبال المرضى بسبب تراكم الديون  .22

استقبال مرضى األحد، يوم  ،المحتلة أوقف مستشفى المطلع في القدس: أسيل جندي -القدس 
السرطان والكلى من قطاز غزة والضفة الغربية، بسبو تفاقم تداعيات األزمة المالية الناتجة عن تراكم 

 الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية.



 
 
 
 

 

 23 ص             4282 العدد:        5/8/2017 ثنينال  التاريخ: 

                                    

وحسو المدير العام المستشفى الدكتور وليد نمور، فإن مستحقات المستشفى وصلت مع نهاية شهر 
مليون دوالر(. مبينا أن التكلفة الشهرية لعالص  42مليون شيكل )نحو  150ل/نيسان الماضي إلى أبري

 ماليين دوالر(. 4مليون شيكل )نحو 14المرضى المحولين من وزارة الصحة الفلسطينية تبل  
ماليين دوالر(  6.4مليون شيكل )نحو  23وقال للجزيرة نت إن المستشفى بحاجة فورية إلى توفير 

لتغطية شراء األدوية والعالجات الحيوية لمن يعانون أمرال السرطان والكلى ويعتمدون في عالجهم 
 على المستشفى.

 7/5/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 
 لكيك بوكسنغافضية وبرونزية في بطولة  17يحصد ذهبيتان و نادي الخليل :مخيم البداوي .22

شر ميدالية ما بين فضية وبرونزية في بطولة البحر نادي الخليل الفلسطيني ذهبيتان وثمانية ع أحرز
 المتوسط في الكيك بوكسن .

مخيم البداوي  أبناءالتاريخي لنادي الخليل بقيادة المدرو هيثم اللبابيدي تحقيق عبر تأهل  اإلنجاز
، لتكون الحصيلة النهائية من يةيحسموا مبارتين ويحصدوا الذهب أنحد عشر نهائية استطاعوا أ إلى
(. كما رفع نادي الخليل يافطات تضامنية مع ياتبرونز  8و فضيات، 9و ذهبيتان، ميداليات ) ال

 األسرى قبل كل مباراة نهائية لعبها في البطولة.
اللبناني واآلسيوي  االتحادوجرت البطولة بحضور رئيس االتحاد العالمي كالوس نونمخر ورئيس 

 عبد الرحمن الريس. األستاذ
 7/5/2017المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة، 

 
 تنوي إغالق سفارتها في القاهرة بشكل نهائي "إسرائيل"يديعوت أحرونوت:  .39

كشفت صحيفة )يديعوت أحرونوت( اإلسرائيلية في عددها الصادر اليوم النقاو عن المصري: مازن 
من القاهرة إلى إسرائيل، اتخذ ت  أن  تل أبيو، وبعد خمسة أشهر من إعادة سفيرها، دافيد غوفرين،

إجراءات أخرى تؤك د على أن ها ماضيٌة في إغالق السفارة نهائي ا، بسبو التهديدات األمني ة التي تتلقاها 
 السفارة والعاملين فيها.

وتابعت الصحيفة قائلة  أن ه في األسبوز الماضي تلق ى موظفو السفارة اإلسرائيلي ة في مصر إشعار ا 
ن الخارجي ة في تل أبيو ُيعلمهم بأن  الوزارة توق فت عن دفع رسوم المخاطرة في العمل لهم رسمي ا م

، وجاء في الرسالة أن  الحديش يدور عن سفارٍة تم  نقلها من بلد الهدف. وفق ترجمة "رأي  بأثٍر رجعيٍ 
 اليوم".
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ة لم تُقم بتجديد اتفاقيات العمل وقالت المصادر السياسي ة اإلسرائيلي ة الرفيعة أيضا إن  وزارة الخارجي  
وأضافت  مع ثالثين موظف ا من المحليين، والذين يعملون في وظائف السكرتارية في السفارة الُمغلقة.

المصادر نفسها قائلة  للصحيفة العبري ة: "اتفاقية اإليجار والتأجير لبيت السفير اإلسرائيلي  في حي 
 أشهر وأكثر". المعادي بالقاهرة لم ُيجد د، منذ أربعة

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبيٍر في وزارة الخارجي ة المصري ة قوله إن  الخطوة اإلسرائيلي ة غريبة 
وغيُر مفهومٍة، إْذ أن ها بعد أْن طلبت من ا تنفيذ عد ة شروٍط أمني ة للحفاظ على سالمة السفير والسلك 

الفت ا في الوقت عينه إلى أن ه لم يت م تحديد موعد الدبلوماسي  وقمنا بها، قامت بإخالء السفارة نهائي ا، 
 إلعادة افتتال السفارة.

ا، أن ه على الرغم من العالقات األمني ة الوطيدة بين القاهرة وتل أبيو، وعلى الرغم  يبدو اليوم واضح 
د على أن ه ، بكل  ما تحمل هذه الكلمة من معاٍن، وُتشد  استراتيجيا  من أن  إسرائيل تعتبر السيسي، كنز ا 

أكثر زعيم يتحد ش هاتفي ا مع نتنياهو، يبدو أن  رمز اتفاق السالم بين الدولتين، وهو السفارة، بات يُدل  
ا في المساعدة اإلسرائيلي ة التي  على أن  السالم بين الدولتين قائم فقط في الناحية األمني ة، وخصوص 

جزيرة سيناء، والذي تقوم به "والية سيناء"، تُقد مها إسرائيل لمصر في محاربتها لارهاو في شبه 
 وهي التي بايعت تنظيم "داعش". 

 7/5/2017، موقع رصد، القاهرة
 

 لوقف معاناة األسرى األردنيين "إسرائيل"للضغط على  تدعو "فلسطين النيابية" .41
ضغط ال إلىدعا رئيس لجنة فلسطين النيابية النائو يحيى السعود المجتمع الدولي : بترا –عمان 

داخل سجون االحتالل. جاء ذلك خالل  األردنيينعلى الحكومة اإلسرائيلية لوقف معاناة األسرى 
بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لسسرى والمفقودين األردنيين في  أمساللقاء الذي عقدته اللجنة 

ل على كد ضرورة تكثيف جهود وزارة الخارجية للعمأو  سجون االحتالل وعدد من ذوي األسرى.
هناك تقصيرا  كبيرا  من قبل  أن إلىوتامين الزيارات لذويهم منوها  األردنييناألسرى  أوضازمتابعة 
 األسرى هناك. أوضازفي إسرائيل تجاه متابعة  األردنيةالسفارة 

عدد األسرى  إنخضير  أبوانس  األردنيينمن جانبه قال عضو اللجنة الوطنية لسسرى والمفقودين 
 .2008خر زيارة جماعية لذويهم كانت عام  وان  أسيرا 25ي سجون االحتالل قد بل  ف األردنيين

مطالو ذوي األسرى تتلخص في مطلبين رئيسيين وهما تأمين زيارة دورية لذوي  أنخضير  أبووبين 
 مفقودا. 30ألوضاعهم وكشف مصير المفقودين البال  عددهم  األردنيةاألسرى ومتابعة السفارة 

 8/5/2017، ّمانالدستور، ع
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 في غزةصحة وزارة ممثلي إلى طبية  ومستلزمات" يسلم أدوية 47"غزة  .41
امس، كمية أدوية ومستلزمات طبية وعالجية  47سلم المستشفى الميداني األردني غزة / :بترا -عمان

ة إلى ممثلي وزارة الصحة الفلسطينية في قطاز غزة. وقال قائد المستشفى العقيد الركن أمجد الحمايد
إن "ما قدم من أدوية ومستلزمات طبية، يأتي في إطار الجهود األردنية للتخفيف من معاناة األهل 

 في القطاز ودعم القطاز الصحي، وتعزيز قدرته في ظل ما يعانيه القطاز من حصار".
 8/5/2017، ، عّمانالغد

 
 هيئة العلماء المسلمين في لبنان تدعو إلى تحرير األسرى الفلسطينيين .42

دعت هيئة العلماء المسلمين في لبنان، يوم األحد، إلى تحرير األسرى : وسيم سيف الدين - روتبي
أبريل/ نيسان الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون  17الفلسطينيين الذي يخوضون، منذ 

 اإلسرائيلية.
ان واإلنسان"، في بيروت، وفي بيانها الختامي لمؤتمرها الرابع، بعنوان "علماء لبنان .. أمانة اإليم

 طالبت الهيئة بز"تحرير األسرى الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة باألمعاء الخاوية".
سنوات(  10ودعت الهيئة إلى "استنفار األمة لرفع الحصار )اإلسرائيلي( الظالم عن قطاز غزة )منذ 

 في فلسطين، ومواجهة مشروز تهويد القدس ونصرة أهلها".
اإلنسانية  حقوقهمفي لبنان  الفلسطينيينلى "ضرورة إعطاء الدولة اللبنانية الالجئين وشددت ع 

 واالجتماعية من غير مماطلة وتسويف".
هي المآسي والظلم  الفلسطينيةواعتبرت أن "السبو األبرز في تدهور األوضاز في المخيمات 

  ".الفلسطينيوالحرمان، التي يتعرل لها الشعو 
ن ة، الفلسطينيين في ودعت الهيئة، وه ي أكبر تجمع علمائي في لبنان يضم معظم علماء أهل الس 

 إلى "وحدة الصف والكلمة ونبذ االقتتال فيما بينهم". المخيمات
 7/5/2017 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 
 مع أسرى فلسطين تضامنيإضراب  .22

. وبدأت اإلسرائيليةسجون تواصلت حملة التضامن اللبنانية مع األسرى الفلسطينيين في ال: بيروت
رين" في  "المتحدة األممبيت "اعتصامها المفتول لمدة ثالثة أيام أمام  "الجمعية اللبنانية لسسرى والمحر 

. "مع إضراو الكرامة"من مخيم البداوي  "منظمة الشبيبة الفلسطينية"ناشطون في  6بيروت. وتضامن 
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اللجان الشعبية لفصائل "ا  تضامنيا ، ونصبت في بعلبك يوم "حماس"ونظم قطاز الشباو في حركة 
 في مخيم عين الحلوة خيمة للغاية. "منظمة التحرير الفلسطينية

 8/5/2017الحياة، لندن،   
 

يران النتخاب هنية رئيسا   .44  لحماس؟ كيف نظرت السعودية وا 
تي أجرتها حركة ي السعودي واإليراني تجاه االنتخابات الأتبرز أهمية الر : محمود هنية -الرسالة نت 
للحركة، كونهما يشكالن محورا االستقطاو السياسي في  فيها إسماعيل هنية رئيسا   وأفرزت"حماس" 

 المنطقة، ويؤثرا بشكل مباشر على القضية الفلسطينية ومسار تحالفاتها السياسية.
ف فوز هنية برئاسة "حماس" حظي على متابعة واهتمام سياسي واسع من عدد كبير من األطرا

التي بادر مسؤوليها بتهنئة هنية وفق مصادر  إيرانالسياسية المهمة في المنطقة، وفي القلو منها 
 لز"الرسالة نت".

بادر اآلخر عبر شخصية قيادية  أيضاوبحسو المعلومات التي وصلت "الرسالة نت" فإن حزو ي 
 بتهنئة هنية وقيادة "حماس" في إتمام انتخاباتها الداخلية.

ن التزم الصمت ولم يعلق على نتائج االنتخابات، غير أن مقربين من صناعة اا السعودي و الموقف 
يساعد في فتف قنوات معها، لما يتسم به الرجل  إيجابيا  القرار في المملكة، وجدوا في فوز هنية مؤشرا 

 من صفات المرونة السياسية.
ا للمكتو النائو السابق في البرلمان اإليراني ناصر السوداني، اعتبر ب أن اختيار إسماعيل هنية رئيس 

 السياسي لز"حماس"، إضافة جديدة للمقاومة الفلسطينية.
وقال السوداني في تصريف خاص بز"الرسالة نت" إن هنية معروف بمواقفه الجهادية الصلبة، وقادم 

ا في المقاومة، مشيرا  اس في لحم إنجازاختيار هنية هو  أن إلىمن تجربة غزة التي شكلت نموذج 
 المقام األول.

ذافي وجه حماس  أبوابنا نقفلالستقبال هنية، أجاو: "لم  إيرانوردا على سؤال حول استعداد  ما  واا
 من قيادتها زيارة طهران فالباو مفتول له". أحدأراد 

اللواء أنور عشقي، إن إسماعيل  ،في المقابل، قال رئيس مركز الشرق األوسط للدراسات السياسي
وأضاف عشقي  ف بأنه شديد المرونة، وفي الوقت ذاته ال يفرط في الحقوق الفلسطينية".هنية "معرو 

لز"الرسالة نت": "وجود هنية في هذه المرحلة هو أمر حسن ومهم، وهذا ال يقدل أن خالد مشعل 
 رئيس الحركة السابق كان مرن ا وأد ى الرسالة التي حملها الشعو الفلسطيني".
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ة على العالقة مع السعودية أجاو: "المملكة ال تحمل أي عداء لحماس، وحول تأثير انتخاو هني
بدليل انها استضافت عدد ا من زعمائها في موسم الحج"، مشيرا الى ان أي لقاء بين هنية والسعودية 

 مرهون بموقفه.
وبحسو معلومات اطلعت عليها "الرسالة نت" فإن المملكة لم توافق على إجراءات رئيس السلطة 

ود عباس ضد غزة، خشية من تفجر العالقة مجددا بين فتف وحماس من جانو، أو تفجير محم
 أوضاز القطاز من جانو اخر.

 7/5/2017نت،  الرسالة،
 

 ناشط مغربي يضربون عن الطعام دعما  لألسرى الفلسطينيين 1,500: االئتالف المغربي .45
تضامنا  مع المعتقلين ناشط مغربي في إضراو عن الطعام،  1,500دخل نحو : األناضول

 الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون اإلسرائيلية.
وقال االئتالف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع )يضم منظمات غير حكومية(، في بيان 

مدينة، للتضامن  50ناشطة وناشط مغربي يضربون عن الطعام في أكثر من  1500اليوم األحد، إن "
 ى الفلسطينيين".مع األسر 

ساعة في عدد من المدن، ويحتضن مبنى الجمعية  24وذكر البيان أن "اإلضراو عن الطعام يستمر 
 المغربية لحقوق اإلنسان )غير حكومية( اإلضراو عن الطعام على مستوى العاصمة الرباط".

لسجون وأوضف االئتالف أن "اإلضراو عن الطعام يتم تضامنا مع األسرى الفلسطينيين في ا
 اإلسرائيلية في معركة إضراو الكرامة".

ويشارك في اإلضراو عدد من الجمعيات غير الحكومية، مثل مجموعة العمل الوطنية من أجل 
 فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة.

 7/5/2017، العربي الجديد، لندن
 

 إضراب األسرى الفلسطينيين مع حراك واسع بتركيا تضامنا   .46
تشهد العديد من المحافظات التركية أنشطة شعبية متواصلة للتضامن مع : خليل مبروك -إسطنبول 

األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي فيما يطلق عليه "إضراو 
 الكرامة".
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نيسان/أبريل الماضي بالتزامن مع يوم  17 الذي بدأ يوم-واتخذ الحراك التضامني مع اإلضراو 
طابعا تصاعديا انخرطت فيه العديد من المؤسسات والقطاعات التركية والعربية  -األسير الفلسطيني

 المناصرة للقضية الفلسطينية.
فعلى هامش مهرجان الطالو الدوليين العاشر، نظم الطلبة الفلسطينيون في جامعة صقاريا شمال 

ة تضامنية مع األسرى المضربين بالتعاون مع مؤسسات فلسطينية وتركية، وكبلوا شرقي البالد وقف
 أيديهم ونفذوا تحدي شرو الماء والملف وهو طعام وشراو األسرى المضربين.

وأقامت الحملة الدولية للتضامن مع األسرى "تضامن" والجمعية التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار" 
محاضرة بمدينة إسطنبول تحدش فيها أسرى محررون من السجون  وجمعية "مظلوم در" التركية

 اإلسرائيلية عن تجاربهم في اإلضراو عن الطعام وطبيعة المعاناة التي يلقاها المضربون.
وعقدت جامعتا أنقرة وبورصة مؤتمرا بالعاصمة أنقرة بشأن الجانو القانوني العتقال األسرى، ُقدمت 

 عمل تناولت ظروف األسرى وواقعهم في ضوء القانون الدولي.فيه أوراق بحثية وندوات وورش 
ونظمت شبكة "صامدون" للدفاز عن األسرى الفلسطينيين وفرز حركة المقاطعة العالمية "بي دي 
أس" في تركيا أمس السبت وقفة تضامن بإسطنبول، رفعوا فيها صور قادة األسرى المضربين 

 على إسرائيل ودفعها لالستجابة لمطالبهم. واألعالم الفلسطينية والفتات تدعو للضغط
ويقول القائمون على الفعاليات المساندة لسسرى بتركيا إن الهدف األساسي من الحراك هو دعم 

 األسرى في إضرابهم من أجل الوصول إلى حقوقهم وتحقيق مطالبهم.
 7/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تيطانالجامعة العربية: حكومة االحتالل تدعم االس .47

أكدت الجامعة العربية أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي تدعم بناء االستيطان بصورة غير : القاهرة
مسبوقة، وتشريع البؤر االستيطانية القائمة فوق األرل الفلسطينية، مشيرة إلى تخصيص الكنيست 

 من الموازنة العامة لكيان االحتالل دعم ا لالستيطان. %37اإلسرائيلي 
رير صادر عن قطاز فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم أبرز االنتهاكات وعد د تق

م، وأشار إلى أن األشهر األربعة 2017اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية عام 
 م سجلت انتهاكات جسيمة من قبل االحتالل بحق الشعو الفلسطيني.2017األولى من عام 

 7/5/2017، ون الينفلسطين أ

 
 



 
 
 
 

 

 29 ص             4282 العدد:        5/8/2017 ثنينال  التاريخ: 

                                    

 في غزة تنمويا   مشروعا   30مليون لاير من "راف" لـ  1.2 :الدوحة .48
ضمن مشاريعها التنموية في غزة، أنجزت مؤسسة الشي  ثاني بن عبد ي للخدمات : الدوحة

مشروعا تنمويا متنوعا لصالف األسر الفقيرة في مختلف محافظات  30اإلنسانية "راف" مؤخرا تنفيذ 
لاير، من ريع أوقاف سعادة الشي  ثاني بن  ألف 232غزة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت مليونا وقطاز 
 ي  ل ثاني المؤسس والرئيس الفخري لراف. عبد

يأتي تنفيذ هذه المشاريع مساهمة من المؤسسة في تحقيق االكتفاء الذاتي لسسر الفقيرة بالقطاز، 
 6صغيرة المتوسطة، التي تكفي للنفقة على أسرة مكونة من حيش تم اختيار المشاريع من النوعية ال

 أفراد. 7إلى 
مشاريع تربية  4دجاص، ومشاريع تربية  5مشاريع للقرطاسية، و 4وقد تنوعت المشاريع المنفذة، منها 

مشاريع  5مشاريع أدوات منزلية، و 4مشاريع بقالة، و 4مشاريع لوسائل المواصالت، و 4أغنام، و
 متنوعة.

 7/5/2017، الدوحة، الشرق
 

 تنسحب من مخيم اليرموك تنفيذا  لهدنتها مع إيران "النصرة" .49
 "البلدات األربع"في دمشق، أمس، المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة  بدأت": الشرق األوسط" - لندن

 والتغيير السكاني في سوريا، الموقع بين إيران وفصائل مسلحة في سوريا بينها فصائل معارضة.
 "النصرة") "هيئة تحرير الشام"مل هذه المرحلة، إجالء بعل المسلحين الجرحى من المنتمين لزوتش

 السورية دمشق إلى إدلو. سابقا( من مخيم اليرموك لالجئين على المشارف الجنوبية للعاصمة
م التوصل اللبناني، أن هذه هي المرحلة الثانية من اتفاق ت "حزو ي"التابع لز "المنار"وذكر تلفزيون 

المعارضة المسلحة )الفوعة وكفريا  إليه من قبل يقضي بتنفيذ عمليات إجالء من بلدتين تحاصرهما
بريف إدلو( مقابل عمليات مماثلة من قريتين تحاصرهما قوات موالية للحكومة )مضايا والزبداني 

 األولى من هذا االتفاق الشهر الماضي. بريف دمشق(. وكان قد تم تنفيذ المرحلة
هيئة "وأكدت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري، أمس، بدء عملية خروص المئات من مسلحي 

أمين سر تحالف قوى المقاومة  وذويهم من مخيم اليرموك إلى ريف إدلو، فيما أعلن "تحرير الشام
تهم الذين العدد الكلي لمسلحي )جبهة النصرة( مع عائال"الفلسطينية في سوريا، خالد عبد المجيد، أن 
. ولفت عبد المجيد إلى وقوز "يصل إلى ألفي شخص سيخرجون ضمن مراحل االتفاق الثالش

منذ أسبوز لتعطيل تنفيذ  "النصرة"المتمركزين جنوو المخيم ومسلحي  "داعش"اشتباكات بين مسلحي 
 االتفاق.



 
 
 
 

 

 30 ص             4282 العدد:        5/8/2017 ثنينال  التاريخ: 

                                    

ية االنسحاو ، عن مصادر مطلعة قولها إن عمل"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"ونقلت 
 التي تشمل المناطق الممتدة من محيط جامع الحبيو المصطفى حتى جامع

في المائة من المخيم، سوف  40ى أي مساحة "هيئة تحرير الشام"الوسيم، والتي كانت تسيطر عليها 
وأوضحت أن عملية إخراص باقي  تكون تحت سيطرة النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له.

لحين من مخيم اليرموك ستستكمل خالل األيام المقبلة، منوهة بأن االتفاق ال يشمل تنظيم المس
 والفصائل المرتبطة به. "داعش"

 8/5/2017، ، لندنالشرق األوسط
 

 "إسرائيل"صفحة التوتر مع  الرئيس األلماني يسعى لطيّ   .51
إلى طي  صفحة التوتر  "ئيلإسرا"سعى الرئيس األلماني فرانك فالتر شتاينماير أمس، في : وكاالت

 ."االضطرابات"الدبلوماسي بين الجانبين مؤكدا  أن العالقة الثنائية قوية بما يكفي لتحمل 
أسس العالقات "رؤوفين ريفلين قبل اجتماز مشترك إن  "اإلسرائيلي"وقال شتاينماير في مقر الرئيس 

. "ت كالتي جرت في األسبوعين الماضيين)الثنائية( واسعة جدا  وأعتقد أنها قادرة على تحمل اضطرابا
العالقة الفريدة بين بلدينا مهمة للغاية بحيش يتعذر قياسها فقط بمسألة من "وأكد الرئيس األلماني أن 

. وشدد شتاينماير الذي من غير المرتقو أن يعقد أي لقاء مع منظمات قد يثير "يعتبر محاورا  شرعيا  
ثقة والتفاهم بين البلدين اللذين يجو أال يؤديا بحسبه إلى أي الجدل خالل زيارته للكيان، على ال

علينا أال نفرل قيودا، وعلينا الثقة في أن أصدقاء مثلنا يمكنهم تفسير ما يسمعون "قيود. وتابع 
 ."بشكل سليم

الجيش قادر على "وكان نتنياهو ألمف أثناء لقائه بالرئيس األلماني أمس إلى الخالف مؤكدا  أن 
التحالف الفريد "حسو تعبيره. كما شدد على  "بجنود وضباط شجعان يحملون قيما  أخالقية حمايتنا

)بين الجانبين( المنبثق من منظار تاريخي خاص ومن فهم أهمية مستقبل من السالم والتنمية بالنسبة 
 .""إسرائيل"ل

 7/5/2017، الخليج، الشارقة
 

 لسطينيينمع األسرى الف إضراب عن الطعام ببرلين تضامنا   .51
شارك العشرات في وقفة إضراو عن الطعام، تضامنا مع األسرى الفلسطينيين : سليم سليم -21عربي

والعرو داخل السجون اإلسرائيلية، وذلك في ساحة "إلكسندر بالتز" وسط العاصمة األلمانية برلين، 
 بدعوة من لجنة العمل الوطني الفلسطيني.
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لقت في العاشرة من صبال السبت، واستمرت حتى السادسة من ورفع المشاركون في الوقفة التي انط
ذات اليوم، األعالم الفلسطينية وشعارات تدعم إضراو الكرامة الذي يخوضه األسرى في السجون 

 اإلسرائيلية.
وقال مؤنس األبيل، عضو لجنة العمل الوطني الفلسطيني في برلين: "هذه الوقفة التي تخللها 

رسالة رمزية إلعالن تضامن أبناء فلسطين واألمة العربية واألصدقاء  اإلضراو عن الطعام، هي
 ".2017نيسان/ أبريل17األلمانى مع األسرى المضربين عن الطعام منذ 

": "أتيت ألشارك في هذه الفعالية تضامنا مع األسرى 21وقالت الناشطة األلمانية أنية ريجين لز"عربي
لدينا العديد من الالفتات والشعارات التي قمنا بتجهيزها بلغات الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، و 

 مختلفة، ونرفعها اليوم لنوصل رسالتنا ألكبر عدد من الناس هنا".
وكانت الجاليات والمؤسسات الفلسطينية والعربية في برلينى قد أعلنت عن سلسلة فعاليات تضامنية 

ة الجاليات كافة والمتضامنين األجانو مع األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل، داعي
 للمشاركة في فعالياتها.

 7/5/2017، "21موقع "عربي 
 

 الفلسطينيين األسرىم فعاليات تضامنية مع ينظّ  السكتلنديجمهور نادي سيلتك  .52
والفعاليات التضامنية مع  األنشطةنظم نادي سيلتك االسكتلندي جملة من : نجيو فراص -بيت لحم 
المضربين عن الطعام منذ واحد وعشرين يوما في اطار تضامن النادي وجمهوره  طينيينالفلس األسرى

في مخيم عايدة بمدينة  لسطفالمع الشعو الفلسطيني ومن خالل التعاون المستمر مع مركز الجئ 
 بيت لحم.

ابطة ر  إن إسكتلندامدير دائرة العالقات الدولية في مركز الجئ والذي يقيم في  األزرقوقال محمد 
المؤسسات الداعمة لنضال الشعو الفلسطيني وشكلت في  أبرزمشجعي نادي سيلتك تعتبر من 

من طريقة من اجل المساعدة في رفع صوت الشعو  بأكثرنموذجا للتضامن الواسع  األخيرة اآلونة
الفلسطيني الذي يعيش تحت قهر االحتالل حيش يؤكد النادي على دعمه المطلق لحقوق شعبنا 

 .اإلسرائيليلممارسات االحتالل ورفضه 
تضامنية على ارل ومالعو  أنشطةبعدة  األخيرة األيامجمهور النادي قام في  أن األزرق وأوضف

رفع شعارات تدعم  إلى باإلضافةالفلسطينية  اإلعالمحيش قاموا برفع  اإلسكتلنديمباريات الدوري 
 .ئيلياإلسرافي سجون االحتالل  اإلنسانيوتصور نضالهم  األسرى

 7/5/2017، القدس، القدس
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 درس خالد مشعل .53
 د. فايز أبو شمالة
تأبى يا خالد مشعل إال أن تعاقو خصومك السياسيين بأدو، فبدأت بنفسك يا خالد، وجسدت القدوة، 
وأنت تترك موقعك التنظيمي بكامل عطائك، وبصحتك الرائعة، وبجسدك القوي، وعقلك السليم، 

الرائع، وتفوقك اإلداري، لتقول للمسؤولين الفلسطينيين على مختلف  وقدراتك اإلبداعية، ونجاحك
أعمارهم، وبمختلف تنظيماتهم: كفى، فلكل قائد يا أصدقائي بريق، ولكل زهرة رحيق، كفى، اخرجوا 
إلى التقاعد كما خرجت، واعطوا فرصة لسجيال، كفى أيها المسؤول التنظيمي، اترك شخصا  يترحم 

الذي يضع رأسه اليوم بين كفيك، قد ينقلو في لحظة عليك، ويصير لعنة تصفع  عليك، فالتنظيم هذا
خافقيك، فالتنظيم ليس حاكورة، وال هو مزرعة ورثتها عن الوالد، وستورثه لسبن، التنظيم خلية نحل، 
تنمو، تكبر، وفي مرحلة معينة من العطاء، وللمصلحة العامة، تتخلص الخلية من الملكة القديمة، 

 بملكة جديدة كي ال تنقرل الخلية. وتأتي
فأي مدرسة ديمقراطية هذه التي تخرجت منها يا خالد، والتزمت بها، وأنت تقول لآلخرين، هيا بنا، 
تعالوا نتخلى عن مسئولياتنا ونحن في قمة العطاء، تعالوا نفتف الطريق لسجيال الشابة، وال نضع 

بالموت السريري، ونفرل أنفسنا رؤساء كفاءات شعبنا الفلسطيني في قفص، ونحكم عليهم 
ومسئولين إلى األبد، تعالوا، واعترفوا معي بأن الرحم الفلسطيني معطاء، وقادر على أن يفرز في كل 
مرحلة ما يناسبها من رجال، بعيدا  عن تلك التحف التاريخية التي تربعت على الكراسي، وحسبت 

   ويمرل ويموت.نفسها الوطن، وصار الوطن من خاللهم شخصا  يشي
اليوم يخلي خالد مشعل موقعة القيادي بشرف، اليوم ينتقل مشعل من القيادة إلى البساطة، فهو جزء 

فترة رئاستي للمكتو  أنهيتمن الشعو الفلسطيني، ويقدم لشعبه كشف حساو، هذا أنا، خالد مشعل، 
البنكية، وابحثوا عن  السياسي ألكبر وأهم تنظيم فلسطيني، وجاهز للحساو، فتشوا عن حساباتي

حسابات أبنائي، ودققوا في مستوى حياتي، ومسيرتي وسيرتي، فهي ملك للشعو الفلسطيني، وأنا 
 جاهز في كل وقت للمثول أمام الشعو إذا شككتم في تصرفاتي.

ذا كانت قيادة بعل التنظيمات الفلسطينية امتياز، ومكاسو مادية وشركات ربحية، يحرص  واا
لى عنها، ويحارو كل خصومة كي يستأثر بمنافعها وحيدا ، إال أن قيادة تنظيمات المسؤول أال يتخ

المقاومة على أرل فلسطين مغرم، ولن تكون في يوم من األيام مغنم شخصي، ومع ذلك فقد غنمت 
السالمة يا خالد مشعل، وهذه مشيئة ي، فهنيئا  لك خروجك من رئاسة المكتو السياسي لحركة 

ون أن تنال منك الطائرات اإلسرائيلية، ودون أن تطاردك المخابرات اإلسرائيلية، حماس بسالم، د
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فكتو ي لك السالمة من كيدهم كي تضرو لنا مثال  باإلنسان العربيى وكيف يترك موقعه القيادي 
 بأمان، ليعيش بين أهله بسالم؟!.

 7/5/2017، رأي اليوم، لندن
 

 ت الداخليةانتخابات حماس.. التحديات والتوازنا .54
 ساري عرابي
لم تمنع العقبة الفيزيائية حركة حماس من إتمام انتخاباتها التي استكملت بها هيئاتها القيادية، فقد 
انضمت قيادتها الغز ية إلى االنتخابات من داخل غز ة متجاوزة منع السفر الذي فرضته الحكومة 

ن كانت -وف ا أصعو من مثيلتها في غز ة المصرية، أما الضفة الغربية التي تعاني الحركة فيها ظر  واا
 فانتخبت عبر ممثليها الموجودين خارص األرل المحتلة. -مسؤولياتها أقل

ا لما ُيعرف في اإلعالم  في النهاية أنجزت حماس استحقاقها االنتخابي، وأعلنت إسماعيل هني ة رئيس 
المتجاوز للظروف -أن هذا اإلنجاز بالمكتو السياسي للحركة خلف ا لرئيسها السابق خالد مشعل، بيد 

 يستبطن جانب ا مهمًّا من التحديات والمخاطر التي تحيط بها. -التي تحاصر الحركة
 

 تحوالت وتوازنات
أيًّا كانت الظروف التي تتلبس انتخابات حماس واإلجراءات التي تتبعها الحركة بهذا الصددى فإن 

-ها الداخلية. فقبل عشر سنوات أتمت الحركة انتخاباتها تعكس أوضاعها بما في ذلك توازنات
ترسيم بنيتها بما يراعي الوجود الفلسطيني القهري في ثالثة أقاليم، هي الضفة  -بالئحتها الداخلية

وحتى  2006منذ عام -الغربية وقطاز غز ة والشتات بساحاته المتعددة، ومع التحوالت المتسارعة 
 تحوالت أكبر عكستها االنتخابات األخيرة.كان ال بد  من أن يفضي ذلك إلى  -اآلن

قد تبدو تلك المعالجة التنظيمية لسوضاز التي فصل بها االحتالل بين الفلسطينيين جغرافي ا وبشري ا 
ضرورية  من الناحية اإلجرائية، ومن ناحية االستجابة للتوازنات الداخلية المتغيرة، أو أحسن ما هو 

 بالكمال، وهذا مفهوم، بل وبديهي.ممكن، ولكنها بالضرورة ال تتسم 
كما هو واقع حالها، وكما تعر ف نفسها -لكن نتائجها على واجو التكامل لدى حركة مقاومة وتحرر 

محل استشكال، وسيعيدنا ذلك إلى جدلية انطالق حركة التحرر من  -أخيرا في وثيقتها السياسية
مية، بما قد يؤد ي إلى تمركز كل إقليم من األوضاز التي يفرضها االحتالل في ترتيو بنيتها التنظي

أقاليمها حول ذاته، وبما يحول دون قدرته على اإلحاطة العامة إن بالحركة أو القضية، في حال كان 
 هو القائد لمجمل الحركة.
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من بعد انتهاء انتفاضة األقصى، واستكمال االحتالل انسحابه من مستوطنات قطاز غز ةى أخذ الثقل 
اس يترك ز في غز ة، ويتحول فيها جهازها العسكري إلى قوة عسكرية منظ مة، وجعل ذلك التنظيمي لحم

الموقع  الغز ي أكثر مواقع حماس الجغرافية حرصا على المشاركة بكامل القو ة في االنتخابات 
 التشريعية وتشكيل الحكومة.

ذ أعاد االحتالل اجتيال مناطق "أ" في الضفة الغربية،  فإن حماس فيها كانت قد وفي المقابل، واا
، في  -للمفارقة وكما هو حال مثيلتها في غز ة-استنزفت تماما، ولم تكن  قد استعادت أنفاسها إال للتو 

 قلو الحالة الكفاحية التي مثلتها انتفاضة األقصى وخلصتها من قبضة السلطة.
ى توفير القدرات لكن اختالف األوضاز بين الضفة وغزة، صادر من حماس في الضفة اإلمكان  عل

العسكرية والتنظيمية التي توفرت لمثيلتها في غز ة، فكان أن انحصرت في قطاز غز ة قدرة حماس 
على الحفاظ على حكومتها ونتيجة فوزها باالنتخابات التشريعية، بينما دفع تنظيم حماس في الضفة 

 الغربية الثمن األكبر "للحسم العسكري" في قطاز غز ة.
لة، ظل ت القيادة المركزية للحركة خارص األرل المحتلة، إلى أن بدأت رسمي ا في وعلى فترة طوي

التوزز على األقاليم الثالثة منذ عشر سنوات. وألنه ال يوجد ترتيو كامل ومثالي ألي نمط من أنماط 
االجتماز اإلنساني، فإن ذلك الترتيو القديم كان يحول دون القدرة على الفهم الدقيق لسوضاز 

 جتماعية واالقتصادية والسياسية داخل الضفة الغربية وقطاز غز ة.اال
ثمة عوامل أيضا أضعفت إقليم الخارص، منها تعدد ساحاته التي ت خلق فيه توازناته الخاصة، 
والتحوالت اإلقليمية التي أخرجت قيادة الحركة من سوريا وأضعفت عالقتها بإيران، وانعكاس ذلك 

والتغيرات التنظيمية داخل إقليم الخارص التي نجمت عن توزيع القيادة  على مجمل أوضاز الحركة،
 المركزية على ثالثة أقاليم.

من أن تنعكس تلك التحوالت، وغيرها من الظروف واألوضاز  -في لحظة ما-باختصار كان ال بد  
منذ نهاية  على قيادة الحركة بما في ذلك رئيسها، وهو ما كان واعيا به رئيسها السابق خالد مشعل

الدورة قبل الماضية، حينما أعلن رغبته في االستنكاف عن الترشف لرئاسة الحركة، لوال أن األوضاز 
اإلقليمية حينها أخ رت هذه الرغبة وأبقت مشعل على رأس الحركة في الدورة األخيرة التي انتهت 

 (.2017مايو/أيار  6السبت الماضي )
شخصية تبشر بإمكانية ملء الفراغ الذي سيتركه مشعل، وهي ومما ساعد في إنجاز التغيير توف ر 

شخصية إسماعيل هنية الذي مضى في مسار القيادة بقو ة منذ رئاسته لقائمة حركة حماس في 
 ، ورئاسته الحكومة ورئاسته حركة حماس في قطاز غز ة.2006االنتخابات التشريعية الماضية عام 
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نما من جهة اجتماز وتلك ميزات توفرت لهنية لم تتوفر لغي ره بعُد، ال من جهة الكفاءة بالضرورة، واا
 الكاريزما والجماهيرية والشهرة والتجربة والنفوذ الداخلي والقبول العام.

بمحطات مفصلية ضخمة، منها  -على مدى عشرين عاما-في كل ذلك، مر ت حماس بقيادة مشعل 
ة، وتشكيل الحكومة، والحسم العسكري، قيام السلطة، وانتفاضة األقصى، واالنتخابات التشريعي

 والثورات العربية، والحروو الطاحنة.
نجاز انتخابات بالغة الحساسية، وتنظيم  ُيحسو لحماس أنها استطاعت إدارة توازناتها الداخلية، واا
 انتقال سلس في القيادة، بالرغم من كل الظروف المضروبة على الحركة، حصارا ومؤامرات وحروبا.

 
 الذاتية التحديات

ما سبق عرضه عن تحوالت الحركة الداخلية وعالقتها باألوضاز المحلية واإلقليمية والدولية، ينم  عن 
قليمي ا مهم ا، بدليل  حيوية الحركة واستعصائها على االمتالك، وقدرتها أن تظل فاعال فلسطيني ا واا

 االهتمام البال  بوثيقتها الجديدة وانتخاباتها األخيرة.
قيل عن ترك ز قوتها التنظيمية في قطاز غز ة فإنه حافظ على قو ة الحركة وجانو من ورغم ما 

 مكتسباتها التي راكمتها بجهادها، ولكننا نحاول أن نرى المسألة من وجوهها كاف ة.
طبيعي إذن أن تكشف االنتخابات عن توازنات الحركة الداخلية، ولكن ضروري أن تخدم نتائُجها 

 دراتها ومكتسباتها، والمصلحة العامة بالتأكيد.مصالف  الحركة ومق
ولدينا اآلن الواقع الراهنى حركة تتركز قوتها التنظيمية )الحديش عن القوة التنظيمية ال الشعبية( في 

أي بوجود حماس في -قطاز غز ة، وتملك فيه بنية عسكرية مهم ة، ولكنها محاصرة، ويتعلق بها 
 مجمل حال الحركة العام. -غزة
المقابل، ورغم أن الحركة طو رت كيفيات لضمان تمثيل الضفة الغربية في قيادتها وقرارها، فإن  وفي

تنظيماتها داخل الضفة )أي على األرل( ال تملك القدرة على الموازنة الداخلية، أو على استيعاو 
 الضربات األمنية.

كانت دائما داخل األرل  ومهما كانت أوضاز الخارصى فإن ميزة حماس منذ تأسيسها أن فاعليتها
المحتلة، وهو ما يطرل السؤال اآلن عن قدرة الحركة على حماية نفسها بعدما تركزت قوتها ومقدراتها 

داخل قطاز غز ة المحاصر والمعرل للحروو في أي وقت،  -بما في ذلك مكان رئيسها الجديد-
 وللمؤامرات دائما.

قوتها ووجودها في قطاز غز ة، وأن تصطف الحركة التحدي األهم  إزاء ذلك اآلن، أن تحمي حماس 
كل ها لهذه لغاية، مهما كان الرأي في األسباو التي  لت بها إلى الحالة التي علقتها كلها بوجودها في 
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غزة. وفي المقابلى ينبغي االشتغال في أداء تكاملي على تعزيز مكانة الحركة في بقية مواقعها 
 الشتات الفلسطيني.الجغرافية، في الضفة الغربية و 

إن من أوجو واجبات حركة المقاومة أن تقاوم األوضاز الجغرافية والديموغرافية التي يفرضها 
االحتالل، فهذا فعل مقاوم ابتداء على مستوى البناء التنظيمي والوعي الداخلي، ولكنه ضرورة أمن 

 وحماية للشعو والقضية قبل أي شيء، وللحركة نفسها.
ة المناطقية، وتفتيت التمركز الجغرافي حول الذات، ومد  اآلفاق وال يتأتى ذلك إ ال بتجنو المحاص 

بتفكير جماعي يحيط بمجمل القضية واألحوال التنظيمية، وتعزيز التكاملية في التفكير والتصرف 
 السياسي، وفي العمل التنظيمي.

ي ينعجن منها هذا النوز من ال يمكن اختصار حركة بحجم حماس في هيئاتها القيادية. إن الطينة الت
التجمعات تختلف عم ا عليه تجمعات من نمط األحزاو السياسية العادية، فالنضال في حالة حماس 
نضال تحرري من االستعمار يستهدف كامل جغرافيا فلسطين، ويفترل أن يتوظف فيه الشعو كله، 

 وفي هذا النضال تُبذل الدماء واألعمار واألروال واألرزاق.
ضافة إلى عامل التضحيات الجسيمة التي يبذلها أبناء الحركة، والذي ينبغي اعتباره دائما في وباإل

التفكير والتقريرى ثمة عامل الدين الذي ينبغي أن يعزز الورز والتعفف لدى القيادة، بما يوجو ابتداز 
التمثيل أو في  الوسائل التي تمثل أبناء الحركة أحسن تمثيل، وتضمن العدالة قدر اإلمكان، إن في

 االستفادة من الكفاءات، أو في توزيع الموارد والمقدرات.
العديد من قادة الحركة اليوم في كل هيئاتها القيادية ممن خاضوا فعل الجهاد المباشر، ودفعوا من 
أعمارهم سنوات طويلة في السجون، وخلفهم المئات واآلالف ممن يقاسمونهم الفعل ذاته والتضحية 

يهم من ال يقل كفاءةى هؤالء اآلالف يستحقون استفادة أفضل من كفاءاتهم، وقدرة أحسن نفسها، وف
للمؤتمرات العامة، التي ينبغي أن  -بحكم الظروف األمنية-على تمثيلهم، والسيما مع افتقاد الحركة 

فراز الهيئات القيادية.  تتولى هي مهمة إصدار األدبيات التأسيسية واا
معضلة الضفة الغربية لتكون ضمن التحديات األساسية، التي ُتختبر فيها وفي هذا السياقى تأتي 

قدرة الحركة على التفكير الجماعي، واألداء التكاملي، الستنهال الضفة واستعادة دورها، وحل 
مشكالت كادرها وعناصرها الذين خاضوا أشد محنهم بعد "الحسم العسكري"، وابتداز  ليات أفضل 

 دهم واالستفادة منهم.لتمثيلهم وتعزيز صمو 
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 التحديات الموضوعية
ال ينفك  الظرف اإلقليمي عن الظرف الذاتي والمحلي، وتتسع التحديات المالية واإلقليمية المفتوحة 
أصال بسبو الحصار المحيط بقطاز غز ة، والذي يزداد شراسة ويخل ف أوضاعا أكثر بؤسا توجو 

رات الحركة المالية مع تعاظم مسؤولياتها، والتغير في القلق. كما تتسع هذه التحديات بتراجع قد
 عالقاتها وصداقاتها، وضرو استثماراتها.

إن من أعظم التحديات التي تفرل نفسها عادة على الحركات المسلحة هي كيفية التخفف من 
ي في االعتماد الخارجي، وتعزيز القدرة على االعتماد الذاتي، بما يضمن الحد  من دور الدعم الخارج

ذا كانت حماس لم تزل تتمتع بقدرة عالية على الحفاظ على قرارها مستقال، فإنها  القرار الذاتي، واا
 اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتطوير قدراتها في االعتماد على ذاتها.

واتصاال بذلك يكون تعزيز صمود الفلسطينيين في قطاز غز ة والضفة الغربية هو اإلجابة األهم 
وى على األسئلة المفروضة على الحركة والتحديات المحيطة بها، وهو أمر يتطلو تغييرا في واألق

مكاناتها  قدر من المسلكيات التنظيمية والحكومية والقيادية في قطاز غز ة، وتكريسا لمقدرات الحركة واا
 كلمة السر  في ثبات -إضافة إلى صيانة الحاضنة الشعبية-لهدف تعزيز الصمود، الذي هو 
 واستمرار ونجال أي حركة مقاومة.

اإلدارة الذكية للعالقات اإلقليمية من العناصر التي ينبغي أن ترتكز إليها الحركة في تعزيز صمود 
الفلسطينيين، على أساس من وظيفة حماس، وهي وظيفة تقوم على الثغر الفلسطيني أوال وقبل أي 

ن كان العمل ينبغي أن  شيء، بحيش ال تزيد الظروف اإلقليمية وتحوالتها من معاناة الفلسطينيين، واا
يقوم دائما ألجل تحسين ظروف الفلسطينيين سواء في الشتات أو داخل األرل المحتلة الذي يمثل 

 ثقل حماس وموقع فعلها األساسي.
التحديات ثقيلة، والمسؤوليات جسيمة، وهي بثقل حماس وحجمها وظروفها، والمسؤولية في ذلك 

 ة كلها، ال مسؤولية هنية وحده.مسؤولية الحرك
 8/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 عملية السالم الفلسطينية ــ السرائيلية في األمريكيالدور  .55

زيد عمر أبوسيد   
كانت عملية السالم وفى مقدمتها القضية الفلسطينية قد توارت إلى عهد قريو فى سلم األولويات 

اء األزمات الدامية التى عصفت بالمنطقة منذ اندالز للمنطقة وعلى الساحة الدولية، وذلك إز 
وتصاعد ما يسمى بثورات الربيع العربي واالنقسامات فى الصف الفلسطيني وتصاعد هيمنة اليمين 
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اإلسرائيلي مع تراجع نفوذ تيار اليسار والوسط، وأصبف الوضع على األرل شديد التعقيد، وهو ما 
قبل نهاية والية الرئيس أوباما حينما  "جون كيرى"مريكي السابق أشار إليه بوضول وزير الخارجية األ

 حذر من تقويل األسس التى تحكم التسوية وفقا لصيغة حل الدولتين للقضية الفلسطينية. 
اتصاال بذلك يالحظ أن الصي  المتبعة سابقا زز والتى كانت تعكس إلى حد كبير حقبة الهيمنة 

طار أوسلو والرباعية الدولية بدأت األمريكية فى عملية السالم زز وا لتى تتمثل فى صي  مدريد واا
تتالشى مع اإلخفاق المتكرر لمسار المفاوضات حتى وصل األمر إلى غياو صيغة واضحة يمكن 

 االعتماد عليها إلطالق مسيرة التسوية من جديد. 
ية عدة تساؤالت ال بد من كما يطرل تناول إدارة ترامو المرتقو لملف التسوية الفلسطينية زز اإلسرائيل

 الوقوف عندها لتقييم أبعاد هذا التحرك:
 أوال: مدى حرص الواليات المتحدة على أن تلعو الدور الرئيسى فى عملية السالم:

جاءت تصريحات الرئيس ترامو المتكررة حول القضية الفلسطينية لتؤكد أن عملية التسوية سوف 
نطقة وأنه يعتبر نفسه األقدر على الوصول إلى صيغة تحظى بأولوية متقدمة ضمن تحركه فى الم

مرضية لتحقيق السالم. وأقدمت اإلدارة األمريكية على عدة خطوات تعكس نيتها لامساك بمقاليد 
 عملية السالم واالحتفاظ بالدور األساسى فى ملف التسوية؟

ي اليهودى جيسون زز تعيين الرئيس ترامو مبعوثا خاصا لعملية السالم وهو المحامى األمريك
جرينبالت الذى يعد من المقربين للرئيس األمريكي بحكم عمله كمحام ألعماله وكان يشغل منصو 
مستشاره لشئون إسرائيل خالل حملته االنتخابية. وهو يهودى أرثوذكسى محافظ وله ارتباطات بلوبى 

 المستوطنات فى إسرائيل.
لمنطقة التى اقتصرت على إسرائيل واألراضى زز انتهى جرينبالت مؤخرا من أولى جوالته فى ا

الفلسطينية، ولم تعلن اإلدارة حتى اآلن عن نتائج تلك الجولة إال أن الصحافة اإلسرائيلية حيش 
أشارت إلى أنها تركزت على إيجاد صيغة مقبولة للجانو اإلسرائيلي لوضع ضوابط لعملية البناء فى 

 المستوطنات.
حا على التصدى بقوة ألى اتجاه لتدويل القضية الفلسطينية، ويقصد بذلك زز تبدى اإلدارة إصرارا واض

 استراتيجية الجانو الفلسطيني التى تتركز على اللجوء إلى المحافل الدولية.
زز قد تجلى هذا اإلصرار األمريكي مؤخرا فى شكل الوقوف ضد تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني 

والضغط على األمين  "مارتن كوبلر"عام لليبيا خلفا للسيد كمبعوش لسمين ال "سالم فيال"السابق 
العام لسمم المتحدة إلسقاط التقرير الصادر عن منظمة اإلسكوا الذى وصف االحتالل اإلسرائيلي 
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لسراضى الفلسطينية بأنه يشبه حالة األبارتايد فى جنوو أفريقيا، والتصدى للقرارات الصادرة عن 
 سطين. لجنة حقوق اإلنسان حول فل

زز ما يتردد إعالميا عن ترتيو جولة للرئيس ترامو فى المنطقة خالل شهر تشمل إسرائيل ومناطق 
السلطة الفلسطينية زز باإلضافة إلى السعودية ومصر زز لتحريك عملية السالم بين الطرفين، وأنه 

 يعكف حاليا على بلورة مبادرة سالم جديدة لطرحها على الطرفين خالل جولته.
يا: عما إذا كانت لدى اإلدارة األمريكية صيغة واضحة المعالم لتسوية الملف الفلسطيني على ثان

 األقل؟ 
يصعو استشراف معالم تحرك اإلدارة الجديدة تجاه عملية السالم باعتبار أن السياسة الخارجية 

ولوية يتعين األمريكية برمتها ال زالت فى طور التشكيل، إال أنه يمكن استشفاف بعل المؤشرات األ
 اإلشارة إليها وتتمثل فى اآلتى:

زز إقرار اإلدارة األمريكية بأن مسألة بناء المستوطنات على النحو المضطرد الذى تقدم عليه إسرائيل 
يمثل عقبة حقيقية إلعادة إطالق عملية السالم، وهو ما ألمف إليه الرئيس ترامو ضمنيا فى مؤتمره 

و حينما أعرو عن رغبته فى قيام إسرائيل بتخفيف وتيرة البناء فى الصحفى عقو اجتماعه مع نتنياه
األراضى الفلسطينية، مع مالحظة أن موقف ترامو لم يصل إلى حد االعترال الصريف على 

 سياسة االستيطان اإلسرائيلية.
د ترامو ززاإلبقاء على الغمول بالنسبة لموقف اإلدارة من نقل السفارة األمريكية إلى القدس تنفيذا لوع

خالل حملته االنتخابية، حيش أعربت اإلدارة أكثر من مرة عن مواقف توحى بالتريش فى تحقيق هذا 
 الوعد.

زز التأكيد على محورية البعد اإلقليمى للتسوية كركيزة لتحرك اإلدارة إزاء عملية السالم، وهو ما يمكن 
انو العربي على خطوات تطبيع باتجاه تفسيره بأكثر من احتمالى فإما أن تطالو اإلدارة بإقدام الج

إسرائيل لتشجيع نتنياهو على المضى قدما فى مسيرة التسوية، أو الضغط على الجانو الفلسطيني 
إلبداء تنازالت، أو موافقة الجانو العربي على تحمل تبعات السالم ماليا وسياسيا وأمنيا فى شكل 

 السالم العربية. التزامات أكثر وضوحا وتفصيال عما جاء فى مبادرة 
زز اإلشارة المبهمة التى وردت فى تصريحات ترامو حول صيغة الدولتين كأساس للتسوية وترك الباو 
مفتوحا إلقرار صيغة الدولة الواحدة كبديل، حيش نعتقد أنه يصعو تحميل تلك اإلشارة بتفسيرات 

إن األمر ال يعدو كونه توحى بإحداش تحول جوهرى فى الموقف األمريكي إزاء تلك المسألة، بل 
 إشارة عفوية.
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زز بناء  على ما تقدم فإن تقديرنا يذهو أن الصيغة التى سوف تستند اليها اإلدارة فى تحركها إلعادة 
إحياء عملية التسوية سوف ترتكز باألساس على الجوانو اإلجرائية للملف الفلسطيني كوسيلة 

على طرل مبادرات أمريكية موضوعية تمس قضايا الستئناف المفاوضات بين الجانبين دون اإلقدام 
 التسوية النهائية )القدس، الالجئين، األمن، الحدود، المستوطنات(. 

ثالثا زز هل يملك الرئيس ترامو اإلرادة السياسية والقدر المطلوو من المثابرة للمضى قدما فى عملية 
 التسوية بكل ما تحمله من عقبات وتعقيدات؟

جربة أن جدية التحرك األمريكي لدفع عملية السالم إنما يتطلو استعداد الواليات زز لقد أثبتت الت
المتحدة لممارسة ضغوط حقيقية على الطرفين وخاصة الطرف اإلسرائيلي، وهو ما وضف على سبيل 
المثال إبان إدارة الرئيس نيكسون وقت مفاوضات فل االشتباك، وكذلك إبان عهد الرئيس بوش 

بسحو ضمانات القرول األمريكية عن حكومة شامير لدفعها إلى المشاركة فى  األو حينما هدد
 . 1991مؤتمر مدريد عام 

زز على خالف ذلك أظهرت إدارة أوباما نية صادقة لتحريك عملية التسوية وصوال إلى صدام سياسى 
نما تم ذلك كله  بمعزل عن أى حقيقى بين أوباما ورئيس الوزراء نتنياهو حول مسألة المستوطنات، واا

تأثير على مسار العالقات األمريكية اإلسرائيلية حيش أقدمت إدارة أوباما على إبرام أكبر صفقة 
مليار دوالر على مدى عشر سنوات، وهو ما أدى إلى فشل  30مساعدات عسكرية إلسرائيل بقيمة 

 جهود اإلدارة فى تحريك عملية السالم.
 لى فرل صيغة التسوية إن زز وجدت زز على األطراف؟رابعا زز هل الواليات المتحدة قادرة ع

زز على الرغم من المؤشرات التى توحى برغبة اإلدارة األمريكية على اإلمساك بمقدرات عملية السالم، 
إال أنها سوف تواجه بذات الوضع المعقد الذى أشار إليه وزير الخارجية األمريكي السابق كيرى 

طويلة تزيد على سبع سنوات، والتوسع المضطرد فى عملية بناء  بتوقف مسار المفاوضات منذ فترة
صرار الجانو اإلسرائيلي على وضع شروط مجحفة الستئناف  المستوطنات اإلسرائيلية، واا

 المفاوضات وعلى رأسها اعتراف الجانو الفلسطيني بيهودية الدولة.
ز اإلسرائيلي يحتم مشاركة أطراف زز من الواضف أيضا أن صيغة التسوية النهائية للصراز الفلسطيني ز

أخرى للخول فى تنفيذ استحقاقات السالم، سواء كانت فى شكل ضمانات أمنية للطرفين، أو 
مساعدات مالية وخاصة  فيما يرتبط بملف الالجئين الفلسطيني، أو تواجد قوات أمنية فى الضفة 

و تصور تحمل الواليات المتحدة الغربية، وما إلى ذلك من متطلبات أمنية وسياسية واقتصادية يصع
تبعاتها وحدها، وخاصة  فى ظل ما بدا واضحا من رفل الرئيس ترامو تحمل الواليات المتحدة 

 التزامات إضافية دون عائد مباشر للمصالف األمريكية. 
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 خامسا زز ما إذا كانت صيغة التسوية سوف تنحاز لصالف إسرائيل ومقدار هذا االنحياز؟
رة إلى أنه من ضمن الثوابت األمريكية فى التعامل مع ملف التسوية أن إقناز الجانو زز يتعين اإلشا

اإلسرائيلي لاقدام على تنازالت وخاصة  بالنسبة لالنسحاو من األراضى الفلسطينية إنما يمر عبر 
ضمان أمن إسرائيل أوال وذلك من خالل المزيد من المساعدات العسكرية والضمانات األمنية 

كية للحليف اإلسرائيلي، أى أن مفتال النجال فى عملية السالم من وجهة النظر األمريكية األمري
 يتمثل فى تعزيز أمن إسرائيل فى المقام األول. 

زز من هنا يبدو واضحا أن الصي  األمريكية سوف تنحاز تلقائيا لمصلحة إسرائيل، ويبقى السؤال هو 
ه فى هذه المرحلة المبكرة من تحرك اإلدارة الجديدة، مقدار هذا االنحياز وهو ما يصعو التكهن ب

ن كان يحكمه قدر التحرك العربي  صرارهما على ثوابت الموقف العربي.  الفلسطينيواا  واا
وبوجه عام، من المبكر الحكم على توجهات اإلدارة الجديدة إزاء عملية التسوية فى الشرق األوسط، 

زالت فى مرحلة تثبيت أقدامها ووضع مالمف تحركها إزاء ليس فقط باعتبار أن اإلدارة الجديدة ما 
الذى تمر به  السياسيالعديد من القضايا الدولية واإلقليمية، بل أيضا بالنظر لخصوصية الظرف 

الواليات المتحدة بحكم بوادر الصراز القائم بين اإلدارة والعديد من مؤسسات الحكم فى الواليات 
نطن منذ السبعينيات من القرن الماضى خالل عهد إدارة الرئيس المتحدة وهو أمر لم تشهده واش

نيكسون. لذلك فإنه من األهمية القصوى اتخاذ الجانو العربي زمام المبادرة لبلورة تصور واضف 
 للتعامل مع اإلدارة األمريكية فى هذه المرحلة، انطالقا من عدة اعتبارات:

العربي عن مسيرة التسوية وترك الساحة للجانو زز لقد أثبتت التجربة بوضول أن غياو الجانو 
األمريكي وحده من شأنه أن تترتو عليه تحركات وصي  أمريكية تأتى فى معظمها مناقضة لثوابت 

 الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، وهو أمر يتعين التحرك من اآلن لتجنبه.
تكون عرضه لضغط أمريكى إسرائيلى  زز أهمية التأكيد بوضول على ثوابت الموقف العربي حتى ال

متوقع لتطويع تلك الثوابت بما يخل بالمبادئ التى تم إقرارها فى مبادرة السالم العربية كإطار عربى 
، 1967جامع، تلك الثوابت التى تتمثل فى رفل يهودية الدولة، االنسحاو اإلسرائيلي إلى حدود 

ية، والتمسك برفل اإلقدام على التطبيع مع إسرائيل وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرق
 إال بعد تنفيذ الجانو اإلسرائيلي اللتزاماته وفقا لصيغة المبادرة العربية. 

زز إيجاد مساحة تالقى مع اإلدارة األمريكية فى تحركها إلطالق مسيرة المفاوضات من جديد على 
ترامو من استعداد مصر لالنخراط فى  غرار ما صرل به السيد الرئيس خالل لقائه مع الرئيس

تحقيق صفقة القرن. وقد يتطلو ذلك بلورة صي  جديدة لقيام الجانو العربي بدور الشريك فى 
المفاوضات مع الجانو األمريكي، ودور بارز فى استضافة جوالت المفاوضات بين الطرفين، والتقدم 
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ا على االضطالز بدور بناء مع الطرف بمقترحات لجسر الهوة بينهما، مع التأكيد على استعدادن
األمريكي وبما يستجيو لميل الرئيس ترامو للتعامل على أساس المصالف، دون اغفال الثوابت 

باعتباره الطرف األصيل الرئيسى فى  الفلسطينيالمبدئية، ودون أن يخل ذلك بوضع الجانو 
 التفاول مع إسرائيل.

 7/5/2017القاهرة،  الشروق،
 

 لكن عناق الدب مع مشعل سيستمر… جه الجديد لحماسهنية هو الو  .56
 عاموس هرئيل
دون استطالعات للرأي ودون تدخل روسيا، االنتخابات في قيادة حماس والتي نشرت نتائجها الجمعة 

 كانت الحالة النادرة التي تحققت فيها توقعات المحللين.
نه أن يعيد مكانة قطاز غزة، انتخاو اسماعيل هنية لمنصو رئيس المكتو السياسي لحماس من شأ

مقارنة مع قيادة المنظمة خارص المناطق. ولكن حسو تقدير االستخبارات اإلسرائيلية فان انتصار 
هنية لن يلغي كليا تأثير رئيس المكتو السياسي السابق خالد مشعل، الذي قام في السنة الماضية 

الكثيرين من قادة العالم العربي. هنية  باعداد هنية كي يكون وريثه، وقام بعقد لقاءات بينه وبين
سيكون منذ اآلن الوجه الرسمي لحماس، لكن يمكن القول إن عناق الدو من قبل الرئيس التارك، 

 مشعل، سيبقى.
هنية سيحتاص إلى االستمرار في العمل بحذر ومهارة بين الدول الكثيرة التي تحاول فرل سياسة 

الم العربي اضطر إلى ابعاد المنظمة عن محور إيران ز حماس. مشعل، على خلفية الهزة في الع
سوريا من اجل الحفاظ على العالقات مع الدول السنية الكبيرة وعلى رأسها السعودية، والى درجة ما 
مصر. قيادة الذراز العسكري في غزة برئاسة يحيى السنوار ومحمد ضيف لم تكن شريكة في هذه 

 التحفظات.
استأنفت العالقة مع إيران رغم خطورة اعتبار أن حماس جزء من المحور وفي السنتين االخيرتين 

الشيعي في المنطقة. طهران ايضا استأنفت المساعدة المالية للذراز العسكري في غزة، لكن حجم 
المساعدة انخفل. ومثل جهات اخرى في العالم العربي وعلى رأسها السلطة الفلسطينية، اضطرت 

لماضية إلى االكتفاء بالقليل، رغم أن جزءا كبيرا من االموال تم توجيهه حماس ايضا في السنوات ا
 لزيادة القوة العسكرية.

اختيار السنوار قائدا لحماس في غزة بدل هنية نشر قبل شهرين. ويبدو أن هنية سيضطر إلى 
مشعل الذي المناورة في هذا األمر ايضا بين اقطاو التأثير المتناقضة ز الذراز العسكري في القطاز و 
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يوجد في قطر. ومن الناحية المبدئية فان الذراز العسكري أكثر تشددا تجاه إسرائيل وهو يسعى إلى 
 هو االمر االهم. ولكن اثناء االزمة حدش أن انقلبت الموازين. "اإلرهاو"اعتبار 

طالق في حرو الجرف الصامد االخيرة في غزة، كان رؤساء الذراز العسكري هم الذين طلبوا وقف ا
النار في نهاية الحرو بسبو الضغط العسكري الكبير الذي استخدمته إسرائيل، في الوقت الذي 

 اعتقد فيه مشعل أنه يمكن االستمرار.
هنية كواحد من سكان القطاز سيكون متعلقا أكثر بالوضع في قطاز غزة مقارنة مع مشعل الذي 

 الغربية ولم يقم بزيارة القطاز تقريبا.يعيش في قطر، وعاش قبل ذلك في دمشق، وولد في الضفة 
إسرائيل ستتابع باهتمام سؤال أين سيعيش هنية كرئيس للمكتو السياسي. إن تواجده الدائم في 
القطاز سيمنحه شرعية جماهيرية اكبر. وفي المقابل، فان هذا سيبقيه أسيرا داخل غزة ويقلص حرية 

حيش أن نظام الجنراالت ليس متحمسا عمله. في حالة حدوش ازمة اخرى بين حماس ومصر، 
 للمنظمة الفلسطينية.

استكملت حماس في األشهر الماضية عمليتين هامتين بالنسبة لها: جولة االنتخابات للمؤسسات 
التنظيمية والقيادية وصياغة وثائق التنظيم الجديدة التي لم تستبدل ميثاق حماس القديم، لكنها 

 تعاملها مع إسرائيل. ستعطيها صورة أكثر براغماتية في
تنتظر هنية تحديات صعبة في الفترة القريبة، حيش سيضطر إلى مواجهتها مع مراعاة موقف السنوار 

 وقادة الذراز العسكري.
مصدران للضغط على القطاز معروفان وهما خطوات السلطة الفلسطينية في تقليص رواتو 

كهرباء، االمر الذي زاد من صعوبة البنى موظفيها، ووقف المساعدة االقتصادية لدعم الوقود وال
 التحتية المدنية في القطاز.

مصدر ضغط  خر سيتم لمسه في القريو هو عند بدء إسرائيل العمل الهندسي الواسع على حدود 
القطاز القامة العائق لسد االنفاق الهجومية التي حفرتها حماس. جميع االستخبارات اإلسرائيلية تعتقد 

يس المواجهة العسكرية القريبة، ألنها ما تزال تعاني من ضائقة استراتيجية ولم أن توجه حماس ل
 تستيقظ بعد من اضرار الجرف الصامد.

ورغم ذلك سيبدأ هنية منصبه الجديد بظروف معقدة لها قاسم مشترك واسع نسبيا مع الظروف التي 
 أدت إلى الحرو قبل ثالش سنوات.

 7/5/2017هآرتس 
 8/5/2017، نالقدس العربي، لند
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