
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء االنتخابات المحلية بغزة في تشرين األول/ أكتوبر المقبل
 لم يطرأ أي تغيير جديد في العالقات مع إيران :أبو مرزوق 

 نظمة التحرير تؤكد رفضها المطلق للحلول االنتقاليةتنفيذية م
 حماس: ال انتخابات بغزة في ظل تالعب حكومة الحمدهللا بالقوانين وآليات االنتخابات

 محسن صالحد. ... ن الجدل حول الوثيقة السياسية لحماسمقال: ع

يديعوت: السعودية واإلمارات 
 ن بدور بخطة ترامبتضطلعا

 
 4... ص 

 

 4305 31/5/2017 ألربعاءا



 
 
 
 

 

 2 ص             4305 العدد:        5/31/2017 ءربعااأل  التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء االنتخابات المحلية بغزة في تشرين األول/ أكتوبر المقبل  2.
 6 األجهزة األمنية في غزة تمنع زكريا األغا من مغادرة القطاع  3.
 6 كد رفضها المطلق للحلول االنتقاليةتنفيذية منظمة التحرير تؤ   4.
 7 قبلون على "صفقة" إلنهاء المشروع الفلسطينيغسان الشكعة: م    5.
 7 المجلس الوطني يدين اجتماع حكومة االحتالل اإلسرائيلي في نفق أسفل حائط البراق  6.
 8 "الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحرك إقليمي دولي لوقف عدوان االحتالل  7.
 8 عشراوي تبحث مع مالدينوف الواقع اإلنساني في قطاع غزة  8.
 9 بالفلسطينيون يتهمون كوشنير وفريدمان بمنع التقارب بين عباس وترام  9.
 9 أحمد بحر يهنئ النائب محمد أبو طير باإلفراج عنه من سجون االحتالل  10.

 
  المقاومة:

 10 لم يطرأ أي تغيير جديد في العالقات مع إيران :أبو مرزوق   11.

 11 تالعب حكومة الحمدهللا بالقوانين وآليات االنتخابات حماس: ال انتخابات بغزة في ظل  12.

 11 مروان البرغوثي: معركة الحرية والكرامة جزء ال يتجزأ من معركة االستقالل والعودة  13.

 11  تمرار االنقسامتعسفي وترجمة حقيقية لتكريس واسمغادرة غزة إجراء  منع األغا منفتح:   14.

 12 حماس توجه رسالة شكر لوزير التعليم اللبناني إلعادته القضية الفلسطينية للمناهج اللبنانية  15.

 12 في لبنان حسن زيدان االنتفاضة فتح أمين سريستقبل بركة   16.

 13 يدعو األونروا للتراجع عن القرارات التعليمية الجائرة في حماس الجئينشؤون ال  17.

 13  سكين حيازتهااالحتالل يعتقل فتاة قرب الحرم اإلبراهيمي في الخليل بزعم   18.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 13 إيقاف الدعم المالي عن مركز فلسطيني بالضفةنتنياهو يرحب بقرار األمم المتحدة ب  19.
 14 شاكيد تشترط وجود قضاة محافظين بالعليا قبل تعيين رئيسة المحكمة  20.
 14 وزير بالليكود: التحقيق مع درعي سيعزز استقرار الحكومة  21.
 15 ترامب رئيس غير متوقع لكن الحل األفضل إدارة الصراعأرنس:   22.
 15 "القناة الثانية": تعديالت إسرائيلية خطيرة مرتقبة على مشروع "قانون القومية"  23.
 16 ة"استطالع لموقع "واال": نصف اليهود بـ"إسرائيل" يعّدون الضفة منطقة "محرر   24.

 
  :األرض، الشعب

 17  إلى سجونهم موتعيده ترفع العقوبات عن األسرى الذين أضربوا : "إسرائيل"هيئة شؤون األسرى   25.

 17  االحتالل يعتقل قاصَرين فلسطينَيين وي قدم آخَرين للمحاكمة :القدس  26.

 17 يقتحمون األقصى في رابع أيام رمضانمستوطنا  161: القدس المحتلة  27.

 18 .. حرب إسرائيلية ممنهجة لتحويلها إلى عشوائياتدسية خلف الجدارأحياء مقتقرير:   28.



 
 
 
 

 

 3 ص             4305 العدد:        5/31/2017 ءربعااأل  التاريخ: 

                                    

 19 تجاجية في خانيونس تنديدًا بالحصار.. ووقفة احنقص األدوية يهدد حياة أطفال غزة المرضى  29.

 20  المستوطنين إزعاجمسحراتية في القدس بحجة  أربعةاالحتالل يعتقل   30.

 20 ثالث مرة في غزة "كالكيت"… اإلفطار في رمضان على األنقاض  31.

 21 سنوات ثالثفروا من غزة خالل  سطينيفل آالف خمسة  32.

 21 فلسطينية تصنع في غزة فوانيس رمضان من مواد مدّورة  33.

 21 بـ"كرنفال الحرية" الفلسطينيون يحيون ذكرى "النكبة والنكسة ووعد بلفور"  34.
 

  لبنان: 
 22 ول ستريت جورنال: الحرب بلبنان حتمية دون تدخل أمميو   35.
 23 ممنوع عرضه في لبنان بسبب مشاركة ممثلة إسرائيلية فيه "نامو وندر و "فيلم   36.

 
  عربي، إسالمي:

 23 غزةجمعية تركية تطالب المؤسسات الدولية بإنهاء األزمة اإلنسانية في   37.

 24 تطور الصناعات العسكرية التركية يثير اهتمام اإلسرائيليين  38.
 

  دولي:
 25 "إسرائيل" إدانةاالستيطان جريمة حرب ستؤدي إلى : لجنايات الدوليةلالمدعي العام السابق   39.
 26 "القدس عاصمة فلسطين"حملة ت طلق أجل القدس مؤسسة أوروبيون من   40.
 26 في غزة " أخرى كارثة"حذر من ي   مالدينيوف  41.
 27 بسبب دالل المغربي "إسرائيل"األمم المتحدة ترضخ لضغوطات   42.
 27 األسبوع المقبل ألول مرة "سرائيلإ"مندوبة واشنطن باألمم المتحدة تزور   43.
 28 ضغوط إسرائيلية: الدانمارك تدرس وقف دعم جمعيات فلسطينية  44.
 28 : مبدأ حل الدولتين يلبي تطلعات الشعب الفلسطينياإليطاليةالخارجية   45.

 
  حوارات ومقاالت:

 29 محسن صالحد. ... عن الجدل حول الوثيقة السياسية لحماس  46.

 34 فهمي هويدي... صفقة القرن تبرم بالتقسيط غير المريح  47.

 38 دان شبيرو... اإلسرائيلي -التصرف بحكمة حيال مسعى ترامب لحل الصراع الفلسطيني   48.
 

 40 :كاريكاتير
*** 

 
 



 
 
 
 

 

 4 ص             4305 العدد:        5/31/2017 ءربعااأل  التاريخ: 

                                    

 يديعوت: السعودية واإلمارات تضطلعان بدور بخطة ترامب .1
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الثالثاء أن كال من : ترجمة صفا  -القدس المحتلة

في المنطقة وخاصة  ترامبالسعودية واإلمارات تضطلعان بدور في خطة الرئيس األمريكي دونالد 
 .تسوية وسالم السلطة الفلسطينية والكيان اإلسرائيلي إنجاز إظهارلق بمحاولة فيما يتع

للشرق األوسط جيسون  ترامبوأوضحت الصحيفة في تقرير لها ترجمته وكالة "صفا" أن مبعوث 
غرينبالت وبعثته قدموا بالفعل إلى السعودية واإلمارات والسلطة الفلسطينية ما َيظهر في أوراق 

 "إعادة تعريف ألراضي الضفة الغربية". عملهم على أنه
فكرة نقل األراضي  ترامبوبينت أنه كجزء من الصفقة الكبرى مع "العالم العربي"، فقد أثارت إدارة 

ولفتت "يديعوت" إلى أن غرينبالت وفريقه ال يتحدثون عن  من المنطقة المساه "ج" إلى المنطقة "ب".
 مناطق صغيرة.تغيير التعريف في مناطق واسعة، لكن في 

كما وصفته الصحيفة -ونبهت إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق "شيء رمزي" يشير للعالم العربي
مفاده أن "إسرائيل مستعدة إلحراز تقدم نحو حل الدولتين ليس فقط من خالل الكلمات، وأنه  -العبرية

 ليس لديها نية لضم جميع األراضي المحتلة".
كانت قد صنفت مسبًقا شمال الضفة كمنطقة محتملة إلحدى  مبتراوذكرت "يديعوت" أن إدارة 

الخطوات اإلسرائيلية التي من شأنها أن تنقل رسالة للعالم العربي مفادها أن "إسرائيل ملتزمة بحل 
وتشمل هذه الخطوة نقل األراضي الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة إلى سيادة  الدولتين".
ية"، وبتعبير أكثر شهرة "تعني هذه الخطوة نقل األراضي من المنطقة "ج" إلى مدنية فلسطين -"جزئية

أن هذه الخطوة بمثابة مهمة ممكنة للحكومة  -بحسب "يديعوت"-ويرى األمريكيون  المنطقة "ب".
 اإلسرائيلية وكجزء من "صفقة كبيرة" مع العالم العربي، على حد وصفها.

جانب نقل أراض في شمال الضفة من "ج" إلى "ب"، فقد  وأوضحت الصحيفة العبرية إلى أنه "إلى
أثار األمريكيون فكرة أخرى سبق أن نوقشت في وزارة الجيش في الوقت الذي تولى ليبرمان منصبه، 

والتي تقضي بـ"تبييض" بناء الفلسطينيين الذي تدعى  -كجزء من سياسة "العصا والجزرة" التي قادها
ي امتد من المنطقة "ب" إلى المنطقة "ج" لمنع حدوث انفجار على إسرائيل أنه "غير الشرعي" والذ

 األرض.
ألف مبنى في مئات المواقع المختلفة، حيث صدرت بالفعل أوامر هدم إسرائيلية  20ويشمل هذا نحو 

 أمر. 3500ألف مبنى منهم نفذ منهم  13ضد 
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ي المصغر للشؤون السياسية وكشفت أن فكرة "تبييض المنازل" قدمت إلى المجلس الوزاري اإلسرائيل
تجاه رئيس ال يمكن التنبؤ به، مشيرة إلى  إسرائيلية، كَلفتة ترامبواألمنية )الكابنيت( عشية وصول 

 أن وزراء الحكومة اإلسرائيلية شّوهوا النية األمريكية.
عوبة ونبهت "يديعوت" إلى أنه على الرغم من ذلك فإنه نتنياهو مع ائتالفه الحكومي الحالي سيجد ص

 في تحقيق الحد األدنى من الذي وعدت به الواليات المتحدة العرب.
وكشفت الصحيفة أيضا أن "ما يطلبه األمريكيون من الفلسطينيين يبدو مستحياًل في الوقت الراهن 

السلطة  ترامبكما تطالب إدارة  والذي يتمثل في إخراج التنسيق األمني مع إسرائيل إلى العلن".
 توقف عن صرف األموال إلى األسرى الفلسطينية في السجون اإلسرائيلية.الفلسطينية بال

من السعودية القيام  ترامبولفتت إلى ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل أيام بطلب إدارة 
بتحركات أولية للتطبيع مع "إسرائيل" مثل فتح خطوط هاتفية مباشرة بين البلدين تسمح لإلسرائيليين 

بالتحليق فوق السعودية في طريقها  اإلسرائيليةمال تجارية في السعودية والسماح للطائرات بالقيام بأع
 الشرق األقصى. إلى

وأوضحت أن األمريكان يخططون في المرحلة المقبلة عقد قمة في واشنطن تليها مفاوضات متزامنة 
 نيين.بين "إسرائيل" والعالم السني بقيادة السعودية، وبين "إسرائيل" والفلسطي

 30/5/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 أكتوبر المقبلتشرين األول/ في  بغزة االنتخابات المحلية إجراءالحكومة الفلسطينية تقرر  .2
المصادقة على توصية وزير الحكم المحلي بإجراء االنتخابات  الوزراء الفلسطيني قرر مجلس :رام هللا

لضـفة الغربيـة لـم تجـره فيهـا االنتخابـات، وذلـك يـوم السـبت الموافـق هيئـة محليـة فـي ا 66التكميلية في 
، وإجــراء انتخابــات المرحلــة الثانيــة لمجــالس الهيئــات المحليــة فــي قطــا  غــزة يــوم الســبت 29/7/2017

، وتكليــف وزيــر الحكــم المحلــي بالمتابعــة مــع لجنــة االنتخابــات المركزيــة إلجــراء 14/10/2017الموافــق 
 واعيد المحددة.االنتخابات في الم

استهل جلسة مجلس الوزراء األسبوعية التي عقدها قد رامي الحمد هللا  الفلسطيني رئيس الوزراءوكان 
، بتوجيه التهنئة، وتحية الفخـر واإلكبـار واالعتـزاز إلـى أسـرانا فـي 30/5/2017 في رام هللا يوم الثالثاء
 سجون االحتالل.

الجتماعهـــا األســبوعي فــي محـــيط حــائط البــراق، واتخـــاذ مجلــس بشــدة عقـــد حكومــة االحــتالل الوأدان 
ـــدة القديمـــة مـــن خـــالل المصـــادقة علـــى عـــدد مـــن المشـــاريع  ـــرارات لتهويـــد القـــدس والبل سلســـلة مـــن الق
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وأعـرب المجلـس عـن إدانتـه ورفضـه الشـديدين لمحاولـة  التهويدية واإلجراءات المنافيـة للقـانون الـدولي.
 المناهج التعليمية في القدس.فرض مشرو  يستهدف تهويد  "إسرائيل"

في قطـا  غـزة بتعيـين وكيـل لـوزارة  "حكومة األمر الواقع"وفي سياٍق آخر، أشار المجلس إلى أن قيام 
قطـا ، إنمـا الاللجنة اإلدارية التي شكلتها إلدارة  وفي ظل رفض حركة حماس حلّ  ،العدل في القطا 

 لتحقيق المصالحة الوطنية.يؤكد إصرارها على تعميق االنقسام، وتعطيل أي جهد 
 30/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األغا من مغادرة القطاعزكريا  تمنعاألجهزة األمنية في غزة  .3

أمــس، للمــرة الثانيــة علــى التــوالي خــالل الشــهر الجــاري،  ،منعــت األجهــزة األمنيــة فــي قطــا  غــزة :غـزة
زكريــا األغــا  .حريــر الفلســطينية رئــيس دائــرة شــؤون الالجئــين فيهــا دعضـو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة الت

وأبلغــت األجهــزة األمنيــة المتمركــزة علــى حــاجز  رز".يــمــن مغــادرة القطــا  عبــر حــاجز بيــت حــانون "إ
رز" األغا بقرار منعـه مـن مغـادرة القطـا  للمشـاركة فـي اجتمـا  اللجنـة التنفيذيـة الـذي ييسبق حاجز "إ

 ه أمس في رام هللا برئاسة الرئيس محمود عباس.كان من المقرر عقد
الشـهر الجـاري بينمـا كـان فـي طريقـه  19وكانت األجهزة األمنيـة منعـت األغـا مـن مغـادرة القطـا  فـي 

إلــى مدينــة أريحــا شــرق الضــفة ومنهــا إلــى العاصــمة األردنيــة للمشــاركة فــي مــؤتمر اللجنــة االستشــارية 
 للدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين. ونروا، واالجتما  التنسيقياأللوكالة 
 ،أمــس لـه فـي بيــان ،وطالــب المركـز دان المركـز الفلسـطيني لحقــوق اإلنسـان منـع األغــا مـن السـفر.أو 

وزارة الداخلية "باحترام الحريات العامة ووقف اإلجراءات التي من شأنها تقييد الحـق فـي حريـة الحركـة 
 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان".والتنقل المكفولة دستوريًا ووفق 

 31/5/2017 ،الحياة، لندن
 

 تؤكد رفضها المطلق للحلول االنتقاليةمنظمة التحرير تنفيذية  .4
اجتمعــت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، الليلــة، برئاســة الــرئيس محمــود عبــاس  :رام هللا

تــه مــع أشــقائه مــن القــادة العــرب، وقــادة االتحــاد الــذي قــدم عرضــًا شــاماًل ومفصــاًل التصــاالته ولقاءا
األوروبي وروسيا والهند، واتصاالته ومشاركته في القمم العربية واإلقليمية والدولية، والتـي كـان آخرهـا 

 .21/5/2017األمريكية التي عقدت في الرياض يوم  –اإلسالمية  –القمة العربية 
 اءات مع إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب.كما قدم الرئيس حصيلة لمجمل االتصاالت واللق
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وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، تمسـكها بالقـانون الـدولي والشـرعية الدوليـة وإقامـة 
، وحل قضايا الوضع الدائم كافة 1967على حدود  "القدس الشرقية"دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها 
، الالجئــين، الميــاه، األمــن واألســرى(، اســتنادًا لقــرارات الشــرعية الدوليــة )القــدس، الحــدود، المســتوطنات

وشددت اللجنة التنفيذية علـى رفضـها  ذات العالقة من خالل عقد المؤتمر الدولي كامل الصالحيات.
ــة بنظــامين أي  المطلــق للحلــول االنتقاليــة وبمــا يشــمل مــا يســمى الدولــة ذات الحــدود المؤقتــة أو الدول

رتهايـــد المعمـــول بـــه مـــن قبـــل ســـلطة االحـــتالل )إســـرائيل( فـــي كافـــة أراضـــي دولـــة فلســـطين نظـــام األب
 المحتلة.

 30/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قبلون على "صفقة" إلنهاء المشروع الفلسطينيم   الشكعة:غسان  .5
ريـر غسـان الشـكعة مـن "صـفقة" حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمـة التح: نبيل سنونو -غزة  ،نابلس

وقـــال الشـــكعة، لصـــحيفة "فلســـطين"، أمـــس: "برأيـــي  "العنـــوان األكبـــر لهـــا نهايـــة المشـــرو  الفلســـطيني".
 الشخصـي، نحـن مقبلـون علـى صـفقة لهـا عالقـة بقطــا  غـزة والضـفة الغربيـة ومـا يجـري فـي القــدس".

يـــد ال، العنـــوان األكبـــر لهـــا نهايـــة وفيمـــا إذا كانـــت "الصـــفقة" لصـــالح الشـــعب الفلســـطيني  قـــال: "بالتأك
 المشرو  الفلسطيني المتمثل بالحرية واالستقالل".

كمــا أجــاب عــن ســؤال: هــل تعتقــد أن دونالــد ترامــب ســيكون الــرئيس األمريكــي الــذي فــي عهــده ســتتم 
"هـــــدم المشـــــرو   تســـــوية أو تصـــــفية القضـــــية الفلســـــطينية  بقولـــــه: "أعتقـــــد أن هـــــذا صـــــحيح"، مرجحـــــاً 

وألقى الشكعة باللوم على االنقسام الفلسطيني، و"عدم وحدة األرض والشعب الفلسطيني،  الفلسطيني".
 ومن هنا إحدى نتائجه أيضًا ضيا  القدس كعاصمة لدولة فلسطين".

 30/5/2017 ،فلسطين أون الين
 

 حكومة االحتالل اإلسرائيلي في نفق أسفل حائط البراق اجتماعالمجلس الوطني يدين  .6
جلـــس الـــوطني الفلســـطيني إدانتـــه الشـــديدة لمـــا قامـــت وتقـــوم بـــه الحكومـــة اإلســـرائيلية أكـــد الم :عّمـــان

ورئيســــها، مــــن سياســــات وإجــــراءات تهويديــــة بحــــق مدينــــة القــــدس المحتلــــة، وآخرهــــا عقــــد اجتماعهــــا 
البراق، وذلك فـي رسـالة سـلبية لمجمـل علميـة السـالم ولتوجـه الواليـات  طاألسبوعي في نفق أسفل حائ

 زيــارة رئيســها دونالــد ترامــب إلــى المنطقــة، والتــي دعــا خاللهــا إلــى إحيــاء عمليــة الســالم.المتحــدة بعــد 
ـــه فـــي بيـــان  ،وحّمـــل المجلـــس ـــوم الثالثـــاءل ، حكومـــة االحـــتالل المســـؤولية الكبيـــرة عـــن 30/5/2017 ي

 التداعيات الخطيرة لهذه التحدي واالنتهاك الصريح للقانون الدولي ولقرارات الدولية.
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مجلــس الــوطني مــا قامــت بــه قــوات االحــتالل وأجهــزة األمــن وغــالة المتطــرفين مــن اقتحــام كمــا أدان ال
لساحات المسجد األقصى من كافة بواباته، وانتهاك حرماته، والعدوان على العزل من الرجال والنسـاء 

 أثناء تأدية الصالة فيه.
 30/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لفلسطينية" تطالب بتحرك إقليمي دولي لوقف عدوان االحتالل"الخارجية ا .7

طــرح أعضــاء الكنيســت اإلســرائيلي لمشــرو  قــانون "القــدس الكبــرى" لضــم : ناديــة ســعد الــدين - انعّمــ
 ات في الضفة الغربية، بما فيها مناطق شرقّي القدس المحتلة، رسميًا للسيادة اإلسرائيلية.عمر المست

لفلسطينية إن "ضم هذه المستوطنات يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربيـة، وقالت وزارة الخارجية ا
ـــع إقامـــة الدولـــة الفلســـطينية  ـــين شـــمال ووســـط الضـــفة مـــع جنوبهـــا، ومن ـــع أي تواصـــل جغرافـــي ب ومن

 المتصلة جغرافيًا، كما يطالب المجتمع الدولي بذلك وغالبية المؤسسات الدولية".
حرك إقليمي ودولي لوقف عدوان سلطات االحتالل المتواصل ضد وطالبت الوزارة، في بيان أمس، "بت

القدس المحتلة، وإجبارها على التراجع عن مخططاتهـا التهويديـة للقـدس، ولمنـاطق واسـعة مـن الضـفة 
ـــــة". ـــــة المحتل ـــــة  الغربي ـــــدس المحتل ـــــي تســـــتهدف الق ـــــت "المخططـــــات واإلجـــــراءات اإلســـــرائيلية الت وأدان

حتلة جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة، وستبقى عصيًة ومحيطها"، مؤكدة أن "القدس الم
 على الضم والتهويد".

 31/5/2017 ،الغد، عّمان
 

 الواقع اإلنساني في قطاع غزة مالدينوفعشراوي تبحث مع  .8
طالبــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية حنــان عشــراوي، مبعــوث األمــين  :رام هللا
مم المتحدة، بضرورة لعب دور فاعل وإيجابي وعدم السماح للدول الكبرى بفرض أجنداتها أو العام لأل

 تشويه مهامها.
جــاءت تصــريحاتها هــذه خــالل اســتقبالها اليــوم الثالثــاء، مبعــوث األمــين العــام لألمــم المتحــدة والمنســق 

لــه، وذلــك فــي مقــر الشخصــي لعمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط نيكــوالي مالدينــوف والوفــد المرافــق 
وجــرى  منظمـة التحريــر بـرام هللا، حيــث تـم بحــث آخـر المســتجدات السياسـية والتطــورات علـى األرض.

خــالل اللقــاء، مناقشــة الوضــع المتــأزم فــي األراضــي الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك، الكارثــة اإلنســانية فــي 
الخـدمات العامـة والصـحية  قطا  غزة التي تعاني من االنقطا  المتواصل في الكهرباء والمياه ونقـ 

وتفشي الفقر والبطالة، حيث أكد الطرفان أن المواطن في قطا  غزة هو ضحية الحصار والصراعات 
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والتجاذبات الداخلية، وهو الذي يدفع الثمن، كما وشددا على ضرورة إنهـاء االنقسـام باعتبـاره مصـلحة 
 وطنية عليا وحاجة ملحة.

 30/5/2017 ،ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسط
 

 الفلسطينيون يتهمون كوشنير وفريدمان بمنع التقارب بين عباس وترامب .9
فـــادي أبـــو ســـعدى: اتهـــم الفلســـطينيون جـــارد كوشـــنير، مستشـــار وصـــهر الـــرئيس األمريكـــي  –رام هللا 

رامـــب ديفيـــد فريــدمان، بمحاولـــة منــع التقـــارب بــين ت "إســرائيل"دونالــد ترامــب، والســـفير األمريكــي لـــدى 
 والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونفى المقربون مـن عبـاس التقريـر الـذي  جاءت هذه االتهامات على لسان مسؤولين فلسطينيين كبار.
حول الصراخ والتوتر خالل اللقاء بين ترامب وعباس في بيت لحـم، وقـالوا إن هـذه  "إسرائيل"نشر في 

رتس" عـــن أحـــد المســـؤولين الكبـــار فـــي القيـــادة ونقلـــت صـــحيفة "هـــ  .إســـرائيليةمحاولـــة لـــدفع مصـــالح 
وســاد  الفلســطينية الــذي اطلــع علــى فحــوى المحادثــات، أن اللقــاء بــين عبــاس وترامــب كــان موضــوعياً 

 الشعور أن لدى الرئيس األمريكي رغبة قوية في دفع العملية السياسية.
 31/5/2017 ،القدس العربي، لندن

  
 باإلفراج عنه من سجون االحتاللأبو طير  محمد النائببحر يهنئ أحمد  .11

هنـأ النائــب األول لــرئيس المجلـس التشــريعي أحمــد بحــر النائـب محمــد أبــو طيـر بمناســبة اإلفــراج عنــه 
جـاء ذلـك خـالل اتصـال هـاتفي أجـراه بحـر مـع أبـو طيـر الـذي أفـرج  .اإلسـرائيليمن سجون االحـتالل 

شــهرًا. وتمنــى لــه حيــاة  17دام لمــدة بعــد اختطــاف  ،30/5/2017األربعــاء  عنــه االحــتالل صــباح يــوم
 في ظالل شهر رمضان المبارك. أسرتههانئة في كنف 

د. بدوره، نقل النائب أبو طيـر تحيـات األسـرى فـي سـجون االحـتالل للشـعب الفلسـطيني كافـة، وأطلـع 
بحــر علــى تطــورات الســجون ومــا آلــت إليــه أوضــا  أســرانا بعــد انتهــاء معركــة الكرامــة التــي خاضــها 

ونوه إلى أنهم يتمتعون بمعنويات عالية ومصـرون علـى  يومًا. 41بأمعائهم الخاوية واستمرت  األسرى 
 انتزا  حقوقهم من بين أنياب السجان على حد تعبيره.

 30/5/2017 ،الرسالة، فلسطين
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 جديد في العالقات مع إيران تغييرلم يطرأ أي  :أبو مرزوق  .11
حركــة حمــاس، يــوم الثالثــاء، فــي فــي  القيــادي رزوق قــال موســى أبــو مــ :محمــود أبــو عــواد - الدوحــة

حديث خاص لـ "القدس" بأنه لم يطرأ أي تغيير جديد في عالقـات حركتـه مـع إيـران وأن كـل مـا ينشـر 
 إعالميا "مختلق".

وكانت صحيفة الشرق األوسط السـعودية الصـادرة مـن لنـدن قالـت بـأن "إيـران ستسـتأنف الـدعم المـالي 
مــــؤخرا بــــين قيــــادات مــــن الحركــــة والحــــرس الثــــوري اإليرانــــي الســــتئناف  لحمــــاس، وأن لقــــاءات جــــرت

 العالقات".
وأشار أبو مرزوق إلى أن عالقة حماس مـع إيـران لـم تنقطـع وموجـودة، مضـيفا "هـذه العالقـة لـم يطـرأ 
أصال عليها أي جديد من حيث األساس، وكل مـا يثـار إعالميـا عبـارة عـن تهويشـات لـيس لهـا رصـيد 

أضـــاف "هـــذه أنبـــاء مختلقـــة وغيـــر صـــحيحة ولـــم يجـــر ولـــم يحـــدث مـــا ذكـــر فـــي بعـــض و  مـــن الواقـــع".
 الصحف، وكل ما نشر مجرد اختالق ال أساس له".

وحــول االتصــال الهــاتفي الــذي جــرى بــين علــي الريجــاني رئــيس مجلــس الشــورى اإليرانــي، واســماعيل 
رســائل واالتصــاالت هنيــة رئــيس المكتــب السياســي لحمــاس، أوضــح أبــو مــرزوق أنــه جــاء فــي إطــار ال

 التي تلقاها هنية لتهنئته بانتخابه رئيسا للمكتب السياسي للحركة.
وأكد أبو مرزوق تلقي هنية، رسالة من الجنـرال فـي الحـرس الثـوري اإليرانـي، وقائـد فيلـق القـدس قاسـم 

ة جهـات سليماني. مشيرا إلى أنها تأتي في ذات اإلطار العام للتهاني التي تلقاها هنيـة مـؤخرا مـن عـد
 عربية ودولية.

وحول تطورات االتصاالت مع حركة فتح، أشار إلى عدم وجود أي تطورات في ظل اإلجراءات التـي 
 اتخذها الرئيس محمود عباس مؤخرا تجاه قطا  غزة.

ولفـــت إلـــى أن حمـــاس تعمـــل مـــع عـــدة جهـــات وأطـــراف مـــن أجـــل مواجهـــة الحصـــار المفـــروض علـــى 
المتعلقة بالوضع الفلسطيني. مشيرا إلى أن حركتـه تعمـل علـى حـل القطا  وبشأن العديد من القضايا 
 أزمة الكهرباء الحالية في القطا .

وأشار إلى أن نيكوالي ميالدينوف المنسق األممي الخاص لعملية السالم التقى مع قيادة حمـاس عـدة 
اقم األزمــات. مــرات فــي الفتــرة األخيــرة وبحــث األزمــات المتعلقــة بغــزة وضــرورة معالجتهــا خوفــا مــن تفــ

واعتبـر أبــو مــرزوق إجـراءات الســلطة الفلســطينية تجــاه قطـا  غــزة وخاصــًة أزمـة الكهربــاء بأنــه "إجــراء 
 غير الئق ومضر". مضيفا "يجب أن ال يتم التعامل مع القطا  وكأنهم ليسوا مواطنين فلسطينيين".

 30/5/2017القدس، القدس، 
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 الحمدهللا بالقوانين وآليات االنتخابات في ظل تالعب حكومة بغزةحماس: ال انتخابات  .12
ال يمكـن إجـراء أي انتخابـات محليـة فـي غـزة، فـي ظـل تالعـب حكومـة "قالت حركـة حمـاس إنـه : غزة

الحمـــدهللا بـــالقوانين وآليـــات االنتخابـــات، وتشـــكيلها محـــاكم غيـــر قانونيـــة ودســـتورية بعيـــدة عـــن التوافـــق 
ة، فــي تصــريحات صـحفية: إن لجنــة االنتخابــات لــم . وقــال حــازم قاسـم المتحــدث باســم الحركـ"الـوطني

تستطع أن تضمن قبل ذلك متابعة المحاكم واألمن في غزة، وأدخلـت محكمـة العـدل العليـا وهـي جهـة 
 غير مختصة، ما يؤكد أننا لسنا أمام عملية انتخابية بل لعبة تمارسها حكومة الحمدهللا.

حيث تقوم بالضـغط علـى غـزة مـن خـالل تقلـي  وأضاف: "حكومة الحمد هللا تمارس مهزلة سياسية؛ 
الرواتـــب وفـــرض ضـــرائب باهظـــة علـــى وقـــود الخـــاص بشـــركة الكهربـــاء، ومطالبـــة االحـــتالل بتقلـــي  
كميــات الكهربــاء، إضــافة إلــى التخلــي عــن مهامهــا وخــدماتها فــي القطــا ، وفــي الوقــت نفســه تطالــب 

 القطا  بإجراء االنتخابات".
 30/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مروان البرغوثي: معركة الحرية والكرامة جزء ال يتجزأ من معركة االستقالل والعودة .13

قــــال األســــير مــــروان البرغــــوثي، عضــــو اللجنــــة المركزيــــة لحركــــة "فــــتح"، إن إضــــراب الحريــــة : رام هللا
في  الوطني األطول واألشرس اإلضرابيوما متواصلة، هو  41والكرامة الذي خاضه األسرى واستمر 

 تاريخ الحركة األسيرة، ونقطة تحول في آلية التعاطي والعالقة بين األسرى وسلطات السجون.
( بســجن "هــداريم"، أنــه "مــن اان فصــاعدًا 28وأضــاف فــي بيــان صــادر عنــه مــن داخــل زنزانتــه رقــم )

وبعــد اليــوم لــن نســمح بالمســاس بإنجــازات وحقــوق ومكتســبات األســرى، وكــذلك ســتكون هــذه المعركــة 
قطـــة تحـــول إلعـــادة بنـــاء وتوحيـــد الحركـــة األســـيرة بمختلـــف مكوناتهـــا، ومقدمـــة لتشـــكيل قيـــادة وطنيـــة ن

موحدة خالل األشهر القليلة القادمة، استعدادا لخوض معركة انتزا  االعتراف باألسـرى فـي باسـتيالت 
 عليهم". كأسرى حرب وأسرى حرية، وتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة اإلسرائيليالجستابو 

وشــدد البرغــوثي فــي بيانــه، علــى أن معركــة الحريــة والكرامــة لفلســطين هــي جــزء ال يتجــزأ مــن معركــة 
 الحرية واالستقالل والعودة وإسقاط نظام األبرتهايد في فلسطين وإنهاء االحتالل.

 30/5/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 ة لتكريس واستمرار االنقساميترجمة حقيقو تعسفي اء إجر  غزة مغادرةفتح: منع األغا من  .14
قالــت حركــة فــتح، إن األجهــزة األمنيــة فــي قطــا  غــزة، التــي تــديرها حركــة حمــاس، منعــت يــوم : غــزة

الثالثاء وللمرة الثانية على التوالي، عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، زكريـا األغـا، 
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المنـوي عقـده الثالثـاء، فـي رام  تمـا  اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـرمن مغادرة القطـا ، لحضـور اج
 هللا، برئاسة الرئيس محمود عباس.

من جهته، أدان نائب أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح فـايز أبـو عيطـة مـا جـرى بحـق األغـا، 
 قائال "هذا اإلجراء التعسفي هو ترجمة حقيقة لتكريس، واستمرار االنقسام".

د أبو عيطة لـ"وفا"، ضرورة تدخل كافة المنظمات الحقوقيـة لوقـف هـذه االنتهاكـات، التـي تتعـارض وأك
 والقوانين واألنظمة التي تكفل لكافة المواطنين الحق في التنقل.

 30/5/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 ية الفلسطينية للمناهج اللبنانيةحماس توجه رسالة شكر لوزير التعليم اللبناني إلعادته القض .15
ــيم  وجــه ممثــل حركــة حمــاس فــي لبنــان، علــي بركــة، رســالة شــكر وتقــدير لمعــالي وزيــر التربيــة والتعل

 العالي في الجمهورية اللبنانية، مروان حمادة.
وجــاءت هــذه الرســالة علــى خلفيــة قــراره إعــادة القضــية الفلســطينية إلــى المنــاهج التربويــة فــي المــدارس 

وأكد بركة أن موجبات لبنان التعليمية والوطنيـة تفـرض أن تبقـى القضـية الفلسـطينية حاضـرة  انية.اللبن
وقـال إن  في المناهج التعليمية، كونها قضية وطنية وعادلة تهم كـل العـرب والمسـلمين وأحـرار العـالم.

 الوطنية. هزيز قيمهذه المناهج تلعب دورًا محوريًا في تربية الجيل الجديد على الحق الفلسطيني، وتع
وكـان وزيـر التربيـة والتعلــيم العـالي اللبنـاني مــروان حمـادة قـرر إعـادة محــور "القضـية الفلسـطينية" إلــى 

 م.2017/2018منهج التاريخ للصف التاسع األساسي، وذلك للعام الدراسي المقبل 
 30/5/2017، غزة، موقع حركة حماس

 
 ان حسن زيدانفي لبن االنتفاضة فتح أمين سريستقبل بركة  .16

اســـتقبل ممثـــل حركــــة حمـــاس فـــي لبنــــان علـــي بركـــة، اإلثنــــين، عضـــو اللجنـــة المركزيــــة لحركـــة فــــتح 
وبحــث الجانبــان األوضــا  فــي المخيمــات الفلســطينية  االنتفاضــة وأمــين ســرها فــي لبنــان حســن زيــدان.

الجتماعيـــة بلبنـــان، وأكـــدا علـــى أهميـــة تفعيـــل العمـــل الفلســـطيني المشـــترك فـــي المجـــاالت السياســـية وا
واألمنية، خاصة دعم القوة األمنية المشـتركة فـي مخـيم عـين الحلـوة للمحافظـة علـى األمـن واالسـتقرار 

 في المخيم وبذل الجهود لتعويض أهلنا المتضررين في حي الطيرة.
 30/5/2017، غزة، موقع حركة حماس
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 ية الجائرةيدعو األونروا للتراجع عن القرارات التعليم حماسفي  شؤون الالجئين .17
حمــاس بلبنــان األونــروا إلــى التراجــع فــورًا عــن القــرارات الجــائرة  دعــا مكتــب شــؤون الالجئــين فــي حركــة
 بحق التعليم لدى أبناء شعبنا الفلسطيني.

ــيم فــي  وعبــر مكتــب شــؤون الالجئــين عــن قلقــه بشــأن القــرارات التــي تتخــذها إدارة األونــروا بحــق التعل
والثانويــة، حيــث أقــّرت إدارة األونــروا عــدد الطــالب فــي الغرفــة الصــفية  المراحــل االبتدائيــة والمتوســطة

ـــى مســـتوى التعلـــيم والتســـرب  47-50 ـــًا، وهـــو مـــا أّدى إلـــى عـــدة مشـــكالت تعليميـــة انعكســـت عل طالب
وأضــاف المكتــب أن إدارة التعلــيم فــي األونــروا اتخــذت قــرارًا جديــدًا يقضــي بتخفــيض نســبة  المدرســي.

ض النظــر عــن اجتهــاد الطــالب أو إهمــالهم، فتقيــيم الرســوب الــذي ال يعتمــد الرسـوب فــي مدارســها، بغــ
 على كفاءة الطالب سيؤدي حتمًا إلى فقدان االجتهاد والتنافسية لديهم.

 30/5/2017، غزة، موقع حركة حماس
 

 سكين حيازتهاالحرم اإلبراهيمي في الخليل بزعم  قرباالحتالل يعتقل فتاة  .18
تالل اإلســرائيلي، مســاء اليــوم الثالثــاء، فتــاة قــرب الحــرم اإلبراهيمــي، وســط اعتقلــت قــوات االحــ :الخليــل

 مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
ـــ"وفا"، بــأن قــوات االحــتالل المتمركــزة فــي محــيط الحــرم اإلبراهيمــي، اعتقلــت  أمنيــهوأفــادت مصــادر  لـ
ونقلتهــا إلــى مركــز شــرطة  عامــا( بــزعم العثــور علــى ســكين داخــل حقيبتهــا، 17رزيقــات )أالفتــاة نــور 

ما يسـمى مركـز تحقيـق "جعبـرة" المحـاذي لمســـتوطنة "كريـات  إلىاالحتالل في محيط الحرم، ومن ثم 
 أربع" المقامة على أراضي المواطنين في الخليل.

 30/5/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 لمالي عن مركز فلسطيني بالضفةنتنياهو يرحب بقرار األمم المتحدة بإيقاف الدعم ا .19
رحبــت إســرائيل بــالقرار الصــادر عــن األمــم المتحــدة والقاضــي بوقــف دعــم مركــز مجتمعــي : محمــد وتــد

 1978فلسطيني في الضـفة الغربيـة بعـد أن سـمي علـى اسـم الشـهيدة دالل المغربـي التـي نفـذت بالعـام 
 لجرحى.هجوم مسلح على حافلة ركاب إسرائيلية أوقعت عشرات القتلى وا

اإلســرائيلية بنيـامين نتنيــاهو، بخطـوة النــرويج واألمــم المتحـدة، وقــال خــالل  رئـيس الحكومــةحيـث أشــاد 
لقد توجهنا بطلب رسمي إلى األمين العام لألمـم المتحـدة لوقـف التمويـل للمركـز "جلسة مركز الليكود: 

اسـة الخارجيـة فـي قضـايا الفلسطيني، إذ نلمـس التجـاوب مـع سياسـات وطلبـات إسـرائيل المتعلقـة بالسي
 ."التي كان مفهوم ضمنا مناهضة المجتمع الدولي إلسرائيل
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لقد أوضحنا موقفنا لحكومات صديقة وأكـدنا لهـا رفضـنا أن تشـارك هـذه الحكومـات "وأضاف نتنياهو: 
فـــي دعـــم وتمويـــل حركـــات التـــي تشـــجع علـــى اإلرهـــاب وتحـــرض ضـــد إســـرائيل وتنشـــط ضـــد الجـــيش 

 ."مع النرويج بمثابة براعم أولية ستشهد المزيد من التوسع في هذا المجالاإلسرائيلي، وما حدث 
 30/5/2017، 48عرب 

 
 محافظين بالعليا قبل تعيين رئيسة المحكمة قضاةشاكيد تشترط وجود  .21

قــال مصــدر فــي لجنــة تعيــين القضــاة إن الخــالف الحاصــل بــين رئيســة المحكمــة العليــا : بــالل ضــاهر
شــاكيد تريــد قضــاة محــافظين، "، ووزيــر القضــاء، أييليــت شــاكيد، نــابع مــن أن اإلســرائيلية، مــريم نــا ور

فـي إشـارة إلـى القاضـية  "هذا مـا يهمهـا وإذا لـم تحصـل علـى ذلـك لـن تسـار  إلـى اإلعـالن عـن حيـوت
 إستير حيوت، التي تطالب نا ر باإلعالن عنها كرئيسة مقبلة للمحكمة العليا.

عن المصـدر نفسـه قولـه إنـه احتمـال التوصـل إلـى اتفـاق خـالل  يوم الثالثاء، "ه رتس"ونقلت صحيفة 
 اجتما  لجنة تعيين القضاة سيعقد قريبا حول هوية قاضيين جديدين هو احتمال ضئيل.

وكانـــت القاضـــية نـــا ور بعثـــت رســـالة شـــديدة اللهجـــة إلـــى شـــاكيد، أمـــس، علـــى خلفيـــة رفـــض األخيـــرة 
تموز/يوليــو  18العليـا خـالل اجتمـا  سـيعقد فـي اإلعـالن عـن القاضـية إسـتير حيـوت رئيسـة للمحكمـة 

 100رســالتك تطلــب اختيــار رئــيس العليــا القــادم قبــل أكثــر مــن "المقبــل. وردت شــاكيد علــى نــا ور بــأن 
يوم من خروجك للتقاعد، من دون وجـود أي ضـرورة حاليـا وقبـل إجـراء بحـث جـوهري فـي الموضـو . 

 ."ة التي ستحدد هوية رئيس المحكمة العليا القادموفقط بعد البحث المبدئي سيتم تحديد موعد للجلس
 30/5/2017، 48عرب 

 
 ع درعي سيعزز استقرار الحكومةم التحقيقوزير بالليكود:  .21

اسـتبعد وزيــر عــن الليكـود أن يــؤثر إخضــا  وزيـر الداخليــة أريــه درعـي، للتحقيــق بشــبهات : محمـد وتــد
أن  "هــ رتس"اهو، وأكـد فـي حديثــه للصـحيفة الفسـاد وغسـل األمــوال علـى اسـتقرار حكومــة بنيـامين نتنيــ

التحقيق سيعزز من متانة الحكومة وسيضعف درعي الذي لن يثير قضايا إشـكالية وجدليـة والتـي مـن 
 شأنها أن تزعز  االئتالف.

درعـــي ال يمكنـــه اان أن يشـــكل تهديـــدا علـــى "ونقلـــت الصـــحيفة عـــن وزيـــر مـــن حـــزب الليكـــود قولـــه: 
ايا خالفيــة، مثــل قــانون الســبت، ومخطــط ســاحة البــراق، وقــانون تجنيــد الحكومــة، وال يمكنــه طــرح قضــ

 ."الحريديم
 30/5/2017، 48عرب 
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 أرنس: ترامب رئيس غير متوقع لكن الحل األفضل إدارة الصراع .22

وديــع عــواودة: فيمــا يحــذر معلقــون وأقطــاب اليســار الصــهيوني مــن تحــول إســرائيل لدولــة  –الناصــرة 
عربيــــة، نتيجــــة عــــدم تحقيــــق تســــوية الــــدولتين، فــــإن وزيــــر األمــــن األســــبق  ثنائيــــة القوميــــة، وبالتــــالي

 فقط. "إدارة الصرا "البروفيسور موشيه أرنس يرى أن الحل األمثل لها هو 
هـي الخيـار المفضـل  "إجلـس وال تفعـل شـيئا"يعتقد أرنس أن فكرة  "ه رتس"في حديث مطول لصحيفة 

م طـــرح إســـرائيل مبـــادرة سياســـية. ويقـــول إن وضـــعها أحيانـــا، رافضـــا التحـــذيرات مـــن كارثـــة نتيجـــة عـــد
الحالي ليس سيئا بتاتا. زاعما أنه يشخ  حاليا توجها إيجابيا بالنسبة إلسرائيل في العالم، من جانـب 

 الواليات المتحدة، وأيضا من جانب جهات دولية أخرى.
ل بشـــكل جيـــد، داعيـــا أرنـــس المعـــروف بمواقفـــه اليمينيـــة المتشـــددة يقـــول إن ترامـــب يتعامـــل مـــع إســـرائي

نحن نعرف انه شخ  غير متوقع وال يمكن معرفة ما سيحدث في "للتعامل معه بالشكل ذاته. وتابع 
المســتقبل، ولكــن فــي هــذه األثنــاء يمكــن القــول إنــه طــرأ تغييــر إيجــابي فــي كــل مــا يتعلــق بإســرائيل مــن 

 ."قبل اإلدارة السابقة، وبالتأكيد إذا قارنا األمر بمعاملتها من األمريكيةجانب اإلدارة 
على أساس أن ترامب ال يتوقف عن الحديث عن رغبته في  "فخ عسل"وسئل أرنس عما إذا كان هذا 

انــه  إلــىمســألة طبيعيــة تمامــا. ويشــير  "صــفقة" أوتحقيــق الســالم فقــال إن محاولتــه لتحقيــق الســالم، 
الفتــا إلــى أن ترامــب  جحــوا.ين أنيمكــن إحصــاء عــدد الر ســاء الســابقين الــذين حــاولوا ذلــك، مــن دون 

المقصود مسألة معقدة جدا وانه في هذه  أنيريد جدا النجاح، مرجحا انه سيتضح له مع مرور الزمن 
 . "األفقاألثناء ال يبدو حل في 

 31/5/2017القدس العربي، لندن، 
 

 خطيرة مرتقبة على مشروع "قانون القومية" إسرائيليةتعديالت "القناة الثانية":  .23
كشف النقاب، الليلة الماضية، عـن تعـديالت إسـرائيلية خطيـرة مـن المنتظـر أن يـتم وضـعها : يبتل أب

 على مشرو  قانون "القومية" الذي يعتبر إسرائيل وطن قومي لليهود.
وحسب القنـاة العبريـة الثانيـة، فـإن رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو وبعـض الـوزراء وأعضـاء 

اء تعــديل علــى مشــرو  القــانون الــذي قــدم منــذ أســابيع للكنيســت وتــم التصــويت الكنيســت يســعون إلجــر 
 عليه بالقراءة التمهيدية بأغلبية.

ووفقا للقناة، فإن التعديالت ترتبط بإضافة بنود تعتبر "أرض إسرائيل ذات مكانة دستورية"، وأنهـا هـي 
عات التاريخية لهذا الشعب علـى األرض التي تقام فيها "دولة الشعب اليهودي" وأنه يجب تحقيق التطل
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كما تشمل التعـديالت بنـدا آخـر يعتبـر قـانون القوميـة ذات مكانـة دسـتورية خاصـة. فيمـا  هذه األرض.
 سيتم حذف المادة التي تعتبر اللغة العربية لغة غير رسمية في إسرائيل.

بــار العربيــة بأنهــا ذات ويعتبــر القــانون الــذي تــم التصــويت عليــه اللغــة العبريــة "اللغــة الرســمية" مــع اعت
 مكانة خاصة، لكنها ليست األساسية والرئيسية.

 30/5/2017القدس، القدس، 
 

 ن الضفة منطقة "محررة"ّدويع "إسرائيلـ"اليهود ب نصفاستطالع لموقع "واال":  .24
، "محـررة"من اإلسرائيليين أن الضفة الغربية والقدس المحتلتـين همـا أراض  %42اعتبر : بالل ضاهر
ــــة، فيمــــا قــــال  %28أكــــد  بينمــــا ــــى أنهمــــا أرض محتل إنهــــم يســــتخدمون فــــي وصــــف هــــاتين  %18عل

 اإللكترونــي "واال"، وذلــك بحســب اســتطال  نشــره موقــع "منــاطق مــدارة"المنطقتــين المصــطلح القــانوني 
يـــوم الثالثـــاء. ويـــذكر أن رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية، بنيـــامين نتنيـــاهو، اعتبـــر األســـبو  الماضـــي أن 

 ."حررتها"لم تحتل الضفة وإنما إسرائيل 
من اإلسرائيليين إنهم لـم يـزوروا  %44، قال 1967وبعد مرور خمسين عاما على حرب حزيران/يونيو 

 %30المستوطنات في الضفة إال في حال كان ذلك من خالل العمل أو الخدمة العسكرية، بينما قال 
المســتوطنات خــالل العــام األخيــر، بينمــا لــم إنهــم زاروا  %32إنهــم لــم يــزوروا المســتوطنات أبــدا. وقــال 

متــى تواجــدوا فــي الضــفة الغربيــة آخــر مــرة. وقــال ثلثــان إنهــم يعرفــون مســتوطنين بينمــا  %12يتــذكر 
 الثلث األخير ال يعرفون أشخاصا يسكنون في المستوطنات.

هم مــع وبحســب االســتطال ، فــإن اإلســرائيليين يتعــاملون مــع القــدس المحتلــة بشــكل مختلــف عــن تعــامل
الضفة الغربية، وقال نصف المستطلعين إنهم زاروا البلدة القديمة أو أحياء القدس الشرقية خالل العام 

إنهم لم يزوروا القدس فـي السـنوات العشـر  %12فقط إنهم لم يزوروا القدس أبدا، و %3األخير. وقال 
 األخيرة.

من  %29منهم يهود. كذلك فإن  %83شخصا،  518وتم إجراء هذا االستطال  على عينة مؤلفة من 
، اإللكترونيالمستطلعين يسكنون في القدس المحتلة والمستوطنات في الضفة. ولذلك، بحسب الموقع 

مـــن المســـتطلعين الـــذين قـــالوا إنهـــم زاروا الضـــفة الغربيـــة خـــالل الســـنة  %32فـــإن الكثيـــرين مـــن نســـبة 
ـــالوا إنهـــم زاروا القـــدس الم %50األخيـــرة، ومـــن نســـبة  ـــذين ق ـــرة، زاروا هـــذه ال ـــة خـــالل الســـنة األخي حتل

المناطق المحتلة ألنهم مستوطنون يسكنون فيها. وعند التركيز على إجابات المستطلعين اليهود فقط، 
زاروا القــــدس  %53زاروا المســــتوطنات و %37لــــم يــــزوروا أي مســــتوطنة، و %39تصــــبح النتــــائج أن 
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مـــن اليهـــود يصـــفون الضـــفة  %49طنين، ويعرفـــون أقربـــاء مســـتو  %74المحتلـــة فـــي الســـنة األخيـــرة، و
 ."مناطق محررة"الغربية 

 30/5/2017، 48عرب 
 

 إلى سجونهم  موتعيده ترفع العقوبات عن األسرى الذين أضربوا : "إسرائيل"هيئة شؤون األسرى  .25
قالــت هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين، "إنــه تــم مســاء األحــد الماضــي إعــادة جميــع : الــداخل المحتــل
يومـا، إلـى سـجون أخـرى، كجـزء مـن  41ن كانوا قد نقلوا في بداية اإلضـراب الـذي اسـتمر األسرى الذي

اإلجــراءات العقابيـــة التــي فرضـــتها مصــلحة الســـجون علــيهم، وتـــم رفــع العقوبـــات أيضــًا التـــي ف رضـــت 
 عليهم بداية اإلضراب".

ن الطعــام، عــ إضــرابهموذكـرت الهيئــة أن األوضــا  الصــحية ألســرى عســقالن "ال زالــت صــعبة بســبب 
 فهم يتناولون في هذه الفترة الكثير من السوائل والفيتامينات الستعادة طاقتهم الجسدية كما السابق".

  30/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 االحتالل يعتقل قاصَرين فلسطينَيين وي قدم آخَرين للمحاكمة  :القدس .26
ئيلي، فجر يوم الثالثاء، قاصـَرين فلسـطينَيين مـن مدينـة القدس المحتلة: اعتقلت قوات االحتالل اإلسرا

 القدس المحتلة، عقب اقتحام منزليهما، باإلضافة الحتجاز آخَرين.
وأفادت مراسلة "قدس برس"، بأن قوات االحتالل اعتقلـت الفتيـين؛ مـؤمن محمـود وشـادي عطيـة عقـب 

ن احتجــزت الشــابين بهــاء نجيــب اقتحــام منزليهمــا فــي بلــدة العيســاوية )شــمالي شــرق القــدس(، فــي حــي
 وأحمد البيومي أثناء قيامهما بعملها كـ "مسحراتيين" في البلدة القديمة.

وفي السياق ذاته، كشفت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، اليـوم الثالثـاء، عـن تحقيقاتهـا فـي ملـف اعتقـال 
 ل وإعداد السالح".شابين قاصَرين من بلدة جبل المكبر )جنوبي شرق القدس(، تشتبه بهما في "حم

 30/5/2017 قدس برس،
 

 مستوطنا يقتحمون األقصى في رابع أيام رمضان 161: القدس المحتلة .27
القــدس المحتلــة: اقتحمــت مجموعــة مؤلفــة مــن عشــرات المســتوطنين اليهــود باحــات المســجد األقصــى، 

 في رابع أيام شهر رمضان.
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وم الثالثــــاء، لمجموعــــات كبيــــرة مــــن بــــأن قــــوات االحــــتالل ســــمحت اليــــ "قــــدس بــــرس"وأفــــادت مراســــلة 
ورافقـتهم فـي جولـة تصـل لنصـف سـاعة فـي  "باب المغاربة"المستوطنين باقتحام المسجد األقصى من 
 ."باب السلسلة"المزعوم، حتى خروجهم من  "الهيكل"باحاته، وسط تلقيهم شروحات حول 
وطنًا يهوديـــًا فـــي اليـــوم مســـت 161عقـــب اقتحـــام  "بـــاب المغاربـــة"وأضـــافت أن شـــرطة االحـــتالل أغلقـــت 

الرابع من شهر رمضان، وبشكل استفزازي للمصلين المسلمين المتوافدين للمسجد األقصى على مدار 
 الساعات.

 30/5/2017 قدس برس،
 

 .. حرب إسرائيلية ممنهجة لتحويلها إلى عشوائياتخلف الجدارأحياء مقدسية تقرير:  .28
ــــر المــــواطنين تواصــــل ســــلطات االحــــتالل اإل: الناصــــرة )فلســــطين( ســــرائيلية إجراءاتهــــا الراميــــة لتهجي

الفلسطينيين عن مدينـة القـدس، بهـدف تغييـر الواقـع الـديمغرافي فيهـا لصـالح المسـتوطنين اليهـود، مـن 
 خالل سلسلة سياسات؛ آخرها حرمان األحياء المقدسية من الخدمات الحيوية؛ كالنظافة وجودة البيئة.

عــددها الصــادر اليــوم الثالثــاء، عــن قيــام وزيــر شــؤون البيئــة  وكشــفت صــحيفة "هــ رتس" العبريــة فــي
والقدس في الحكومة اإلسرائيلية، زئيف الكين، باستثناء األحياء الفلسطينية شرقي المدينة المحتلة مـن 

 خطة أعّدها لتحسين واقع النظافة وجودة البيئة في القدس.
الكين خالل اجتما  لجنة الداخلية البرلمانية  وقالت الصحيفة "هذا القرار اإلسرائيلي يأتي رغم اعتراف

التابعة للكنيست اإلسرائيلي، بصعوبة األوضا  الصحية في األحياء الفلسطينية الواقعة خلف الجدار؛ 
 ألف نسمة". 140حيث يعيش فيها أكثر من ثلث المقدسيين، بواقع حوالي 

ت الفلسـطينيين الواقعـة خلـف الجـدار ويّعد مخيم "شعفاط" لالجئين وبلدة "كفـر عقـب" مـن أكبـر تجمعـا
 ألف مقدسي. 140الفاصل في مدينة القدس المحتلة؛ حيث يقطنهما أكثر من 

من جانبها، ذكرت شركة المياه الفلسطينية أن شركة "ميكوروت" اإلسرائيلية ال تزّود األحياء المقدسـية 
راخي  إلنشـاء شـبكات ميـاه خلف الجدار بما يكفي من الميـاه، فـي حـين تمتنـع البلديـة عـن إصـدار تـ

 جديدة فيها.
وكان عضو لجنة بلدية "كفر عقب"، منير أبو أشرف، قد أفاد بأن انقطـا  الميـاه عـن بلديتـه يتواصـل 

ليتـــر علـــى أســـطح  1500لخمســـة أيـــام أحيانـــا، ولمواجهـــة ذلـــك قـــام الســـكان بوضـــع خزانـــات تتســـع لــــ 
 توفره. أثناءمنازلهم، وملئها بالماء 

رف حـّذر مـن احتمـال انهيـار مبـاٍن سـكنية فلسـطينية فـي بلـدة "كفـر عقـب"؛ نظـرا للكـم غير أن أبـو أشـ
 الكبير من الخزانات الموجودة على أسطحها، للخروج من أزمة نق  المياه.
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وحــدة إســكان وهــذا  32وقــال فــي حــديث ســابق لـــ "قــدس بــرس"، "المشــكلة أنــه توجــد هنــا بنايــات تضــم 
طـن مـن المـاء، وهـذا وزن ضـخم علـى  70ي المجمـو  الكلـي سـخان شمسـي، وفـ 32خـزان و 32يعني 

 أسطح البنايات، وهي لن تتحمل ذلك، وفي نهاية األمر ستحدث كارثة".
وكانـت مصــادر عبريــة، قـد كشــفت قبــل عـدة أيــام عــن خّطـة إســرائيلية لفصــل مخـيم "شــعفاط" لالجئــين 

دية القدس، في مرمى لضـمان الفلسطينيين وبلدة "كفر عقب" شمالي القدس، عن حدود نطاق عمل بل
 غالبية يهودية في المدينة.

من جانبه، قال رئيس لجنة "أحياء القدس" منير زغير "إن البلدية االحتاللية للقدس متقاعسة عن أداء 
واجبهــا اتجــاه تلــك األحيــاء بســبب األوضــا  األمنيــة، وهــذا مــا تّدعيــه دائمــًا كّلمــا طالبنــا فــي حقوقنــا 

  والعيش بحياة كريمة".
ألـف مقدسـي )مـن حـاملي الهويـة اإلسـرائيلية( علـى وجـه التقريـب يعيشـون فـي بلــدة  65وأشـار إلـى أن 

"كفر عقب" ضمن العشوائيات، ويقومون بدفع ضريبة األمـالك والتـأمين الصـحي لكـنهم ال يتلّقـون أي 
ألـــف مقدســـي مـــن أهـــالي البلـــدة يطـــالبون بلـــم شـــملهم مـــع  12خـــدمات علـــى ذلـــك، فضـــال عـــن وجـــود 

 ائالتهم التي حال الجدار دون التئامها.ع
 30/5/2017 قدس برس،

 

 .. ووقفة احتجاجية في خانيونس تنديدًا بالحصارنقص األدوية يهدد حياة أطفال غزة المرضى .29
في قطا  غزة أعلن أن استمرار نق  األدوية ًا طبي مسؤوالً ، أن 31/5/2017الدستور، عّمان، ذكرت 

وقـــال مـــدير مستشـــفى عبـــد  فلســـطينية يهـــدد حيـــاة األطفـــال المرضـــى.فـــي مســـتودعات وزارة الصـــحة ال
العزيـــز الرنتيســـي التخصصـــي لألطفـــال بمدينـــة غـــزة الطبيـــب محمـــد أبـــو ســـلمية إن الكثيـــر مـــن نـــزالء 
المشفى يعانون مـن مشـاكل صـحّية مزمنـة، وتتفـاقم معانـاتهم بسـبب نقـ  األدويـة، واسـتمرار انقطـا  

لمية أن المستشفى يعاني من نق  في أدوية لعالج أمراض األطفال التيار الكهربائي. وأوضح أبو س
 فـــي تخصصـــات الغـــدد الصـــماء واألورام وغســـل الكلـــى، والجهـــاز التنفســـي والهضـــمي، واألعصـــاب.
وأضاف أن عالجات أمراض األعصاب مفقودة منذ فتـرة زمنيـة طويلـة، ومرضـى قسـم العنايـة المركـزة 

 ائي وتعطل المولدات. في خطر نتيجة انقطا  التيار الكهرب

مجمــع ناصــر  س، أنخــانيون مــن نــور الــدين الغلبــان، عــن 30/5/2017.نت، الرســالةوأضــاف موقــع 
نظـــم يـــوم الثالثـــاء، وقفـــة احتجاجيـــة تنديـــدًا باســـتمرار  الطبـــي بمحافظـــة خـــانيونس جنـــوب قطـــا  غـــزة

 الحصار المفروض على غزة، وانعكاس نق  األدوية والوقود على المرضي.
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نـه ومنـذ شـهر ونصـف مـن اان لـم يـتم توريـد أي إحمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي، وقال م
صــنف مـــن الـــدواء للمستشـــفيات مـــن حكومـــة رام هللا، الفتــًا إلـــى أن األطبـــاء والطـــواقم الطبيـــة الحظـــوا 

 النق  الشديد في األدوية والمهمات الطبية.
إلــى 10صــنفا ومــا يتــوفر منهــا اان هــو  514وأشــار إلــى أن احتياجــات المستشــفى مــن األدويــة تبلــ  

 والمهمات الطبية كبيرة. األدوية، مؤكدًا أن احتياجات المستشفى من 15%
 

 المستوطنين  إزعاجمسحراتية في القدس بحجة  أربعةاالحتالل يعتقل  .31
مســحراتية يعملــون فــي  4فجــر اليــوم  اإلســرائيلياعتقلــت شــرطة االحــتالل  :منــى القواســمي  -القــدس
ســبيلهم مــن مركــز  أخلــتة القديمــة مــن القــدس المحتلــة، واحتجــزتهم حتــى ســاعات الصــباح حيــث البلــد

 القشلة وسط تهديد ووعيد.
بـأن هنـاك شـكوى ضـدنا مـن قبـل  اإلسـرائيليةوقال المسحراتي بهاء نجيب أبلغنا أحد عناصر الشـرطة 

ل إزعاجــا لهــم خــالل المنــازل فــي حــي بــاب حطــة مــن أننــا نشــك أحــدعلــى  اســتولواالمســتوطنين الــذين 
عملنا في تسحير المقدسيين، وطلـب منـا التوقـف عـن تسـحير أهـالي الحـي القـاطنين بـالقرب مـن بيـت 

ـــى تســـحير الســـكان فـــي حـــي  المســـتوطنين لعـــدم إزعـــاجهم. وقـــال بهـــاء لهـــم )الشـــرطة( أنـــه يعمـــل عل
انــه  إلــى وأشــار إســالمي، والمســتوطنون هــم الــذين جــاءوا إلــى هــذا الحــي بعــد االســتيالء علــى المنــزل.

، وأبلغــه بأنــه غيــر مســتعد لعــدم إيقــاك ســكان حــي بأكملــه األمــررفضــه هــذا  اإلســرائيليابلــ  الشــرطي 
 للسحور من أجل المستوطنين.

 30/5/2017القدس، القدس، 
 

 

 ثالث مرة في غزة "كالكيت"… اإلفطار في رمضان على األنقاض .31
للعــام الثالــث علــى التــوالي، تضــطر عائلــة  ، األناضــول:خــان يــونس )قطــا  غــزة( ـ مــن هــاني الشــاعر

الفلسطيني حسين شاهين، لإلفطار على أنقاض منزلها المدمر منـذ الحـرب التـي شـنتها إسـرائيل علـى 
 .2014قطا  غزة، صيف عام 

اب المنـزل، إال أن األسـرة المكونـة مـن الـزوج حسـين، وزوجتـه سـماهر، ورغم الـدمار الكبيـر الـذي أصـ
 وطفلتهما سلمى، تقيم فيه بشكل دائم، حيث استصلحت غرفة صغيرة، باستخدام الصفيح والبالستيك.
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ـــدمر بشـــكٍل شـــبه كامـــل، وإعـــادة إعمـــاره، أســـوة بأســـر  ومـــا تـــزال األســـرة، تنتظـــر إزالـــة ركـــام منزلهـــا الم 
، مـن "بـدل إيجـار منـزل"إلـى أن أسـرتها ال تتلقـى فـي الوقـت الحـالي،  سماهر شيروت فلسطينية أخرى.

 وكالة غوث وتشغيل الالجئين )أونروا(، أو من أي جهة أخرى.
   31/5/2017، القدس العربي، لندن

 

 سنوات ثالث آالف فروا من غزة خالل خمسة .32
آالف  5، عـــن هـــرب نحـــو "المركـــز األوروبـــي لمســـاعدة طـــالبي اللجـــوء"تـــل أبيـــب: كشـــف ممثـــل عـــن 

يمــر بــه  فلســطيني مــن قطــا  غــزة فــي الســنوات الــثالث األخيــرة، عبــروا فــي رحــالت قاســية تشــبه مــا
الالجئـــون األفارقـــة، واســـتقروا فـــي العاصـــمة اليونانيـــة، أثينـــا، لينضـــموا إلـــى عشـــرات ألـــوف الالجئـــين 

 الفلسطينيين ااتين من سوريا.
   31/5/2017، ، لندنالشرق األوسط

 

 سطينية تصنع في غزة فوانيس رمضان من مواد مدّورةفل .33
سنة( غرفة من غرف منزلها في مدينـة  26حولت المصممة الفلسطينية سعاد كحيل ): رويترز –غزة 

وتنــتج ســعاد فــوانيس رمضــان بأســعار فــي متنــاول الجميــع،  غــزة إلــى ورشــة لتصــنيع فــوانيس رمضــان.
جميل. وتبيعها لألطفال في قطا  غزة إلدخال البهجـة  ألنها تصنعها من مواد م عاد تدويرها في شكل

إلى نفوسهم بحلول شهر الصوم، من دون تحميل أهلهم ما ال طاقة لهم به بسبب الوضع االقتصادي 
 المتدهور في القطا  المحاصر.

حل شهر رمضان والوضـع االقتصـادي فـي البلـد صـعب جـدًا، فخطـرت فـي بـالي فكـرة "وقالت كحيل: 
كـــار فـــوانيس بســـيطة وغيـــر مكلفـــة ألفـــرح قلـــوب األوالد. فـــوانيس مـــن الكرتـــون عليهـــا تـــتلخ  فـــي ابت

وت بـا   ."إضافات بسيطة كـي تبقـى رخيصـة وبمقـدورهم شـرا ها. فالوضـع فـي غـزة مـن سـّي  إلـى أسـوأ
 دوالرات(. 8-3شيقل ) 30و 10الفوانيس المنتجة في ورشة كحيل بما يتراوح بين 

   31/5/2017، الحياة، لندن

 

 بـ"كرنفال الحرية" الفلسطينيون يحيون ذكرى "النكبة والنكسة ووعد بلفور" .34
أحيــى فلسـطينيون، فـي الضــفة الغربيـة المحتلـة، يــوم الثالثـاء، ذكـرى ثــالث : قـيس أبـو سـمرة - رام هللا

 مناسبات وطنية، بفعالية أطلقوا عليها اسم "كرنفال الحرية". 
 100لـــ"النكبة، والــذكرى الـــ  69عــرف بـــ"النكسة"، والــذكرى الـــ لمــا ي 50وهـذه المناســبات هــي: الــذكرى الـــ 

 لـ"وعد بلفور". 
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وجرت خالل الفعاليات التي شملت كافة محافظات الضـفة الغربيـة، مسـيرات ووقفـات وسالسـل بشـرية 
وسط المدن وفي الميادين العامة والمدارس، رفعت خاللها األعالم الفلسطينية، والفتات تطالب بإنهاء 

 تالل اإلسرائيلي.االح
وقــــال وزيــــر التربيــــة والتعلــــيم الفلســــطيني، صــــبري صــــيدم، لمراســــل وكالــــة األناضــــول، علــــى هــــامش 
 الفعالية:" اليوم نخرج لنقول إننا شعب موجود لينتصر، وثورتنا متواصلة لتحقيق حلم الدولة المستقلة".

قدس، لكنه لن يكسر إرادتنا ولـن وتابع:" االحتالل يواصل تهويد القدس ويشن حربا على التعليم في ال
 يستطيع طمس هويتنا".

 30/5/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 وول ستريت جورنال: الحرب بلبنان حتمية دون تدخل أممي .35
طالب الكاتب رون بروسور بمقال له في صحيفة وول ستريت جورنال بالعمل من خالل األمم 

وإسرائيل، قائال إنها ستكون حتمية من دون تدخل دولي المتحدة لتفادي حرب بين حزب هللا اللبناني 
 بشأن قوة حفظ السالم الدولية "يونيفيل". 1701لتعديل القرار األممي رقم 

اان  ترامبوأوضح بروسور أن لبنان في مفترق طرق وأن قرارات يتخذها الرئيس األميركي دونالد 
تجر أميركا في تعقيد آخر وارتباط جديد  ستساعد في منع حرب مدمرة بين حزب هللا وإسرائيل ربما

 مكلف بالشرق األوسط.
وقال الكاتب إن حزب هللا حاليا أقوى من أي دولة عضو بحلف شمال األطلسي "الناتو"، مشيرا إلى 

منها في يوم واحد، ويمكنه ضرب أي مكان  1500ألف صاروخ يستطيع إطالق  150أنه يمتلك 
حر، وإن الرئيس اللبناني ميشيل عون لم يباعد بين الجيش اللبناني بإسرائيل من البر أو الجو أو الب

وحزب هللا الوكيل لـإيران، بل احتضنه وقال "إن سالح حزب هللا ال يناقض المشرو  الوطني، بل 
 يشكل عنصرا رئيسيا في دفا  لبنان".

لنز  سالح  وتزويد يونيفيل بسلطات واضحة 1701وطالب الكاتب واشنطن بالسعي لتعديل القرار 
حزب هللا بجنوب لبنان بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة بدال من الفصل السادس 

 .       2006الصادر بموجبه القرار في 
 30/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 ممنوع عرضه في لبنان بسبب مشاركة ممثلة إسرائيلية فيه "نامو وندر و "فيلم  .36
في  "نامو وندر و "حتجاجًا على ما أثير حول عرض الفيلم السينمائي ناديا الياس: ا–بيروت 

، وهي ممثلة إسرائيلية "غال غادوت"الصاالت اللبنانية وهو فيلم تشارك في لعب دور البطولة فيه 
الالزمة لمنع عرض الفيلم، وأرسلت كتابًا إلى  اإلجراءاتسارعت وزارة االقتصاد اللبناني في اتخاذ 

 المقتضى بوجوب حظر عرض الفيلم. إلجراءة لألمن العام المديرية العام
الالزمة لمنع عرض الفيلم،  اإلجراءاتوعليه فقد أصدرت الوزارة بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أنها أخذت 

مماثلة في منع عرض أفالم شاركت فيها الممثلة  إجراءاتوفّندت في الوقائع ما سبق وقامت به من 
 .نفسها

قد فضحت األمر عبر نشرها على موقع التواصل  "مقاطعة إسرائيل في لبنانحملة "هذا وكانت 
مذّكرة، حّذرت فيها من عرض هذا الفيلم، الذي يعتبر مخالفًا للقانون اللبناني.  "الفيسبوك"االجتماعي 

 وسّمت الحملة نفسها عددًا من دور السينما في بيروت ستقوم بعرض هذا الفيلم.
 31/5/2017، القدس العربي، لندن

 
 جمعية تركية تطالب المؤسسات الدولية بإنهاء األزمة اإلنسانية في غزة .37

طالبت جمعية إنسانية تركية كافة المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها : إسطنبول / صهيب قاللوة
 إزاء األزمة اإلنسانية المتفاقمة في قطا  غزة جراء الحصار اإلسرائيلي، والعمل على إنهائها.

لك خالل مؤتمر صحفي عقدته جمعية "غزة دستك" )تركية غير حكومية( في مقر "هيئة جاء ذ
اإلغاثة اإلنسانية التركية" في مدينة إسطنبول، سلطت خالله الضوء على مالمح "المأساة" التي 

 سنوات. 10يعيشها قطا  غزة تحت الحصار اإلسرائيلي، المتواصل منذ أكثر من 
مدير الجمعية، في كلمة له خالل المؤتمر الذي تابعه مراسل  وأشار عبد الماجد العالول،

 "األناضول":
محافظات بأعلى معدالت كثافة سكانية في العالم،  5إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في 

 مخيمات. 8، موزعين على % 71ويشكل الالجئون منهم 
قمت بعد تنفيذ االحتالل اإلسرائيلي عدة وأشار العالول إلى أن "األزمة اإلنسانية في قطا  غزة تفا

 19شهيدا و 333آالف و 4اعتداءات مدمرة خلفت في مجملها ما يزيد عن  3اعتداءات عليها، منها 
من إجمالي  % 77.36منزل؛ ما يشكل نسبته  502ألفا و 292جريحا، وتدمير وتضرر  168ألفا و

 الوحدات السكنية" في القطا .
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 309من سكان غزة )مليون و % 65ن يقبعون تحت خط الفقر بلغت نحو ولفت إلى أن "نسبة الذي
آالف  604) % 30أشخاص(، أما الذين يقبعون تحت الفقر المدقع فبلغت نسبتهم  808آالف و
يعانون من انعدام أو نق   % 72من األسر تعتمد على المساعدات، و % 80(، مع وجود 527و

 ".% 137ك الفرد بالنسبة للدخل نحو حاد في األمن الغذائي، فيما بل  استهال
مسجدا بحاجة إلى إصالح  60مسجدا ال زال مهدما، باإلضافة إلى نحو  41وأضاف العالول أن "

 وترميم".
 % 66.8، منها % 41.7وحول معدالت البطالة، أشار العالول إلى أن "نسبة البطالة بلغت نحو 

من  % 45، كما يتقاضى موظفو حكومة غزة بطالة بين الشباب، وهذه النسب هي األعلى عالمياً 
 رواتبهم".

معابر مغلقة تمامًا، مع  3وفيما يتعلق بالمعابر، ذكر أن "هناك حظرا جويا وبحريا على غزة، ويوجد 
 معابر تفتح بشكل جزئي ألساسيات الحياة فقط". 3وجود 

مليون لتر  110يوميًا من من المياه العادمة ال يتم معالجتها، ويتم التخل   % 50وأشار إلى أن "
 مياه عادمة في البحر".

 30/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 تطور الصناعات العسكرية التركية يثير اهتمام اإلسرائيليين .38
تبدي محافل التقدير االستراتيجي في إسرائيل اهتمامًا متزايدًا بما تسميه "التطورات : صالح النعامي

لى الصناعات العسكرية التركية في العقد األخير. ويتجسد االهتمام الدراماتيكية" التي طرأت ع
اإلسرائيلي برصد وتتبع آخر ما تمكنت تركيا من تطويره من أسلحة وعتاد وتكنولوجيا عسكرية، 
واستقراء تداعيات هذا التطور على مكانتها اإلقليمية وانعكاسات ذلك على المنطقة. ويكاد ال يخلو 

الدفا  اإلسرائيلي"، والتي تعنى برصد آخر ما تنتجه إسرائيل ودول المنطقة أي إصدار من مجلة "
 من منظومات تسليح وتكنولوجيا عسكرية لتقديم صورة حول طابع موازين القوى.

في هذا السياق، سّلطت المجلة أخيرًا على النجاحات التي حققتها تركيا تحديدًا في مجال تطوير 
، سواء تلك التي ت ستخدم في جمع المعلومات االستخبارية والمراقبة "وسائل الطيران غير المأهولة"
 وتلك ذات القدرات الهجومية.

إيالن"  في المقابل، يتوسع "مركز بيغن السادات للدراسات االستراتيجية" التابع لجامعة "بار
ة التركية اإلسرائيلية في التعرض لطابع التحوالت الدراماتيكية التي طرأت على الصناعات العسكري

في العقد األخير. وفي دراسة نشرها موقع المركز، أمس الثالثاء، يشير إلى أن "طابع ما تنتجه 
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الصناعات العسكرية التركية يدل على أن صّنا  القرار في أنقرة معنيون بأن يشمل التطوير كل 
الصناعات العسكرية مركبات القوة العسكرية البرية والجوية والبحرية". وتستدل الدراسة بما طرحته 

منه،  12مايو/ أيار الحالي و 9التركية في المعرض العسكري الذي نظم في إسطنبول التركية، بين 
والذي تضّمن الكشف عن العشرات من منظومات التسليح المتطورة التي تّم إنتاجها محليًا، وضمن 

قدرات ميدانية  ذلك منظومات صواريخ أرض ـ أرض، وجو ـ جو، وطراز حديث من دبابة ذات
 خاصة، وطرادات بحرية، إلى جانب ما سمته تركيا بـ "فرقاطة المستقبل".

وبحسب الدراسة فإن "المعرض كشف مدى حرص األتراك على تطوير قدراتهم الجوية"، مشيرة إلى 
أن "المعرض كشف عن تطوير منظومات دفا  جوية قصيرة ومتوسطة المدى إلى جانب طوافات 

وأسلحة وذخائر ذكية، ومنظومات تحكم إلكترونية ومنظومات تقنية لطائرات  وطائرات تدريب،
 مقاتلة".

 31/5/2017، العربي الجديد، لندن
 

 "إسرائيل" إدانةاالستيطان جريمة حرب ستؤدي إلى : لجنايات الدوليةلالمدعي العام السابق  .39
لويس مورينو اوكامبو، إن قال المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية : القدس المحتلة

 اإلسرائيليالتحقيق الذي يجريه مكتب االدعاء العام في محكمة الجنايات الدولية في ملف االستيطان 
، باعتبار إسرائيليةفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية سيؤدي على األغلب إلى إدانة قيادات 

يا واضحا لميثاق روما ولقواعد القانون الدولي االستيطان جريمة حرب مستمرة، ويشكل انتهاكا قانون
 المحتل. اإلقليم إلىالتي تحظر على قوة االحتالل نقل سكانها المدنيين 

وأشار أوكامبو خالل حلقة نقاش خاصة نظمتها جامعة القدس، اليوم الثالثاء، إلى أن مكتب االدعاء 
الفلسطينية المحتلة، نافيا  األراضيفي  اإلسرائيليقد قطع شوطا في فح  قضية االستيطان 

االستيطان ال يخالف القانون، مشيرا  أنقبل عام ونصف  صحيفة إسرائيليةليه إتصريحات نسبتها 
التصريحات، وتحديدا أن ما ورد في  اإلسرائيليةالتي تؤول الصحافة  األولىإلى أنها ليست المرة 

نقل السكان المدنيين التابعين لقوة  نأالصحيفة في ذلك الوقت يخالف قناعاته القانونية الثابتة 
 االحتالل يشكل جريمة حرب.

 30/5/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
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 "القدس عاصمة فلسطين"حملة ت طلق مؤسسة أوروبيون من أجل القدس  .41
 "القدس عاصمة فلسطين"أطلقت مؤسسة أوروبيون من أجل القدس حملة : نيفين عبدالهادي -عمان 

النتهاكات الخطيرة التي تقوم بها سلطات االحتالل  عبر اتخاذ خطوات غير مسبوقة وذلك في ظل ا
ومتسارعة في الفترة األخيرة تهدف إلي تهويد المدينة المقدسة والقضاء على آخر الرموز اإلسالمية 
والمسيحية فيها، باإلضافة إلى تعزيز االستيطان  ودعم الحفريات أسفل المدينة والضغط على 

 الفلسطينيين والتضييق عليهم  لتفريغها منهم. سكانها
وعضو مجلس إدارة مؤتمر فلسطينيي أوروبا،  "أوروبيون من أجل القدس"وبحسب رئيس مؤسسة 

الدكتور محمد حنون فإن قيام حكومة االحتالل بعقد اجتماعها تحت حائط البراق األسبو  الماضي 
قرار في المنطقة بالكامل، وتتطلب وقفة جادة من في خطوة تصعيدية خطيرة، يعتبر سابقة تهدد االست

الدول الغربية للضغط على قوات االحتالل لوقف إجراءاتها فوًرا، واحترام القانون الدولي وقرارات 
 األمم المتحدة التي تن  على حماية المدينة المقدسة ووقف العبث بمقدساتها.

عمل يشكل استفزاًزا لمشاعر  وبين حنون في بيان صحفي صدر أمس عن المؤسسة أن هكذا
بمعتقداتهم، مما يتطلب وقفة جادة تجاه هذه اإلجراءات الخطيرة بهدف  العالم واستهتاًراالمسلمين في 

 حظرها، ومنع المستوطنين من دخول المسجد األقصى والعبث فيه.
 31/5/2017، الدستور، عّمان

 
 أخرى في غزة "كارثة"حذر من ي  مالدينوف  .41

حذر المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي ": الحياة" –غزة 
 ."يتجه نحو كارثة أخرى "مالدينوف من أن قطا  غزة 

عدم التحرك "وقال مالدينوف في تقريره الشهري الذي سلمه إلى مجلس األمن أول من أمس أن 
يتطور وتخرج )األوضا ( عن  واتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع في قطا  غزة، من شأنه أن

 ."نطاق السيطرة
، "سبب تدهور األوضا  في قطا  غزة قطع إمدادات الكهرباء"وأضاف مالدينوف في تقريره أن 

عدد ساعات الكهرباء في القطا  ال يتجاوز أربع ساعات، وقد ينخفض لساعتين على "مشيرًا إلى أن 
 ."األقل

ى أربع بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في وانخفضت ساعات وصل التيار الكهربائي إل
 "حماس"القطا  عن العمل بعد نفاد كميات الوقود الالزمة لتشغيلها ورفض سلطة الطاقة التي تديرها 

شراءه بعدما رفضت حكومة التوافق الوطني إلغاء الضرائب المفروضة عليه، ما يرفع سعر الليتر 
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القضية األكثر حساسية "خمسة شواقل. واعتبر مالدينوف أن  الواحد من نحو شيقلين إلى أكثر من
هي موضو  الحسم من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وإجراءات الرئيس محمود عباس العقابية 

 ."ضد حماس في قطا  غزة
 31/5/2017، لندن، الحياة

 
 بسبب دالل المغربي "إسرائيل"األمم المتحدة ترضخ لضغوطات  .42

إسرائيل بالقرار الصادر عن األمم المتحدة والقاضي بوقف دعم مركز مجتمعي رحبت : محمد وتد
 1978فلسطيني في الضفة الغربية بعد أن سمي على اسم الشهيدة دالل المغربي التي نفذت بالعام 

 هجوم مسلح على حافلة ركاب إسرائيلية أوقعت عشرات القتلى والجرحى.
األمم المتحدة سحبت دعمها بعد "أنطونيو غوتيريش إن وقال مكتب األمين العام لألمم المتحدة 

تمجيد اإلرهاب أو المعتدين في ". وأضاف المكتب "علمها أن المركز سمي على اسم دالل المغربي
 ."أعمال إرهابية مروعة غير مقبول تحت أي ظرف

 30/5/2017، 48عرب 
 

 ألول مرةاألسبوع المقبل  "إسرائيل"مندوبة واشنطن باألمم المتحدة تزور  .43
أعلنت البعثة األمريكية لدي األمم المتحدة اليوم الثالثاء، أن مندوبة واشنطن : نيويورك/محمد طارق 

لدي المنظمة الدولية نيكي هايلي، تعتزم زيارة إسرائيل في السابع من يونيو/حزيران المقبل، ألول مرة 
 منذ توليها المنصب قبل أشهر.
وصل األناضول نسخة منه، إن هايلي ستعقد خالل زيارتها التي وقالت البعثة األمريكية في بيان 

تستمر حتى التاسع من الشهر المقبل، اجتماعات مع "قادة إسرائيليين وفلسطينيين"، دون تفاصيل 
 الزيارة تشمل أراضي فلسطينية. أنعن القادة اللذين ستلتقيهم، ودون الحديث عن 

قدته بالمقر الدائم لألمم المتحدة في نيويورك، وقبل أشهر، اتهمت هايلي، في مؤتمر صحفي ع
 المنظمة الدولية بـ"االنحياز السافر للفلسطينيين على حساب إسرائيل"، على حد قولها.

ووفق بيان البعثة األمريكية، فإن هايلي ستتوجه قبل زيارتها إلسرائيل بيوم واحد إلى جنيف يوم 
 لس حقوق اإلنسان التابع للمنظمة الدولية.السادس من الشهر المقبل إللقاء كلمة أمام مج

 30/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 



 
 
 
 

 

 28 ص             4305 العدد:        5/31/2017 ءربعااأل  التاريخ: 

                                    

 ضغوط إسرائيلية: الدانمارك تدرس وقف دعم جمعيات فلسطينية .44
في أعقاب ضغوط إسرائيلية، بدأت وزارة الخارجية الدانماركية، مؤخرا، بإجراء دراسة : هاشم حمدان

 نظمات غير حكومية في السلطة الفلسطينية.شاملة للتبرعات التي تقدم لجمعيات وم
وبحسب بيان للخارجية الدانماركية، فإن وزير الخارجية، أندرياس سمويلسون، أصدر تعليمات بإجراء 

 هذه الدراسة األسبو  الماضي.
وأشارت صحيفة "ه رتس" إلى أن قرار وزير الخارجية الدانماركية يأتي في أعقاب جملة من 

 إسرائيلية. الضغوط، بينها ضغوط
أيار/مايو الماضي، واجتمع مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية،  17وكان سمويلسون قد زار البالد في 

وفي حينه نقل عن دبلوماسيين دانماركيين وإسرائيليين قولهم إن نتنياهو طلب من  بنيامين نتنياهو.
عي أنها "تحرض ضد سمويلسون وقف التمويل الدانماركي للمنظمات والجمعيات الفلسطينية بدا 
 إسرائيل، وتشجع المقاطعة، وفرض عقوبات عليها، ونقل االستثمارات منها".

 30/5/2017، 48عرب 
 

 : مبدأ حل الدولتين يلبي تطلعات الشعب الفلسطينياإليطاليةالخارجية  .45
أ حل ، اليوم الثالثاء، موقف إيطاليا الراسخ من عملية السالم ومبداإليطاليةأكدت الخارجية : روما

 .واإلسرائيليالدولتين وأهمية استئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني 
 أعضاءدول  ألفانو وسفراءالشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو  لقاء وزيرجاء ذلك خالل 

 .اإليطاليةالجامعة العربية المعتمدين لدى إيطاليا في مقر وزارة الخارجية 
ا الراسخ من عملية السالم المبنية على حل الدولتين وعلى أهمية استئناف وأكد ألفانو موقف إيطالي

دولتين أصبح ممكنا حقا، وهو  إمكانية وجود، وأن واإلسرائيليالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني 
الحل الوحيد لصالح جميع األطراف المعنية كما أنه يعكس التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني 

 لمصير.في حق تقرير ا
 30/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 29 ص             4305 العدد:        5/31/2017 ءربعااأل  التاريخ: 

                                    

 
 

 السياسية لحماس الوثيقة عن الجدل حول .46
محسن صالحد.   
، بسبب 2017لعل ظلمًا كبيرًا لحق بالوثيقة السياسية التي أطلقتها حركة حماس في مطلع مايو/أيار 

ين إليها عبر جملة ن زعت من سياقها في المادة نظرة كثير من الجهات والكّتاب واإلعالميين والسياسي
من هذه الوثيقة، أو من خالل محاوالت التبسيط وتشويه الوعي، التي قامت بها جهات على  20

خصومة مع حماس وفكرها؛ فقامت بقراءات م جتزأة كمن يحاول تعريف الحصان بحوافره أو ذيله، أو 
 يد"!!تعريف الصاروخ والطائرة بأنها مجرد "قطعة حد

تسليط  -من خالل هذا المقال-وحتى ال نضيع في دوامة النقاشات والتفصيالت، فإننا سنحاول 
 الضوء على عدد من النقاط المهمة للوصول إلى فهم أفضل للوثيقة:

أواًل: لماذا الوثيقة ! وفق القراءة الموضوعية المتخصصة، ومتابعات كاتب هذه السطور، فقد كانت 
 دفع باتجاه إعداد الوثيقة ونشرها:ثمة ثالثة أسباب ت

أولها أن العديد من األطر القيادية لحماس كانت لديها مالحظات قديمة على الميثاق الذي صدر 
 ، وكانت تريد إدخال تعديالت عليه.1988سنة 

وثانيها أن حماس واجهت عشرات القضايا والمستجدات طوال السنوات الثالثين الماضية كانت مثار 
طرها، وقدمت عليها إجابات سياسية من قياداتها في بيئات وظروف مختلفة، فأصبحت نقاش في أ

ثمة ضرورة للملمة الصورة وتوحيد الر ية، وضبط اللغة السياسية وتحديد المعايير واألولويات 
خصوصًا لدى كوادرها ومؤيديها، وبالتالي فقد كانت البنية الداخلية والداعمة سببًا أساسيًا لصدور 

 يقة.الوث
وثالثها الحاجة إلى وضع النقاط على الحروف، ومواجهة آالت الدعاية واإلعالم، والتعامل مع 
ر" بالنيابة عن حماس فيما  الفيض الهائل من الكتابات والتصريحات والدراسات التي أخذت "ت نظّه

ر أدبيات يتعلق بتطور فكرها السياسي ومواقفها، مستغلة حالة شبه "الفراغ" الناتج عن عدم صدو 
؛ فكان ال بّد من وثيقة تتحدث فيها حماس 1988رسمية معتمدة عن الحركة منذ صدور ميثاقها سنة 

 عن نفسها بنفسها.
ثانيًا: التوقيت: تبدو إشكالية التوقيت إشكالية مزمنة في مثل حالة حماس عندما تريد التعامل مع 

طيني ومتعلقاته الداخلية والعربية واإلسالمية قضية مفصلية كميثاقها أو وثيقتها. فتطورات الشأن الفلس
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والدولية واإلسرائيلية كثيرة ومتسارعة ال تهدأ وال تتوقف، وأي ما إصداٍر لهذه الوثيقة ال بّد مهن أن يجد 
 َمن يربطه بهذا الحدث أو ذاك.

أو  ويبدو أن ذلك كان أحد أسباب التأجيل المتكرر من قبل قيادة حماس لعملية تعديل الميثاق،
إصدار وثيقة حتى بعد أن أصبح األمر ي طرح بشكل متزايد في أطرها الداخلية، خصوصًا بعد فوزها 

 .2006في انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية وتوليها قيادة الحكومة سنة 
كانت نفسها عندما  1988والمراجعة التاريخية لموضو  المالحظات وإشكالية التوقيت تعيدنا إلى سنة 

 ثمة مالحظات لقيادات في الخارج على الن ، غير أنها قررت المضي في تبنيه وطباعته وتوزيعه.
حيث إن بيئة االنتفاضة األولى والتفاعل الشعبي الهائل معها، وحالة الصعود والمطاردة وصعوبة 

نصوص التواصل التي تعيشها حماس في الداخل، لم تكن تسمح بعمل مراجعات هادئة لعدد من ال
لتحسينها وتعديلها؛ باإلضافة إلى أنه لم تكن قد ظهرت مالحظات جوهرية على ن  الميثاق كالتي 

 ظهرت بعد سنوات طويلة من الممارسة.
والذي ال يعرفه كثيرون، أن القيادة التنفيذية لحماس في الداخل )الضفة والقطا ( هي التي أعدت 

م التنفيذية في الخارج. أما مجلس الشورى الخاص بحماس الميثاق وأقرته، ثم اعتمد الحقًا من قيادته
 ، ولم يوضع إقرار أو تعديل ميثاق حماس على جدول أعماله أو مهامه إطالقًا.1991فقد تشكل سنة 

من ناحية ثانية، فإن حماس لم تقّدم مبادرة سياسية حتى يتم تحليل سياقها الزمني والموضوعي، وإنما 
عدادها بهدوء، ومّر إعدادها ببيئات سياسية وإقليمية ودولية مختلفة، وهو وثيقة مبادئ وسياسات تم إ 

ما أفقد موضو  التوقيت قيمته إلى حدٍّ كبير؛ وإن كان من حق قيادة حماس أن تتوخى أنسب 
 األوقات إلصدارها.

يل والواضح أن أهمية إصدار الوثيقة أخذت تتغلب على مراعاة التوقيت؛ حيث لم يعد ثمة مجال للتأج
بعد استكمال إعدادها وإقرارها من كافة األطر القيادية والشورية في الحركة، ومشارفة الوالية الزمنية 

 للقيادة التي رعت إصدار الوثيقة على االنتهاء.
كأحد أبرز  2013وعلى سبيل المثال، فإن قرار قيادة حماس بإعداد الوثيقة يعود إلى أواخر مايو/أيار 

يدة منتخبة، وكان ذلك قبل االنقالب العسكري في مصر، وقبل تصاعد الهجمة أولوياتها كقيادة جد
 المرتدة على تيارات "اإلسالم السياسي"، وعلى حراك الشعوب في المنطقة العربية.
بالنظر إليه  1988ثالثًا: بين الميثاق والوثيقة: من الظلم الحط من قدر ميثاق حماس الصادر سنة 

 ي و جدت فيه، ودون إدراك للظروف التي تمت كتابته وإقراره فيها.من خالل بعض الثغرات الت
على الثوابت في بيئة رسمية فلسطينية تقودها حركة  -الذي ال يحتمل اللبس-في حسب للميثاق تأكيده 

 ولحل الدولتين واالعتراف بـ"إسرائيل". 1948فتح، بدت مستعدة للتنازل عن األرض المحتلة سنة 
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على الهوية اإلسالمية والهوية الفلسطينية للحركة، وت حسب له روحه الوطنية وي حسب له تأكيده 
وانفتاحه على منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية. وي حسب له أن قامة إسالمية وطنية ورمزًا قياديًا 
في حماس قام بكتابة مسودته هو األستاذ عبد الفتاح دخان؛ وجرى اعتماده من قيادات ورموز 

سة  لحماس في الداخل. مؤسّه
عالجت الوثيقة ثغرات في الميثاق كان أبرزها ما يتعلق باليهود، حيث كان ثمة لبس بين اليهود 
كأتبا  ديانة وأهل كتاب، وبين اليهود الصهاينة الغاصبين ألرض فلسطين. وهي ثغرة غير مقصودة 

سالمي تستخدم لغة مبسطة في باعتبار أن الثقافة الشعبية التي كانت سائدة في العالم العربي واإل
 استخدام المصطلح وتعميمه.

غير أن الجانب اإلسرائيلي استغل هذه الثغرة التهام حماس بـ"الالسامية" وتشويه صورتها في كل 
مكان. ولذلك أكدت الوثيقة أن حماس ال تحارب اليهود لكونهم يهودًا أو بسبب ديانتهم، وإنما تحارب 

ة المعتدين المحتلين لفلسطين. كما عالجت الوثيقة الجوانب المرتبطة المشرو  الصهيوني والصهاين
بالصياغة السياسية والقانونية، فقدمت صياغة محترفة متماسكة؛ وتجنبت التوضيحات والشروح التي 

 أسهب فيها الميثاق.
السنوات رابعًا: احترام المؤسسية: رغم الظروف السياسية والميدانية القاسية التي مرت بها حماس في 

األربع الماضية، ومحاوالت إسقاطها وإفشالها في قطا  غزة، ومحاوالت مطاردتها واجتثاثها في 
الضفة الغربية، ومعاناتها الصعبة في بيئة إقليمية مضطربة؛ فإنه ي حسب لحماس أنها قدمت وثيقة 

 مخرجاته.سياسية ناضجة طبختها على نار هادئة، وفي أجواء تحترم العمل المؤسسي وتلتزم ب
فقد حظيت الوثيقة بنقاش واسع ومعمق في كل أطرها المعنية في الداخل والخارج، وأقيمت لها ورش 
عمل في بلدان عديدة، وقامت الجهات المختصة بإدخال التعديالت والتحسينات على النصوص في 

في مجلس شوراها  عدة مسودات وقراءات، إلى أن تم اعتمادها نهائيًا في قيادة الحركة التنفيذية، ثم
. وت رك بعد ذلك للقيادة صالحية وضع بعض الرتوش 2016العام أواخر ديسمبر/كانون األول 
 وتحديد توقيت إطالق الوثيقة.

 خامسًا: أبرز المعالم والمزايا: يمكن أن نختصر أبرز معالم ومزايا الوثيقة فيما يلي:
لتي تخاطب األنظمة والمجتمعات العربية والدولية اللغة السياسية والقانونية المحترفة والمعاصرة، ا -1

 باللغة التي يفهمونها.
الصالبة والوضوح فيما يتعلق بالثوابت، وتأكيدها عليها في مواضع عديدة بشكل ال يحتمل  -2

 اللبس.
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اللغة السياسية المرنة المنفتحة على الواقع، والتي تؤكد على المشترك مع ااخرين دونما إخالل  -3
 ابت.بالثو 

الروح اإلسالمية الوسطية المتسامحة المعتدلة، البعيدة عن الغلو والتطرف والتعصب؛ والتي تؤكد  -4
 على القيم اإلنسانية المشتركة في الحرية والعدالة ورفض الظلم والعدوان.

عنوانًا، شملت  11الشمول: حيث غطت الوثيقة كافة الخطوط األساسية بشكل متوازن في  -5
فسها، وألرض فلسطين وشعبها، ولر يتها اإلسالمية لفلسطين، وللقدس، وغطت موضو  تعريفها لن

الالجئين وحق العودة، والمشرو  الصهيوني، والموقف من االحتالل ومن التسوية السياسية، وحددت 
ر يتها للمقاومة ومشرو  التحرير وللنظام السياسي الفلسطيني، كما تحدثت عن األبعاد العربية 

 مية والدولية واإلنسانية.واإلسال
الذي يشير جزء منه إلى إمكانية القبول بدولة  20سادسًا: قبول حماس بدولة فلسطينية: لعل البند 

هو أكثر الجوانب التي أثارت النقاش وشغلت الرأي  1967يونيو/حزيران  4فلسطينية على خطوط 
فتحاوية ادعت أن "حماس احتاجت العام، وكأنه مبادرة جديدة أو تنازل من حماس؛ بل إن قيادات 

سنة لتخرج علينا بذات مواقفنا"؛ وهو الموقف الذي أخذته فتح والفصائل الفلسطينية في المجلس  30
 . والحقيقة أن هذا االجتزاء والتبسيط غير صحيح، لما يلي:1988سنة  19الوطني الـ

لسطين مهما كانت يأتي ن  الدولة في سياق ن  حاسم يرفض التنازل عن أي جزء من ف -1
األسباب. والن  نثبته هنا لمن لم يطلع عليه: "ال تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين، مهما 
كانت األسباب والظروف والضغوط، ومهما طال االحتالل. وترفض حماس أي بديٍل عن تحرير 

راف بالكيان وبما ال يعني إطالقًا االعت-فلسطين تحريرًا كاماًل، من نهرها إلى بحرها. ومع ذلك 
فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية  -الصهيوني، وال التنازل عن أيٍّ من الحقوق الفلسطينية

، مع عودة 1967مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 
 مشتركة". الالجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية

هذا الن  مرتبط بقضية جوهرية كانت وال تزال مثار النقاش في الساحة الفلسطينية طوال  -2
السنوات العشر الماضية، وكانت حماس مطالبة باإلجابة عنها في كل حواراتها مع فتح والقوى 

مشترك في األطر الفلسطينية لبناء قاعدة التقاء وتقاطع مشترك، لتجاوز االنقسام الفلسطيني والعمل ال
 الفلسطينية كمنظمة التحرير والسلطة.

كما أن أطرافًا عربية وإسالمية ودولية كانت تريد معرفة موقف حماس من هذه القضية، فضال عن 
كوادر ومؤيدي حماس الذين كانوا يريدون إجابة ال لبس فيها. وألن حماس فصيل أساسي فاعل ال 



 
 
 
 

 

 33 ص             4305 العدد:        5/31/2017 ءربعااأل  التاريخ: 

                                    

شاركته؛ كان ال بد من وضع النقاط على الحروف في يمكن صناعة قرار فلسطيني حقيقي دون م
 هذه المسألة.

فقد ثّبتت حماس هنا حرصها على الشراكة والتوافق وإنهاء االنقسام، وأنها ليست عقبة في طريق 
إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران؛ غير أن هذه الصيغة ال 

مات تجاه العدو كاالعتراف بـ"إسرائيل" أو التنازل عن أي جزء من تملي على حماس أي التزا
 فلسطين، وهي النصوص الحاكمة التي سبقت الن  على موضو  الدولة.

ليس صحيحًا على اإلطالق أن ما وافقت عليه حماس هو البرنامج نفسه الذي وافقت عليه فتح  -3
المنظمة على فكرة التنازل عن فلسطين  . ففي ذلك المجلس وافقت فتح وفصائل1988والفصائل سنة 
من أرض فلسطين(، واستعدت لمسار تسوية سلمية يعترف بـ"إسرائيل"  %77)أي  1948المحتلة سنة 

الذي يتعامل مع قضية فلسطين  242ويوقف المقاومة المسلحة، كما اعترفت بقرار مجلس األمن 
 كقضية الجئين.

فاعترفت بـ"إسرائيل"، وتنازلت عن  1993اتفاق أوسلو  حتى هذا البرنامج لم تلتزم به فتح في -4
 ، ونبذت المقاومة، مقابل حكم ذاتي في الضفة والقطا .1948فلسطين المحتلة 

وليس فيه أي التزام إسرائيلي باالنسحاب إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران، وال بالدولة الفلسطينية 
س، وال بعودة الالجئين، وال باالنسحاب من المستقلة على حدودها، وال باالنسحاب من القد
 المستوطنات، وال حتى بالسيطرة على الحدود والمياه.

بإلغاء كل بنود الميثاق الوطني الفلسطيني  1996سنة  -التي تقود منظمة التحرير-ثم قامت فتح 
 التي تتعارض مع التزاماتها تجاه العدو اإلسرائيلي.

من تنازالت لف تحت لها كل األبواب بعد فوزها في انتخابات  لو قبلت حماس بما قبلت به فتح -5
، ولكانت اان في قيادة المنظمة، وفي قيادة السلطة بالضفة الغربية وقطا  غزة، ولما تعرضت 2006

 لشروط الرباعية.
ولما تعرضت للحصار الخانق في قطا  غزة، ولما خاضت ثالث حروب كبيرة مع الكيان اإلسرائيلي 

ت العشر الماضية، ولما تعرضت قواها المقاومة وكوادرها للمطاردة والمالحقة في الضفة في السنوا
الغربية، والنفتحت أمامها البيئة العربية المحسوبة على ما ي سمى "محور االعتدال"، والنفتحت أمامها 

 البيئة الدولية التي ال تزال تصنفها حركة إرهابية.
مقابل هدنة هي فكرة طرحتها  1967ملة السيادة على خطوط فكرة القبول بدولة فلسطين الكا -6

سنة، وال جديد في ن  الوثيقة. مع اإلشارة إلى أن الوثيقة أشارت  25قيادات حماس منذ أكثر من 
 ، مما يعني أنها خطوط هدنة وليست حدودًا دائمة.1967إلى "خطوط" وليس إلى "حدود" 
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شر الوثيقة إلى انتماء حماس إلى جماعة اإلخوان المسلمين، سابعًا: العالقة باإلخوان المسلمين: لم ت
وهذا صحيح. لكن ذلك لم َيعنه انفصااًل عن جماعة اإلخوان أو تبر ًا منها. فهذا مما سكتت عنه 

أو  1988الوثيقة، كما سكتت عن نقاط أخرى مثل تحديد ما إن كانت الوثيقة تحل مكان ميثاق 
 تلغيه.

حماس باإلخوان، وحماس أكدت أنها ما زالت تنتمي إلى نفس الفكر  وهذا السكوت ال ينفي صلة
أقرب إلى التعاون والتنسيق منه إلى  -على ما يبدو-والمدرسة والمنهج، غير أن شكل العالقة 

 التبعية التنظيمية المباشرة، وهو ما لم ترغب حماس في االنشغال بشروحه والجدل حوله.
ب الصلة باإلخوان؛ فإن حماس لديها من أسباب التضييق عليها أما الخشية من التضييق عليها بسب

ما هو أكبر؛ إذ إنها أقوى عمل مسلح مقاوم ضّد المشرو  الصهيوني، وهي مصنفة إرهابية لدى 
 الغرب، الذي ال تصنف معظم دوله اإلخوان جماعة إرهابية.

-الوثيقة، كما أن الوثيقة نفسها وأخيرًا، ال يمكن لهذا المقال أن يناقش كل النقاط التي أثيرت حول 
عرضة للقصور والنق  والخطأ؛ غير أن ما هو مهم هو أن حماس حافظت على  -كأي جهد بشري 

 الهوية والثوابت والبوصلة، والتوازن واالعتدال واالنفتاح، في بيئة قلقة وأجواء عاصفة.
 30/5/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 فهمي هويدي
(١) 

واسع النطاق لتطبيع  خليجيعن توجه  اإلسرائيلي« مكور ريشون »كشف تحقيق أجراه موقع 
ينفذها أمراء  التيالعالقات مع دولة االحتالل، من خالل عدد من النشاطات التطبيعية السرية، 

وبين التحقيق أن . ١٤٩١األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  فيوأميرات ورجال أعمال خليجيون 
ظاهرها  فيعشرات الخليجيين من األسر الحاكمة ورجال األعمال ينظمون رحالت إلى إسرائيل 

سياحية عالجية، لكنها فى باطنها خطط لمشاريع استثمارية بمليارات الدوالرات إلى جانب عقد 
 .التجاري صفقات التبادل 

يب عبر قبرص بحجة العالج، باالتفاق مع مما ذكره الموقع أن هؤالء الخليجيين يصلون إلى تل أب
جهات إسرائيلية متخصصة. وهذه الجهات تتولى نقل األمراء ورجال األعمال الخليجيين من مطار 

هذا الصدد ذكر الموقع أن مستشفى  فياإلسرائيلية ومراكز العالج.  المشافيبن جوريون إلى 
عاما.  ٠٥ون أميرة خليجية تبل  من العمر مدينة حيفا استقبل أخيرا عبر مطار بن جوري في« رمبام»
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أجريت لها عملية جراحية وغادرت المشفى بعد التأكد من شفائها، وفى سياق متصل كشف التحقيق 
عن وجود تسهيالت تمنحها العديد من دول الخليج للشركات اإلسرائيلية من أجل جذبها للعمل فى 

للعديد من سالسل الشركات األمريكية الناشطة أسواقها، وهو ما يتم من خالل شركات وهمية تابعة 
دول الخليج على علم بتفاصيل تلك الشركات، غير  فيفى الخليج، وأكد التقرير أن الجهات المعنية 

 أنها تغض الطرف عنها.
اإلخبارية مترجما عن العبرية، وال جديد فيه من « قدس»وكالة  الحاليمايو  ٨١ فيهذا التقرير بثته 
العلن ما يتم تداوله همسا وفى السر بخصوص االختراق  فيلوماتية، إذ إنه أذا  الناحية المع
لمنطقة الخليج الذي تعددت صوره ومنافذه، وتزايد اللغط حوله خالل السنوات األخيرة.  اإلسرائيلي

كشفت عن عمق العالقات بين  ٨٥١٠عام  فيالتي أعلنت « ويكيليكس»ومعروف أن وثائق 
(، وأشارت إلى أن ١٤٩٤إيران )عام  فيالتي توثقت بعد نجاح الثورة اإلسالمية  السعودية وإسرائيل،

 فيمسألة مقاطعة إسرائيل، كما أنها كانت حاضرة  فيتلك العالقات تكمن وراء تساهل المملكة 
. وقد جرى التشكيك ٨٥٥٨عام  فيالتي أعلنتها المملكة وتبنتها القمة العربية « مبادرة السالم»خلفية 
اللواء أنور  السعوديأعقاب زيارة رجل المخابرات  فيدقية تلك التسريبات حينذاك، مثلما حدث ص في
( وقيل وقتذاك إنها شخصية من جانبه وال تمثل الموقف ٨٥١٢العام الماضى ) فيإلسرائيل  عشقي
 .السعودي الرسمي
 
(٨) 

 األمريكيب زيارة الرئيس أعقا في اإلسرائيليحتى إذا كانت تلك مصادفة، أن يظهر تقرير الموقع 
دونالد ترامب للسعودية وإسرائيل، فإنه يظل للمصادفة داللتها. ذلك أن الصحف اإلسرائيلية أجمعت 

العالقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، الخليجية  في« منسوب الدفء»على أن الزيارة رفعت 
مع إسرائيل « الدافئة»لح العالقات من ناحية ومصر واألردن من ناحية ثانية، وإذا تذكرت أن مصط

الرسمية العربية، فذلك يعنى أن حالة الجاهزية للدفء ــ وهو وصف  التصريحاتبعض  فيورد 
 أهم العواصم العربية، ولم يكن الخليج وحده المتورط فيها. فيللتطبيع ــ كانت قائمة  دبلوماسي

الرئيس ترامب التي نقلها إلى القادة  مايو أن ر ية ٨٠عددها الصادر يوم  فيصحيفة ه رتس ذكرت 
 ضروري بين إسرائيل والدول العربية مدخل « التقريب»الرياض تقوم على أن  فيالذين التقاهم 

أنه خالل اللقاء « يسرائيل هيوم»المنطقة. وفى اليوم ذاته ذكرت صحيفة  فيللتوصل إلى السالم 
بأن جوهر مبادرته هو وضع خطة إقليمية  أبومازن  األمريكيأبل  الرئيس « بيت لحم» فيالذي تم 

إطار مبادرة السالم العربية أوال، بما  فيبين إسرائيل وجيرانها العرب « التفاعل»شاملة تقوم على 
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يفتح الطريق إلى التسوية المرجوة للقضية الفلسطينية، وفى هذا اللقاء وفى غيره ظل الرئيس 
 الذي يدعو إليه وكذلك مصر واألردن.« علالتفا»يردد أن الرياض متحمسة لذلك  األمريكي

إن الرئيس محمود  فلسطيني قيادي ليتعليقا على فكرة التفاعل على أساس المبادرة العربية، قال 
عباس أعرب عن موافقته على االلتزام بمبادرة السالم التي تدعو إلى البدء باالنسحاب الكامل من 

كامل مع الدول العربية. وقال إنه يوافق على المبادرة من األراضي العربية المحتلة، مقابل التطبيع ال
التطبيع أوال( ليصل إلى  أياأللف إلى الياء، لكن نتنياهو يريد أن يقلب ااية بحيث يبدأ بالياء )

 زمن ال يعلمه إال هللا! فياأللف 
 
(٣) 

شروط التي قبل أسبو  أن الحكام العرب تنازلوا عن ال« وول ستريت جورنال»حين ذكرت صحيفة 
تضمنتها المبادرة العربية فإن ذلك لم يكن خبرا مفاجئا، إذ بات معلوما أن موضو  االنسحاب من 

الطروحات الجارية، وكذلك مسألة وقف االستيطان، وإن قيل إن  فيالمحتلة لم يعد واردا  األراضي
ة فقط، التي تقع المستوطنات النائي فيالمطروح ال يتجاوز حدود تجميد االستيطان بصفة مؤقتة 

خارج التجمعات االستيطانية الكبرى. وهو يعنى أن المستوطنات األخيرة التي تستوعب أكثر من 
 التمدد والتوسع. فيمن المستوطنين، ستظل لها حريتها المطلقة  ٪١٥

الخالصة أنه حتى المبادرة العربية فرغت من مضمونها، وتحولت إلى مجرد غطاء لتسوي  التطبيع 
فإن البند الوحيد الذي سيتم تفعيله فيها وأخذه على  بالتاليل عن أهم االستحقاقات الفلسطينية، والتناز 

محمل الجد هو استعداد الدول العربية للتطبيع الكامل مع إسرائيل. وهذه الفكرة أصبحت من مسلمات 
 اليهوديل )الجديد لدى إسرائي األمريكيالحوار الدائر اان حول التسوية، عبر عن ذلك السفير 

( ديفيد فريدمان، الذي احتفت الدوائر اإلسرائيلية بتصريحه الذي قال فيه إن إسرائيل لن الليكودي
مقابل للفلسطينيين. وهو ذات المعنى الذي عبر عنه الرئيس ترامب حين  أيتكون مطالبة بأن تقدم 

الدائرة حول المستقبل. المشاورات  فيضغط على إسرائيل  أياألمريكية لن تمارس  إن اإلدارةقال 
ودفعت رموزه إلى رفع سقف التوقعات واإلصرار  اإلسرائيليوهي الرسالة التي أنعشت آمال اليمين 
، بل إن تلك األجواء شجعت االستيطانيالتوسع  في والتماديعلى استمرار خطوات التهويد والتمكين 

سطينيين واالستيالء على أراضيهم نائب رئيس البرلمان بتسلال سمورطيش على الدعوة إلى طرد الفل
القرن الثالث عشر  فيوذبح نسائهم وأطفالهم إعماال لفتوى الحاخام موشيه بن ميمون الذي عاش 

 (.١٢/٠)ه رتس 
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(٩) 
التي ذا  خبرها طوال األسابيع الماضية، وتوقع كثيرون « صفقة القرن »حين سئلت عن مصير 

تسبق  التي« التسخين»مرحلة  فيرياض، كان ردى أننا اإلعالن عنها خالل زيارة الرئيس ترامب لل
. ذلك أن التمهيد لها يتم على مستويين، األول االطمئنان إلى موافقة القيادات الرسمياإلعالن 

الترويج لفكرة التحالف  والثانيالعربية على المبادرة بعد التعديل، بما يستجيب للطلبات اإلسرائيلية. 
 اإليرانيام تحت الرعاية األمريكية لمواجهة خطر اإلرهاب، الذي يعد التمدد الذي يق اإلسرائيلي السني

 بمشاركة إسرائيلية لذلك الغرض(. « غرفة طوارئ »من تجلياته. )نشر أن األطراف المتحالفة ستقيم 
 فيصحيح أن بعض دول الخليج استبقت ومارست التطبيع الحذر كما أسلفنا، إال أن ذلك يدخل 

، الذي والعلني الرسميطور التطبيع  فيلصفقة الكبرى والتسخين الذي يسبق الدخول إطار التمهيد ل
، وتبادل الفرق الفنية والثقافي التجاري يشمل مد خطوط الطيران وتوسيع نطاق التبادل 

 والرياضية...إلخ.
جاء إلى المنطقة وفى ذهنه صفقتان وليس صفقة واحدة،  األمريكيإن شئت الدقة فقل إن الرئيس 

تجاوزت قيمتها  التيتعلقت بعقود التسليح  التياألولى تم التوقيع عليها وجرى الدفع فيها فورا، وهي 
أكثر من مائة مليار دوالر. وقد تباهي بها عند عودته إلى واشنطن قائال إن هذه المليارات تعنى 

ت أخرى تجاوزت تشغيل المصانع كما تعنى توفير آالف الوظائف لألمريكيين. كما أنه أبرم تعاقدا
شركة أمريكية كبرى على  ٨٣المستقبل، وفى الزيارة ذاتها حصلت  فيمليار دوالر ستنفذ  ٣٥٥

 تصاريح عمل للعمل بالسعودية.
 التيالصفقة الثانية ــ الكبرى ــ ستتم بالتقسيط غير المريح، )بالمفرق كما يقول إخواننا العرب( وهي 

لعالم العربي وإغالق ملف القضية الفلسطينية، والذريعة إلسرائيل مع ا التدريجيتستهدف الدمج 
 .اإليرانيالمعلنة لذلك هي مكافحة إرهاب داعش والقاعدة وصد الخطر 

رغم أن مستقبل الصفقة الثانية مرهون باستمرار اإلدارة األمريكية الحالية )الذي ليس مقطوعا به(، إال 
تمت حتى  التيكما هي عليه. ذلك أن التنازالت أن إتمامها مرهون أيضًا ببقاء األوضا  العربية 

اان يصعب التنبؤ بصداها لدى الشعب الفلسطيني، فضال عن أن أغلب دول المشرق العربي وكل 
المنطقة المغاربية ليست طرفا فيها. وثمة قرائن عدة دالة على أن منطقة الخليج هي المحرك لها. 

تائجه. وألن الوضع كذلك، فلسنا نبال  إذا قلنا إن وذلك وضع ال تعرف تداعياته ويصعب التنبؤ بن
 العالم العربي مقبل على مرحلة خطرة يكتنفها الغموض ومفتوحة على كل االحتماالت.

 29/5/2017القاهرة، الشروق، 
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 دان شبيرو

، تاركا خلفه واشنطن عاصفة، األوسطزيارته في الشرق  إلىمب، وصل الرئيس األميركي، دونالد ترا
وأثبت بذلك أنه يعرف شيئا أو اثنين عن الروافع. قدرته على الرفع، على األقل فيما يتعلق 
باإلسرائيليين والفلسطينيين، تنبع من عدة عوامل، فهو يقدم شيئا جديدا، بعد أن ضاق الطرفان ذرعا 

 الحد األقصى الممكن. إلىما متحمسان للوصول الى عالقات جيدة ، وهأوبامابالرئيس براك 
لقد منح ترامب إسرائيل عناقا دافئا واستثنائيا، حيث قام بزيارة "حائط المبكى". وفي خطابه عبر عن 
تأييده للصهيونية. ولكن أيضًا عبر عن العالقة الدافئة والتقدير لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود 

ير متوقع. أي، ال يستطيع أي طرف من األطراف أن يكون على ثقة أن مكانته عباس. ترامب غ
لدى ترامب ستبقى قوية في الغد أيضًا. يبدو أنه جلب معه إلسرائيل اقتراحات مغرية من السعودية، 
والتي في مركزها التطبيع والعالقات التجارية وما أشبه. وبالنسبة للفلسطينيين، يمكن أن يكون 

 للحصول على دولة اثناء والية محمود عباس. خيرةاألالفرصة 
لقد استخدم ترامب قدرته على الرفع بنجاعة. فمطالبه من نتنياهو ومحمود عباس بقيت سرية. 

العامة. وقد نشأ شعور بأنه يريد ببساطة صفقة، وأنه ال يهتم  األموروبشكل علني تحدث فقط عن 
 إلىالتأكيد على أن الزعيمين متعطشان للتوصل  بالتفاصيل. ورغم ذلك، خرج عن أطواره من اجل

 أقواله. إلثباتالسالم، وكأنه يضعهما أمام تحد 
العام، مكنت اإلسرائيليين في طرفي الخارطة السياسية من  اإلطارإن حقيقة أن أقواله بقيت في 

عن  تبنيه. ويدعي رئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، أن الرئيس ترامب امتنع عن التحدث
لتوسيع  األخضرالضوء  إعطاءالذي يعني انتهاء فكرة الدولة الفلسطينية، وبالتالي  األمردولتين، 

المستوطنات والضم. أما رئيس المعسكر الصهيوني، اسحق هرتسوغ، فقد فهم من أقوال ترامب حول 
غير المعقول السالم بأنه سيمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير، وأنه يتحدث عن حل الدولتين. من 
 أن يكون االثنان على حق، لكن يمكن القول إننا سنعرف قريبا من منهما على حق.

ت الصعبة أمام الزعيمين. يجب أن يتم هذا رايجب أن تكون الخطوة التالية لترامب هي وضع القرا
ل أن قريبا، ال أحد منهما يريد الظهور بمظهر الرافض، خاصة في هذه الفترة المبكرة لواليته. قب

التقليل من ثمن الرفض. لذلك فان الحقيقة المشجعة هي أن مبعوث  إلىتؤدي خيبات األمل المؤكدة 
 المنطقة من اجل العمل على مواصلة التقدم. إلىترامب، جيسون غرينبلت، عاد 

يستطيع ترامب أن يستغل اللحظة بأن يعد الرئيس الفلسطيني بأنه سيضغط على إسرائيل من اجل 
عنها في  اإلعالنفي الضفة الغربية، وعدم االكتفاء بخطوات عامة ومحدودة تم  أخرى ات اتخاذ خطو 
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. وفي المقابل يستطيع أن يطلب من عباس االمتنا  عن وضع شروط مسبقة األخيرة ااونة
الستئناف المفاوضات والعمل ضد التحريض و"االرهاب"، بما في ذلك وقف دفع رواتب "المخربين" 

لسجون اإلسرائيلية. حقيقة أن العملية الفظيعة في مانشستر حدثت في يوم لقائه مع الموجودين في ا
عباس تساعده على تأكيد هذه النقطة. لم يخط  نتنياهو عندما زعم أنه لو كان "المخرب" فلسطينيا 

 كان أبناء عائلة "المخرب" سيحصلون على مخصصات مدى الحياة. –الضحايا إسرائيليين  وكأن
س يستطيع أن يضغط على نتنياهو أيضًا. يستطيع أن يقول له إنه بفضل الملك السعودي لكن الرئي

و"داعش" أصبح باستطاعة ترامب التقريب بين العرب  إيرانوتعهده بالمساعدة في الحرب ضد 
شيئًا ليقدمه كمقابل للطرف العربي. قد ي طلب من نتنياهو  بإعطائهوإسرائيل. ولكن إسرائيل ملزمة 

طوات مثل التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات أو رسم الحدود في المستقبل أو مساعدة اتخاذ خ
الفلسطينيين. هذه الخطوات التي ال يستطيع القيام بها مع الحكومة الحالية، ال سيما مع وزراء اليمين 

ية، فسيكون تبين أن االقتراحات السعودية حقيق إذاالذين يعتقدون أن ترامب يقف الى جانبهم. ولكن 
 هناك ضغط داخلي في إسرائيل على نتنياهو من اجل العمل بطريقة تمكن من تطبيق االقتراحات.

يجب أن يكون ترامب مستعدا للتكتيكات اإلسرائيلية والفلسطينية: التأجيل، تحميل الوسيط تفاصيل 
عليه أن يعمل كي  لقاء المسؤولية على الطرف الثاني.إغير نهائية، واالستعداد للفشل مع محاولة 

 ثمنا باهظا. األطرافتكلف خيبة أمله 
يدور الحديث عن تسلق مستمر لقمة الجبل، غياب الثقة بين الطرفين عميق. نتنياهو سيتصرف 
بحذر ألنه يتذكر أن الدول العربية لم تنفذ وعودها في السابق. ويحتمل أن ال يلتزم الفلسطينيون 

الكثير، كي ال يبقى في نهاية المطاف بأيٍد فارغة. كل  إعطاءسيخشى من  أيضاً بتعهداتهم. وعباس 
تراجعت قدرة ترامب على الرفع  وإذاتؤجل اتخاذ القرارات،  األطرافعامل من هذه العوامل قد يجعل 

 في أعقاب الفضائح في واشنطن، فان لحظة الفرصة ستختفي.
الذين  أولئكت بسرعة. فال تكونوا تتخذ القرارا األطرافتصرف ترامب بحكمة فهو سيجعل  إذالذلك، 

 يقولون ال.
 "هآرتس"

 30/5/2017األيام، رام هللا،   
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