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 المسؤولية "إسرائيل"واألردن يحمل  ..في القدس استشهاد أردني بعد طعنه شرطيًا إسرائيلياً  .1
 57) أردنيا ا  مواطن، أن القدس، من 13/5/2017، ا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفذكرت 
، في منطقة باب السلسلة اإلسرائيليستشهد بعد ظهر اليوم السبت، برصاص قوات االحتالل ا عاما(،

وقالت وزارة الصحة "إنها  )أحد أبواب القدس القديمة(، بزعم طعنه عنصر من شرطة االحتالل.
عقب إطالق قوات االحتالل النار عليه، في البلدة القديمة  رسميا  باستشهاد المواطن األردني أبلغت

 بالقدس المحتلة.
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وأفاد مراسل "وفا" بأن قوات االحتالل أغلقت بابي العامود والساهرة )من أبواب القدس القديمة( في 
المنطقة، والتي اعتدت على المواطنين قبل أن  إلىالوقت الذي وصلت تعزيزات عسكرية وشرطية 

 ا.تعتقل شاب
ونقل المراسل عن شهود عيان قولهم "إن أحد عناصر شرطة االحتالل المعروف بعنصريته وعدائه 

 ، واعتداءاته عليهم، أصيب في عملية الطعن.األقصىللمرابطين والمرابطات في المسجد 
بتأشيرة سياحة  أسبوعالهوية دخل إلى القدس قبل نحو  األردنيوذكرت شرطة االحتالل أن المواطن 

 رض الزيارة.ولغ
نشرت عبرية  إعالموسائل ، أن القدس المحتلة، من 13/5/2017، وكالة سما اإلخباريةوأضافت 

ردني في منطقة باب السلسلة على عتبات المسجد األمواطن العملية الطعن التي نفذها  فيديو
 األقصى المبارك.

البدلة السوداء “وطنين وحول عملية الطعن، أفاد شاهد عيان أن شخصا كان يرتدي مالبس المست
ساحة البراق  إلىقام بمهاجمة أحد الضباط بالسكين، حيث كان يقف عند مفترق يفضي ” الخاصة

 أنفي وقت كانت الطريق تعج بالمستوطنين، ووجه له عدة طعنات في منطقة الرقبة والوجه، علما 
 الضابط كان يقف لوحده في المنطقة.

اب أطلق الرصاص بكثافة باتجاه المنفذ، وبعد وقوعه على وأضاف شاهد العيان أن الشرطي المص
األرض وصل أحد حراس المستوطنين وأطلق رصاصة باتجاه رأسه، وبعد وصول أفراد آخرين من 

المكان قام أحدهم بإغالق طاولة بالستيكية وضرب بها المنفذ الذي كان  إلىالشرطة اإلسرائيلية 
 مصابا على األرض دون أي حركة.

 إنقالت األردنية، الحكومة  ، أنحمدان الحاج ، عنانعم  ، من 14/5/2017، لدستور، عّماناونقلت 
النار على مواطن  إطالقبصفتها القوة القائمة باالحتالل تتحمل المسؤولية عن  اإلسرائيليةالحكومة 
 استشهاده. إلى أدىالسبت ما  أمسفي القدس الشرقية المحتلة  أردني

الدكتور محمد المومني الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان  اإلعالمن وقال وزير الدولة لشؤو 
تفاصيل  أبيبفي تل  األردنيةوزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع عبر السفارة  إنالسبت  أمس

محمد عبدهللا سليم الكسجي للوقوف على ظروف ومالبسات ما  األردنيحادثة استشهاد المواطن 
 حدث.

 إسرائيلالشهيد وطالبت  األردنيومة الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق المواطن واستنكرت الحك
الكسجي غادر البالد عبر معبر الشيخ  األردنيبكامل التفاصيل حول هذه الجريمة. وكان المواطن 
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ولم يعد مع المجموعة السياحية التي كان  إسرائيليةحسين شمالي المملكة مؤخرا بتأشيرة سياحية 
 .برفقتها

 
 %50قرابة  بالضفة نسبة االقتراع في االنتخابات المحلية: لجنة االنتخابات المركزية .2

": قوال رئويس لجنوة االنتخابوات المركزيوة د. حنوا ناصور، اإللكترونيوة"األيوام  -سائد أبوو فرحوة  –البيرة 
، مووا %50إن نسووبة االقتووراع فووي االنتخابووات المحليووة التووي جوورت امووس فووي الضووفة، بلغووت حوووالي الووو 

، الفتووا إلووى أن العمليووة 2012يماثوول النسووبة التووي سووجلت خووالل النسووخة السووابقة موون االنتخابووات العووام 
 تذكر. إشكالياتاالنتخابية مرت بسالسة وهدوء، ودون أن تسجل 

وأوضح ناصر، خالل مؤتمر صحافي نظمته اللجنة في المركز اإلعالمي الخاص بها في البيورة، أن 
 مدن جاءت أقل من القرى، مبينا أن هذه المسألة تستحق الدراسة لتحديد أسبابها.نسبة االقتراع في ال

المقارنوة موع  إجوراءوقال: كان هناك نوع من التخوف مون أن تكوون نسوبة التصوويت متدنيوة، لكون موع 
 االنتخابات السابقة، تبين أن النسبة جيدة.

(، %56لنحوووو التوووالي: جنوووين )إلوووى أن نسوووبة التصوووويت فوووي المحافظوووات، جووواءت علوووى ا النظووور ولفوووت
(، رام هللا والبيوورة %68(، سوولفيت )%63(، قلقيليووة )%28(، نووابلس )%67(، طوبوواس )%56طووولكرم )

 (.%49(، الخليل )%52(، بيت لحم )%57(، أريحا )47%)
(، طوووولكرم %38وبوووين أن نسوووبة التصوووويت علوووى صوووعيد المووودن، كانوووت علوووى النحوووو التوووالي: جنوووين )

(، رام %28(، البيورة )%58(، سولفيت )%53.5(، قلقيليوة )%19.8، نوابلس )(%65(، طوباس )40%)
 (.%39هللا )

فيما يتعلق بنسب التصوويت، انخفواض معدالتوه علوى مسوتوى رام  للنظر ونوه إلى أنه كان من الالفت
 هللا والبيرة رغم وجود عدة قوائم متنافسة في كل منهما.

فا، قبيل بودء عمليوة االقتوراع بإتاحوة المجوال ألبنواء الطائفوة وأشار إلى أن اللجنة كانت اتخذت قرارا سل
االنتخابووات فووي يوووم سووبت، واحترامووا  إلقامووةالسووامرية بالتصووويت حتووى السوواعة التاسووعة مسوواء، نظوورا 

لطقوسهم فوي هوذا اليووم، موضوحا أن صوناديق االقتوراع أغلقوت فوي كافوة المحافظوات فوي تموام السواعة 
جوووال لمووون وصووولوا إلوووى مراكوووز االقتوووراع قبيووول هوووذه السووواعة بووودقائق، مووون الم إتاحوووةالسوووابعة مسووواء، موووع 

 ممارسة حقهم االنتخابي.
وتحوودث عوون عمليووة الفوورز، ومشوواركة مووراقبين محليووين وعوورب ودوليووين فيهووا، مضوويفا "نأموول مووع حلووول 

ظهوورا )غوودا(، أن نعوورف النتووائج، حيووث سوويجتمع أعضوواء اللجنووة فووي الضووفة وقطوواع غووزة  12السوواعة 
 م تقنية فيديو كونفرنس، إلقرار النتائج األولية، ألن هناك مجاال للطعن بمحكمة االنتخاب".باستخدا
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إلوى أنوه بعيود نظور المحكموة فوي كافوة الطعوون، بعود يووم أو يوومين، يصودر قورار بانتهواء  النظر ولفت
المسؤولية كاملوة فوي  العملية االنتخابية، وتسلم النتائج "النهائية" لوزارة الحكم المحلي، التي تنتقل إليها

 هذا الملف.
 هيئة محلية، وأن االقتراع بدأ الساعة السابعة صباحا. 145يذكر أن االنتخابات شملت 

 14/5/2017األيام، رام هللا، 
 

 الطابع العشائري يطغى على االنتخابات في الضفة .3
التووي أجريووت  طغووى الطووابع العشووائري والشخصووي علووى االنتخابووات المحليووة: محموود يووونس -رام هللا 

أمووس فووي الضووفة الغربيووة موون دون قطوواع غووزة، فووي غيوواب المنافسووة السياسووية الناجمووة عوون اسووتمرار 
التوي تودير قطواع غوزة، إذ لوم تشوارك فوي « حمواس»التوي تودير الضوفة، و« فوتح»االنقسام بين حركتوي 

 «.الجبهة الشعبية»و « الجهاد اإلسالمي»وحركة « حماس»االنتخابات 
، فيمووا «عشووائري »فووي المئووة موون القوووائم  60للجنووة المركزيووة لالنتخابووات أن نحووو وأظهوورت سووجالت ا

 في المئة.  40بلغت نسبة القوائم الحزبية 
كنوا »وقال رئيس الووزراء الودكتور راموي الحمود هللا لودى إدالئوه بصووته فوي بلدتوه عنبتوا شومال الضوفة: 

متهموة « حمواس»وردت «. تنا من ذلوكنتمنى إجراء االنتخابات في قطاع غزة أيضا ، لكن حماس منع
 قطاع غزة عن الضفة.« عزل»الحركة عن االنتخابات و « إقصاء»السلطة بو 
 معظم القوائم الحزبية في الضفة. « فتح»وشكلت 

في المئوة مون  26وسجلت النساء مشاركة الفتة في هذه االنتخابات، اذ بلغت نسبة المرشحات النساء 
ء ثمواني كتول انتخابيوة. وخاضوت االنتخابوات كتلتوان نسوويتان كاملتوان. المرشحين. وتقود نسوا إجمالي

 وستعلن النتيجة الرسمية لالنتخابات ظهر اليوم.
 14/5/2017الحياة، لندن، 

 
 نابلس األقل مشاركة في االنتخابات المحلية .4

ي سووجلت محافظووة نووابلس نسووبة مشوواركة متدنيووة فووي االنتخابووات المحليووة التوو سووعادة:عموواد  -نووابلس 
فووووي عموووووم  %28ووفقووووا للجنووووة االنتخابووووات المركزيووووة فقوووود بلغووووت هووووذه النسووووبة  جوووورت اليوووووم السووووبت.
في مدينة نابلس )بلدية نوابلس(، حيوث تعتبور هوذه النسوبة  %19.8لم تتجاوز  أنهاالمحافظة، في حين 

 .األخرى بين المحافظات  األقل
 13/5/2017القدس، القدس، 
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 ... "إسرائيل" تعلن ارتياحها صارمة على تجار السالح األمن الفلسطيني يشن حملةالضفة:  .5

رام هللا: أطلقوووت األجهوووزة األمنيوووة الفلسوووطينية حملوووة واسوووعة ضووود تجوووار األسووولحة فوووي الضوووفة الغربيوووة، 
يسوتهدف  وذلوك فوي إطوار توجوه قوديم لودى السولطة .مئات من قطع األسلحة في وقوت قصويروجمعت 

 سوق السالح وغسل األموال.
نووع مختلوف مون األسولحة،  700أمنية فلسطينية، إن األجهزة األمنية جمعت أكثر مون وقالت مصادر 

 من بينها بنادق إسرائيلية وأميركية ومحلية الصنع كذلك.
ونشرت القناة اإلسورائيلية الثانيوة عون سويطرة األجهوزة األمنيوة الفلسوطينية علوى مئوات البنوادق المختلفوة 

 األحجام، وقالت إنها تخطط إلتالفها.
ويبدو أن الحملة الواسعة تهدف إلى إظهار جدية السلطة الفلسطينية فوي محاربوة أي مظواهر للعنوف، 

 لحم في الضفة الغربية. وذلك قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس األميركي دونالد ترمب إلى بيت
لوى جموع ويوجد في الضفة الغربية تجوار أسولحة يسوتهدفون الفصوائل الفلسوطينية التوي طالموا عملوت ع

إضوافة إلوى األشوخاص الوذين  وتكديس السالح، والعائالت الكبيرة التي توؤمن بضورورة اقتنواء السوالح،
 يبحثون عن طرق حماية في هذا الوقت أو في المستقبل.

وأدت حموووالت ضووود التجوووار ومخوووارط التصووونيع إلوووى ارتفووواع سوووعر األسووولحة، وكوووان هوووذا أحووود أهوووداف 
نظر إلووى قوول الرائوود ليوورون فووكس، قائوود وحوودة الهندسوة التابعووة للووواء اإلسوورائيلية الحاليوة، بووال الحموالت

السوووالح  نأمووول أن يوووؤدي ارتفووواع أسوووعار األسووولحة إلوووى ضووورب قطووواع صوووناعة»الناحوووال فوووي الجوووي : 
 «.الفلسطيني

دوالر فقوووط، أموووا  500دوالر، بعووودما كوووان  2000وبلوووع سوووعر بندقيوووة محليوووة الصووونع فوووي ا ونوووة األخيووورة 
 طورا فشهد ارتفاعا مجنونا.السالح األكثر ت

،التي كوان ثمنهوا قبول عودة أشوهر  M4وتشير األرقام الفلسطينية واإلسرائيلية إلى ارتفاع سعر بندقية الو
آلفووووووا،  15دوالر إلووووووى  آالف 10التووووووي كووووووان ثمنهووووووا  M16ألووووووف دوالر، والووووووو 22ألووووووف دوالر إلووووووى  15

ا شوووومل ذلووووك ارتفاعووووا فووووي أسووووعار آالف، كموووو 8آالف دوالر إلووووى  5والكالشوووونيكوف الووووذي كووووان سووووعره 
 نوعه. دوالر وأكثر لكل واحد بحسب 2000المسدسات بنحو 

  14/5/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 خبير إسرائيلي: عباس حريص على التنسيق األمني .6
قووال الخبيوور اإلسوورائيلي فووي الشووؤون الفلسووطينية آفووي يسووخاروف إن رئوويس السوولطة الفلسووطينية محمووود 

سوووا واضوووحا تجووواه الووورئيس األميركوووي دونالووود ترموووب، ويبووودي اسوووتعداده للقووواء رئووويس عبووواس يبووودي حما
 الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو دون أي شروط مسبقة.

أن األمووور ال يقتصووور علوووى التصوووريحات  -فوووي مقوووال لوووه بموقوووع ويوووال اإلخبووواري اإلسووورائيلي-وأضووواف 
نموووا علوووى األفعوووال الميدانيوووة، فالتنسووويق بوووي ن األجهوووزة األمنيوووة التابعوووة للسووولطة الفلسوووطينية اإلعالميوووة واا

 ونظيرتها اإلسرائيلية، جاٍر على قدم وساق.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تعمل على مدار الساعة ضد كول خليوة مسولحة تخطوط لتنفيوذ هجموات 
 عسكرية ضد إسرائيل، سواء من قبل حركة المقاومة اإلسوالمية )حمواس( أو تنظويم الدولوة اإلسوالمية،
وتعتقوول النشووطاء المسوولحين وتحووبط العمليووات وتصووادر المئووات موون قطووع األسوولحة التووي يووتم إنتاجهووا 

 وتصنيعها في األراضي الفلسطينية.
وقووال يسووخاروف إن الجهووود واألنشووطة األمنيووة التووي تقوووم بهووا السوولطة الفلسووطينية ليسووت خافيووة علووى 

ين أن ترموووب يبووودي حماسوووا تجووواه التنسووويق المؤسسوووة األمنيوووة فوووي إسووورائيل والواليوووات المتحووودة. وفوووي حووو
األمني الفلسطيني اإلسرائيلي، فإن نتنياهو ال يظهر رغبته في الحديث عنه، ليس ألنه ال يعترف به، 
ولكووون حتوووى ال يظهووور مووودينا بالشوووكر للسووولطة الفلسوووطينية، مموووا قووود يفقوووده أصوووواتا فوووي معسوووكر اليموووين 

 اإلسرائيلي.
سووويق األمنوووي قووود تضووور بالسووولطة الفلسوووطينية، كوووي ال يظهرهوووا كمووون واعتبووور اإلشوووادة اإلسووورائيلية بالتن

يتجسس على الفلسوطينيين لصوالح إسورائيل، موع أن الجمهوور الفلسوطيني يراهوا علوى هوذه الشواكلة منوذ 
 زمن طويل.

وأشووار إلووى أن شووعبية عبوواس آخووذة فووي االنخفوواض بووين الفلسووطينيين، وقوود تبوودى ذلووك فووي االنتخابووات 
جامعووة بيرزيووت فووي الضووفة الغربيووة، وأظهوورت فوووزا واضووحا لمؤيوودي حموواس موون  األخيوورة التووي شووهدتها

 الطالب على نظرائهم من مؤيدي حركة فتح.
وأكد يؤكد يسخاروف أن عباس يواصل االنفصال عن قطاع غزة، وكموا أنوه دعوا سوكان القطواع لعودم 

سوويطر علوى غووزة، دفوع الضورائب فووي محاولوة منووه إليجواد مشوواكل اقتصوادية أمووام حركوة حموواس التوي ت
 فإنه أعلن عن وقف دفع الكلفة المالية الخاصة بالتيار الكهربائي.

واختووتم بووالقول إن جعبووة عبوواس ال زالووت تحوووي المزيوود موون الخطوووات العقابيووة ضوود غووزة، ومنهووا وقووف 
تحويل الرواتب للموظفين الحكوميين، وعودم تحويول المسوتحقات الماليوة ل سورى المحوررين فوي صوفقة 
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، وكوول ذلووك يجعوول قطوواع غووزة علووى شووفا انفجووار 2011التووي أبرمتهووا حموواس مووع إسوورائيل عووام التبووادل 
 وشيك.

 الصحافة اإلسرائيلية
 13/5/2017الجزيرة.نت، 

 
 يا على إجراء زيارة ثانية لألسرى المضربينئتوافق مبد "إسرائيلالحمد هللا: " .7

، اليووووووم السوووووبت، إن سووووولطات قوووووال رئووووويس الووووووزراء راموووووي الحمووووود هللا -"القووووودس" دوت كووووووم  -رام هللا 
بزيوووارة ثانيوووة ل سووورى  األحموووراالحوووتالل اإلسووورائيلي، وافقوووت مووون حيوووث المبووودأ علوووى السوووماح للصوووليب 

 على التوالي. 27المضربين عن الطعام لليوم الو
وأكد الحمد هللا لدى إدالئه بصوته في انتخابات الهيئات المحلية بمدرسة الشهداء األساسية فوي عنبتوا 

لكرم، إن رئوويس الهيئووة العامووة للشووؤون المدنيووة، المكلووف موون الوورئيس بمتابعووة أوضوواع األسوورى فووي طووو 
المضوووربين عووون الطعوووام، حسوووين الشووويخ، يواصووول جهووووده ومسووواعيه موووع مختلوووف األطوووراف إلنصووواف 

 والمشروعة. اإلنسانيةاألسرى وتحقيق مطالبهم 
جون االحووتالل وأقووول لهووم إن "الفوورج وتوجووه الحموود هللا بالتحيووة ل سوورى المضووربين عوون الطعووام فووي سوو

قريوووب"، ونعوووى شوووهيد معركوووة الحريوووة والكراموووة سوووبأ عبيووود، الوووذي ارتقوووى بووواألمس فوووي فعاليوووات مسووواندة 
 المفتوح عن الطعام. إضرابهمل سرى في 

 13/5/2017القدس، القدس، 
 

 بارك عملية الطعن في القدس المحتلةحماس ت .8
حسوام بودران، عمليوة الطعون البطوليوة التوي نفوذها الشوهيد  بارك الناطق اإلعالمي باسم حركوة حمواس،

عام ا( ظهر اليوم عند باب السلسلة بمدينة القدس المحتلة،  57األردني محمد عبدهللا سليم الكساجي )
 وأدت إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة.

موون أجوول المسووجد  وأشوواد بوودران فووي تصووريح صووحفي السووبت، بأبطووال األردن الووذين يجووودون بووأرواحهم
 األقصى المبارك والشعب الفلسطيني.

 ، وأكد أن كل يٍد تمتد باألذى على حرائر الشعب الفلسطيني، سيقطعها أبناء المقاوموة عواجال  أم آجوال 
 مشير ا إلى أن المقاومة ال تنسى جرائم عدوها ولو مر  عليها الزمن.

 13/5/2017موقع حركة حماس، 
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 في الضفة بشكل منفرد ُيّكرس االنقسام وعزل غزةإجراء االنتخابات حماس:  .9
وموع ، جورت االنتخابوات المحليوة فوي الضوفة الغربيوة أموس مون دون قطواع غوزة: كفاح زبوون  - رام هللا

نفسوووها فوووي هوووذه االنتخابوووات. والقووووائم نافسوووت انسووحاب حركوووة حمووواس مووون المنافسوووة، فوووإن حركوووة فووتح 
المنافسوووة خوووارج القائموووة  قووورروا« فتحووواويين»ئالت أو المنافسوووة لحركوووة فوووتح إموووا مسوووتقلين أو مووون العوووا

 الرسمية للحركة.
لكن مصادر في فتح تقول إن المعركة أهم من ذلك، إذ يوجد توجوه سوري لودى حمواس بإنجواح القووائم 

اختيووار األصوولح فووي هووذه  التووي تنووافس الحركووة فووي منوواطق كثيوورة. وقوود طلبووت حموواس موون عناصوورها
 رضتها لها.االنتخابات على الرغم من معا

هووذه االنتخابووات تجووري موون دون »وفووي هووذا السووياق، قووال فوووزي برهوووم، المتحوودث باسووم حموواس، إن 
جراؤها في الضفة دون غزة يعوزز االنقسوام، خاصوة أن )حمواس( و)الجهواد  توافق أو إجماع وطني، واا

 «.اإلسالمي( و)الجبهة الشعبية( ال تشارك
سوووم الحركووة، حمووواس، إجوووراء االنتخابووات المحلي وووة فوووي وانتقوود سوووامي أبووو زهوووري، وهوووو متحوودث آخووور با

 الضفة الغربية دون قطاع غزة.
ورس  ن إجوراء االنتخابوات فوي الضوفة بشوكل منفورد، ي ك  وعد أبو زهري في تصوريح صوحافي مقتضوب أ  

الووطن مون منظوور السولطة  هذه االنتخابات بهذا الشكل دليل على أن»االنقسام وعزل غزة، مبرزا أن 
 «. فقطهو الضفة 

 14/5/2017 الشرق األوسط، لندن،

  
 المحلية في الضفة فضلت تعويم االنتخاباتاشتية: حركة فتح  .11

« فووتح» إن حركووةقووال عضووو اللجنووة المركزيووة للحركووة الوودكتور محموود اشووتية : محموود يووونس -رام هللا 
، وطالما انه فتح حركة كبيرة، ومؤيدوها كثر». وأضاف: المحلية في الضفة فضلت تعويم االنتخابات

ال يوجوود تنووافس سياسووي، تركووت الحريووة ألعضووائها فووي غالبيووة المنوواطق لتشووكيل تحالفووات وكتوول وفووق 
وتابع انه سيطالب بعد االنتخابات بتعديل قانون االنتخابات إلتاحة المجوال أموام منافسوة «. حساباتهم

بسووبب التنووافس علووى  القووانون الجديوود يجعوول موون الصووعب تشووكيل كتوول كاملووة»أكثوور فاعليووة، مضوويفا : 
المواقع األولى المؤهلة للنجاح، وبالتالي علينا البحث عن قانون بديل يتيح المجوال أموام منافسوة أكثور 

 «.فاعلية وعدالة
وقال اشتية إن الرئيس محمود عباس قرر إجراء انتخابات محلية في الضفة على طريق إعوادة الحيواة 

أجرينوا انتخابوات طالبيوة، »نقسام قبل عشور سونوات. وأضواف: الديموقراطية المتوقفة في البالد منذ اال
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وانتخابووات محليووة، وسوونعقد المجلووس الوووطني الفلسووطيني قريبووا  لنختووار قيووادة جديوودة لمنظمووة التحريووور 
كول هوذه االنتخابوات يعبود الطريوق أموام انتخابوات برلمانيوة ورئاسوية تعيود الحيواة »وتوابع: «. الفلسطينية

 «.الدالب إلىالديموقراطية 
 14/5/2017 الحياة، لندن،

 
 االحتالل يعتقل فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب الحرم اإلبراهيمي بالخليل .11

اعتقلت قوات االحتالل، مساء يوم السبت، فتواة بوزعم محاولتهوا تنفيوذ عمليوة : ترجمة خاصة -رام هللا 
 الخليل. طعن عند أحد الحواجز المحيطة بالحرم اإلبراهيمي في مدينة

الحواجز العسكرية وكانوت  أحدوزعم موقع صحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرية، إن الفتاة اقتربت من 
 تحمل سكينا، حيث تمكن الجنود من إيقافها واعتقالها ونقلها الحقا للتحقيق.

 13/5/2017القدس، القدس، 
 

 سيةنقاش فصائلي واختالف حول وثيقة "حماس" السياندوة سياسية في غزة:  .12
أك وود القيووادي فووي حركووة حموواس، أحموود يوسووف، أن وثيقووة المبوواد  والسياسووات : جهوواد عووويص –غووزة 

العامة التي أصدرتها الحركة مطلع الشهر الجاري، هي إلزام لجميع مون بوداخل الحركوة للعمول وفقهوا، 
ة، والعموول كونهووا ت عتبوور خارطووة الطريووق لهووم، إال "أن العموول المقوواوم هووو األولويووة فووي توجهووات الحركوو

 السياسي هو مرحلة من التخفيف عنها على أمل إيجاد من ينتصر للقضية بالمجتمع الدولي".
وأوضح يوسف، في كلمة لوه فوي النودوة السياسوية التوي نظمهوا مركوز رؤيوة للدراسوات واألبحواث، اليووم 

الوودعم  السووبت، فووي مدينووة غووزة، تحووت عنوووان "الواقعيووة السياسووية فووي وثيقووة حركووة حموواس"، أن سووحب
 السياسي والدبلوماسي الذي يقدمه المجتمع الدولي إلسرائيل، ال يمكن كسبه بلغة القوة والسالح فقط.
وأضوواف أن الوثيقووة الجديوودة للحركووة تعكووس تطووورات تاريخيووة قادمووة، وتركووز فووي بنودهووا علووى توجيووه 

ناصوورين للقضووية رسووائل موون شووأنها كسووب واسووتعادة العمووق العربووي واإلسووالمي والمجتمووع الوودولي والم
للفلسوووطينية، والوووذي يعمووول علوووى عووودم االسوووتمرار فوووي "شووويطنة" حمووواس ووضوووعها فوووي دائووورة التطووورف 

 واإلرهاب.
وبووي ن القيووادي فووي "حموواس"، أن توقيووت إعووالن الوثيقووة جوواء العتبووارات عوودة، أبرزهووا الحالووة اإلقليميووة 

عاموا  مون قيوادة  20أنهوا دشونت  والوضع الدولي، إضافة إلى قضية اإلسالم والمسلمين، والجوهر فيهوا
خالوود مشووعل للحركووة، والتووي تضووع الوثيقووة فووي مسووؤوليته هووو والقيووادة التووي صوواغت معووه بنووود الميثوواق 

 الجديد.
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لكوون  القيووادي فووي حركووة الجهوواد اإلسووالمي، خالوود الووبط ، اختلووف مووع الواقعيووة السياسووية التووي تحوودث 
ها أوهمت الجميع بسعيها لكسوب المجتموع الودولي، عنها سابقه في وثيقة "حماس" الجديدة، موضحا  أن

 في المائة من األراضي الفلسطينية. 80إال أن حقيقتها تعترف بإسرائيل وتقبل بشرعيتها على 
وشودد الوبط  علوى أن الواقعيوة التوي تهودف لكسوب الورأي العوام الودولي وكوذلك العالقوات المتبادلوة مووع 

يق العودة والحق الفلسطيني، معتبرا "أن الحلوول المطروحوة إسرائيل ال تجدي نفعا  في الوصول إلى طر 
لحوول القضووية الفلسووطينية هووي عبووارة عوون تصووفيتها، وبالتووالي ال يجووب إبووداء أي مرونووة بالتعاموول مووع 

 االحتالل".
وتساءل في كلمته، عن أولويات الشعب الفلسطيني حول كسب الرأي العام الودولي والوذي لوم يقودم أي 

وات، موجهووا  رسووالة للوورئيس الفلسووطيني، محمووود عبوواس، مفادهووا أن "اللقوواء مووع نتووائج علووى موودار سوون
نهاء االنقسام أولى بكثير من لقاء الرئيس األميركي دونالد ترامب،  حماس وترتيب البيت الفلسطيني واا

 واالستعداد للقاء رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو".
أن حركتووه تتفووق معهووا حووول بنووود كثيوورة تتحوودث حووول  وحووول وثيقووة حركووة "حموواس"، أوضووح الووبط 

نهوواء اتفوواق أوسوولو"، فيمووا توورفض مووا تطلبووه نظيرتهووا موون  "المحرمووات موون سووحب االعتووراف بإسوورائيل واا
تصفية القضية الفلسطينية والتدخل في شؤون عربية أخرى وكل المبوادرات التوي تنوتقص مون فلسوطين 

 وت عطي شيئا  إلسرائيل.
"، مؤكدا  على 1967ندوة، إلى أنه "ليس هناك إجماع وطني على دولة على حدود ولفت البط  في ال

اختالف حركة الجهواد موع حمواس حوول ذلوك البنود الوذي تضومنته الوثيقوة الجديودة ل خيورة، مشويرا  إلوى 
أن حركتووه رفضووت التوقيووع علووى أي وثيقووة تتعلووق بالمفاوضووات ودولووة علووى تلووك الحوودود المووذكورة منووذ 

 سنوات.
ل البط : "نحن موقفنا في الجهاد واضح، التوقيت غير مناسب للوثيقوة، وبوازار السياسوي ال يقبول وقا

ذلووك وحموواس غيوور مضووطرة لووذلك، والنتووائج لوون تكووون أكثوور ممووا حصوول عليهووا الوورئيس الراحوول ياسوور 
عرفووات، إمووا شووهادة كمووا حصوول مووع األخيوور أو مزيوود موون المفاوضووات ومووا تموور بووه السوولطة فووي هووذا 

 الوقت".
مووون جهوووة ثانيوووة، شووودد عضوووو اللجنوووة المركزيوووة للجبهوووة الشوووعبية، حسوووين منصوووور، علوووى أن "الواقعيوووة 
السياسووية التووي تتحوودث عنهووا حموواس فووي وثيقتهووا، تتمحووور حووول الحوول المرحلووي بدولووة مسووتقلة علووى 

والوووذي ال وجوووود لوووه وال يمكووون تحقيقوووه بوووالمطلق فوووي ظووول حالوووة التهويووود واالسوووتيطان ونهوووب  67حووودود 
 ضي الفلسطينية".األرا
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وبي ن في مشاركته بالندوة، أن "الجبهة وصلت إلى قناعة بأن التفاوض واتفاق أوسلو كلها حلول غيور 
مجدية"، الفتا  إلى أن "دعوة حماس إلى اإلطار الوطني الشامل، قد يكون ممهدا  لهوا ألن تكوون جوزءا  

ات الشووعب الفلسووطيني، لكوون علووى مون منظمووة التحريوور الفلسووطينية بجانوب حركووة الجهوواد وجميووع مكونو
 قاعدة إعادة بناء المنظمة".

ملها فوي وثيقتهوا الجديودة علوى األرض،  وأكد منصور على "ضرورة ترجمة حركة حماس لمفاهيمها وج 
إلووى جانووب حاجووة برنامجهووا السياسووي إلووى آخوور اجتموواعي يتمثوول فووي التخفيووف عوون النوواس ومعالجووة 

 الغز يون، حتى ال يكون هناك تناقضات في برنامج الحركة". اإلشكاليات الكثيرة التي يعاني منها
إلووى ذلووك، عق ووب الباحووث فووي الشووؤون السياسووية والعالقووات الدوليووة، عووالء أبووو عووامر، فووي كلمتووه علووى 

، قووائال : 67الوثيقووة، متسووائال  عوون مصووير سووالح المقاومووة فووي حووال قبلووت "حموواس" بدولووة علووى حوودود 
رة والميثواق إلوى منظموة التحريور ورئيسوها، وعودم طورح نفسوك بوديال  عنهوا "كان األولى تقديم هذه المباد
 ما دام هناك مشاريع تسوية".

 13/5/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 ومواقف تضامنية مع األسرى الفلسطينيين« البص»مخيم  مة فيلبنان: خي .13
-، ففوووي صوووور يةاإلسووورائيلتتواصووول التحركوووات التضوووامنية المواكبوووة إلضوووراب األسووورى فوووي السوووجون 

 .األسرى الالجئون الفلسطينيون في مخيم البص خيمة اعتصام مفتوح تضامنا مع  أقام، «المستقبل»
الشوعب الفلسوطيني  أن إلوىسور فصوائل منظموة التحريور فوي منطقوة صوور توفيوق عبودهللا  أموينوأشار 

 .اإلسرائيليفي معركتهم ضد السجان  أسراهيقف بكل قواه مع 
رص الصووف  إلوىسوامر موسوى كول القوووى الفلسوطينية  أبووو اإلسوالميركووة الجهواد ودعوا القيوادي فوي ح
تضووامنهم مووع  أعلنوووااللبنانيووة الووذين  األحووزاب. كمووا تحوودث عوودد موون ممثلووي األسوورى والوحوودة ونصوورة 

 .األسرى قضية 
 14/5/2017المستقبل، بيروت، 

 

 مسيرة جماهيرية برفح ابتهاجًا بكشف قاتل فقها .14
مدينة رفح مساء يوم الجمعة فوي مسويرة جماهيريوةب ابتهاجوا  بالكشوف عون قاتول  خرج ا الف من أبناء

 القائد القسامي مازن فقها.
وجابووت المسوويرة التووي دعووت إليهووا حركووة حموواس شوووارع مدينووة رفووح جنوووب قطوواع غووزة، رافعووين الفتووات 

 التأكيد على خيار المقاومة في وجه االحتالل.
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س عطاهللا أبو السبح أن كشف تفاصويل جريموة اغتيوال فقهوا وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حما
وشووودد علوووى أن  انتصوووار للعقليوووة األمنيوووة الفلسوووطينية، مطالبوووا  بتنفيوووذ القصووواص العوووادل بحوووق القاتووول.

 المقاومة هي خير حاضنة لشعبنا وأن غزة مازالت بألف خير.
 13/5/2017موقع حركة حماس، 

 

 أحد مواطنيها في القدس نتنياهو يهاجم األردن الستنكارها قتل .15
هاجم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، المملكة : سعيد عموري  -القدس 

 األردنية، بسبب تحميلها إسرائيل المسؤولية عن مقتل أحد مواطنيها في القدس.
وقف هذه اللعبة وقال نتنياهو، في تصريح نشره مكتبه: "لقد حان الوقت الذي يجب فيه على األردن 

المزدوجة، كما تدين إسرائيل الهجمات اإلرهابية في األردن، على األردن أن تدين الهجمات اإلرهابية 
 ضد إسرائيل، اإلرهاب هو اإلرهاب في كل مكان".

 14/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 ستعرض على ترامب مقترح إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة "إسرائيل" .16
وزير االستخبارات ، أن سعيد عموري ، عن القدس، من 13/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة رت ذك

والنقل في الحكومة اإلسرائيلية يسرائيل كاتس، يعتزم أن يعرض على الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
قطاع غزة، خالل زيارته المرتقبة أواخر مايو/أيار الجاري، مقترح إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل 

 بحسب إعالم إسرائيلي. 
ا  وذكرت القناة اإلسرائيلية الثانية )غير حكومية( يوم الجمعة، أن إقامة جزيرة صناعية سيكون اقتراح 
قد يرغب ترامب بسماعه، ألنه يريد استئناف عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، كما يريد 

ولفتت القناة إلى أن "بناء جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة سماع اقتراحات قد تدعم عملية السالم. 
 قد تسهم باستئناف المفاوضات بين الطرفين". 

ووصل وفد أمريكي الجمعة، إلى تل أبيب، لبحث ما ستحمله الزيارة خاصة  وأن تل أبيب ال ترغب 
 بأي مفاجآت أو إمالءات من قبل اإلدارة األمريكية، بحسب المصدر ذاته. 

نتنياهو، وفق القناة، مقترح إقامة الجزيرة الصناعية، كما تدعمه جهات أمنية إسرائيلية. وقالت ويدعم 
القناة إن مخطط إقامة الجزيرة يشمل إقامة مطار وميناء مع فرض رقابة أمنية إسرائيلية ودولية، دون 

ل ما ذكرته مزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات اإلسرائيلية حو 
 القناة. 
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المراسل السياسي للقناة اإلسرائيلية الثانية أودي ، أن 13/5/2017، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 
قال إنه مع اقتراب زيارة دونالد ترمب إلى إسرائيل الشهر الجاري، فقد أبلع مسؤولون ، سيغل

سطينيين، لكنه يطالب بنتائج على أميركيون نظراءهم اإلسرائيليين أنه يريد تجديد المفاوضات مع الفل
وأضاف المراسل أنه في هذا اإلطار تبحث واشنطن وتل أبيب "أفكارا إبداعية"  األرض هذه المرة.

 الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، منعا لوقوع مفاجآت غير سارة.
ية من وكشف مراسل القناة النقاب عن أن مسؤولين في مجلس األمن القومي األميركي، وبتوص

المبعوث األميركي للمفاوضات جيسون غرينبلث، توجهوا إلى وزير المواصالت واالستخبارات 
اإلسرائيلي يسرائيل كاتس لالستماع منه إلى جملة من المبادرات السياسية الميدانية، وعلى رأسها 

 فكرته الخاصة بإقامة جزيرة مائية قبالة غزة والتي كشف عنها قبل ست سنوات.
ه بالرغم من أن الخطة تشمل رقابة أمنية إسرائيلية ودولية على هذه الجزيرة، فإن نتنياهو وأوضح أن

 لم يعلن دعمه لهذا المشروع.
كما أوضح أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أبدى هو ا خر معارضته المشروع، ألنه يطالب بنزع 

 السالح من قطاع غزة قبل الحديث عن أي مشاريع تطويرية.
قابل، قال المراسل اإلسرائيلي إن أوساطا في أجهزة األمن اإلسرائيلية تبدي تأييدها للمشروع، في الم

إلى جانب بعض المحافل في اإلدارة األميركية التي رأت في مشروع الجزيرة نموذجا ل فكار 
 اإلبداعية.

ة غزة جزءا من وأضاف سيغل أن وزير االستخبارات اإلسرائيلي يعتبر مشروع الجزيرة المائية قبال
 السالم االقتصادي مع الفلسطينيين، وليس بالضرورة بديال للعملية السياسية معهم.

 
 تضاعف عدد المستوطنين في القدس مرتين تقريبا .17

أوضحت معطيات رسمية في إسرائيل أن عدد اليهود الذين أصبحوا يعيشون في القدس  تل أبيب:
 197,700من  ارتفع . حيث1967ء الشرقي منها سنة تضاعف مرتين تقريبا منذ أن تم احتالل الجز 

يهودي، ينتشرون في جميع أرجاء المدينة المقدسة، بشرقها وغربها. ووفقا لمعطيات  542,000إلى 
ألفا  865بشرقها وغربها معا يصل حاليا إلى  معهد أبحاث القدس اإلسرائيلي، فإن عدد سكان القدس

 يافا(. كاني في ثاني أكبر مدينة )تل أبيب نسمة، ما يشكل ضعفي التعداد الس 700و
حيا استيطانيا في القدس الشرقية، كل واحد  14ويعي  غالبية اليهود في القدس الغربية، لكنهم أقاموا 

متفرقة تسكن في قلب األحياء  منها يضاهي قرية كبيرة أو مدينة صغيرة. كما أن هناك مجموعات
 بلدة القديمة. العربية وتسعى لتهويدها، خصوصا في ال



 
 
 
 

 

 16 ص             4288 العدد:        5/14/2017 األحد التاريخ: 

                                    

اليهودي فيها،  وهناك عدة جمعيات تجمع التبرعات بمئات ماليين الدوالرات حتى تعزز االستيطان
في المائة من سكان المدينة بشقيها معا،  37نسمة، أي ما يعادل  700ألفا و 323يشكل العرب منهم 

 .1967سنة  ونحو ثلثي عدد السكان في الشق الشرقي منها، الذي احتل
ولد في القدس خالل عام وتش  13ألف مولود جديد، يشكلون  24نحو  2015ير المعطيات إلى أنه  

 1.3في مقابل   9.3بالمعدل  في المائة من المواليد في إسرائيل. ويبلع عدد األوالد للعائلة في القدس
األخيرة  يافا. وازداد معدل الخصوبة في القدس خالل السنوات في تل أبيب  2.2في إسرائيل وفقط 

عام  3.4الوسط العربي، حيث كان عدد األوالد للعائلة  لدى الوسط اليهودي، لكنه انخفض لدى
 في الوسط العربي. فقط 2.3 ، مقابل2015

 مهاجرا جديدا، وهو الرقم األكبر منذ سنوات األلفين. 3138إلى القدس  2015ووصل في عام 
 14/5/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 هب لحماية بنيتها التحتية من هجوم إلكترونيتتأ "إسرائيل" .18

أعلن وزير الطاقة اإلسرائيلي، يوفال شتاينيتز، عن زيادة التأهب «: الشرق األوسط »تل أبيب 
يديعوت »أمس صحيفة  اإللكتروني لحماية البنية التحتية للطاقة والمياه في إسرائيل، حسبما ذكرت

وني. جاء ذلك ردا على هجوم فيروسي استهدف شبكات اإلسرائيلية في موقعها اإللكتر « أحرونوت
األوروبية أمس، عبر استخدام فيروس من برامج  الكومبيوتر لشركات وبلديات في عشرات البلدان

، الذي يمنع الوصول إلى أنظمة الكومبيوتر، ومن ثم يطلب ماال إلعادة تشغيل «رانسوم وير»الفدية 
، إنه في وزارة الطاقة وشركة الكهرباء اإلسرائيلية، «يديعوت أحرونوت» النظام. وقالت صحيفة

 ومحطات توليد الطاقة، والبنية التحتية للطاقة والمياه قامت باتخاذ إجراءات لتعزيز الحماية
اإللكترونية، وزيادة التأهب بسبب الهجمات الحالية. وقد تم تنسيق هذه األنشطة من قبل المركز 

إسرائيل من الهجمات  أنشئ قبل عام لحماية البنية التحتية للطاقة في اإللكتروني لوزارة الطاقة، الذي
 السيبيرية.

 14/5/2017، الشرق األوسط، لندن
 

ل قانون حظر دخول نشطاء المقاطعة "إسرائيل" .19  ترضخ وتعدِّ
كشف تقرير صحفي أن إسرائيل أدخلت بعض التعديالت على قانون يحظر دخول نشطاء حركة 

 بي دي أس( إلى أراضيها.المقاطعة العالمية )



 
 
 
 

 

 17 ص             4288 العدد:        5/14/2017 األحد التاريخ: 

                                    

وجاء في التقرير الذي حرره الكاتب أريئيل كهانا ونشره موقع )أن آر جي( اإلخباري اإلسرائيلي، أن 
من بين التعديالت المقترحة التمييز بين نشطاء المقاطعة القادمين من أوروبا وأولئك العاملين في 

ؤساء حركة المقاطعة ومن يتسببون بأضرار قارتي أفريقيا وآسيا، وحصر تركيز تطبيق القانون في ر 
 كبيرة إلسرائيل فقط.

بعد أن أثار انتقادات  -الذي أ قر  قبل شهرين-وأوضح كهانا أن هذه التعديالت أ دخلت على القانون 
 على مستوى الرأي العام العالمي، ألنه يدعو لمنع نشطاء المقاطعة من دخول إسرائيل. 
 13/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 هيرتسوغ: سندعم نتنياهو إذا قرر الشروع في المفاوضات .21

قال زعيم المعارضة اإلسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ،  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
اليوم السبت، إن ه سيعمل على دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال قرر الشروع في العملية 

 يدة مع الجانب الفلسطيني.السياسية ببدء مفاوضات جد
ونقل موقع القناة الثانية عن هيرتسوغ قوله خالل "ثقافي ريشيون لتسيون": بعد زيارة ترامب سنعرف 

وأضاف  إذا كان لدينا رئيس وزراء يفهم الحاجة إلى تغيير سياساته، أم أنه سيواصل سياسة الهروب.
 شعب إسرائيل، أو أنه يعمل لصالح حزبه". هيرتسوغ: على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان يعمل لصالح

 13/5/2017، القدس، القدس

 
 تتجاهل قادة إضراب األسرى وسعدات يرفض محاوالتها فتح قناة معه "إسرائيل: "قراقع .21

قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن األسرى المضربين : فتحي صب اح -غزة 
 «.يعانون من انهيارات صحية خطيرة» عن الطعام في السجون اإلسرائيلية

أصيب بنزيف »على التوالي  27وأوضح أن عددا  من األسرى الذين واصلوا أمس إضرابهم لليوم الو 
جهودا  »أن  إلىوأشار «. دموي ومشكالت خطيرة في القلب واألمعاء وحال ضعف وهزال شديدين

المضربين، وتوفير الحماية لهم، والضغط سياسية مكثفة تبذلها القيادة مع إسرائيل إلنقاذ األسرى 
 «.باتجاه االستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة

باإلسراع في إنقاذ حياتهم مما يتعرضون له على يد سلطات االحتالل اإلسرائيلي، »وجدد مطالبته 
، في وقت ينظم الفلسطينيون احتجاجات «ووقف مأساة إنسانية جماعية تجري في ساحات السجون 

سنادا  لهم. أخرى عة النطاق في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول أجنبية واس  دعما  واا
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، واتهمها «ليه الحال الصحية ل سرى إالمسؤولية كاملة عما ستؤول »وحم ل السلطات اإلسرائيلية 
بارتكاب مجزرة في حق المعتقلين من خالل استمرار رفضها التفاوض مع قادة اإلضراب، واستمرار »

نهاكهمهم ومحاولة إذاللهم البط  ب يصالهم  واا  «.مرحلة خطيرة جدا  على حياتهم وصحتهم إلىواا
ورفض سعدات عرضا  إسرائيليا  بفتح قناة للمفاوضات في شأن مطالب المضربين مع مصلحة 
السجون اإلسرائيلية عمال  باتفاق بين قيادات الحركة األسيرة. وترفض مصلحة السجون التفاوض مع 

 ي شأن مطالب المضربين الذين يعيشون ظروفا  إنسانية مزرية خلف الجدران الرطبة.البرغوثي ف
 14/5/2017، الحياة، لندن

 
 مرات بعد النكبة 9الفلسطينيون تضاعفوا : اإلحصاء .22

عاما على النكبة أكثر من تسع مرات، وقدر عددهم في  69تضاعف عدد الفلسطينيين بعد : السبيل
مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم  12.70والي بح 2016العالم نهاية عام 

 .1948مرة منذ أحداث نكبة  9.1تضاعف 
واستعرضت رئيسة اإلحصاء الفلسطيني عال عوض، من خالل األرقام والحقائق والمعطيات 

سطيني عشية التاريخية والحالية من النواحي الجغرافية والديموغرافية واالقتصادية أوضاع الشعب الفل
 أيار. 15الذكرى التاسعة والستين لنكبة فلسطين والذي يصادف 

مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد  12.70بحوالي  2016إذ قدر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 
 وكالة معا الفلسطينية. ، بحسب1948مرة منذ أحداث نكبة  9.1الفلسطينيين في العالم تضاعف 

دد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية )ما بين النهر والبحر( فإن وفيما يتعلق بع
مليون نسمة، ومن المتوقع أن  6.41حوالي  2016البيانات تشير إلى أن عددهم قد بلع في نهاية عام 

وذلك فيما لو بقيت معدالت النمو  2020مليون نسمة وذلك بحلول نهاية عام  7.12يبلع عددهم نحو 
 سائدة حاليا.ال

في  42وتظهر المعطيات اإلحصائية أن نسبة الالجئين الفلسطينيين في فلسطين تشكل ما نسبته 
، كما بلع عدد الالجئين 2016المئة من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين نهاية العام 

 يون الجئ فلسطيني.مل 5.59، حوالي 2015المسجلين لدى وكالة الغوث في األول من يناير للعام 
مخيمات في  10مخيما تتوزع بواقع  58في المئة من الالجئين الفلسطينيين في  29ويعي  حوالي 

مخيمات  8مخيما في الضفة الغربية، و 19مخيما في لبنان، و 12مخيمات في سوريا، و 9األردن، و
 في قطاع غزة.

 13/5/2017، السبيل، عّمان
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 "الشرطي المجعلك".. أصيب بعملية طعن بعد االعتداءات بحق المقدسيين .23
يتهم مقدسيون من تجار ومواطنين وحراس ومرابطات في المسجد األقصى، الشرطي : القدس المحتلة

اإلسرائيلي الذي أصيب طعن ا في هجوم بالسكين، ظهر اليوم السبت، في حي السلسلة بالبلدة القديمة 
ولية عن عشرات االعتداءات التي اقترفت ضدهم خالل السنتين األخيرتين، من القدس، بالمسؤ 

 خاصة استهداف المرابطات وحراس األقصى، والتعر ض للشبان باالحتجاز والضرب من دون مبرر.
ويعرف هذا الشرطي باسم نعمان، وهو من أفراد الشرطة اإلسرائيلية من الداخل الفلسطيني المحتل 

ن في شرطة االحتالل، ويلقبه المقدسيون بو"الشرطي المجعلك"، في إشارة إلى ، ممن يخدمو 1948عام 
 التجاعيد التي تم  وجهه، وتضفي مالمح قسوة عليه في تعامله مع ضحاياه.

ويقول أحد حراس األقصى )فضل عدم ذكر اسمه(، في حديث لو"العربي الجديد"، إن الشرطي 
ثر  المذكور كان سببا ، في يوم من األيام، في اعتقال فتاة واالعتداء عليها بعد مشادة بينه وبينها، واا

 مناداتها عليه بو"المجعلك".
ويضيف: "ذلك الشرطي مسؤول أيضا  عن اعتداءات على عدد من الحراس في األقصى والتسبب 

 باعتقالهم، إضافة إلى تصدره حملة استهداف المرابطات في باب السلسلة بالضرب واالعتقال".
ف أحد التجار في سوق السلسلة، ببلدة القدس القديمة، الشرطي المذكور بأنه أسوأ من في حين وص

أقرانه، إذ ال يكاد يمر يوم من دون أن يتسبب في إشكاليات مع المواطنين، ويظهر كراهية عمياء 
 لكل ما هو فلسطيني.

عن نفذها وكان الشرطي المذكور قد أ صيب بجروح، ما بين متوسطة إلى خطيرة، في عملية ط
مواطن أردني في باب السلسلة، والذي ارتقى في المكان شهيدا ، فيما أغلقت في أعقابه قوات 

 االحتالل منطقة الحادث، واعتقلت العديد من التجار الستجوابهم.
 13/5/2017، ، لندنالعربي الجديد

 
 االحتالل يخطر عائالت في األغوار الوسطى بهدم مساكنها ومنشآتها .24

محمد بالص: سلمت سلطات االحتالل، امس، عدة عائالت في منطقة األغوار الوسطى  -األغوار 
إنذارات بهدم مساكنها ومنشآتها خالل األسبوع الجاري، في وقت اقتحمت فيه قرية فرو  بيت دجن 

 في األغوار، بذريعة البحث عن فتحات مياه يستخدمها األهالي ألغراض الري الزراعي.
واالنتهاكات اإلسرائيلية في األغوار، عارف دراغمة، إن سلطات االحتالل وقال خبير االستيطان 

دهمت عدة تجمعات سكانية في األغوار الوسطى، وسلمت عددا من العائالت إنذارات تقضي بهدم 
 مساكن ومنشآت تعود لتلك العائالت، خالل األسبوع الجاري، وذلك بذريعة البناء بدون ترخيص.
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ذه اإلنذارات الصادرة عن قيادة جي  االحتالل، جاءت بعد أيام من عمليات وأشار دراغمة إلى أن ه
هدم نفذتها جرافات االحتالل في قرية الجفتلك باألغوار الوسطى، وتشكل امتدادا لسياسة التهجير 
والتطهير العرقي التي ينفذها االحتالل في األغوار، والهادفة إلى إفراغ تلك المنطقة من أصحابها 

 ، وجعلها خالصة للمستوطنين.الشرعيين
وأضاف: إن حالة من التوتر الشديد تسود منطقة األغوار الوسطى في أعقاب تسليم إنذارات الهدم، 

 والتي أكد رفض األهالي لها.
 14/5/2017األيام، رام هللا، 

 
 %80الخضري: حصار غزة يرفع الفقر ألكثر من  .25

لحصار النائب جمال الخضري إن تدهور األوضاع قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة ا: الرأي-غزة
، وتسبب بوجود أكثر من ربع %80االقتصادية في قطاع غزة تسبب برفع معدل الفقر إلى أكثر من 

مليون عاطل عن العمل، مشيرا  إلى أن تدهور أوضاع القطاع ناتج عن الحصار اإلسرائيلي وااغالق 
 زمة الكهرباء المتصاعدة.المعابر وتقييد االستيراد والتصدير، إضافة أل

وأضاف الخضري، في تصريح صحفي صدر عنه أمس الجمعة: إن الحصار الممتد ألكثر من 
عشر سنوات أثر كثيرا  على إمكانية تحقيق اقتصاد غزة أي نمو، بل إن االقتصاد يعاني من تراجع 

عامل مهم في هذا حاد في ظل منع دخول المواد الخام الالزمة لتشغيل الصناعات المحلية، وهو 
 التراجع.

وبين أن تراجع مستويات الدخل ومعدل دخل الفرد اليومي لقرابة دوالرين في اليوم هو عامل مهم، 
إلى جانب ثالث حروب شنتها إسرائيل على غزة وآثارها التدميرية على المنازل والمنشآت االقتصادية 

 والبنى التحتية المستمرة حتى ا ن.
ضع سيزداد سوءا  في حال لم يحصل تدخل دولي عاجل ينهي حالة الحصار وأكد الخضري أن الو 

عن طريق الضغط على االحتالل اإلسرائيلي يكون نتيجته فتح شامل لكل المعابر، وضمان حرية 
تنقل األفراد والبضائع دون قوائم ممنوعة، وكذلك فتح الممر ا من الذي يربط غزة بالضفة الغربية، 

 .ورفع الحصار البحري 
 13/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 االحتالل يعتقل أحد حراس األقصى بتهمة التصوير .26
عمران الرجبي  األقصىاعتقلت قوات االحتالل اليوم السبت، حارس المسجد : الرأي-القدس المحتلة

 من مكان عمله في باب السلسلة.
المسجد األقصى  إلىعلى سيدة كانت تدخل  واعتقل الحارس بزعم تصويره اعتداء االحتالل الوحشي

المبارك، عقب إطالق الرصاص على فلسطيني في المنطقة بدعوى طعنه أحد عناصر شرطة 
 االحتالل، والذي أعلن عن استشهاده فيما بعد.

 13/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مضربين عن الطعاميحذر من حملة إسرائيلية ضّد األسرى ال مركز األسرى للدراسات .27
تشنها إدارة مصلحة السجون  التيحذر مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة من الحملة 

هناك " وقال: بحقهم على كل المستويات. اإلسرائيليةبالتعاون مع جهاز األمن الشاباك والحكومة 
والتهديد في فترة حرجة  تمارس الضغوط والتشويه وااعالميةمتكاملة سياسية وأمنية  إسرائيليةمنظومة 

 «.األسرى  إضرابمن 
 14/5/2017، المستقبل، بيروت

 
 شرطي إسرائيلي يدهس طفاًل فلسطينيا وسط القدس ويهرب .28

أصيب طفل فلسطيني، عصر اليوم السبت، بحادث دهٍس بواسطة سيارة تابعة لشرطة : القدس
 المشفى للعالج. إلىة( ون قل االحتالل بالقرب من باب العامود )أحد أشهر أبواب القدس القديم

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن الشرطي السائق الذ بالفرار من المنطقة، فيما استدعى مواطنون 
 المشفى للعالج، دون معرفة حجم إصابة الطفل. إلىمن المنطقة سيارة إسعاف نقلته بدورها 

 13/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ات مصرية أردنية فلسطينية سعودية حول استئناف عملية السالممشاور  .29

سوسن أبو حسين: يجري سامح شكري، وزير الخارجية المصري، صباح اليوم، مشاورات  القاهرة 
المستشار أحمد أبو زيد،  مع نظيره األردني أيمن الصفدي في العاصمة األردنية عمان، وكشف

ة، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجي
دعم عملية السالم في الشرق األوسط، ال سيما  البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل

قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس األميركي دونالد ترمب للمنطقة. وأكد المتحدث باسم الخارجية في هذا 
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في الرؤى بين الجانبين المصري واألردني بشأن أهمية دفع جهود التسوية  لالصدد، وجود توافق كام
استئناف  النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية، وضرورة تشجيع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على

 المفاوضات وصوال إلى الحل النهائي والعادل للقضية.
يا بين مصر والسعودية واألردن وفلسطين أن المشاورات التي تجرى حال« الشرق األوسط»وعلمت 

مكانية إطالق جوالت من المفاوضات بين الفلسطينيين  تستهدف التنسيق بشأن القضية الفلسطينية واا
سرائيل.  واإلسرائيليين بعد زيارة الرئيس األميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية واا
 14/5/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 بنانيين وفلسطيني اعتدوا على تمثال مار الياس ــــ عبراتوقيف لصيدا:  .31

أوقف النائب العام االستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، أربعة : صيدا وووووو رأفت نعيم
 على خلفية االعتداء على تمثال مار الياس في بلدة عبرا القديمة شرق صيدا، وهم قاصرين أشخاص
 وا يشربون الخمرة عند االعتداء.وفلسطيني، كان نيلبناني ثالثة

 14/5/2017، المستقبل، بيروت
  

 "مركزية دائرة خدمة الالجئين الفلسطينيين"اختتام اجتماعات  .31
السبت، اجتماعات اللجنة المركزية لدائرة خدمة الالجئين الفلسطينيين  أمساختتمت،  :بترا –عمان 

 .2020_2017التابعة لمجلس كنائس الشرق األوسط بدورته الجديدة 
ومدراء الدوائر التي تعمل  األعضاءجميع  أياموشارك في االجتماعات التي عقدت على مدار ثالثة 
 بها الدائرة وهي لبنان، األردن، غزة، القدس، والناصرة.

رئيسا للدائرة ل عوام األربعة  باإلجماعانتخاب الدكتور عودة قواس  إعادةوتم خالل االجتماع 
علما انه قد التحق  ،2020العام  إلى 2017الخطة االستراتيجية للدائرة  قرارإالقادمة، كما تم 

باالجتماع في اليومين األخيرين الشركاء الذين يمولون برامج الدائرة والتي تنفذ برامج بقيمة مليونين 
العمل اإلغاثي الطار  الذي تقوم به الدائرة من خالل عضويتها في  إلىدوالر سنويا باإلضافة 

 مة آكت الكنسية.منظ
 ،14/5/2017، الدستور، عّمان

 
 
 



 
 
 
 

 

 23 ص             4288 العدد:        5/14/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 تونس: تواصل الفعاليات التضامنية مع األسرى المضربين .32
تواصلت في تونس، الفعاليات التضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون : تونس

 االحتالل اإلسرائيلي لليوم السابع والعشرين على التوالي.
ركون في خيمة االعتصام المقامة بسفارة دولة فلسطين لدى تونس، وفي هذا السياق، وقف المشا

اليوم السبت، دقيقة صمت في بداية حفلة تضامنية ابتدأها كورال أطفال أبناء الجالية الفلسطينية في 
تونس بوصلة غنائية وطنية، مجدت نضال األسرى األبطال ودفاعهم عن حقوقهم التي يسلبها 

 االحتالل.
رح العرائس المتحركة )الدمى المتحركة( لفرقة طلبة المعهد العالي إلطارات الطفولة ومن ثم، قدم مس

في إطار مساهمته بالتضامن الفعال مع معركة  ،مسرحية بعنوان "فلسطين في القلب" بقرطاج،
 األمعاء الخاوية التي يخوضها أسرى الحرية والكرامة ضد جالدهم.

التونسية والمحامين وممثلي المنظمات غير الحكومية، وتواصل اليوم توافد القيادات الحزبية 
 التونسية،وطلبة فلسطين الدارسين بالكليات والمعاهد  الفلسطينية،وكوادر منظمة التحرير  والحقوقية،

وأبناء الجالية الفلسطينية، إلى خيمة االعتصام، للتعبير عن وقوفهم خلف مطالب أسرى الحرية 
 والكرامة.

 13/5/2017، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال
 

 للفلسطينيين خالل جولته "تقرير المصير"ترامب سيعبر عن دعمه لحق : البيت األبيض .33
البيت األبيض ليل الجمعة السبت إن الرئيس دونالد ترامب سيعبر  : أعلنرويترز -الرأي -عواصم 

األوسط هذا الشهر بما يشير إلى للفلسطينيين خالل جولة بالشرق « تقرير المصير»عن دعمه لحق 
أن ترامب منفتح على حل الدولتين للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني برغم أنه لم يتبن الفكرة علنا حتى 

 ا ن.
وقال مستشار األمن القومي األميركي إت . آر مكماستر وهو يستعرض أول جولة خارجية لترمب 

للسعودية، محطته األولى، لتشجيع الشركاء العرب منذ تنصيبه، إن الرئيس األميركي سيستغل زيارته 
للتصدي لكل من إيران، وتنظيمي داع  والقاعدة، « خطوات جديدة جريئة»والمسلمين على اتخاذ 

، موضحا للصحافيين أن جولة ترمب، التي «الذين يطيلون أمد الفوضى والعنف»والنظام السوري 
من خالل زيارة « لبث رسالة وحدة»يل وروما، تهدف ستبدأ أواخر األسبوع المقبل وتشمل أيضا إسرائ
 األماكن المقدسة للمسيحية واليهودية واإلسالم.
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وقال مكماستر إن ترامب سيجدد التأكيد في محادثاته مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو 
سيعبر عن »عباس وفي اجتماع مع الرئيس « العالقات األميركية الوثيقة مع الدولة اليهودية»على 

 «.رغبته في الكرامة وتقرير المصير للفلسطينيين
وردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيجمع نتانياهو وعباس معا في قاعة واحدة خالل الزيارة 

 من أيار قال مكماستر إن هذا األمر يعود إلى الرئيس والزعيمين ا خرين. 23و 22المقررة في 
 «.تحدد بعدالخطط النهائية لم ت»وأضاف 

« تقرير المصير»بان ترامب سيعبر عن دعمه لحق « مكماستر»وفي تعليقها على تصريح 
مهمة « مكماستر»تعليقات  أن)الرأي(  إلىللفلسطينيين، وقالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى 

 ولكن هنالك معلومات انه اتبعها بتصريحات غير مشجعة، ولذلك نفضل التريث وعدم التعقيب حتى
 نسمع ونرى ما يحمل ترامب خالل جولته للمنطقة.

التصريحات ضبابية وال تحمل  أنمسؤول فلسطيني كبير )فضل عدم الكشف عن هويته(  وأضاف
قامةإعادة التأكيد وااللتزام بحق الفلسطينيين في تقرير المصير  الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس  واا

 الشرقية.
 -باسيا-الهادي رئيس الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدوليةبدوره قال الدكتور مهدي عبد 

حل  أوتصريح ترامب يشير بانه ال فرق لديه بوجود حل الدولتين  إن« )الرأي(: إلىفي تصريح 
في دولة واحدة ونظامها  أنناليه الحالة إالواقع الجغرافي والديمغرافي الذي وصلت  وأمامالدولة الواحدة 
 «.Cضم المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية وخاصة المنطقة  إلىتد عنصري وسيم

إسرائيل تطرح اليوم في الكنيست  "أن القيادات البارزة في القدس المحتلة: أحدعبد الهادي  وأضاف
هذه الدولة ملك للشعب اليهودي وحده وله وحده حق  أن األولقانون القومية والذي ينص في بنده 

 وكلها تخضع له وتفسر بموجبه. األخرى ر فيها وهذا المبدأ فوق كل القوانين تقرير المصي
 14/5/2017، ، عّمانالرأي

 
 مقاضاة جماعة فلسطينية ـ أميركية بسبب هجوم نسب لحماس: شيكاغو .34

أقام زوجان أميركيان توفي ابنهما بالرصاص في موقف للحافالت  «:الشرق األوسط »شيكاغو 
بالواليات المتحدة  ية أول من أمس إلجبار جماعة فلسطينية، يوجد مقرهاقرب القدس دعوى قضائ

مليون دوالر قضت به محكمة لصالحهما فيما يتصل بالهجوم الذي وقع  156على دفع مبلع قدره 
« مسلمون أميركيون من أجل فلسطين»جماعة  األبوان ستانلي وجويس بويم أن . واعتبر1996عام 

لمنظمة توقف نشاطها كانت هيئة محلفين قد قضت « لشخصيتان البديلتانا»ومؤسسة تابعة لها هما 
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عاما. وقال حاتم بازيان، رئيس  17عن وفاة ابنهما ديفيد الذي كان عمره  بأنها المسؤولة 2004في 
إنها دعوى قضائية عبثية... إنهما يستغالن األجواء المعادية »الجماعة، في مقابلة صحافية: 

يها لمحاولة تشويه منظمة لها سمعة حسنة تعمل بدأب لتقديم منظور عن التي نحن ف لإلسالم
 «.القضية الفلسطينية للرأي العام األميركي

والدعوى القضائية هي إحدى بضع قضايا في الواليات المتحدة تسعى لتحميل جماعات، وأحيانا 
تصنفها وزارة  التي السلطة الفلسطينية، المسؤولية عن هجمات نسبت لحركة حماس اإلسالمية

 الخارجية األميركية جماعة إرهابية.
 14/5/2017، ، لندنالشرق األوسط

 
 كوندوليزا رايس: االنتخابات الفلسطينية أكبر خطأ ارتكبناه .35

أكدت وزيرة الخارجية األميركية السابقة كوندوليزا رايس أن من أكبر األخطاء : وكالة سما -واشنطن 
في االنتخابات الفلسطينية قبل عشرة أعوام، والذي كان بمثابة « حماس»التي حدثت هو فوز حركة 

أحد األخطاء التي ارتكبناها هي االنتخابات الفلسطينية، فاللجنة »وأكدت في لقاء متلفز أن «. كارثة»
الرباعية الدولية كانت خلف فكرة أنه إذا أرادت حماس أن تشارك في االنتخابات، عليها إلقاء 

 «.محمود عباس رفض تلك الشروط سالحها، لكن الرئيس
 14/5/2017، الحياة، لندن

 
 كشف االلتباس عن وثيقة حماس .36

أحمد بن راشد بن سعيدد.   
نما تطورت". بهذه العبارة دافع خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي  "حماس لم تتغي ر، واا

ؤيتها وَمَهمَّتها. وكما هو متوق ع، لحركة حماس، عن الوثيقة الجديدة التي أعلنت الحركة أن ها تمث ل ر 
فقد أثارت الوثيقة ردود فعل طغى عليها التشكيك واللوم. وكما هي العادة، فعين الرضا عن كل عيٍب 

ْخط ت بدي المساويا.   كليلٌة/ولكن  عيَن السُّ
ربما يوحي صدور وثيقة جديدة عن "حماس" بأن ها ناسخة لما قبلها، وهو الميثاق الذي صدر عام 

، في أوج االنتفاضة العظيمة التي شهدها الوطن المحتل، لكن ليس بالضرورة، فالميثاق القديم 1988
د مرحلة جديدة من مراحل  يعب ر عن نشأة الحركة، ويتزامن مع انطالقتها، والوثيقة الجديدة تجس 

ل الحركة من شهادة ميالدها  تطو رها وتكي فها مع المحيط، وينبغي أال تتناقض الوثيقتان، وأال تتنص 
التي عر فتها للعالم. قد يشير اسما "الميثاق" و "الوثيقة" إلى هذا التمييز، فالميثاق يظل الدستور الذي 
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بكلماته تستهدي الحركة، والوثيقة تأطير للنمو الطبيعي لها في ظل األوضاع المحلية واإلقليمية 
 والدولية شديدة التعقيد.

ست الحياة به؟ في البدء ينبغي القول إن  الحركات القوي ة واألمم هل طوت حماس ميثاقها الذي تنف  
العظيمة ال تتخلى عن جذورها ومنطلقاتها، وال تتنكر لقيمها ومرجعي اتها، وال يبدو أن  الحركة غي رت 
ن كانت أدخلت تغييرات ملحوظة على الخطاب  رؤيتها الكونية التي بسطتها في الميثاق، واا

ة الجديدة. ات جهت الحركة في وثيقتها إلى صياغة مختصرة ومنضبطة غلبت والمفردات في الوثيق
عليها اللغة السياسية، بعكس الميثاق الذي كان طويال  وحافال  باستعارات واقتباسات دينية وثقافية 
وتاريخية، وبدا أن  الذي وضعه أهل فقه أكثر من كونهم ساسة. انظر مثال  هذه إلى النصوص من 

لسطين وقف إسالمي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، ال يصح  التفريط بها أو بجزء الميثاق: "ف
منها، أو التنازل عنها أو عن جزء منها"، "ال بد من ربط قضية فلسطين في أذهان األجيال المسلمة 

تتري ة على أن ها قضية دينية"، الغزوة "الصهيونية الحالية سبقتها غزوات صليبية من الغرب، وأخرى 
من الشرق، وكما واجه المسلمون تلك الغزوات، وخط طوا لمنازلتها وهزموها، يمكنهم أن يواجهوا 
الغزوة الصهيونية"، "أعضاء حماس مسلمون "أعطوا والءهم هلل، فعبدوه حق  عبادته....ورفعوا راية 

عين على كل   الجهاد في وجه الطغاة"، "يوم يغتصب األعداء بعض أرض المسلمين، فالجهاد فرض  
مسلم، وفي مواجهة اغتصاب اليهود لفلسطين ال بد  من رفع راية الجهاد"، منظمة التحرير تتبن ى فكرة 
الدولة العلمانية المناقضة "للفكرة الدينية مناقضة تام ة"، وعندما تتبن ى اإلسالم نهجا  للحياة "فنحن 

ق على نحو أربعين آية قرآنية، وخمسة جنودها وَوقود نارها التي تحرق األعداء". اشتمل الميثا
أحاديث، وخمسة أبيات شعر، كما نص  على أن  الحركة "جناح من أجنحة اإلخوان المسلمين"، 
مستشهدا  بعبارة لحسن البن ا تقول: "ستقوم إسرائيل، وستظل  قائمة إلى أن ي بطلها اإلسالم كما أبطل 

 ما قبلها".
يات وال أحاديث وال أشعار وال نصوص للبن ا وال لغيره، كما لم ترد بعكس الميثاق، لم ترد في الوثيقة آ

فيها اإلشارة إلى ارتباط الحركة بجماعة اإلخوان المسلمين. اختفت من الوثيقة الخلفي ات التاريخية 
والتعميمات الفضفاضة والشروح الطويلة، لكن ها لم تتخل  عن إيديولوجية الحركة وثوابتها الكبرى التي 

بصياغة أكثر ضبطا  وسالسة. أرض فلسطين، بقيت في مقاربة "حماس"، أرضا  "مباركة ظهرت 
مقد سة، لها مكانتها الخاصة في قلب كل  عربي ومسلم"، وفيها "بيت المقدس الذي بارك هللا 
حوله...وهي قبلة المسلمين األولى، ومسرى رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ومعراجه إلى 

أرض القائمين على الحق، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، الذين ال يضر هم وهي  السماء....
من خالفهم وال من خذلهم حتى يأتَي أمر هللا". ترفض الوثيقة كل  ما ينال من الحق  الفلسطيني بدءا  
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من وعد بلفور، وصك  االنتداب البريطاني على فلسطين، وقرار األمم المتحدة بتقسيم فلسطين، وكل  
 القرارات التي تعترف بالكيان الصهيوني. 

دتها الصحافة العالمية ق بيل صدور الوثيقة )وتبعتها وسائط متصهينة عربي ة(، والتي  التوق عات التي رد 
اها أن  "حماس" ستتخل ى في وثيقتها عن "تدمير إسرائيل"، ال تعدو أن تكون "افتراضا  مسبقا "،  مؤد 

إسرائيل"، والوثيقة لم تغي ر ما لم يكن موجودا . عبارة "تدمير إسرائيل"،  فالميثاق لم ينص  على "تدمير
في األصل، عبارة صهيونية استعارتها الدوائر السياسية والصحافية في الواليات المتحدة، وتشير إلى 
إصرار "حماس" على تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وهو ما ذكره الميثاق، وأعادت الوثيقة 

ن  "كل ما طرأ  تأكيده. "حماس" لم تغي ر جلدها. تقول الوثيقة إن  "قيام "إسرائيل" باطل من أساسه"، واا
على أرض فلسطين من احتالل أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطلب 

"تدمير فالحقوق ال تسقط بالتقادم". هذا النص يعني تحرير فلسطين كل ها، وهو ما ي شار إليه بو 
 إسرائيل".

كلمة "الجهاد" التي وردت في الميثاق سبع مرات، أشارت إليها الوثيقة مرة واحدة، معطوفة على  
كلمة "المقاومة": "ستظل المقاومة والجهاد لتحرير فلسطين حقا  مشروعا  وواجبا  وشرفا  لكل أبناء 

ر الميثاق كلمة "اليهود" في سياق آيات قرآن ية وأحاديث نبوية، بينما تناولتها الوثيقة شعبنا وأمتنا". كر 
ن ما تخوض  في سياق مختلف مشيرة  إلى أن  "حماس ال تخوض صراعا  ضد  اليهود لكونهم يهودا ، واا
صراعا  ضد  الصهاينة المحتل ين المعتدين، بينما قادة االحتالل هم من يقومون باستخدام شعارات 

م الغاصب بها". أرادت "حماس" بذلك ضبط لغة الميثاق اليهود واليهودية في الصراع، ووصف كيانه
 وتحديدها، وتقديمها في قالب متوازن.

ة   لم يرد ارتباط حركة حماس باإلخوان المسلمين في الوثيقة، لكن  الحركة أعادت تعريف هذه الماد 
ر ومقاومة وطنية فلسطينية إسالمية، هدفها تحرير فلسطين ومواجه ة المشروع قائلة إن ها "حركة تحر 

الصهيوني، مرجعي تها اإلسالم في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها" )أرادت الحركة من كلمة "وطنية" 
التشديد على أن  حدود معركتها هي الجغرافيا الفلسطينية، فكل  زعم بأنها "أممية"، أو "عابرة للحدود"، 

د "حماس" لجماهيرها وللعالم أن ها لم "تتبر أ " من مرجعيتها اإلخواني ة، فقد أبلع خالد باطل(. ولكي تؤك 
مشعل بي بي سي ب عيد اإلعالن عن الوثيقة أن  "حماس جزء من المدرسة اإلخوانية فكرا ، لكن نا 

 تنظيميا  تنظيم مستقل". 
النقطة األبرز التي أثارت عاصفة من االتهامات ضد  "حماس" هي قبولها في الوثيقة بو "دولة 

، 1967لة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران )يونيو( فلسطينية مستقلة كام
مع عودة الالجئين والنازحين إلى منازلهم التي أ خرجوا منها". بعض عناصر السلطة في رام هللا، 
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وأصوات معادية لإلسالميين في وسائط مصرية وخليجية، طالبت "حماس" باالعتذار للشعب 
وصولها كما زعموا إلى ما وصلت إليه حركة "فتح" في الثمانينيات من قبول  الفلسطيني ول م ة بعد

ت في المادة 1967بدولة على حدود  من الوثيقة على أن  قبولها  20. لكن ثم ة فرق كبير. حماس نص 
بالدولة "ال يعني إطالقا  االعتراف بالكيان الصهيوني، وال التنازل عن أيٍ  من الحقوق الفلسطينية". 

ل "حماس" بالدولة ال يمكن الحكم عليه بمعزل عن السياق الذي ورد فيه، وهو أن ه "ال تنازل عن قبو 
أي  جزء من أرض فلسطين، مهما كانت األسباب والظروف والضغوط، ومهما طال االحتالل. 
وترفض حماس أي  بديٍل عن تحرير فلسطين تحريرا  كامال ، من نهرها إلى بحرها". هذا النص يختلف 

، ونبذ 338و  242اعترافها بالقرارين الدولي ين  1988ماما  عن موقف منظمة التحرير التي أعلنت عام ت
الذي يدعو إلى إقامة دولتين في فلسطين، عربية  181"اإلرهاب" )الكفاح المسل ح(، والقبول بالقرار 

 ويهودية، وهو ما يعني اعترافا  بشرعية االحتالل الصهيوني.
ض "حماس" قبولها بدولة كاملة السيادة في الضفة الغربية وغزة ليس جديدا ، فقد في الحقيقة، عرْ 

سبق أن أشار بعض قادتها إلى احتمال موافقتهم على هذا الخيار بوصفه حال   "مرحلي ا "، على أال 
 يتضم ن اعترافا  باالحتالل. وقد أبلع مؤسس الحركة، الشيخ أحمد ياسين، صحافي  قناة الجزيرة، أحمد

بوصفها "هدنة" طويلة  1967أن ه يقبل دولة على أراضي  1999منصور، في برنامج "بال حدود" عام 
األمد من غير اعتراف بما ي سم ى "حق  إسرائيل في الوجود"، مشترطا  انسحابا  كامال  من تلك 

زالة  لالستيطان. كما رد  الشيخ ياسين على النائب السابق في الكنيست، طلب الصانع،  األراضي، واا
: "لو ط لب منك أن توق ع على اتفاق مع إسرائيل، فماذا 1993الذي سأله عندما زاره في السجن عام 

ستفعل"؟ فقال الشيخ: "ممكن أن نوق ع على اتفاق هدنة لعشر سنين أو عشرين سنة، شرط أن 
ط، وتترك بدون شرو  67تنسحب "إسرائيل" من الضفة الغربية والقطاع والقدس الشرقية إلى حدود 

للشعب الفلسطيني الحرية الكاملة في تقرير مصيره ومستقبله". الجديد في الوثيقة أن  صيغة "الهدنة" 
 أصبحت جزءا  من برنامج الحركة، من غير تفريط بخطوطها الحمراء.

تشير الوثيقة إلى حيوي ة حركة "حماس"، وقدرتها على التكي ف مع المتغي رات، السي ما أن  صدورها  
امن مع تغييرات في أعلى هرم القيادة السياسية، حيث تنازل خالد مشعل طوعا  عن رئاسة المكتب تز 

قليمية إيجابية  السياسي، وانت خب إسماعيل هني ة خلفا  له. لكن ال ينبغي التعويل على مواقف دولية واا
لية: االعتراف تجاه هذه الخطوة. "حماس" ستظل  مرفوضة، ألنها ترفض شروط اللجنة الرباعية الدو 

بإسرائيل، احترام االتفاقات الموق عة بينها وبين منظمة التحرير، ونبذ المقاومة بوصفها "إرهابا ". كما 
كما أن  النأي عن االرتباط باإلخوان المسلمين تنظيميا  لن يشفع للحركة، فستظل  "إخوانية" الجذور، 

 و "تبييض مواقف وغسيل كلمات".، ولن تخدع أحدا  بما وصفته دوائر إسرائيلية بسي قال
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يبقى المهم هو الثبات. "حماس" ظل ت في وثيقتها وفي ة لكلماتها األولى في الميثاق، مع تغيير 
)براغماتي( في المفردات والسياسات أملته المعطيات على األرض، و "سن ة الحياة" بتعبير خالد 

ية"، فلن ترضى عن "حماس" حتى مشعل. حماس األمس لم تختلف عن حماس اليوم. أما "الرباع
 تت بع مل تها.

 13/5/2017نت،  مدونات الجزيرة
 

 ارتياح إسرائيلي إلجراءات عباس لمنع هبة مسلحة .37
 صالح النعامي
بخالف الحملة الممنهجة التي يشنها رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزراؤه، فإن 

ل أبيب تكيل المديح للجهود التي تقوم بها السلطة المستويات األمنية والنخب اإلعالمية في ت
الفلسطينية لتأمين العمق اإلسرائيلي، وتقر بالدور الحاسم الذي تؤديه في تقليص فرص اندالع هبة 

 مسلحة ضد إسرائيل.
ويتبين من التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية، أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة تتعاون مع الجي  

ي في تصفية مركبات البيئة التي يمكن أن تساعد على تفجير هذه الهبة. ويتضح من تقرير اإلسرائيل
نشره موقع "وااله" اإلخباري، أمس السبت، واستند إلى مصادر أمنية إسرائيلية وفلسطينية، أن أجهزة 

ع السالح السلطة األمنية تقوم حاليا  بحملة واسعة في أرجاء الضفة الغربية لتحقيق ثالثة أهداف: جم
من كل األشخاص الذين ال يعملون في األجهزة األمنية، بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي، عبر 
شن عمليات مداهمة واسعة للبيوت، إلى جانب شن عمليات اعتقال واسعة ضد نشطاء حركة 
"حماس"، والقيام بإجراءات أمنية تحول دون حدوث احتكاكات بين الشباب الفلسطيني وقوات 

حتالل، خصوصا  أثناء االحتجاجات الجماهيرية الفلسطينية المساندة إلضراب األسرى والمناوئة اال
 ل نشطة االستيطانية.

وفي تقرير بعنوان "السلطة صادرت المئات من قطع السالح في الضفة"، أشار معلق الشؤون العربية 
ة قامت بتقسيم الضفة إلى مناطق، في "وااله"، آفي سيخاروف، إلى أن األجهزة األمنية التابعة للسلط

وتم استهداف كل منطقة بحملة خاصة هدفت إلى جمع السالح. وأشار إلى أنه حسب المعلومات 
المتوفرة لدى األجهزة األمنية اإلسرائيلية، فقد تمكنت أجهزة السلطة من جمع كمية كبيرة من السالح، 

ه الخصوص رشا  "الكارلو"، وهو خصوصا  من األسلحة التي يتم تصنيعها محليا ، وعلى وج
 السالح الذي استخدم في تنفيذ معظم عمليات إطالق النار في الضفة الغربية.
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وحسب المعطيات، التي يوردها سيخاروف وأثارت ارتياح األمن اإلسرائيلي، فإن حمالت االعتقال 
بتنفيذ عمليات، ال التي تشنها األجهزة األمنية، والتي تستهدف أشخاصا  تدور شكوك حول نواياهم 

ن كانوا هم الغالبية، بل تستهدف أيضا  عناصر ينتمون  تطاول المنتمين إلى حركة "حماس" فقط، واا
إلى أطر تنظيمية أخرى. وحسب سيخاروف، فإن ما يدلل على الجدية التي تتسم بها إجراءات 

ليات التي كان من السلطة الفلسطينية، حقيقة نجاح أجهزتها األمنية في إحباط العديد من العم
المفترض أن تضرب أهدافا  إسرائيلية داخل الضفة الغربية، وفي عمق الخط األخضر. وأشار إلى أن 
أجهزة السلطة تمكنت من تفريق تظاهرات جماهيرية نظمها الشباب الفلسطيني لالحتجاج على 

طنين في أرجاء االحتالل، ومنعها من الوصول إلى نقاط احتكاك مع الجي  اإلسرائيلي والمستو 
الضفة. ووفق المعلومات التي بحوزة إسرائيل، والتي يستند إليها سيخاروف، فإن رئيس حكومة 
السلطة، رامي الحمد هللا، يشرف شخصيا  على تنفيذ الحملة األمنية، بناء على قرار واضح بالعمل 

نشره "وااله"، أول على منع تفجر األوضاع األمنية في الضفة. لكن سيخاروف يشرح، في مقال آخر 
من أمس، أن أهم الدوافع وراء زيادة السلطة إجراءاتها األمنية لمنع انفجار األوضاع، والحملة الكبيرة 
ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، ومؤشرات انفصال السلطة عن قطاع غزة، تأتي في إطار توجه 

مب، وقطع الطريق أمام رئيس السلطة، محمود عباس، السترضاء الرئيس األميركي، دونالد ترا
نتنياهو الستغالل العالقة مع اإلدارة الجديدة في واشنطن لمحاصرة السلطة. وتحت عنوان "أبو مازن 

: ينفصل عن غزة ويهاجم حماس ومرغوب في البيت األبيض"، أشار سيخاروف إلى 2017موديل 
اتت تبدي حساسية كبيرة إزاء أن وسائل اإلعالم التابعة للسلطة، أو تلك التي تديرها حركة "فتح"، ب

 أي مظهر يمكن أن يفسر على أنه تحريض ضد إسرائيل.
إلى ذلك، ينقل المعلق السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كاسبيت، عن محافل في اإلدارة األميركية 
قولها إنه تبين من خالل اللقاء الذي جمع ترامب برئيس السلطة، واللقاءات التي يجريها المبعوث 

يركي، جيسون غرينبالت، مع كبار مسؤولي السلطة، أن عباس "جاهز لتحقيق تسوية سياسية األم
للصراع". وفي مقال نشره موقع الصحيفة أمس، أشار كاسبيت إلى أن عباس يعمل وفق توجيهات 
الملياردير اليهودي األميركي، رون الودر، األكثر تأثيرا  على ترامب، وهذا ما جعله يعلن من دون 

موافقته على لقاء نتنياهو من دون شروط مسبقة، وضمنها شرطه السابق بوقف االستيطان  تردد
واألنشطة التهويدية. من ناحيته، يرى المعلق العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، أن 
العقوبات التي فرضها عباس على قطاع غزة ال تهدف بالضرورة إلى انفصال القطاع عن السلطة 

ير الظروف أمام إمكانية اندالع انتفاضة جماهيرية ضد حماس في القطاع". ولفت "بل إلى توف
هارئيل، في مقال نشرته الصحيفة، إلى أن الكثير من المسؤولين اإلسرائيليين يشاركون أبو مازن 
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األمل في أن تندلع مثل هذه االنتفاضة، مستدركا  أن التقديرات اإلسرائيلية تستبعد حدوث هذا األمر 
 النهاية.في 

 14/5/2017، العربي الجديد، لندن
 

 تطبيع حماس التي كانت رافضة للتطبيع .38
إبراهيمسعد الدين   

، وميثاقها الرافض لمنهج حركة فتح 1987قمة االنتفاضة األولى  فيكان ميالد حركة حماس 
( ، ورفض حل الدولتين واإلصرار على الجهاد لتحرير كل فلسطين من البحر )المتوسطالتفاوضي

، وكان ذلك تطورا  1917كل فلسطين االنتداب، كما احتلتها بريطانيا عام  أيإلى النهر )األردن(، 
قادها ياسر عرفات. فحركة فتح كانت نفسها تمردا  على  التيحركات التحرير  فيطبيعيا  لالنقسامية 

وعلى األسلوب ، الشقيري قادها م ناضل قديم هو المرحوم أحمد  التيمنظمة التحرير الفلسطينية 
المسلوب، من خالل الم نظمات اإلقليمية والدولية. وتمي زت  الفلسطينيالم طالبة بالحق  في التقليدي

الكفاح الم سلح واالعتماد على النفس الفلسطينية.  فيفتح، بقيادة ياسر عرفات، بأسلوبها الجديد 
بأسلوب  اإلسرائيلياالحتالل م قاومة  فيولكن عبر عشرين سنة، بال طائل، انتفض أطفال فلسطين 

مواجهة  فيجديد أبهر العالم وأكسب القضية تأييدا  واسعا . وكان هذا األسلوب هو استخدام الحجارة 
ركبها واختطفها الفرع  التياالنتفاضة األولى،  هيالدب ابات والم صفحات وجنود االحتالل. وتلك 

ركة الم قاومة اإلسالمية )حماس(، والرافض أطلق على نفسه ح الذيلإلخوان المسلمين،  الفلسطيني
 تفاوض أو تنازل أو اعترف بإسرائيل. أليتماما  

التفاف الشباب الفلسطينيين )أطفال الحجارة سابقا ( حول حركة  فيوبالفعل كان هذا التشدد سببا  
لطة بانتخابات ديمقراطية  تحول قطاع غزة. ولكن كالعادة، حينما ت فيحماس، وتوصيلها إلى الس 

حركة كفاح م سلحة إلى حكومة، عليها أن تكنس الشوارع، وتجمع القمامة، وتفتح المدارس، وت دير 
المستشفيات والمخابز، لتوفير االحتياجات األساسية، فإنها تصبح أقل رومانسية وأكثر واقعية. وهذا 

 لعطاء.ما يجعلها أكثر قابلية لحلول وسطية، وأكثر استعدادا  للم ساومة، واألخذ وا
 فيوربما كان كاتب هذه السطور )سعدالدين إبراهيم( وأربعون من تالميذه بالجامعة األمريكية 

 التالياألسبوع  فيقطاع غزة  فيالقاهرة، هم أول من تواصلوا مع قادة حركة حماس، وزيارتهم 
لطة، م باشرة.  لوصولها إلى الس 

نشأت  التيالحركة األم  وهيبين حركة فتح،  ل غة الخطاب فيالفروق  العاديوربما ي الحظ القار  
ست بعد ذلك بعشرين عاما . التي، وحركة حماس، 1967أعقاب هزيمة  في  تأس 
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خمسينيات وستينيات  فيكانت شائعة  التي الوطنيفاألولى، فتح، استحدثت ل غة حركات التحرير 
شكل من أشكال االستعمار ، ولكن كعنصري أو  دينيالقرن العشرين، ولم ت عاد إسرائيل على أساس 

الغير عسكريا ، ولكن يقتلع  أراضيال يكتفى باحتالل  الذي، االستيطاني، وهو االستعمار الغربي
كان د خالء من قارات أخرى. كانها األصليين، بحل محلهم س   أيضا  س 

من ، أن من بدأوا ذلك االستيطان االستيطانيحركة تحرير مع االستعمار  أيتأمل  فيوالم عضلة 
نما أصيل، ال  الذي الثانيالغ رباء الوافدين مع الجيل  يولد على نفس األرض ال يصبح وافدا ، واا
كنفه. وهذه الحقيقة رغم مرارتها،  فيولد على أرضه، وتربى  الذييعرف وطنا  آخر غير ذلك 

ع، وأن بتسميته التطبي العربي السياسيما درج الخطاب  هيوصعوبة استيعابها، فضال  عن قبولها، 
أدركه  الذي، كدافع البد من التعاي  معه. وهو األمر الماضي فيقبول أمر كان م ستهجنا  لديها 

بعد عشرين سنة من قرار األمم  أي، 1978الراحل، محمد أنور السادات، عام  المصري الرئيس 
ضه (، وهو ما رف1978كامب دافيد ) فيالمتحدة بتقسيم فلسطين، فتفاوض وتصالح مع إسرائيل 

كناية وم رادفا  لالستسالم، « التطبيع»حينه. وأصبح م صطلح  فيمعظم الفلسطينيين وم عظم العرب 
 إن لم يكن الخيانة للوطن واألمة وللمباد  القومية!

ولكن التاريخ ي علمنا أن الشعوب، مثلها مثل األفراد، تمر بمراحل من الن ضج والواقعية، وهو ما حدث 
 التيات وشعوب األمة العربية، بما فيها فلسطين. وكان آخرها حركة حماس، تاريخيا  مع بقية حكوم

سماعيل هنية، ميثاقا  جديدا  بتاريخ   والذي. 1/5/2017أعلنت، على لسان ق طبيها، خالد مشعل واا
التزمت فيه بريطانيا بم ساندة الحركة الصهيونية  الذييتزامن مع مرور مائة عام على وعد بلفور 

نشاء وطن لليهود فى فلسطين. كما يتزامن مع مرور ستين عاما  على إنشاء إسرائيل، العالمية بإ
 وأربعين عاما  على اتفاقية كامب دافيد.

من أراضيهم إلقامة دولة عربية، وي عطى  %50 حوالي( ي عطى الفلسطينيين 1947كان قرار التقسيم )
ر التقسيم ودخلوا حربا  خسروها، وتمددت إلقامة دولتهم. ورفض الفلسطينيون والعرب قرا %50اليهود 

مما كان قرار األمم المتحدة قد أعطاهم. وأظن  %20أكثر بو أيمن األرض،  %70إسرائيل إلى 
جاء بعد م بادرة السادات وتوقيعه اتفاقية سالم مصرية إسرائيلية، ثم اتفاقية سالم  العربيالرفض 

تشددا ، تقبل ا ن الواقع وت بدى  الفلسطينيةالفصائل حركة حماس أكثر  هي أردنية إسرائيلية. ولكن ها
خطوة عمالقة أرجو أن ت سارع إسرائيل بقبولها، وأن  وهي، الصهيونياستعدادها للتطبيع مع الكيان 

نهاية، حتى نتفرغ لبناء  اإلسرائيلي العربيي سارع العرب بتأييدها، لعلنا جميعا  نضع لهذا الصراع 
 وده السالم والرخاء والنماء.جديد، يس عربيشرق أوسط 
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 وعلى هللا قصد السبيل.

 12/5/2017، المصري اليوم، القاهرة
 

 وقفة األسرى الفلسطينيين ورسائلهم .39
 علي بدوان 
طيََّر إضراب األسرى المتواصل في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي رسائله العديدة والعاجلة، 

مختلفة، خصوصا  إلى من هم قادة وصناع القرار في الساحة إلى كل من يعنيه األمر من األطراف ال
فالوحدة الميدانية تتجلى ا ن على األرض في «. حماس»و « فتح»الفلسطينية، أي قادة حركتي 

السجون والمعتقالت بين كافة األسرى، من كل القوى واالتجاهات السياسية واأليديولوجية، ووتيرة 
تتم بتناسٍق جيد، وبتفاهم بين قيادات الحركة األسيرة، من دون تلكٍؤ  المواقف الم علنة من قبل األسرى 

أو م نغصاٍت، بل وبدرجٍة عاليٍة من التوافق في شأن طرح قضايا األسرى المطلبية على سلطات 
 االحتالل مقابل فك اإلضراب، ووقف آالم وأوجاع المعدة الفارغة.

لسطينية، التي تتحمل، وبتفاوٍت من طرٍف إضراب األسرى هو رسالة قوية إلى عموم القوى الف
لطرف، مسؤولية استمرار االنقسام في الساحة الفلسطينية، وهو االنقسام الذي طال، وباَت كارثة 
على الحالِة الفلسطينيِة ب رمتها في الداخل والشتات، حيث َنشَهد ا ن فصوال  مأسوية من استمراره 

، «حماس»و « فتح»عالمي غير المسبوق بين حركتي ونتائجه، مع تصاعد التوتر والتراشق اإل
وبروز المزيد من المشاكل الحياتية الم تعلقة بأوضاع الناس، في الشتات الفلسطيني الجريح في 
سورية ولبنان، وفي قطاع غزة، حيث الكهرباء مقطوعة، والمصاعب االقتصادية تتزايد كل يوم، 

 والعوز والفاقة يتسعان.
الة وطنية شعبية والتحاما  معهم، وتجسيدا  للوحدة الوطنية الميدانية على إضراب األسرى نال ح

األرض لمصلحة هدٍف أسمى ناله ما ناله من الصمت والغياب، وَصعَد على قمة األجندة الوطنية، 
هم بالمعنويات والهمة العالية.  فبات م قصرا  من لم يلتحم باألسرى ومطالبهم ونضالهم ومد 

مُّ آذان الجميع من القيادات الفلسطينية المسؤولة، علها ت درك أن الناس اإلضراب صرخة مدو  ية، َتص 
في فلسطين والشتات الفلسطيني، سِأَمت ومل ت من خطابات ممجوجة، ولم َتع د َتحَتِمل، كما لم َتع د 

وليات تتحمل استمرار االنقسام وتداعياته المباشرة على األرض، ولم َتع د تقبل بسياسة تحميل المسؤ 
من كِل طرٍف للطرف ا خر، فالجميع مسؤولون في النهاية عن استمرار هذا الوضع المأسوي من 
حالة االنقسام في البيت الفلسطيني، في وقٍت ي فتَرض  أن يتكاتف الجميع من أجل بلورة إستراتيجية 
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يدة مع لغة وطنية فلسطينية، توافقية وتشاركية بين الجميع، قادرة على مواجهة المصاعب الجد
الصلف والغرور التي ت طلقها اإلدارة األميركية الجديدة في شأن الموضوع الفلسطيني، وتصاعد 

 أصوات التطرف وقوى اليمين داخل دولة االحتالل، وداخل ائتالف حكومة نتانياهو.
ضرابهم في سجون ومعتقالت االحتالل، وانتصار مطالبهم العادلة  إن الوفاء لحركة األسرى واا

لمشروعة، والداعية لمعاملتهم كأسرى حرب وفق القوانين والتشريعات الدولية، هذا االنتصار وا
المنشود والمأمول والم توقع، يبقى ناقصا  جدا ، ما دامت الحالة الداخلية الفلسطينية على ما هي عليه 

العامل الجامع من انقساٍم وتشرذ م، ومن تبادٍل للت هم بين م ختلف األطراف. فالهم الوطني يبقى 
. وال 2007والم حف ز من أجل إنهاء وطي ملف االنقسام واستتباعاته التي توالدت عنه منذ صيف عام 

والتي تم اعتمادها كبرنامج من أجل  2006ننسى في هذا المقام الوثيقة الصادرة عن األسرى عام 
و « حماس»و « فتح»الوحدة الوطنية، ووقع عليها في حينها في سجون االحتالل م مثلو أسرى 

 وبقية القوى.« الجبهة الشعبية»و « الجهاد اإلسالمي»
طالق سراحهم من  إن غالبية ملموسة من الفلسطينيين ال ترى أمال  في استعادة األسرى حريتهم واا
سجون االحتالل، إال  بسالح المقاومة، وفرض صفقاٍت للتبادل، وهذا لن يتم ما دامت الحالة 

 تمرار التفكك والتفتت واالنقسام.الفلسطينية تعي  اس
وعليه، إن إضراب األسرى فرصة ذهبية لمغادرِة م ربع االنقسام، وم غادرِة م ربع اإلحباِط وتراجع الهمم، 
ومن أجل المرحلة التالية التي تنوء بصعابها الم نتظرة والمتوقعة، أمام الشعب الفلسطيني وعموم 

 المنطقة.
 14/5/2017الحياة، لندن، 
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