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*** 
 

مهما كلفنا  في وجهها منيعا   شعبنا سنقف سدا   وقأي حلول أو تسويات تتعارض مع حق: هنية .1
 ذلك من ثمن

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركةة ححمةاسح مسةماعيل هنيةة  فةي أول خهةاب لةر منةا ترأسةر المكتةب 
 لسياسي لحركة حماس عن رؤية الحركة وأولويات عملها خالل المرحلة القادمة.ا
 

 أولويات الحركة
واسةةتعره هنيةةة فةةي مةةؤتمر صةةح ي عقةةدم فةةي فنةةدق المشةةتل بمدينةةة رةةزف أبةةرز أولويةةات الحركةةة فةةي 
شرا اتةةةر المخال ةةةة  المرحلةةةة المقبلةةةة والتةةةي تتمجةةةل فةةةي مواشهةةةة ا حةةةتالل الواشةةةم تر ةةةنا ومقدسةةةاتنا وا 
لألعراف والقيم وقواعد القانون الةدولي  سةوا  مةا تعلةق منهةا بةالقمل أو الحصةار أو مصةادرف اترا ةي 

 أو التهويد أو ا ستيهان.
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وبين أن السالح ال اعل في الك هو وحدف الموقف ال لسهيني الةا  يسةتند ملةؤ رؤيةة سياسةية وهنيةة  
ر مةةن الر هانةةات علةةؤ الوعةةود  ةةد الشهةةود وتتحةةر  بهةةا شةةعبنا ال لسةةهيني هةةول شامعةةة توح  الكاابةةة التةةي شر 

 مسيرف الم او ات.
 

 القدس واألقصى
وشةةدد هنيةةة علةةؤ أن ق ةةية القةةدس بةةؤرف اهتمةةام الحركةةة فهةةي مركةةز الصةةرال  مبينةةا  أن حمةةاس سةةتعمل 
سةةالميتها ومقاومةةة كةةل محةةةاو ت التهويةةد والت ريةة  السةةكاني وتويةةةر  مةةن أشةةل حمايةةة عروبةةة القةةةدس وا 

 ررافي للمدينة.الهابل الديمو 
بقائهةةا رمةزا لك ةةاح شةعبنا وشهةةاد أمتنةا والح ةةا  عليهةا أيقونةةة  كمةا سةتعمل علةةؤ تعزيةز صةةمود أبنائهةا وا 

 للن ال ووشهة للمقاومة.
وأكد أن محاو ت ا حتالل الصهيوني فره أمر واقل في المسشد اتقصةؤ المبةارك عبةر مخههةات 

ات المتواصةةةةلة والسةةةةماح تع ةةةةا  الكنيسةةةةت بةةةةدخول التهويةةةةد والتقسةةةةيم الزمةةةةاني والمكةةةةاني وا قتحامةةةة
اتقصؤ لن ت لح في أهدافها  وسيبقؤ المسشد اتقصؤ المبارك مسالميا  خالصةا  ولةن يكةون لالحةتالل 

 فير موهئ قدم.
وعبر هنية عن رفةه الحركةة نسةبة حةائه البةراق للصةهاينة المحتلةين  فحةائه البةراق شةز  أصةيل مةن 

 يمكن التنازل عنر بحال من اتحوال. المسشد اتقصؤ المبارك و 
 

 الضفة المحتلة
وأكد أن مع لتنا الوهنيةة فةي ال ة ة تكمةن فةي التنسةيق والتعةاون اتمنةي  داعيةا ملةؤ وق ةر فةورا لةيس 

 فقه التزاما بالنهج الوهني السليم بل تن ياا لقرارات المشلس المركز .
نت ا ةة والمقاومةة بكةل أشةكالها ولةن يوق هةا وأ اف هنية أن ال  ة سةتبقؤ مركةزا للصةرال وعنوانةا لال

أحد  مبينا  أن الحركة ستعمل علؤ مواشهة كل ما تتعره لر ال  ة من سياسةات التنكيةل والتوييةب  
وفةةةي خهةةةين متالزمةةةين: اتول دعةةةم صةةةمود أهلنةةةا وشةةةعبنا فةةةي مواشهةةةة مخههةةةات العةةةدو ومحةةةاو ت 

 من احتاللر.التدشين  والجاني مقاومة تشعل العدو يدفل راليا  ج
وأعلةةن مسةةاندف الحركةةة لنةةواب المشلةةس التشةةريعي المخته ةةين لةةدي ا حةةتالل الصةةهيوني وكةةان  خةةرهم 
النائب محمد بدر والنائب خالدف شرار التي تدفل جمن الموقف الحةر والشةرأف الوهنيةة والةرفه للتنسةيق 

بهم وحمايةةة حقةةوقهم وشةةدد هنيةةة علةةؤ دعةةم صةةمود أهلنةةا فةةي الةةداخل ال لسةةهيني وتبنةةي مهةةال اتمنةةي.
 ومكتسباتهم وترسيخ انتمائهم حق علؤ شعبهم وأمتهم.
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 مخيمات الشتات
نمةا سةيبقؤ الالشئةون  وأكد هنية علؤ أن ق ية اللشةو  لةن تتحةول ملةؤ ق ةية منسةية فةي تيةر الوربةة وا 
هةةم شةةةوهر الق ةةةية ال لسةةةهينية  فهةةةي ق ةةةية سياسةةةية بامتيةةةاز وأن حةةةق العةةةودف حةةةق مقةةةدس   يسةةةقه 

 م و  تملك أ  شهة في العالم شهبر.بالتقاد
 وتابل حسنحبه معهم كل محاو ت التوهين وما يسمؤ بحل الوهن البديلح. 

ملةؤ تةوفير شةروه العةي   -مل كةل الجقةة والتقةدير لكةل الشهةود السةابقة-ودعا الدول العربية الم ي ة 
لحماية حق العةودف ومواشهةة الكريم تهلنا في المخيمات  كما دعا لو ل استراتيشية عربية فلسهينية 

 مشاريل التوهين.
وهالب اتمةم المتحةدف القيةام بواشباتهةا تشةام أهلنةا الالشئةين فةي أمةاكن تواشةدهم كافةة باعتبارهةا الشهةة 
 الدولية المكل ة بإراجة وتشويل الالشئين ال لسهينيين لحين عودتهم ملؤ ديارهم اتصلية في فلسهين.

شةعبنا الوهنيةة وا سةالمية تعمةل علةؤ حمايةة الوشةود ال لسةهيني فةي  وأكد أن الحركة ومل شميل قوي
لبنةةةةان وتحييةةةةدم عةةةةن الصةةةةراعات الهائ يةةةةة وازقليميةةةةة والمحليةةةةة وتعزيةةةةز العالقةةةةات اتخويةةةةة اللبنانيةةةةة 

 ال لسهينية ومتابعة الو ل ال لسهيني في لبنان بكل شوانبر السياسية وازنسانية وا شتماعية.
العمةل ون ةل الخهةه والبةرامج لهةي صة حة التهمةي  والتويةب لمراحةل خلةةت  وأ ةاف أننةا سنواصةل 

ويشةةكلون الشنةاح اتخةةر  -ماليةةين فلسةهيني 6الةةاين يتشةاوز عةددهم  -حتةؤ يعةود ل لسةةهيني الخةار  
الا  يحلق بر ك احنا من استئناف دورهةم الرائةد فةي الحركةة الوهنيةة ال لسةهينية وفةي القةرار السياسةي 

 مساهمة في مشرول التحرير حسب  روفهم.ال لسهيني وفي ال
 

 غزة الصامدة
ز صةمودهم   وقال رئةيس المكتةب السياسةي لحركةة حمةاس من رةزف الصةامدف بةدل أن يكةافئ أهلةر ويعةز 
ُتحاك  دهم مشرا ات تصعيدية وتقهل عنهم الرواتب والدوا  والواا  وتمنل عةنهم التحةويالت الهبيةة 

 اته ال. التي بسببها أزهقت أرواح أبريا  من
وشدد علؤ أن رزف كانت وسةتبقؤ عصةية علةؤ كةل المةؤامرات  أبيةة   تركةل م  ة  عزيةزف بمقاومتهةا 

   تهدأ أو تال لها راية حتؤ النصر المبين.
ننةةا ما نحمةةل ا حةةتالل الصةةهيوني  وتةةابل حلقةةد  ن اتوان زنهةةا  الحصةةار عةةن رةةزف  ولةةيس تشةةديدم  وا 

عن حصار رزف م َّ أننا نقةول بة ن القةرارات اتخيةرف التةي اتخةاتها السةلهة  المسؤولية المباشرف والرئيسة
 قد أسا ت للنسيج الوهني ال لسهيني  وعليها أن توي ر سياستها تشام قهال رزفح.
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شةرا ات السةلهة  ةد رةزف صةار لزامةا  علةؤ قيةادف الحركةة  وبي ن هنية أنر وأمةام هةاا التهةور الخهيةر وا 
وفير مقومةةات الحيةةاف الكريمةةة تهلنةةا اتههةةار فةةي الكهربةةا  والةةدوا  والسةة ر أن تتحةةرك زنقةةاا رةةزف وتةة
 والتنقل والعال  والرواتب.

وأكةةد أن زيةةارات وفةةود الحركةةة ملةةؤ مصةةر الشةةقيقة مةةا هةةي م َّ ت كيةةد علةةؤ هةةاا المسةةعؤ  وقةةد وشةةدت 
 ف.الحركة من ازخوف المسؤولين في مصر كل ا ستعداد للعمل من أشل معالشة أزمات رز 

وأو ح هنية أنر شري العديد من المباحجات والت اهمات وأسة رت عةن شملةة مةن النتةائج التةي سةيكون 
 لها أجرها في تخ يف أعبا  الحصار والممارسات رير ازنسانية  د شعبنا في قهال رزف.

وجمةةن دور مصةةر التةةاريخي والةةا  يعبةةر عةةن اتصةةالة والمةةرو ف  مؤكةةدا  علةةؤ تقةةدير الحركةةة للموقةةف 
عةةةادف اللحمةةةة لشةةةعبنا ال مصةةةر   متمنيةةةا  أن يتعةةةا م هةةةاا الةةةدور حتةةةؤ يةةةتم تهبيةةةق ات اقيةةةات القةةةاهرف وا 

 ال لسهيني.
وشدد هنية علةؤ أن الةدعم القهةر  لوةزف أحةدة نقلةة نوعيةة فةي حيةاف النةاس فةي رةزف  فقةد كانةت قهةر 

 يرها.نعم العون والسند في سنوات الحصار وساعات العسرف  موشر التحية لدولة قهر وأم
وشكر هنية فةي اات الوقةت كةل مةن قةدم الةدعم تهلنةا وشةعبنا ومقاومتنةا الباسةلة  وكةان لهةم بصةمات 
نسةةانيا  ووق ةةت بكةةل أصةةالة مةةل معاناتنةةا وقةةدمت  وا ةةحة وتحديةةدا تركيةةا التةةي سةةاندتنا سياسةةيا  وماليةةا  وا 

 العديد من المشاريل والمساعدات.
والقسةةام بةةال حةةدود  وأسةةهمت فةةي تةةراكم وتهةةوير القةةوف  كمةةا شةةكر ميةةران التةةي سةةاندت ودعمةةت المقاومةةة

التةةي نملكهةةا  وكةةالك المملكةةة العربيةةة السةةعودية  والشةةكر الةةؤ كةةل مةةن وقةةف مةةل فلسةةهين ورةةزف مةةن 
 حكومات وهيئات وأفراد من اتمة وأحرار العالم.

شةةل تخ يةةف واسةةتكما   للقةةا ات التةةي عقةةدتها الحركةةة مةةل شميةةل ال صةةائل والشةةرائح ال لسةةهينية ومةةن أ
الحصار عن رزف أكد هنية أن وفد الحركةة الةا  زار مصةر مةؤخرا  برئاسةة اتى يحيةؤ السةنوار رئةيس 
الحركة في رزف عقد لقا ات فلسهينية فلسهينية أس رت عن ت اهمات سوف تنعكس ميشابا  علؤ أهلنةا 

 في القهال  كما سوف تمجل توهئة للمصالحة الوهنية الشاملة.
  علةةؤ جوابةةةت شةةعبنا ال لسةةهيني وفةةةي مقةةدمتها تحريةةةر اتره والقةةدس واتقصةةةؤ وتةةابل حسةةن ل أمنةةةا

قامة الدولة ال لسهينية وعاصمتها القدسح.  واتسري وتحقيق العودف وا 
وأكد أن المقاومة مصدر فخر واعتزاز لشعبنا وأمتنا ولكل أحرار العةالم  مؤكةدا  أن شةعبنا الواحةد الةا  

 عادلة التي   تقبل القسمة.  يقبل التشزئة صاحب الق ية ال
وقةةال هنيةةة اليةةوم تسةةلمت قيةةادف هةةام الحركةةة الع يمةةة مةةن مخةةوف كةةرام وقةةادف ع ةةام علةةؤ رأسةةهم اتى 
المشاهةةد أبةةو الوليةةد الةةاين حملةةوا أمانةةة القيةةادف خةةالل السةةنوات السةةابقة فصةةانوا اتمانةةة وسةةلموا الرايةةة 
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والح ا  علؤ وحدتها وا رتقا  بدورها وتعزيز  مرفوعة خ اقة وتمكنوا من ف ل هللا من تهوير الحركة
 ت جيرها خالل فترات عصيبة.

وأكد أن الحركة أصدرت مؤخرا  وجيقتها السياسية التي ت منت الرؤية والمبةاد  واتهةداف التةي تسةير 
وفةةق م ةةامينها وتعمةةل بمقت ةةاها  لتبةةين أنهةةا نريةةد أن تعمةةل مةةل الشميةةل  ةةمن اسةةتراتيشية وهنيةةة 

 سياسة والمقاومة.شامعة في ال
 

 القضية الفلسطينية
وأ ةةاف هنيةةة أن مةةا تمةةر بةةر اتمةةة مةةن الصةةراعات الداخليةةة بةةين القةةوي ازقليميةةة والمحليةةة والتكالةةب 
الدولي  وتعاني من نزيف واستنزاف متواصل لمقدراتها هدفر م عاف اتمة وتركيعها وفره خيةارات 

 وني و مان أمنر وت وقر وبقائر.القوي المعادية عليها  وتعزيز قوف العدو الصهي
وتةةةابل حمنةةةا وصةةةول الةةةرئيس اتمريكةةةي الشديةةةد ترامةةةب ملةةةؤ سةةةدف الحكةةةم وب ةةةوه وتشةةةشيل مةةةن العةةةدو 
الصةةهيوني بةةدأت بشةةكل متسةةارل التحركةةات والمحةةاو ت لشنةةي جمةةار اتو ةةال الراهنةةة وابتةةزاز القةةوي 

نية وفةةةره مةةةا يسةةةمؤ المصةةةالحة العربيةةةة وازسةةةالمية المنهكةةةة والمسةةةتنزفة لتصةةة ية الق ةةةية ال لسةةةهي
 العربي وازسالمي لهاح. -التاريخية وال وه بقوف لتوفير الوها  ال لسهيني 

أمةةام هةةاا الو ةةل أكةةد هنيةةة أنةةر   بةةد لنةةا كشةةعب فلسةةهيني أن نملةةك زمةةام المبةةادرف ونرتةةب أو ةةاعنا 
ن بيتنا ونؤم ِّن شبهتنا ونحمي حقوقنا وأن نكون موحدين في توشير رسالة  وا حة للعالم أشمةل ونحص 

قامةةة الدولةةةة  نؤكةةد فيهةةا أن أ  حلةةول أو تسةةويات تتعةةاره مةةل حةةق شةةعبنا فةةي الحريةةة وا سةةتقالل وا 
ال لسهينية اات السيادف وعاصمتها القدس لن يكتب لها النشةاح وسةنقف سةدا منيعةا فةي وشههةا  مهمةا 

 كل نا الك من جمن.
مية ال لسةةهينية هةةو التشةةاوب والتعةةاهي مةةل وشةةدد هنيةةة علةةؤ أن أخهةةر مةةا تعةةاني منةةر السياسةةة الرسةة

ازمةةال ات اتمريكيةةة المتكةةررف والهادفةةة ملةةؤ  ةةرب كةةل المقدسةةات الوهنيةةة  والعبةةة بمورجنةةا الةةوهني 
 وتبني مدارف ترامب الرؤية الصهيونية بالتمام والكمال.

للمكتةةب وردا  علةةؤ مشةةرا ات عبةةاس بوقةةف رواتةةب اتسةةري وعوائةةل الشةةهدا   قةةال هنيةةة مننةةي كةةرئيس 
السياسةةي لحركةةة حمةةاس أتعهةةد لعوائةةل اتسةةري والشةةهدا  ب ننةةا سنتقاسةةم معةةا  لقمةةة العةةي  ولةةن نخةةالكم 

 ولن يخالكم شعبكم وأمتكم.
وو ةةل هنيةةة تحقيةةق المصةةالحة الوهنيةةة وبنةةا  شةةراكة وهنيةةة تشمةةل كةةل القةةوي وال صةةائل ال لسةةهينية 

ركةةةة فةةةتح وكةةةل فصةةةائل العمةةةل الةةةوهني علةةةؤ رأس أولويةةةات حركةةةة حمةةةاس  داعيةةةا  أبنةةةا  شةةةعبنا فةةةي ح
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وازسالمي للبد  اليوم في تهبيق شميل ا ت اقيات التي وقعناها في القاهرف والدوحة والشاهئ وبيروت 
 وأن نحترم ما شا  في وجيقة الوفاق الوهني.

وعبةةر هنيةةة عةةن اعتةةزاز الحركةةة بمسةةتوي وعمةةق العالقةةة والتنسةةيق فةةي كةةل المشةةا ت مةةل ازخةةوف فةةي 
لشهةةاد ازسةةالمي رفقةةةا  الةةدعوف والسةةالح  كمةةةا عبةةر عةةن ارتيةةاح الحركةةةة لتهةةوير العالقةةة مةةةل حركةةة ا

 الشبهة الشعبية وزيادف مساحة العمل والتنسيق وال هم المشترك لتهورات السياسة ومقت ؤ الواقل.
خل وتةةابلح نحةةن مرتةةاحون لهبيعةةة العالقةةة مةةل شميةةل قةةوي وأارل المقاومةةة ال لسةةهينية الباسةةلة فةةي الةةدا

 والخار   وعاقدون العزم أن نحدة نقلة نوعية في هام العالقة خدمة لشعبنا ووهنناح.
 

 المبادرة السياسية
وأهلةةةق رئةةةيس المكتةةةب السياسةةةي لحركةةةة حمةةةاس مبةةةادرف  سياسةةةية  ودعةةةا مليهةةةا فصةةةائل العمةةةل الةةةوهني 

شةتركة ويرتكةز وازسالمي كافة  وت من صيارة برنامج سياسي وا ح وموحد يستند ملؤ القواسةم الم
علةةؤ أهةةداف شةةعبنا وحقوقةةر وتهلعاتةةر  وتشةةكيل حكومةةة وحةةدف وهنيةةة فةةورا  ت ةةي بكةةل التزاماتهةةا تشةةام 

 شعبنا ال لسهيني في ال  ة والقهال علؤ حد سوا .
كمةةةةةا تت ةةةةةمن التح ةةةةةير زشةةةةةرا  ا نتخابةةةةةات التشةةةةةريعية والرئاسةةةةةية والمشلةةةةةس الةةةةةوهني علةةةةةؤ قاعةةةةةدف 

شاركة كةل اتهةراف وشةرائح شةعبنا مشةاركة ديمقراهيةة وتكةون ت اهمةات ا نتخابات الحرف والنزيهة وبم
عةةةةادف ت عيةةةةل المؤسسةةةات  وبخاصةةةةة مؤسسةةةةة  بيةةةروت مرشعةةةةا  فةةةةي معةةةادف تشةةةةكيل المشلةةةةس الةةةوهني  وا 
المشلس التشريعي المنوه بر الرقابةة والتشةريل  م ةافة ملةؤ وقةف التعةاون والتنسةيق اتمنةي مةل العةدو 

 ومهما كانت النتائج.
علؤ أنر   بد من تهيئة ال روف والمناخات الوهنيةة لتحقيةق هةام المبةادرف مةن خةالل مزالةة كةل وشدد 

المعيقات في مقدمتها التراشل عن شميل ازشرا ات العقابية بحق رزف وأهلها  م افة ملؤ قيام حكومة 
لشنةةة وأ ةةاف بعةةدها لةةن يكةةون هنةةاك مبةةرر لبقةةا  ال التوافةةق بةةدورها فةةي قهةةال رةةزف علةةؤ أكمةةل وشةةر.

نها  دورها.  ازدارية في قهال رزف وسيتم وقف عملها وا 
 

 العالقات العربية
وشةدد هنيةةة علةؤ سةةعي الحركةةة لتمتةين عالقاتهةةا بالةةدول العربيةة وازسةةالمية علةةؤ أسةاس مةةن ا حتةةرام 
المتبةةادل وعةةدم التةةدخل فةةي الشةةؤون الداخليةةة لهةةام الةةدول واحتةةرام خصوصةةية اتو ةةال فةةي كةةل دولةةة 

 لسيادف هام الدول وتهلعات شعوبها. واحترامنا
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وبين أن سياستنا هي ا ن تاح علؤ كل الدول العربية وازسالمية علؤ أساس متين  وسوف نعزز في 
المرحلةةةة القادمةةةة تبنةةةي اسةةةتراتيشية ا ن تةةةاح والعمةةةل مةةةل الشميةةةل دون اسةةةتجنا  مةةةن أشةةةل دعةةةم ق ةةةيتنا 

 قدسنا وأقصانا. الوهنية ومقاومتنا وشهادنا  د العدو والح ا  علؤ
وتابل حنقول لكل أشقائنا في الدول العربية اهمئنوا ملؤ حماس فلن ي تيكم منها م َّ الخير  وتتمنؤ لكم 
اتمةةن وا سةةتقرار وحمايةةة اتوهةةان  والحركةةة متمسةةكة باسةةتراتيشية جابتةةر لةةديها بحصةةر معركتهةةا علةةؤ 

ن مواشهتها هي فقه مل العدو الصه  يوني المحتلح.أره فلسهين المحتلة  وا 
وعبةر عةن رفةه حمةاس للتهةرف وازرهةاب مةن أ  كةان وفةي أ  مكةان  مبينةا  أن رؤيةة الحركةة بةة ن 

 المقاومة المشروعة ليست مرهابا  بل هي تحارب ازرهاب الحقيقي المتمجل في ا حتالل الصهيوني.
 

 العالقات الدولية
ق بخهةةؤ جابتةةر نحةةو صةةيارة عالقةةة وقةال رئةةيس المكتةةب السياسةةي لحركةةة حمةةاس مننةةا نسةةعؤ لالنهةةال

وا حة مل مختلف مكونةات المشتمةل الةدولي والمؤسسةات المعنيةة بالق ةية ال لسةهينية وأحةرار العةالم 
منهلقةةين مةةن عدالةةة ق ةةيتنا ومةةن قةةوف حقنةةا وجقتنةةا ب ننةةا نقةةف علةةؤ أره صةةلبة  داعيةةا  الشميةةل ملةةؤ 

حماس فكرا ودورا ومكانة وعدم التشاوب التعامل معنا علؤ أساس الحقوق ال لسهينية ومن خالل فهم 
 مل الدعاية السودا  وا بتزاز الصهيوني.

وشةةكر هنيةةة كةةةل الةةدول التةةي رف ةةةت محةةاو ت عةةزل حمةةةاس ولةةم تتشةةاوب مةةةل التوصةةيف اتمريكةةةي 
ال ةالم للحركةةة المنحةةاز للعةدو  ومةةدت خهةةوه العالقةةات الجنائيةة معهةةا ميمانةةا وقناعةة منهةةا ب ننةةا حركةةة 

ز  أصةةيل مةةن النسةةيج الشةةعبي ال لسةةهيني وأننةةا حصةةلنا علةةؤ جقةةة اتكجريةةة منةةر فةةي تحةةرر وهنةةي وشةة
 انتخابات حرف ونزيهة.

وحةةار مةةن التةةوره فةةي المشةةرول الرامةةي لتصةة ية الق ةةية تحةةت مةةا يسةةمؤ بالسةةالم ازقليمةةي أو السةةالم 
مريةر أ  ا قتصاد  مل عدو يحتل اتره ويشرد الشعب  مشةددا  علةؤ أن الحركةة لةن تسةمح أبةدا  بت

 مشاريل تتشاهل مصالح وحقوق شعبنا الجابتة تحت أ  اريعة كانت.
 5/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 " اعتبار البلدة القديمة في القدس تراثا  فلسطينيا  يونيسكوالسلطة الوطنية ترحب بقرار " .2

لشنة التراة  الحكومة ال لسهينية رحبت بقرار   أنرام هللا  من 6/7/2017، الحياة، لندننشرت 
العالمي في حاليونيسكوح في دورتها الحادية واتربعين  المنعقدف حاليا  بمدينة كراكوف في بولندا  
اعتبار البلدف القديمة في القدس وأسوارها تراجا  فلسهينيا   داعية ملؤ ازبقا  علير كما كان قبل احتالل 
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محمود  في بيان لر أمس  من القرار حيؤكد وقال الناهق باسم الحكومة يوسف ال .1967المدينة عام 
زيف ادعا ات ا حتالل ازسرائيلي في ش ن مدينة القدس العربية المحتلة  ويسقه مزاعم السيادف 

 ازسرائيلية وبهالن وعدم شرعية كل ما ن ام ا حتالل فيهاح.
قا ي   أن زبونك اح   رام هللا  نقال  عن مراسلها في 6/7/2017 ،الشرق األوسط، لندنوأ افت 

ر علؤ أن لر ق اف فلسهين محمود الهبا   اكر في بيان   أن أهمية قرار اليونيسكو هي في نص 
تعريف الو ل التاريخي القائم في القدس  هو ما كان علير تراة المدينة المقدسة قبل احتالل المدينة 

 .1967في عام 
زارف الجقافة ال لسهينية أكدت أن قرار و أن   رزف  من 5/7/2017 ،فلسطين أون الينوشا  في موقل 

دانة أعمال الح ر التي تقوم بها ازسرائيليحاليونسكوح باعتبار مدينة القدس خا عة لالحتالل    وا 
دائرف  جار ا حتالل ازسرائيلي فيها وفي محيه المسشد اتقصؤ  انتصار لتاريخنا وحقنا  وت كيد 

وج منت الوزارف في بيان  أره فلسهين التاريخية. علؤ عمق الح ارف العربية وازسالمية علؤ
قرار حبلدف القدس القديمة وأسوارهاح    تبني لشنة التراة العالمي التابعة لليونسكو 5/7/2017اتربعا  

الا  اعتمد قرارات سابقة لها  وشميعها تنص علؤ أن تعريف الو ل التاريخي القائم في القدس هو 
 .1967عام ما كان علير قبل احتاللها 

 
  هانفسة القيمبفي إطار "صفقة القرن" يجب أن يكون  لألراضياألحمد: أي تبادل  .3

قال ع و اللشنة المركزية في حركة فتح عزام اتحمد من الحدية عن حتبادل اترا يح لحل الق ية 
اعة وشدد اتحمد خالل حدية مل برنامج حبين السهورح علؤ ما .ا يزال مهروحا  مال لسهينية كان و 

وأشار ملؤ أن  حسبوتنيكح  علؤ أن أ  تبادل لألرا ي ت  سبب يشب أن يكون بالمجل وبن س القيمة.
أن ال لسهينيين يريدون كامل أرا يهم  منا ات اق أوسلو  مؤكدا   مشرول تبادل اترا ي عره كجيرا  

ل لسهينيين وأو ح أن ا بن س المساحة والقيمة  وأنر   تنازل عن متر واحد من شرقي القدس.
ينت رون استكمال الو يات المتحدف اتمريكية دراساتها واتصا تها وهرح استراتيشيتها زحالل السالم  

ملؤ أن العنصر اتساسي في أ  م او ات يشب أن يكون  الن ر ومن جم يقبلون أو يرف ون   فتا  
 حل الدولتين.

ومة نتنياهو  متهما ميام بالتنكر لحق وعبر اتحمد عن عدم ت اؤلر بعقد ات اق سالم في  ل حك
 ال لسهينيين في أر هم وعاصمتهم.

 5/7/2017 ،موقع سبوتنيك
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 العقابية ضد غزة تعزز االنقسام عباسبحر: إجراءات  .4
أكد النائب اتول لرئيس التشريعي أحمد بحر أن مشرا ات حعباسح العقابية  د رزف من ش نها  :رزف

ا ح في ان صال رزف عن بقية فلسهين التاريخية  مشددا  علؤ أنها هم بشكل و ستعزيز ا نقسام  وت
خالل   واعتبر بحر مشرا ات عقابية وليست قانونية ومشح ة ومرفو ة من قبل الكل ال لسهيني.

بمقرم في مدينة رزف شلسة لمناقشة تقرير  5/7/2017شلسة عقدها المشلس التشريعي اتربعا  
أن تلك ازشرا ات تعزز   حول ا لتزامات القانونية لالحتالل تشام رزفاللشنتين السياسية والقانونية 

 الشعور بالتمييز بين المواهنين علؤ أساس شورافي وقبلي.
الحصار علؤ أبنا  شعبنا من خالل  واستنكر مشاركة عباس وحكومة الحمد هللا  ا حتالل في تشديد

مريه وقهل  14ت الهبية مما تسبب بوفاف ازشرا ات رير المسبوقة التي كان  خرها وقف التحويال
حالة   للتقاعد المبكر.  ين المو    فالكهربا  ورواتب الشهدا  واتسري والشرحؤ وا 

أبنا   وحمل ا حتالل ازسرائيلي المسؤولية القانونية المدنية والشزائية عن الشرائم التي يرتكبها  د  
 ي ُيعد الحصار أخهرها.شعبنا في قهال رزف وال  ة الوربية والقدس والت

والعدوانية والعقابية  د قهال رزف  ازشراميةوهالب عباس بالتوقف ال ور  عن اتخاا ازشرا ات 
والتي تؤكد تبنا  شعبنا أنر يعزل ن سر عن أبنا  شعبر ويعلن الحرب علؤ المر ؤ واتسري 

حكل الك ي علر عباس من  وقال: والشهدا  وال قرا  والمحتاشين والمهدمة بيوتهم من أبنا  قهال رزف.
أشل أن يقبل ترامب أوراق اعتمادم لدي البيت اتبيه س يرا  لل لم وا ستبداد والخيانة  
لنتانياهو لبد  شو ت الت اوه المشح ة بحق أبنا  شعبنا والتي لم تشلب م  الويالت والدمار  وتوسال  

 لهمح.
ي في تخ يف الحصار عن قهال رزف بإدخال وجمن بحر دور الشقيقة مصر علؤ موق ها ازنسان

البترول لشركة توليد الكهربا   معربا  عن أملر أن يستمر هاا الموقف ازنساني والك من خالل فتح 
 معبر رفح في القريب العاشل لألشخاص والب ائل.

 6/7/2017 ،فلسطين أون الين
 

 زاماتها تجاه سكان األراضي الفلسطينيةبتحمل مسئولياتها واإليفاء بالت المتحدةاألمم الزهار يطالب  .5
تال رئيس اللشنة السياسية النائب محمود الزهار تقرير اللشنتين السياسية والقانونية حول  :رزف

 5/7/2017خالل شلسة عقدها المشلس التشريعي اتربعا    ا لتزامات القانونية لالحتالل تشام رزف
ولياتر القانونية عن رزف  ؤ د  يع ي ا حتالل من مسمؤكدا  علؤ أنر   أح  بمقرم في مدينة رزف

ومشددا  علؤ أن القانون الدولي وا ت اقيات الدولية تلزم ا حتالل ب رورف توفير الحاشات ازنسانية  
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حقهال   يزال تحت  وقال: وت مين العناية الصحية  ويح ر ارتكاب عقوبات شماعية بحق السكان.
 .حبموشب القانون الدولي بالمسؤولية الكاملة تشام السكان المتواشدين فير ا حتالل  و)مسرائيل( ملزمة

بالتزاماتها تشام سكان اترا ي ال لسهينية المحتلة   وازي ا وهالب اتمم المتحدف بتحمل مسئولياتها 
ي وتوفير الحماية الدولية الالزمة لهم  داعيا  لت عيل مشرا ات رصد انتهاكات ا حتالل وتوجيقها ف

 مل ات رسمية تمهيدا  لمحاكمة قادف ا حتالل دوليا .
 6/7/2017 ،فلسطين أون الين

 
 فلسطين جزء من الجهد الدولي الجماعي لمحاربة اإلرهابو  ...الدولتين حل  خيارنا هو  عباس: .6

محمود عباس أهمية دور فرنسا في دعم شهود تحقيق السالم  ية لسهينال السلهةأكد رئيس  :باريس
في مؤتمر صح ي مشترك مل ن يرم ال رنسي ايمانويل ماكرون  مسا  يوم   ودعا هقة.في المن
  فرنسا ملؤ مواصلة دورها من ردف  وفي مهار ا تحاد اتوروبي  لدعم هام 5/7/2017 اتربعا 

وشدد علؤ أن خيارنا هو حل الدولتين علؤ حدود عام  الشهود  بنا  علؤ توصيات اشتمال يناير.
تر نا  ويحصل شعبنا علؤ حريتر واستقاللر في دولتر  ازسرائيلينتهي ا حتالل   وأن ي1967

بعاصمتها القدس الشرقية  وحل شميل ق ايا الو ل الدائم  وفق قرارات الشرعية الدولية كافة  
 ومبادرف السالم العربية.

قازرهاب أيا  كان شكلر ومصدرم  وأكد دعم فلسهين لكل شهد دولي  عباسوأدن   شتجاجر في  ليميوا 
منهقتنا والعالم  وأن دولة فلسهين شز  من هاا الشهد الدولي الشماعي في محاربة ازرهاب 

 والتهرف ب شكالر كافة.
 5/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خالد يهاجم قرار عباس تغيير مسمى وزارة الخارجيةتيسير  .7

هاشم ع و اللشنة التن ياية لمن مة التحرير ال لسهينية تيسير خالد   :أحمد المصر  -رزف   رام هللا
  قرار رئيس السلهة محمود عباس تويير مسمؤ وزارف الخارشية ال لسهينية ملؤ 4/7/2017يوم الجالجا  

ن وزارف حالخارشية والموتربينح  معتبرا  ميام حبيروقراهية   قيمة لر ولن يقدم أو يؤخرح في عمل دائرف شؤو 
في تصريحات لصحي ة حفلسهينح  من دائرف شؤون   وقال خالد الموتربين داخل من مة التحرير.

الموتربين تشكلت بقرار من اللشنة التن ياية داخل من مة التحرير  وهي م و ة بكامل الصالحيات 
لؤ مسمؤ لتن يم العالقة مل الشاليات ال لسهينية في الشتات  ولن ي ير اللشنة التويير الا  شري ع

رفاقون ؤ خالد هرح مو ول تويير اسم وزارف خارشية السلهة  وزارف الخارشية. كلمة الموتربين علؤ  وا 
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اللشنة التن ياية لمن مة التحرير  حوأنر وفي حال تم هرحر في قادم اتيام فسيكون لكل حادة حديةح  
  دورها أو مزاحة أ  من مؤكدا  أن من الخه  ال ادح ا نتقاص من مكانة من مة التحرير وتهمي

 مؤسساتها. 
 5/7/2017 ،فلسطين أون الين

 
 الفلسطينيين عشراوي: هالي تشن حملة "ترهيب" ضد   .8

انتقدت ع و اللشنة التن ياية لمن مة التحرير ال لسهينية حنان عشراو  أمس  س يرف  :(.ب.ف.)أ
الشعب  حملة حترهيبح  د  الو يات المتحدف لدي اتمم المتحدف نيكي هالي  متهمة مياها بشن 

فلسهين والشعب  من هالي أهلقت حملة ترهيب ح د   لها  في بيان  وقالت عشراو  ال لسهيني.
واعتبرت عشراو  أن هالي تكرر تصريحات رئيس الوزرا   ال لسهيني بشكل فرد  وشماعيح.

الترهيب والتخويف   ازسرائيلي بنيامين نتنياهو  مشيرف ملؤ أنر حمن خالل حملة استهداف قائمة علؤ
فإن هالي   ت وت أ  فرصة لل وه علؤ أ  شخص يسعؤ لتحد  سياسة مفالت مسرائيل من 

 العقابح.
وقالت عشراو  من هالي حت اقم مآسي الشعب ال لسهيني  وتقوم بترهيب المؤسسات التي ي تره أن 

بتقويه فرص السالم عبر  تدافل عن حقوقرح. وأ افت ان الس يرف اتميركية في ا مم المتحدف تقوم
 حتهبيق أشندف خاصة بها يتوافق مل هوسها المعاد  لل لسهينيين واختالقها أعاارا  سرائيلح. 

 6/7/2017 ،المستقبل، بيروت
 

 مصرمع هناك جهات تبث إشاعات حول العالقة عباس للقاهرة قائمة... و  زيارة"القدس العربي":  .9
دس العربيح  أن زيارف الرئيس محمود عباس ملؤ العاصمة القحرزف: أكد مصدر سياسي فلسهيني لة

ا تزال قائمة  وفي موعدها المحدد  حية سيلتقي ن يرم المصر  عبد ال تاح مالمصرية القاهرف  
 ما أشيل حول ملوا  القاهرف للزيارف. السيسي يوم اتحد المقبل  نافيا  

ترتيبات الزيارف التي و عت من لح ة وقال المصدر وهو من المقربين من الرئيس ال لسهيني  أن 
وصولر ملؤ العاصمة المصرية القاهرف مسا  يوم السبت المقبل  ولقائر بالرئيس السيسي  والموا يل 
التي سيتم تناولها وبحجها  أنشزت من قبل المسؤولين في مؤسسة الرئاسة والخارشية  وأن مصر 

 اعيد ا ستقبال وكل الترتيبات اتخري.أبلوت القنوات الرسمية ال لسهينية اات الصلة  بمو 
وأشار ملؤ أن هناك شهات عدف حتقوم علؤ بة مشاعات بين الحين واآلخرح منا أن شري ازعالن 
عن شدول شولة الرئيس الحالية للخار   التي شملت مجيوبيا وفرنسا  ومن جم مصر وتونس. وأكد أن 
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علؤ حبة مشاعاتح سابقة  تحدجت عن عدم هام الشهات التي استولت بعه وسائل ازعالم  عملت 
موافقة مصر علؤ استقبال الرئيس  وأن هام المحاو ت تبين عدم صدقها  مل معالن الس ير 
ال لسهيني في القاهرف مسا  أول من أمس  عن الموعد الرسمي للزيارف ووصول الرئيس عباس. ورأي 

 يني مصر ح علؤ المستوي الرسمي.المصدر أن هام الشهات   يروق لها وشود أ  حتقارب فلسه
 6/7/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 مناورة أمنية إسرائيلية فلسطينية مشتركة على حاجز عسكري لالحتالل: "يديعوت أحرونوت" .01

يت ح من نب  أوردتر صحي ة حيديعوت أحرونوتح  الصادرف صباح يوم : تحرير هاشم حمدان
بين السلهة ال لسهينية وسلهات ا حتالل وصل درشة   أن التنسيق اتمني 5/7/2017 اتربعا 

وكتبت الصحي ة أن الشمود  مشرا  مناورات أمنية مشتركة  بمبادرف ما يسمؤ حازدارف المدنيةح.
السياسي لم يمنل استمرار العالقة بين شي  ا حتالل ازسرائيلي وبين اتشهزف اتمنية ال لسهينية  

فلسهينية مشتركة بادرت مليها حازدارف  –ق مناورف أمنية مسرائيلية حية منحت الصحي ة ممكانية توجي
 المدنيةح.

وشا  أن المناورف شرت علؤ أحد حواشز ا حتالل العسكرية القريبة من مدينة شنين  وحاكت وقول 
 حادة هرق معقد اقت ؤ تخليص عالقين من داخل المركبات.

وا رتباه مل شنين في ازدارف المدنيةح  ال ابه  ونقلت الصحي ة عن رئيس ما يسمؤ حقيادف التنسيق
ازسرائيلي سمير كيوف قولر من حالهدف هو تعزيز التعاون  وأن المصلحة ال لسهينية في الك هي 

 منقاا حياف بشر بوه الن ر عن قوميتهمح. علؤ حد تعبيرم.
 5/7/2017 ،48عرب 

 
 بيوت قتلة أبو خضير رفض العليا اإلسرائيلية هدمتدين  ةالخارجية الفلسطيني .00

فاد  أبو سعدي: أدانت وزارف الخارشية والموتربين ال لسهينيين رفه المحكمة العليا  -رام هللا 
خ ير  التي هالبت بهدم بيوت ازرهابيين اليهود الاين  أبو  التماس عائلة اله ل محمد ازسرائيلية

علؤ مدي توره المؤسسة الق ائية في  أحرقوا ابنها وهو علؤ قيد الحياف  واعتبرتر دليال  شديدا  
بالتوهية علؤ ازرهابيين اليهود وشرائمهم ومن ماتهم  كما أنر يوفر حماية  لإلرهابيين  حمسرائيلح

ال لسهينيين وأر هم وممتلكاتهم ومقدساتهم  ويشكل حلقة  ويششعهم علؤ التماد  في شرائمهم  د  
 ة ا حتالل المختل ة السياسية واتمنية والق ائية.في لعبة تبادل اتدوار الحاصلة بين أشهزف دول

 6/7/2017 ،القدس العربي، لندن
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 تأجيل محاكمة النائب جرار إلى اإلثنين المقبل .02
  محاكمة النائب خالدف شرار حتؤ 5/7/2017 أشلت محكمة حعوفرح العسكرية يوم اتربعا  :رام هللا

المصادرف وقت اعتقالها )أشهزف الحاسوب  ازجنين المقبل  بحشة انت ار تقرير فحص اتشهزف
واكرت مصادر محلية أن شرار  التي اعتقلت قبل جالجة أيام  ُأح رت من سشن  والشوال(.

 حهشارونح  بينما أشارت عائلتها ملؤ أنها تمكنت من مشاهدتها في المحكمة.
 5/7/2017 ،فلسطين أون الين

 
 شعب الفلسطينياله تجا دور مصر التاريخي يثمنوفد حماس بالقاهرة  .11

 جمن وفد حركة ححمةاسح ملةؤ شمهوريةة مصةر العربيةة دور مصةر التةاريخي والةا  يعبةر عةن اتصةالة
العروبية والمرو ف التي أبت م  أن تقوم بواشبهةا تشةام شةعبنا ال لسةهيني المحاصةر المكلةوم فةي قهةال 

لهةةا أجرهةةا فةةي تخ يةةف رةةزف  وقةةد شةةرت شملةةة مةةن المباحجةةات أسةة رت عةةن بعةةه النتةةائج التةةي سةةيكون 
 أعبا  قهال رزف.

كمةةا تةةم خةةالل اللقةةا ات مةةل الشانةةب المصةةر  مناقشةةة مو ةةول المصةةالحة الوهنيةةة ال لسةةهينية  حيةةة 
أبدي وفد الحركة ان تاحر التام زنها  ا نقسام ولم الشمل ال لسهيني  كما تةم الت كيةد علةؤ أن حمةاس 

رسةةة مهامهةةا فةةي القهةةال  م  أن الواقةةل العملةةي قةةد لةةم تمةةانل مةةن قيةةام حكومةةة الوفةةاق الةةوهني مةةن مما
 فره تشكيل اللشنة ازدارية لمتابعة الشؤون المعيشية لمواهني القهال.

هاا وقد هالب وفد الحركة من الشانب المصر  باعتبارم راعي عملية المصالحة ال لسةهينية ازشةراف 
يةةةةة وا ت ةةةةاق علةةةةؤ موعةةةةد مشةةةةرا  علةةةةؤ تن يةةةةا ات ةةةةاق القةةةةاهرف بمةةةةا فةةةةي الةةةةك تشةةةةكيل حكومةةةةة وحةةةةدف وهن

 ا نتخابات التشريعية والرئاسية.
 5/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تبادل الدور الوظيفي مع االحتالل في محاصرة غزةمشير المصري يتهم عباس ب .11

تبةةادل الةةدور ححمةةاس مشةةير المصةةر  الةةرئيس محمةةود عبةةاس بمةةا أسةةمام حركةةة اتهةةم القيةةاد  فةةي رةةزف: 
رأس ح. وقةال من الهةدف مةن ورا  الةك هةو ححتالل ازسةرائيلي فةي محاصةرف قهةال رةزفالو ي ي مل ا 

شةةا  الةةك خةةالل مسةةيرف ن متهةةا حمةةاس أمةةام مشةة ؤ الرنتيسةةي  .حلةةن يةةنشحح  مؤكةةدا أن الةةك حالمقاومةةة
لأله ال الليلة قبل الما ية  رف ةا للحصةار ومنةل التحةويالت الهبيةة  حيةة قةال المصةر  أي ةا من 

 .حعركتها السياسية بكل حكمة واقتدار  وتمتلك الخيارات والبةدائل ل ةتح اتبةواب المولقةةتدير مححماس 
لتشديد الخناق علؤ  حالتداعيات الخهيرفحوقال من الرئيس عباس هو من يتحمل مسؤولية ما وص ها بة 
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فةي    الةا  تمجةل حسةب مةا قةالححصةار رةزفحرزف. واتهم السةلهة ال لسةهينية بالتحةالف مةل مسةرائيل لةة 
 وقف التحويالت الهبية للمر ؤ  ما أدي ملؤ وفاف العديد منهم.

وتتهم حماس السلهة ال لسهينية بوقف تحويالت مر ؤ رزف للعال  في الخار   وهو أمر ن ام وزيةر 
 الصحة في حكومة التوافق الوهني  محمال المسؤولية لحركة حماس.

ين لهةةا فةةي رةةزف  وكةةالك قهةةل رواتةةب كةةالك رفةةه المصةةر  وقةةف السةةلهة ال لسةةهينية رواتةةب مةةو  
 اتسري المحررين. العليا ازسرائيلية ترفه هدم بيوت قتلة أبو خ ير وتؤكد أن القانون يسمح بالك

 6/7/2017القدس العربي، لندن، 
 

 رحب بالتقارب بين حماس ودحالنت "الشعبية" .11
ريةةر فلسةةهين  من الشبهةةة قةةال الةةدكتور ربةةاح مهنةةا ع ةةو المكتةةب السياسةةي للشبهةةة الشةةعبية لتح :رةةزف

الشعبية ترحب بة   عمةل مةن أ  كةان مةن شة نر أن يخ ةف مةن معانةاف أبنةا  قهةال رةزف فةي الكهربةا  
والمعبر وال قر والبهالة والمر ؤ والك تعقيبا  علؤ التقارب بين حركة حماس وتيار دحالن في ال ترف 

كةةريس فصةةل رةةزف عةةن ال ةة ة وأعةةرب مهنةةا عةةن خشةةيتر مةةن أن تةةؤد  هةةام الخهةةوات ملةةؤ ت اتخيةةرف.
خدمةةةة للمشةةةرول حالصةةةهيوني اتمريكةةةيح بهةةةاا ال صةةةل  باتشةةةام منهةةةا  مشةةةرول الدولةةةة والعةةةودف  وعمةةةل 

 كانتونات في ال  ة مرتبهة باتردن  وعمل كيان فلسهيني ما في قهال رزف.
وتقريةةر  كمةةا أكةةد مهنةةا  ةةرورف تمسةةك الشميةةل بالبرنةةامج الةةوهني ال لسةةهيني المتمجةةل بةةالعودف والدولةةة

المصةةةير  وبمن مةةةة التحريةةةر ال لسةةةهينية ممةةةجال  شةةةرعيا  وحيةةةدا  للشةةةعب ال لسةةةهيني  والتمسةةةك بمةةةنهج 
المقاومة بكل أشكالها كحق شةرعي ومك ةول للشةعوب تحةت ا حةتالل  وأن تعمةل مختلةف القةوي علةؤ 

ية الشةةةادف منهةةا  ا نقسةةةام وبخاصةةةة حركتةةي فةةةتح وحمةةةاس اللتةةان نةةةدعوهما ملةةةؤ امةةتالك ا رادف السياسةةة
وا بتعاد عن المصالح ال ئوية ال ةيقة فةي تن يةا ات ةاق المصةالحة حمايةة للق ةية الوهنيةة ال لسةهينية 

 التي تتعره لمخاهر التص ية.
 5/7/2017، وكالة معا  اإلخبارية

 
 حماس تثمن قرار اليونسكو بنفي السيادة اإلسرائيلية على القدس .11

حدف للتربية والعلم والجقافة )اليونسكو( ب نةر   سةيادف للكيةان جمنت حركة حماس قرار من مة اتمم المت
دانتهةا للح ريةات ازسةرائيلية  ازسرائيلي علؤ مدينة القدس والمسشد اتقصؤ  واعتبارها مدينة محتلةة وا 

 تحتها.
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واعتبةةر النةةاهق باسةةم حركةةة حمةةاس عبةةد اللهيةةف القةةانول فةةي تصةةريح صةةح ي  قةةرار اليونسةةكو نسةة ا 
 رائيلية الكاابة  وت كيدا علؤ حقنا الكامل في القدس والمسشد اتقصؤ.للرواية ازس

نقةاا القةدس والمسةشد اتقصةؤ مةن  ودعا القانول ملؤ ترشمة هام القةرارات عمليةا وفعليةا علةؤ اتره وا 
 التهويد والح ريات والمشاريل الصهيونية.

 وق الشعب ال لسهيني.وتوشر بالشكر ملؤ كل الدول التي صوتت لصالح فلسهين وصالح دعم حق
 5/7/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 من قيادات حماس ببيت لحم أربعةاالحتالل يفرج عن  .11

قيةاديين مةن حركةة حمةاس بعةد  أربعةةأفرشت سلهات ا حتالل  مسا  اليةوم اتربعةا   عةن : بيت لحم
 اعتقال مدار  دام أربعة أشهر.

ور زبةةةون  والةةةدكتور رسةةةان هرمةةةاس والشةةةيخ حسةةةن واتسةةةري الم ةةةر  عةةةنهم: النائبةةةان خالةةةد هةةةاف  وأنةةة
واستقبلت شمةاهير بيةت  الورديان  وشميعهم من سكان بيت لحم  وقد أهلق سراحهم من سشن عوفر.

لحةةم القيةةاديين اتربعةةة بح ةةل حاشةةد ألقيةةت خاللةةر الكلمةةات التةةي قةةدم متحةةدجوها التهةةاني بهةةام المناسةةبة 
 العاشل عن اتسري واتسيرات كافة. لألسري اتربعة وعائالتهم  متمنين ازفرا 

 5/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يحذر من فوضى عقب غياب عباس ألكين .11
قال وزير شؤون القدس زئيف ألكين من مسرائيل مهالبة با ستعداد لليوم التالي لوياب الرئيس 

أنر لم يعد من ومة  ال لسهيني محمود عباس بصورف م اشئة عن المشهد السياسي ال لسهيني  خاصة
 مدارية لنقل السلهة ملؤ خلي تر.

ونقل مراسل القناف السابعة للمستوهنين شمعون كوهين عن ألكين أن ال و ؤ اتمنية مرشحة تن 
تعم اتو ال ال لسهينية بعد انصراف عباس عن الساحة السياسية  مما يتهلب من مسرائيل أن 

 لمدنية المتوقعة علؤ هاا التهور الخهير.ت خا بعين ا عتبار التبعات اتمنية وا
وأو ح ألكين أن المؤسسات اتمنية والعسكرية مهالبة بالتشهز لتحقق مجل هاا السيناريو المتمجل 
بوياب م اشئ لعباس  ماكرا ب نر يحار منا أكجر من عام من أن السلهة ال لسهينية لن تستهيل 

 الصمود بعد اهاب عباس.
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ؤ علؤ كل جقافة سياسية داخل السلهة تن م انتقا  سلسا وسليما لمن ويري ألكين أن عباس ق 
سي تي بعدم  سوا  عبر التح ير لخهوات حزبية وبرلمانية أو الدعوف  نتخابات شاملة وعامة قد 

 يخسرها لصالح حركة المقاومة ازسالمية )حماس( التي قد ت وز فيها.
ابات محلية للمشالس البلدية علؤ أن تكون فقه في وأشار أن السلهة ال لسهينية لش ت زشرا  انتخ

 ال  ة الوربية وليس في قهال رزف  لقناعة السلهة أن حماس سوف ت وز فيها.
وقال ألكين  من هناك قائمة هويلة من المرشحين المتوقعين لخالفة عباس في موقل رئاسة السلهة 

 تهم بمراكز القوي.ال لسهينية  لكنهم سيخو ون صراعات ن وا شخصية عبر استعان
 5/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : ال نرصد أي نية هجومية من قبل أعدائناايزنكوت .11

قال رئيس هيئة أركان الشي  ازسرائيلي راد  أيزنكوت  من : عبد الرؤوف أرناؤوه -القدس 
هينية  مسرائيل   تريد أ  نوايا هشومية من قبل أعدائها  في مشارف ملؤ من متي ححماسح ال لس

 وححزب هللاح اللبنانية. 
وقال أيزنكوت في اشتمال للشنة الخارشية واتمن البرلمانية ازسرائيلية: حفي هام اتجنا    نرصد أ  

 نية هشومية من قبل أحد أعدائناح. 
ومل الك فقد أ اف بحسب ملخص للشي  ازسرائيلي عن الشلسة وصلت نسخة منر لوكالة 

   ازسرائيلي تحسين قدراتر في مواشهة أ  سيناريوح. اتنا ول: حيواصل الشي
وفي مشارف ملؤ ا تهامات ازسرائيلية زيران بإقامة مصانل لألسلحة في لبنان قال أيزنكوت: حندير 
معركة شاملة في مواشهة مشرول الصواريخ الدقيقة الا  يبقؤ علؤ رأس سلم أولوياتنا  قدرات العدو 

 ب عدم الاهولح. في هاا المشال محدودف ويش
وأ اف: حنتحرك أمام هاا المشرول دون توقف في وسائل متنوعة من اتف ل عدم البوح بها من 

 منهلق عدم مرادتنا في التصعيدح. 
 وتابل أيزنكوت: حالشي  ازسرائيلي يتمتل بقدرات استخبارية ميدانية هي اتعلؤ منا مقامترح. 

ؤ حرب لبنان الجانية تشهد الحدود من هرفيها واقعا امنيا عاما عل 11ومل الك فقد قال: حبعد مرور 
 أف لح.

 5/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 تدين عدم اعتراف اليونسكو بسيادتها على القدس القديمة "إسرائيل" .02
أدانت مسرائيل يوم اتربعا  تصويت لشنة التراة العالمي التابعة : عبد الرؤوف أرناؤوه -القدس 

ن مة اتمم المتحدف للتربية والعلوم والجقافة )يونسكو(  لمصلحة حعدم شرعيةح التوييرات التي لم
 أحدجها ا حتالل ازسرائيلي علؤ مدينة القدس الشرقية. 

وفي بيان وصل وكالة اتنا ول نسخة منر  وص ت وزارف الخارشية ازسرائيلية خهوف اللشنة اتممية 
ا  صلة يصدر عن اليونسكو والا  لن يكون من ش نر م  خدمة  ب نها حقرار سخيف  خر ورير

 أعدا  التاريخ والحقيقةح. 
وأ افت أن القدس هي حالعاصمة اتبدية للشعب اليهود   ولن يوير قرار اليونسكو من هاا الواقلح. 

 ورأت أن القرار حمحزن ورير  رور  ومجير للش قةح. 
 5/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 هدفها ضم الضفةقوانين لتلغي  "إسرائيل"النواب العرب يطالبون العالم بالضغط على "الكنيست":  .01

  من خهورف القوانين واحار  أع ا  الكنيست العرب  أن 6/7/2017الشرق األوسط، لندن، اكرت 
نونا تهدف قا 35. وبينها ما   يقل عن 51التي يتم تشريعها حول ال  ة الوربية  التي بل  عددها 

. ودعوا دول العالم ملؤ حال م الزاحف للمناهق ال لسهينية المحتلة ملؤ السيادف ازسرائيليةحملؤ 
التحرك وممارسة ال ووه علؤ حكومة مسرائيل  لكي توقف هاا التوشر  كونر مدمرا لعملية السالم 

كتلة حفي أعقاب مؤتمر عقدتر وقد شا  هاا الندا    وعائقا خانقا  حتما ت مقامة الدولة ال لسهينية.
نائبا(  وح رم أي ا   13في الكنيست  التي ت م اتحزاب العربية والوهنية ) حالقائمة المشتركة

  وعيساو  فريج من حالمعسكر الصهيونيحنائبان عربيان من اتحزاب اليهودية  زهير بهلول من 
هلية ناشهة  د ا حتالل   وشارك فير ممجلو س ارات أشنبية وشمعيات ومن مات أ حميرتسح

 وصحافيون.
وأو ح نواب القائمة المشتركة  أن المؤتمر عقد للتحاير من التسارل الخهير في تشريل قوانين 
ال م  التي تح ؤ بدعم الحكومة اليمينة المتهرفة وا ئتالف في الكنيست  ودعوا ملؤ ت عيل  وه 

لة تشريل قوانين ال م اآلخا في دولي وفره عقوبات علؤ حكومة مسرائيل لردعها عن مواص
التسارل. وأكدوا أن الكنيست  في دورتر الحالية  يشهد تسارعا في تشريل قوانين ال م  اتمر الا  
يتناقه كليا مل القانون الدولي  الا  ينص بشكل وا ح  علؤ منل أ   م لمناهق واقعة تحت 

ات سكانية ملؤ اترا ي الواقعة تحت ا حتالل  كما ينص علؤ منل الدولة المحتلة من نقل مشموع
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احتاللها  وبالك تكون قوانين ال م المختل ة وعملية ا ستيهان التي تقوم بها مسرائيل في اترا ي 
 المحتلة  خرقا فا حا للقانون الدولي.

النائبة العربي ة في الكنيست   أن زهير أندراوس  عن 5/7/2017، لندن، رأي اليومونشرت 
القائمة -سليمان  رئيسة مشتركة للوبي لمناه ة العنصري ة )الشبهة-عايدف توماازسرائيلي   

ا في الكنيست لمناه ة العنصري ة بالتعاون مل ا ئتالف لمناه ة  المشتركة(  عقدت يوم ا خاص 
ي م اهر العنصري ة في المشتمل ازسرائيلي  ة في اللشان حول ت ش  العنصري ة تخلل شلسات خاص 

 ركة العشرات من الناشهين ومندوبي مؤسسات المشتمل المدني.وسه ح ور ومشا
كما شمل اليوم الخاص مؤتمَرا مركزي ا ناق  التشريعات والقوانين العنصري ة في الكنيست العشرين  
اعتمادا علؤ البحة الا  أشرام واستعر ر الباحة برهوم شرايسي. البحة كشف عن معهيات 

قانون عنصر  تم  مقرارهم نهائَيا  24د موا للكنيست من بينهم اقتراح قانون عنصر   ق 94مقلقة: 
وادخلوا ملؤ كتاب القوانين في دولة مسرائيل  كما كشف التقرير ممارسات ما يسم ؤ بالمعار ة في 
الكنيست العشرين حية يؤك د التقرير علؤ تواهؤ بعه الكتل وأع ا  محسوبين علؤ المعار ة في 

نصري ة  التواهؤ الا  وصل في بعه اتحيان ملؤ المبادرف والدعم ملؤ التصويت علؤ القوانين الع
 هكاا قوانين.

 
 تدعو ضيوفها الكبار إلى التعلم من مودي وعدم زيارة رام هللا "إسرائيل" .00

تل أبيب: في اليوم الجاني من زيارف رئيس الوزرا  الهند   ناريندرا مود   ملؤ مسرائيل  كشف النقاب 
ها بنيامين نتنياهو كلف المسؤولين في وزارف الخارشية بالعمل علؤ مهالبة شميل عن أن رئيس وزرائ

ال يوف الكبار من رؤسا  الدول ووزرا  الخارشية  أن يحاوا حاو مود   و  يصروا علؤ زيارف رام 
 هللا والسلهة ال لسهينية في كل مرف يزورون فيها تل أبيب.

اك رمزية بالوة ورسالة قوية من قرار رئيس الحكومة هنحوقال مصدر رفيل مقرب من نتنياهو  من 
الهندية ا متنال عن زيارف رام هللا. فهاا )التابو( يشب كسرم. وهام المساواف بين مسرائيل والسلهة 
ال لسهينية يشب أن تتوقف. فإسرائيل دولة من مة  بينما السلهة ال لسهينية هي سلهة فو وية  

اا استمر ا لتعامل بهام الهريقة  أ  أن يقوم  يوف مسرائيل بالتعريج علؤ رام هللا اتكالية وقامعة. وا 
والتقا  قادتها بمستوي اللقا ات التي ُتشري في مسرائيل  رئيس ورئيس وزرا  ورير الك  فإن هاا 

 .حيؤسس لتحويل السلهة ملؤ دولة
 6/7/2017، الشرق األوسط، لندن
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 لة الهجوم على جنود بسكينتحاكي محاو قتل ضابط إسرائيلي خالل مناورة  .01
تبين يوم اتربعا   أن ازسرائيلي الا  قتل مسا  أمس الجالجا   خالل تدريبات في : هاشم حمدان

 الخليل هو  ابه في لوا  حرو نيح.
 عاما  وهو من مستوهنة حأفراتح. 22وعلم أن ال ابه القتيل هو دافيد رلوبنتسي   ويبل  من العمر 

ولية أن ال ابه أشري مناورف تحاكي محاولة الهشوم علؤ شنود بسكين  وخالل وبينت التحقيقات ات
 المناورف أهلق الرصاص عن هريق الخه  باتشام ال ابه  ما أدي ملؤ مصابتر بشروح خهيرف شدا.

 وعلؤ ال ور تم استدعا  مروحية لنقلر ملؤ المستش ؤ  م  أنر توفي مت جرا بإصابتر.
 5/7/2017، 48عرب 

 
 ضابط إسرائيلي في مواجهات شمالي القدسإصابة  .01

أصيب  ابه مسرائيلي في مواشهات اندلعت فشر يوم اتربعا  : عبد الرؤوف أرناؤوه -القدس 
 بمخيم قلنديا لالشئين شمالي القدس.

واكر الشي  ازسرائيلي في بيان أرسل نسخة منر لألنا ول  أن ال ابه أصيب أجنا  اقتحام 
 خيم قلنديا  اندلعت علؤ مجرم مواشهات مل شبان فلسهينيين.القوات ازسرائيلية لم

وأ اف حان شرت قنبلة صوت بيد أحد قادف القوف وأصابتر بشروح ه ي ة نقل علؤ مجرها لتلقي العال  
 في المستش ؤح.

 5/7/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 هتها غزةالحرب المقبلة وجأن من اإلسرائيليين يعتقدون  %56استطالع:  .01
أ هر استهالل مسرائيلي نشر عبر موقل القناف العبرية الجانية  أن رالبية مسرائيلية تري : رام هللا

 وتعتقد أن الحرب المقبلة ستكون وشهتها قهال رزف.
من ازسرائيليين يعتقدون أن هناك فرصة كبيرف ب ن الحرب المقبلة  %56وحسب ا ستهالل  فإن 
 أن ال رصة لمجل الك تبقؤ منخ  ة. %35 اس في رزف  في حين يرونستندلل بين مسرائيل وحم

 أن تكون وشهتها ميران. %9عن اعتقادهم أن الحرب قد تكون مل حزب هللا  و %35فيما أعرب 
 %57من ازسرائيليين أن الشي  ازسرائيلي قادر علؤ كسب أ  حرب مقبلة  وأن  %82ويعتقد 

مكانية اتخااها قرارات صائبة خالل الحرب.يجقون في قرارات الحكومة الحالية و   ا 
أنر بإمكان قوات  %76عن اعتقادهم ب نر يمكن أن تندلل انت ا ة جالجة  حية يري  %36.5وأعرب 

خمادها.  اتمن التعامل معها وا 
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ب ن شهود الرئيس اتميركي دونالد ترامب لشلب ال لسهينيين وازسرائيليين للم او ات  %61ويري 
من  %60أن مسرائيل ليست مهتمة بالتوصل  ت اق السالم. بينما يري  %50ا يعتقد لن تنشح. فيم

 الشمهور العربي في مسرائيل الك.
من الشهور العربي في مسرائيل أن السلهة رير مهتمة بعملية السالم  بينما يوافق الرأ   %47 ويري

 .%80من اليهود 
 5/7/2017القدس، القدس، 

 
 في مجالي األسلحة وتكنولوجيا المعلومات تفاق تعاون إسرائيلي هنديعلى ا يحتجونفلسطينيون  .26

ن مت القوي الوهنية وازسالمية في مدينة رام هللا وسه ال  ة الوربية : قيس أبو سمرف  -رام هللا 
المحتلة يوم اتربعا   وق ة أمام س ارف شمهورية الهند رف ا  ت اق تعاون مسرائيلي هند  في مشالي 

 وتكنولوشيا المعلومات. اتسلحة 
ورفل المشاركون في الوق ة التي ن مت أمام مبنؤ ممجلية الهند في حي بيتونيا رربي رام هللا   فتات 
تهالب الهند ودول العالم بمقاهعة وفره العقوبات علؤ دولة ا حتالل ازسرائيلي  ووقف التعاون 

 مل مسرائيل. 
 5/7/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 
 من الفلسطينيين يعارضون أي اتفاق بين "حماس" ودحالن %50: استطالع .27

من ال لسهينيين يعتبرون أن أ  ات اق بين حركة ححماسح  %50أ هر استهالل للرأ  أن : رام هللا
والنائب الم صول من حركة حفتحح محمد دحالن  لتشكيل مدارف مشتركة بينهما لقهال رزف  سيؤد  

 بين ال  ة والقهال.لالن صال الكامل 
من  %38و من استهالل للرأ  أشرام المركز ال لسهيني للبحوة السياسية والمسحية  رأي 

 ال لسهينيين  أنر لن يحدة ان صال لو حدة الك ا ت اق.
وي يف ا ستهالل الا  أشر  في ال  ة الوربية وقهال رزف  والك في الربل الجاني من العام 

هاا ا ت اق لو كان  %40ت اق كهاا بين ححماسح ودحالن  فيما أيد  د ا %48  أن نسبة 2017
من ال لسهينيين  حركة ححماسح  للقبول بشروه السلهة والرئيس  %47صحيحا . كالك  دعت نسبة 

 %38ال لسهيني محمود عباس  من كان في الك تحسين لألو ال في قهال رزف  فيما قالت نسبة 
مقابل  %27وه. وبلوت نسبة الت اؤل بنشاح المصالحة نسبة أنر علؤ حماس أن ترفه هام الشر 

 أبدوا تشاؤمهم.  64%
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أشارت ملؤ أن انتخاب مسماعيل هنية ويحيؤ السنوار كقادف لحماس  سي عف  %31كما أن نسبة 
قالوا منر لن يؤجر عليهم.  %33أنر سيعززها  في حين  %25فرص المصالحة  فيما رأت نسبة من 

ت نتائج الربل الجاني من هاا العام  ملؤ أن اترلبية الساحقة من الشمهور في سياق  خر  أشار 
ترفه مشرا ات السلهة ال لسهينية المتمجلة في الخصم من رواتب مو  يها  %84ال لسهيني بواقل 

في قهال رزف  وفي التوقف عن دفل تكاليف الكهربا  التي توصلها مسرائيل للقهال  وتري النسبة 
ازشرا ات استخداما  لل وه ا قتصاد  علؤ السكان  كوسيلة لدفعهم لرفه حكم  اتكبر في تلك

 حماس  وليس بسبب أ  أزمة مالية تمر بها السلهة.
كالك  بي نت النتائج أن الوالبية الساحقة تعاره التوقف عن دفل مخصصات السشنا  اتمنيين  ررم 

ة ستر خ لل ووه الخارشية  وتوقف هام أن نصف الشمهور تقريبا   يعتقد أن السلهة ال لسهيني
عن أنها تعاره التوقف عن دفل مخصصات السشنا   %91المخصصات  ما عبرت نسبة 

 فقه أنها تؤيد الك. %7اتمنيين  في سشون مسرائيل  فيما أعلنت 
 5/7/2017، لندن، العربي الجديد

 
 مبكر مدنيونالذين أحالتهم السلطة للتقاعد ال الموظفين: السلطة نقابة موظفي .28

قال رئيس نقابة مو  ي السلهة في القهال  عارف أبو شراد: من : نبيل سنونو -رام هللا / رزف 
 المو  ين الاين أحالتهم حكومة الحمد هللا للتقاعد المبكر هم من حالمدنيينح.

وأو ح أبو شراد لصحي ة حفلسهينح  أن قرار حكومة الحمد هللا هو حسياسي بحت وليس لر عالقة 
ح أبو شراد بالق ا   قائال: حنحن متوشهون ملؤ الق ا  ال لسهيني لكي يقول كلمتر  ولو   بالقانونح.

وسنرفل ق ية في محكمة العدل العليا بال  ة الوربيةح  م ي ا أن اتصا ت شرت مل هيئة العمل 
 الوهني وازسالمي لعقد اشتمال قريب.

ح الاين شملهم قرار حكومة الحمد هللا  أمس  رير وأشار ملؤ أن كي ية تقاعد المو  ين حالمدنيين
 وا حة.

 5/7/2017الين،  أون فلسطين
 
 المحتلة وحدة استيطانية جديدة في القدس 800: الثانية اإلسرائيلية القناة .29

اتربعا    أمسوافقت لشنة التخهيه التابعة لبلدية القدس ازسرائيلية  : اتنا ول –القدس المحتلة 
مستوهنات خار  الخه اتخ ر بمدينة القدس  جالةوحدف استيهانية  في  800  علؤ مخهه بنا

 المحتلة  حسب قناف عبرية.
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بسوات حواكر موقل القناف ازسرائيلية الجانية )رير حكومية(  أن الوحدات ستُبنؤ في مستوهنات 
 .حشيلوح  وحراموتح  وحزئيف

عمليات البنا  في القدس أمر  رور   ويشب حونقل الموقل عن رئيس بلدية القدس  نير بركات  أن 
 .حا ستمرار في الك من أشل تعزيز القدس كعاصمة زسرائيل

وحدف سكنية ل لسهينيين بالقدس  114لشنة التخهيه ستدرس مخهه ا لبنا  حوأ اف الموقل  أن 
 .حالهورح  وحشع اهح  وحرأس العامودح  وحالسواحرفحالشرقية  في مناهق 

 6/7/2017، عم ان، الرأي
 
 األغوار في شمسية خاليا على يستولي االحتالل .31

 الحمة خربة في لمواهنين شمسية خاليا علؤ اتربعا   يوم صباح ا حتالل قوات اتروار: استولت
 .الشمالية باتروار

 ا حتالل قوات من  حوفاحلةة درارمة عارف ازسرائيلية  وا نتهاكات ا ستيهان شؤون في الخبير وقال
 .باتروار الحمة خربة في لمواهنين شمسية  خاليا علؤ اليوم صباح تولتاس

 .اللح ة حتؤ متواصلة زالت ما ا ستيال  عمليات أن وأ اف
 5/7/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 يؤكد وقوف الفلسطينيين مع قطر ضد إجراءات دول الحصار فلسطينياستطالع  .30

بإدارف  -قام بر المركز ال لسهيني للبحوة السياسية والمسحية )رام هللا  كشف أحدة استهالل
الدكتور خليل الشقاقي( للرأ  العام ال لسهيني في ال  ة الوربية وقهال رزف والك في ال ترف ما بين 

تزايد حشم ا نقسام في المواقف حول الق ايا اتساسية والمواقف  2017يوليو  1 -يونيو  29
ين ال  ة والقهال. ووشد ا ستهالل أن جلجي الشمهور ال لسهيني يق ون مل دولة قهر السياسية ب

  د الخهوات التي اتخاتها السعودية ومصر وازمارات  دها.
السعودية ومصر وازمارات  د قهر  فيما أيد  اتخاتهاأنهم  د الخهوات التي  %67وأكد حوالي 

قبل جالجة أشهر( أن  %76)مقارنة مل  %80 فقه مشرا ات دول الحصار. ورأي أكجر من 12%
 %18العالم العربي اليوم مشوول بهمومر وصراعاتر  وفلسهين ليست ق يتر اتولؤ  لكن نسبة من 

قبل جالجة  %59)مقارنة مل  %68تقول ب ن فلسهين   تزال ق ية العرب اتولؤ. وقالت نسبة من 
  ازسرائيليئيل  د ميران ررم استمرار ا حتالل أشهر( أن هناك اليوم تحال ا عربيا سنيا مل مسرا
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من العالم العربي لن يتحالف مل مسرائيل حتؤ تنهي احتاللها وتسمح بقيام  %21فيما تقول نسبة من 
 دولة فلسهينية.

 5/7/2017الشرق، الدوحة، 
 
 ألف عاطل عن العمل في فلسطين 400أبو شهال:  .32

للتنمية الدولية  اتمريكية  مل مديرف بعجة الةوكالة بحة وزير العمل م مون أبو شهال: رام هللا
(USAID مونيكا ستين أولسون  الو ل ا قتصاد  في كل من ال  ة الوربية وقهال رزف  خاصة )

 لشهة معد ت البهالة وال قر المرت عة  وتدخالت الوزارف ورؤيتها للتخ يف من حدتها.
ألف  400الة وفقر متزايدف  حية يوشد حوالي وقال أبو شهال من فلسهين تعاني من معد ت به

ألف أسرف تعي  تحت خه ال قر  ما  320عاهل عن العمل مع مهم من الخريشين والشباب  و
ي  ي ملؤ تبعات سلبية تلقي ب اللها علؤ المشتمل ال لسهيني. ول ت أن عدد العاهلين عن العمل 

 الو ل دون ميشاد حلول عملية وحقيقية.  في حال استمرار 2030ألف بحلول عام  900سيرت ل ملؤ 
 5/7/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يقتحمون األقصى بـ "الفترة الصباحية" مستوطن ا 87": "قدس برس .33

مستوهن ا يهودي ا  صباح يوم اتربعا   باحات المسشد اتقصؤ المبارك  87اقتحم : القدس المحتلة
ة  وتشولوا فيها  من شهة حباب المواربةح الخا ل للسيهرف ازسرائيلية منا عام بمدينة القدس المحتل

1967. 
مستوهن ا يهودي ا اقتحموا  47وقالت مراسلة حقدس برسح  من شرهة ا حتالل أمنت الحماية لة 
 اتقصؤ  وتشولوا في الباحات وأدوا هقوسهم التلمودية بشكل است زاز .

ئة الهالب اليهود اقتحموا المسشد خالل الشولة الصباحية  حية مستوهن ا من ف 40وأ افت أن 
ُيسمح لبعه هؤ   الهالب باقتحام شميل باحات المسشد دون مسار محدد مجل المستوهنين  ما 

 عدا دخول المصليات المسقوفة.
وما زالت قوات ا حتالل تشد د من مشرا اتها علؤ أبواب المسشد اتقصؤ خاصة خالل ساعات 

م المستوهنين الصباحية  كما تقوم باحتشاز البهاقات الشخصية لعدد من مرتاد  المسشد اقتحا
 اتقصؤ.

 5/7/2017قدس برس، 
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 المسؤولية القانونية عن معاناة مرضى غزة تتحملمؤسسة حقوقية: رام هللا  .34
قالت نائب رئيس اللشنة الدولية لدعم حقوق الشعب ال لسهيني ححشدح  وسام شودف  من : رزف

الحكومة ال لسهينية تتحمل المسؤولية قانوني ا شرا  النتائج الكارجية  ستمرار اتزمات التي يعاني منها 
 قهال الصحة في رزف.

وأفادت شودف ب ن من متها حتتابل بحار وقلق شديدين التدهور رير المسبوق لألو ال الصحية في 
بل ا حتالل ازسرائيلي  وازشرا ات رير قهال رزف  ب عل ازشرا ات رير ازنسانية المرتكبة من ق

 القانونية ورير اتخالقية التي شرعت بتن ياها الحكومة والرئاسة ال لسهينيةح.
وأشارت ملؤ أن حكومة رام هللا شرعت في اآلونة اتخيرف وبشكل رير معلن رفه التحويالت الهبية 

 ب ا تم رف ر.هل 1750للعال  في الخار  دون وشود مبررات  والتي زادت عن 
وبي نت في كلمة لها يوم اتربعا  خالل وق ة نسائية أمام خيمة الت امن مل المر ؤ الممنوعين من 
الس ر بوزف  أن مستش يات القهال تعشز عن تقديم الخدمات الهبية الالزمة  ما أدي لوفاف ما   يقل 

ا نتيشة رفه تحويلهم للعال  في الخار . 14عن   شخص 
ا ات السلهة ال لسهينية بحق مر ؤ رزف حعقوبات شماعية رير أخالقية ورير وأو حت أن مشر 

 قانونية  وتخ ل الحكومة للمسا لة بموشب ا ت اقيات الدولية التي ان مت مليهاح.
 5/7/2017قدس برس، 

 
عالميرام هللا.. رفض نقابي  .35  اإللكترونيةلقانون الجرائم  وا 

بعدم من اا قانون الشرائم ازلكترونية الا  صادق علير هالبت أوساه صح ية فلسهينية : رام هللا
رئيس السلهة محمود عباس مؤخرا  وتشميد مشرا ات نشرم والعمل بر  ملؤ حين دراستر من قبل 

 الشهات اات العالقة في مؤسسات المشتمل المدني.
اسيا بازمعان في ورأت نقابة الصح يين ال لسهينيين في بيان لها  يوم اتربعا   أن حهناك توشها سي

ازشرا ات التي تمس حرية الرأ  والتعبير والعمل الصح ي  والتي تشكل انتهاكات شسيمة بحق 
الصح يين وت ره قيودا  علؤ عملهم  وتتشسد في أشكال عديدف أبرزها استمرار حشب المواقل 

 واتعرافقوانين وفق قرارات تسع ية رير قانونية تتعاره مل القانون ال لسهيني وال ازلكترونية
وأشارت ملؤ استمرار سياسة استدعا  واعتقال الصح يين في ال  ة الوربية  الدوليةح  وفق البيان.

المحتلة  خالفا  للت اهمات السابقة بين النقابة والنائب العام ال لسهيني  مشد دف مهالبتها بازفرا  
 ال ور  عن كافة الصح يين المعتقلين.

 5/7/2017قدس برس، 
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 "السيسي للحكم معجزة أنقذت مصر من براثن اإلخوان وصوللعاد: "عاموس ججنرال ال .11
وصف الشنرال الُمتقاعد عاموس رلعاد  الرئيس السابق للهيئة السياسية  زهير أندراوس: -الناصرف

واتمنية في وزارف اتمن ازسرائيلية وصول الرئيس المصر  عبد ال تاح السيسي للحكم بةالمعشزف  
قا مصر من ازخوان المسلمين. واعتبر أن  ح ا  مصر علؤ معاهدف السالم مل تل أبيب هو حية أن
زسرائيل  فن ام السيسي يمنل التهريب ويقاتل حماس في رزف  ويتصدي زرهاب  استراتيشيةجروف 

 داع  في سينا   كما قال.
ا لوحدف اتبحاة في  ا ستخبارات العسكرية واستعره الشنرال ازسرائيلي  الا  سبق وعمل رئيس 

  التهديدات التي يمكن أن تشكل تهديد ا زسرائيل في الشرق اتوسه  وقال: و عنا اتمني لم ”حأمان
يكن في حال أف ل مم ا هو علير اآلن  ررم أنن ا نواشر الكجير من التحديات اتمنية  معتبر ا أن  

 ألف صاروى. 150يوشر حزب هللا تشاهها مسرائيل تتمتل بحالة ردل علؤ حدودها الشمالية  في وقت 
فهناك صرال هائ ي بين   لكن  التهديد الرئيس زسرائيل من وشهة ن ر الشنرال رلعاد يتمجل في ميران

السنة والشيعة وهكاا تتمتل مسرائيل ببعه الوقت. لكن مسرائيل   تزال هدف ا رئيسي ا زيران التي 
 خل ية سعيها الد وب  متالك قدرف نووية  بحسب قولر. تشكل تهديد ا رئيسي ا علؤ مسرائيل علؤ

مل ال لسهينيين  حية رأي أن ال رصة للتوصل لسالم قائم ” علؤ حعملية السالم” وعر  حشلعاد
  عي ة تن توقيل ات اق مل الرئيس أبو مازن في ال  ة الوربية لن يلزم حماس في رزف.

 5/7/2017، لندن، رأي اليوم
 

 : ذكرى خيانة السيسي لمرسيمستشرق إسرائيلي .11
قال الكاتب ازسرائيلي في موقل حأن. ر.شيح نوعام بنعات من هام اتيام تشهد محيا  مصر للاكري 
السنوية الرابعة لما وص ها بخيانة الشنرال عبد ال تاح السيسي للرئيس المعزول محمد مرسي وا عالنر 

الشنرال محمد هنهاو   مشيرا ملؤ أن  ا نقالب علير  ررم أن مرسي عي نر وزيرا للدفال بدل
 ازسرائيليين يتمنون لر النشاح ررم الصعوبات التي تواشهر.

أن  -وهو مستشرق مسرائيلي و ابه سابق في سالح ا ستخبارات ازسرائيلية-وأ اف بنعات 
زوشتر السيسي بدا لدي تعيينر من قبل مرسي مسلما متدينا يستشهد بآيات القر ن في أحاديجر وترتد  

وبعد عام علؤ  2013مالبس مسالمية  واعتبرم مرسي أخا مسلما مخلصا لر  ولكن في يوليو/حزيران 
حكم مرسي وبصورف م اشئة  قام السيسي بعزل مرسي والز  بر مل باقي ازخوان المسلمين في 

 السشن.
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وما زال  وأو ح أنر في مهار ترسيخ حكمر  عمل السيسي  د شماعة ازخوان المسلمين  فاعتقل
 يعتقل اآل ف منهم ويالحقهم علؤ مدار الساعة.

وختم المستشرق ازسرائيلي بالقول منر ررم كل ما تقدم من مشكاليات وصعوبات يحاول السيسي 
 القيام بكل ما يلزم للح ا  علؤ كرسير  وهو ما يشعلنا نحن ازسرائيليين نتمنؤ لر النشاح.
 5/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أردنية ضد تشغيل مطار تمناع اإلسرائيلي شكوى .11

د ب أ: توقل مسؤول حكومي أردني تشويل مهار تمنال ازسرائيلي المحاا  لحدود مدينة  -عمان 
 فير. ازنشائيةالعقبة شنوبي المملكة نهاية العام الحالي بعد انتها  اتعمال 

حكومي  الا  رفه كشف اسمر  ونقلت صحي ة حالودح اتردنية  اليوم اتربعا   عن المسؤول ال
كيلومترا عن مدينة ميالت المحااية لحدود مدينة العقبة  وأعلنت  20القول من المهار الا  يبعد نحو 

   أصبح شاهزا لالستخدام.2013عنر السلهات ازسرائيلية في 
دم بها وبين المسؤول الحكومي أن من مة الهيران المدني الدولي بدأت مؤخرا بالتحقيق في شكوي تق

اتردن  خاصة وأن المهار ازسرائيلي يقل قبالة مهار الملك حسين في مدينة العقبة  ما يعني وشود 
 احتمالية تداخل الموشات والترددات  اتمر الا  من الممكن أن يؤد  ملؤ وقول حوادة شوية.

ك  والح ا  وأو ح المصدر أن اتردن قام بتحريك هام الشكوي بهدف حماية أشوائر من أ  انتها
 علؤ أمن وسالمة الهيران فيها.

ول تت المصادر ملؤ حتمية التعد  علؤ سيادف اتشوا  اتردنية عند اقتراب وهبوه الهائرات في 
باز افة ملؤ تعريه سالمة الهائرات العاملة في مهار الملك حسين الدولي للخهر  مهار تمنال  

 علما ب ن المهار يستخدم من قبل جالة أكاديميات لتدريب الهيارين أي ا.
 5/7/2017، األيام، رام هللا

 
 مطالبة نيابية بكف يد ثيوفيلوس عن أراضي الكنيسة بالقدس: عم ان .11

عمان لةحكف يدم   ملؤاليوناني جيوفيلوس  البهريركلؤ  رورف استدعا  شددت ماكرف نيابية ع: عمان
دونم من الوقف المسيحي  500وو ل حد لعبجر بمقدسات الهائ ة في القدس  لت ريهر ب كجر من 

 في القدسح.  اترجواكسي
ملؤ نائبا  رئيس الوزرا  هاني الملقي  112ودعت الماكرف  التي تبناها النائب هارق خور  ووقعها 

 أنحاتخاا موقف بحق البهريرك اليوناني ومشمعر المقدس والهلب منر وقف البيوعاتح  مؤكدف 
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حمبررات الت ريه باترا ي الوق ية واهية و  تمت بصلة للحق والحقيقة والواقل وتعتبر مخال ة 
 والمسيحيح. ازسالميالمرعية بخصوص الوقف  واتن مةصريحة ووا حة للقوانين 

 6/7/2017، ن، عم االغد

 
 "فلسطين النيابية" تطالب بوقف العقوبات بحق موظفي "األونروا" .12

هالبت لشنة فلسهين النيابية بوقف العقوبات المتخاف بحق عدد من مو  ي وكالة حاتونرواح  : عمان
 داعية ملؤ تحديد م هوم حالحياديةح الا  بدأت بتهبيقر الوكالة  بحية   يكون ف  ا ا .

اشتمال عقدتر اللشنة أمس مل مدير مكتب عمليات اتمم المتحدف لإلراجة وتشويل  شا  الك خالل
 عواد. أبوالالشئين في اتردن دي يد روشر  بح ور مدير عام دائرف الشؤون ال لسهينية ياسين 

وقال رئيس لشنة فلسهين النيابية يحيؤ السعود حمن روشر وعد بإشرا  اتصا تر مل المعنيين في 
 تحدف للتخ يف من العقوبات المتخاف بحق عدد من )اتونروا(ح.اتمم الم

 أنبدورم  قال روشر منر تم عقد العديد من الدورات لمو  ي الوكالة للتعريف بم هوم الحيادية  مبينا 
ناارات. منماالعقوبات المتخاف بحقهم لم تصل ملؤ فقدان الو ي ة    اقتصرت علؤ حسم من الراتب وا 

 ا قرار العقوبات وهي ليست من صالحياتر.وأ اف أنر لم يتخ
 6/7/2017، ، عم انالسبيل

 
 البرلمان العربي يؤكد استمرار دعمه للقضية الفلسطينية .11

أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي  استمرار دعمر للق ية ال لسهينية في : الرأ -وكا ت
 المحافل ازقليمية والدولية كافة.

أمام شلسة البرلمان السادسة من دور ا نعقاد اتول لل صل التشريعي وأدان السلمي في كلمتر 
الجاني  التي انهلقت أعمالها اليوم اتربعا   في الشامعة العربية  استمرار سياسات ا حتالل 

 ا ستيهانية في اتره ال لسهينية المحتلة في تحٍد سافر للمشتمل الدولي.
 5/7/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تقرر فرض "انتخابات للمجالس المحلية" على سكان الجوالن السوريين "إسرائيل" .10

في سياق مساعيها لتو يف اتزمة السورية والحصول علؤ 'اعتراف دولي' ب ن : مشيد الق ماني
الشو ن السور  المحتل  هو شز  من مسرائيل  كش ت الحكومة ازسرائيلية عن نيتها مشرا  انتخابات 
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شالس المحلية في قري الشو ن السور  المحتل  وفق القانون ازسرائيلي  وبالتزامن مل الدورف للم
 .2018واخر تشرين اتول/ أكتوبر أا نتخابية القادمة للسلهات المحلية 

شا  الك في رسالة بعة بها رئيس حزب 'شاس' ووزير الداخلية ازسرائيلي  أريير درعي  الجالجا   
شالس المحلية المعينة في القري اتربل  مشدل شمس  بقعاجا  مسعدف  وعين قنيا  ملؤ رؤسا  الم

أبلوهم فيها أن 'وزارف الداخلية تقوم حاليا ببحة الخهوات الالزمة زدارف المشالس المحلية في المرحلة 
 ا نتقالية  حتؤ موعد ا نتخابات القادمة'.

 5/7/2017، 48عرب 
 

 عرض لفنان يهودي مناصر لالحتالل بمهرجان قرطاجمنظمات تونسية تطالب بمنع  .11
هالب ا تحاد العام التونسي للشول ومن مات مناه ة للصهيونية وزارف الجقافة التونسية : تونس

 ازسرائيليبإلوا  عره ال نان الكوميد  اليهود  ميشال بوشناح المناصر للصهيونية ولالحتالل 
 بمهرشان قرها  الشهير.

 من سلسلة من الدعوات التي اشتاحت مواقل التواصل ا شتماعي رافقتها انتقادات ت تي المهالبات 
 وشد  بين مؤيد  ال نان التونسي ال رنسي والمعار ين لر.

دعوتر   2015وشا  في بيان  لالتحاد الحائز علؤ نوبل السالم  من رباعي الحوار الوهني عام 
  وعلؤ اتجر د  ميشال بوشناح علؤ مسرح قرها  لوا  عره الكوميمح ملؤوزارف الشؤون الجقافية 

 كل المسارح التونسية لمواق ر الصهيونية ولمناصرتر لكيان عنصر  فاشيح.
كما انتقد ا تحاد ما اعتبرم حتبريرات شوفا  قدمتها مدارف مهرشان قرها  وا ستهتار بمواقف التونسيين 

سي للشول بجقل سياسي واشتماعي واسل في ويتمتل ا تحاد التون ومشاعرهم المعادية للتهبيلح.
 البالد  وعالوف علؤ دورم النقابي فإن لر كلمتر في تحديد السياسات العامة للدولة عبر قوف ال وه.

يسافر مل والدير ملؤ فرنسا في  أنوق ؤ ه ولتر بها قبل  1952وميشال بوشناح ولد بتونس عام 
 .يازسرائيلفي اروف الصرال العربي  1963العام 

في تونس مس لة بالوة الحساسية بالنسبة  مسرائيلويمجل الحدية عن أ  عالقات محتملة مل 
 لألحزاب اليسارية والقومية بشكل خاص والمتعاه ين مل ال لسهينيين.

وقالت وزارف الجقافة منها   تتدخل في برمشة المهرشانات  لكنها ستعمل علؤ التشاور مل المشتمل 
ناح عمال بالديمقراهية التشاركية التي نص عليها دستور تونس الشديد بعد المدني بش ن عره بوش

 كما أشارت ملؤ أن حمناصرف الق ية ال لسهينية من جوابت السياسات التونسيةح. 2011جورف 
 5/7/2017، القدس، القدس
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 مع الضحايا الفلسطينيين بالوقوف دقيقة صمت تضامنا   لباسفيرة كوبا في اليونسكو تط .11
و عت س يرف كوبا في اليونسيكو مسرائيل بموقف رير مسبوق في شلسة اتمس التي شددت  :عمان

خاللها المن مة منكار أحقية اليهود بالقدس  عندما هالبت بالوقوف دقيقة صمت ت امان مل 
 ال حايا ال لسهينيين.

حزمالئي  ازسرائيلي كارمل شاما كوهيت خهابا  وقال قال الس يروعقب التصويت علؤ القرار  
الس را   في بداية حديجي أود أن أشكر البلدان التي وق ت ملؤ شانبنا اليوم  وحالت مرف أخري دون 
التوصل ملؤ توافق رير مقبول بش ن قرار مناهه زسرائيل ومناهه لليهود. و وح أخالقي يشلب 

نر أي ا أكبر وأعمق شرف لبلدانكم. مننا نشتمل هنا  بشوار أكبر مقبرف شماعية للشعب اليهود   ولك
 قبر تنحدر منر البشريةح.

الح ور بالوقوف دقيقة صمت علؤ أرواح ال حايا  لترد  حقا  ممجلة كوبا  ازسرائيليوهلب الس ير 
حأعتقد أنر   يمكن م  للرئيس أن يهلب دقيقة صمت  وأن هاا ت سير رير صحيح  تن هام اللشنة 

مسرائيل  و   د الشعب اليهود   وأعتقد أن هاا يحول هاا   تتخا أ  قرارات بش ن التدابير  د 
 ا شتمال ملؤ سيرك مسيس.ح

حمن ما سمعنام للتو من مندوب مسرائيل ي تح باب النقا  حول المناقشات والقرارات التي  وأ افت 
ن واختتمت بالقولح اسمحوا لي أ اتخاناها للتو والتي   تمت لما يتحدة عنر الس ير ازسرائيليح.

أهلب من السيد الرئيس  أن نلتزم الصمت مدف دقيقة لشميل ال لسهينيين الاين لقوا حت هم في 
 المنهقةح.

 6/7/2017، الغد، عم ان
 

 بأنها "صديق حقيقي" "إسرائيل"رئيس الوزراء الهندي يصف  .11

ك خالل وصف رئيس الوزرا  الهند  ناريندرا مود  مسرائيل ب نها حصديق حقيقيح للهند  وال :رويترز
 يوليو تموز( مل الرئيس ازسرائيلي ريئوفين ري لين. 5اشتمال في القدس اليوم اتربعا  )

شا  ا شتمال في مهار زيارف مود  زسرائيل والتي تستمر جالجة أيام  فيما يعد ت ييدا علنيا من 
لكن أسالفر شانب مود  لدولة يبد  منا وقت هويل معشابر بها لخبراتها العسكرية والتكنولوشية 

 كانوا يحاف ون علؤ مسافة معها.
ويقول المحللون من الهند تنتهج عادف دبلوماسية حارف في المنهقة خوفا من مر اب الدول العربية 

يران  أو مجارف استيا  اتقلية  -فهي الدول التي تعتمد عليها الهند في وارداتها الكبيرف من الن ه-وا 
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قو  للق ية ال لسهينية حتؤ ررم سعيها بعيدا عن ات وا   المسلمة بين سكانها. والهند داعم
 لعالقات مل مسرائيل.

لكن مود  يرفل النقاب اآلن عن عالقات عسكرية مزدهرف. ويقول مسؤولون في دلهي وتل أبيب من 
نتا   مود  سيشر  محادجات تستمر جالجة أيام مل ن يرم ازسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهوير بيل وا 

 خ والهائرات بدون هيار ون م الرادارات تحت شعار حصنل في الهندح.الصواري
 5/7/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "إسرائيل"توصية بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى أفريقيا: جنوب  .11

الا  ينعقد في مدينة شوهانسبيرغ   اتفريقيأوصؤ مؤتمر سياسات حزب المؤتمر الوهني  :بريتوريا
ندا  لشان الت امن مل الشعب ال لسهيني بتخ يه مستوي التمجيل الدبلوماسي لدولة شنوب  تبني

لدي مسرائيل  والك انسشاما مل القيم والمباد  التحررية للحزب  ونصرف لشعبنا ال لسهيني  أفريقيا
 تحت ا حتالل وق يتر العادلة.

متقدمة من أشل ال وه علؤ  وقال س ير دولة فلسهين هاشم الدشاني  من هام التوصية خهوف
حكومة اتبارتهايد ازسرائيلية زنها  احتاللها لدولة فلسهين  وا عتراف بحق الشعب ال لسهيني في 
قامة دولتر المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودف الالشئين  معتبرا في اات  تقرير مصيرم وا 

منهقة الشرق اتوسه  وستششل ريرها  الوقت أن هام الخهوف ستساهم في تعزيز اتمن والسالم في
 من اتحزاب التحررية والدول التقدمية  تخاا خهوات مماجلة.

 5/7/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الرئيس الفرنسي متمسك بحل الدولتين .11
أكد الرئيس ال رنسي ايمانويل ماكرون تمسكر بحل الدولتين لتسوية النزال : ارليت خور  -باريس 
لر. وأ اف ماكرون خالل مؤتمر صحافي  ح  بديل قابل للحيافح من. وقال ازسرائيليني ال لسهي

علؤ مدي ساعة في قصر  اشتماعهمامشترك عقدم مل الرئيس ال لسهيني محمود عباس عقب 
يندر  في سياق التقليد ال رنسي الا  يق ي بالبحة عن السالم وا ستقرار حموق ر  أنأمس  ازليزير

 تسبابحل الدولتين عر ة للخهر  أن ملؤ. لكنر ل ت حا عتراف الكامل بالدولتينعبر الحل و 
معروفة  ومنها ا ستيهان رير المشرول المنافي للقوانين الدولية وأدانتر فرنسا مرارا. وأعلن استعدادم 

قر كما ابدي قل حالسياسي يوا  الي س والتهرف اتفقرياب حالت اوه والحوار  ن  أشكاللدعم كل 
 في رزف. ازنسانية اتو الفي القدس الشرقية وكالك حيال تدهور  اتو الحيال ترد  
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 ال لسهينيقانوني للجانوية ال رنسية في رام هللا بين وزير الخارشية  مهاراللقا  توقيل ات اق  وأعقب
 شان باتيست لوموان. اتوروبيةرياه المالكي والمسؤول في وزارف الشؤون 

 6/7/2017 ،الحياة، لندن
 

 لمنع خفض كهرباء غزة "إسرائيل"منظمتان دوليتان تعتزمان مقاضاة  .11
تعتزم من متان دوليتان التوشر ملؤ المحكمة العليا في مسرائيل لمهالبة السلهات : محمد ماشد

 ازسرائيلية بوقف خ ه ممدادات الكهربا  لقهال رزف.
ح ال رنسية الحقوقيتان  ملؤ المحكمة 69كتيف وستتوشر من متا حرت يس اوك فريهيتح السويدية  وحكول

العليا )أعلؤ هيئة ق ائية في مسرائيل( )دون تحديد موعد(  بحسب المحامي العربي في مسرائيل 
 خالد دسوقي  الا  تلقؤ توكيال  من المن متين.

وقال دسوقي  في تصريحات لألنا ول  منر يعمل علؤ الق ية بمساعدف عدد من الشمعيات 
ول ت ملؤ أنر في مرحلة استي ا  ازشرا ات حالي ا. مشير ا ملؤ أنر يجق في أن  يلية والقانونيين.ازسرائ

وتابل: حتلبية تلك ا حتياشات هي  واشبات تشام ا حتياشات ازنسانية لسكان رزف تقل علؤ مسرائيل.
 مصلحة منسانية في الدرشة اتولؤ   يشب مدارف ال هر لهاح.

توكيالت من مؤسسات خدماتية مدنية في قهال رزف )لم ياكر اسمها( ومن وأكد دسوقي تلقير 
 مواهنين مت ررين شرا  قهل الكهربا .

من شانبر  قال المتحدة باسم المن مة السويدية ستي ان يانسون  لألنا ول  من حمشكلة الكهربا  
أجر رياب  وأ اف: حكنا  من وفد في قهال رزف وشاهدنا تمس حياف سكان رزف بشكل كبيرح.
 من الزمنح. الورا  عصورا   ملؤالكهربا  علؤ السكان الا  يعيدهم 

 5/7/2017وكالة األناضول لألنباء، 

 
 كل الخيارات مفتوحة سلبي.. الدوحة: رد وزراء خارجية الدول المحاصرة لقطر .11

خارشيةةة    مجةةر اشتمةةال لةةوزرا حالةةدول الداعيةةة لمكافحةةة ازرهةةابحقةةررت : هنةةا  البنهةةاو   محمةةد ح نةةي
السعودية ومصر وازمارات والبحرين في القاهرف أمس  مواصلة مشرا اتهةا ال ةارهة علةؤ قهةر التةي 

. وقةةةررت الةةدول اتربةةةل  فةةي بيةةةان تةةالم وزيةةةر الخارشيةةة المصةةةر  13رف ةةت ا سةةتشابة لمهالبهةةةا الةةة 
 سامح شكر   متابعة الموقف في اشتمال يعقد في المنامة  لم يحدد لر موعد.

مباد  رئيسية تحكم معالشة اتزمة القهرية  تشمل ملزامها وقف كافة أعمال التحريه  6لبيان وحدد ا
 -والكراهيةةة  وا لتةةزام بات ةةاق الريةةاه ومالحقةةر التكميليةةة  وا لتةةزام بمقةةررات القمةةة ازسةةالمية العربيةةة 
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لبي وي تقةر مشملةر سةحاتمريكية بالرياه. وكشةف شةكر  أن رد قهةر علةؤ مهالةب الةدول اتربةل فةي 
المقاهعةةةةةةة السياسةةةةةةية ح. وأكةةةةةةد ن يةةةةةةرم السةةةةةةعود  عةةةةةةادل الشبيةةةةةةر عقةةةةةةب ا شتمةةةةةةال أن حت  م ةةةةةةمون

التشاور مسةتمر  ولنةا حةق اتخةاا ح. وشدد علؤ أن حوا قتصادية ستستمر ملؤ أن تعدل قهر سياساتها
أنةر لةةم  . وفيمةا شةةدد شةكر  علةةؤحأ  مشةرا ات تتماشةؤ مةةل مرادف المشتمةل الةةدولي فةي الوقةةت المناسةب

يعد ممكنا  التسامح مل الدور التخريبي لقهر  قال ن يرم ازماراتي الشيخ عبدهللا بن زايد من المهلوب 
قيةةام المشتمةةل الةةدولي بشهةةود أكبةةر لمواشهةةة التهةةرف وازرهةةاب  خصوصةةا  عبةةر  ليةةات قمةةة الريةةاه. 

. وقال وزير حهة ازرهابخهواتنا ستكون  من القانون الدولي لحماية سيادتنا  ومواشحوشدد علؤ أن 
وتآمرت علؤ دولنةا  ولهةاا حخارشية البحرين الشيخ خالد  ل خلي ة من شماعة ازخوان أ رت بمصر 

. وأكد الوزير البحرينةي أن تشميةد ع ةوية قهةر فةي مشلةس التعةاون الخليشةي حنعتبرها شماعة مرهابية
علةةؤ أن  -زشةةرا ات  ةد قهةةرردا  علةةؤ توقعةات بقةةرارات تعةزز ا-هةو شةة ن سةيبحجر المشلةةس. وشةدد 

. وفيما اعتبر الشبير أن شميل حكل شي  في وقتر وبعد دراسترحلن تكون متسرعة   4قرارات الدول الة 
 المنهقة من داعمي ازرهاب. حمخال حالخيارات م توحة  قال وزير خارشية ازمارات منر يتعين 

 6/7/2017عكاظ، جدة، 

 
 مفاوضات بناءة لحل األزمة مع قطرترامب للسيسي: أدعو جميع األطراف ل .12

دعةا الةرئيس اتمريكةي  دونالةد ترامةب  يةوم اتربعةا   : أجير كاكان  ربيةل السكر /اتنا ةول-واشنهن
 حشميل اتهراف للت اوه بشكل بنا  من أشل حل النزالح مل قهر.

عةةن شةةا  الةةك خةةالل اتصةةال هةةات ي مةةل ن يةةرم المصةةر   عبةةد ال تةةاح السيسةةي  بحسةةب بيةةان صةةادر 
 البيت اتبيه  وصل اتنا ول نسخة منر.

وأ ةةاف البيةةان أن ترامةةب تحةةدة مةةل السيسةةي حهات ي ةةا  مةةن علةةؤ مةةتن هةةائرف ميرفةةورس وان )الهةةائرف 
 الرئاسية(  تناو  فيها النزال الدائر بين قهر وشيرانها العربح.

التةي قهعتهةا خةالل قمةة  وأشار البيان ملؤ أن ترامب حأكد علةؤ  ةرورف التةزام شميةل الةدول بتعهةداتها 
 الرياه )في مايو/أيار(  بوقف تمويل ازرهاب  وتكايب العقائد المتهرفةح.

مةةن شانبهةةا  قالةةت الرئاسةةية المصةةرية  فةةي بيةةان  من حرؤيةةة الرئيسةةين )خةةالل ا تصةةال( توافقةةت حةةول 
لةةق ب هميةةة سةةبل التعامةةل مةةل اتزمةةات ازقليميةةة الراهنةةة فةةي منهقةةة الشةةرق اتوسةةه  وخاصةةة فيمةةا يتع

التوصل لتسويات سياسية تسهم في استعادف اتمن وا سةتقرار فةي المنهقةة  وتنهةي المعانةاف ازنسةانية 
 لشعوبها وتصون مقدراتهاح.

 5/7/2017، لألنباء األناضولوكالة 
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 اجتماع القاهرة  "يربك"ترامب بضرورة التفاوض األزمة القطرية: اتصال  .11
ا ات سياسةةةية وا عالميةةةة أن يكةةةون ا تصةةةال الهةةةات ي للةةةرئيس مسةةةماعيل هةةةال : رشحةةةت قةةةر  -الدوحةةةة 

 حشةةةل  حدول الحصةةةار  و حأربةةةكحاتمريكةةةي دونالةةةد ترامةةةب بةةةالرئيس المصةةةر  عبةةةد ال تةةةاح السيسةةةي  قةةةد 
قةةدرتها علةةؤ معةةالن أ  قةةرارات عقابيةةة  ةةد قهةةر  بعةةد أن فةةره عليهةةا ترامةةب  ةةرورف الشلةةوس ملةةؤ 

ل قهةةةر  للتوصةةةل ملةةةؤ حةةةل لألزمةةةة  اتمةةةر الةةةا  يعةةةد  هاولةةةة الم او ةةةات الشديةةةة شنبةةةا ملةةةؤ شنةةةب مةةة
انتصةةةارا   فتةةةا للدبلوماسةةةية القهريةةةة التةةةي مةةةا فتئةةةت تهالةةةب منةةةا اليةةةوم اتول مةةةن الحصةةةار ب ةةةرورف 

 بد  من منهق التهديد  وا تهامات ال اقدف تدلة مقنعة. حالحوارحا حتكام لمنهق 
لصةةحافي  ووسةةه ترقةةب عةةالمي للنتةةائج التةةي وبعةةد سةةاعات هويلةةة مةةن انت ةةار الصةةحافيين للمةةؤتمر ا

سيخر  بهةا وزرا  خارشيةة الةدول اتربةل  عقةب اشتمةال علةؤ مسةتوي مةدرا  المخةابرات  خةر  الةوزرا  
ببيان مشترك  خال تماما من أ  مشرا ات عقابية  د قهر  خالفةا لكةل التهديةدات التةي أهلقوهةا فةي 

أيام  قبل أن يتم تمديد المهلةة  بنةا  علةؤ هلةب  10حال لم تنصل قهر لمهالبهم الجالجة عشر خالل 
 من أمير الكويت.

 6/7/2017القدس العربي، لندن، 
 

 واشنطن تجدد دعمها لمساعي أمير الكويت لحل األزمة الخليجية .10
الكويةةت: شةةدد وزيةةر الخارشيةةة اتميركةةي ريكةس تيلرسةةون  دعةةم الو يةةات المتحةةدف لمسةةاعي  –واشةنهن 

 زمة الراهنة في المنهقة.أمير الكويت لتشاوز ات
شةةةا  الةةةك خةةةالل اتصةةةال هةةةات ي اليةةةوم )اتربعةةةا (  مةةةل الشةةةيخ صةةةباح اتحمةةةد الشةةةابر الصةةةباح أميةةةر 

 الكويت  شري خاللر بحة  خر المستشدات علؤ الساحتين ازقليمية والدولية.
 وأعرب أمير الكويت عن تقديرم لوزير الخارشية اتميركي علؤ هاا التواصل.

 5/7/2017ط، لندن، الشرق األوس
 

 أردوغان: لن نغلق القاعدة العسكرية التركية في قطر إال بطلب من الدوحة .11
قةةال الةةرئيس التركةةي رشةةب هيةةب أردورةةان  فةةي معةةره ردم علةةؤ : اتنا ةةول -مةةراد اونلةةو -بةةاريس

سةةةؤال هةةةل حسةةةتولق تركيةةةا قاعةةةدتها العسةةةكرية فةةةي قهةةةر أم  لح  حماا لةةةم يةةة ت هلةةةب مةةةن الدوحةةةة بهةةةاا 
 وص )مرالق القاعدف( فإننا   ولن نقوم بهاا اتمر أبدا ح.الخص

ح  اتربعةا   حيةة أ ةةاف أردورةان أن بةالدم   تريةد أن تشةةهد 24شةا  الةك فةي لقةا  مةةل قنةاف حفةرانس 
 المنهقة أزمة للمرف الجانية.
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هقةة وأو ح بالقول حهناك أزمة حقيقية في كل مةن سةوريا والعةراق  واآلن   نريةد حةدوة أزمةة فةي من
 الخليجح.

وأشار أردوران ملةؤ أنةر شةدد فةي كةل تصةريحاتر حةول اتزمةة الخليشيةة  أن يتةدخل العاهةل السةعود  
الملك سلمان بن عبد العزيز  بص تر كبير المنهقة من ناحية العمر ومن الناحية ا قتصادية  ويشب 

 أن   يسمح بحدوة أزمة في المنهقة  نحن هالبنا بهاا دائما.
للدول المقاهعة لقهر  تلوةي صة ة الدولةة عةن اتخيةرف  مؤكةدا  أن  13ملؤ أن المهالب الة الن رول ت 

 قهر دولة اات سيادف.
 وأ اف أن تركيا ملتزمة با ت اقية الموقعة مل قهر وتقف ورا ها حتؤ النهاية.

 6/7/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 تحرك روسي عربي محتمل لتسوية األزمة القطرية .11
أكةةد وزيةةر الخارشيةةة الروسةةي سةةيرري  فةةروف وأمةةين عةةام شامعةةة الةةدول العربيةةة  :)وكةةا ت(- موسةةكو

أحمةةد أبةةو الوةةيه اسةةتعداد موسةةكو والشامعةةة للتحةةرك مةةن أشةةل المسةةاعدف فةةي تسةةوية اتزمةةة القهريةةة  
 شريهة موافقة شميل اتهراف.

 أمةةسا فةةي موسةةكو  وأكةةد  فةةروف  خةةالل مةةؤتمر صةةح ي مشةةترك مةةل أبةةو الوةةيه  أعقةةب محادجاتهمةة
 اتربعا   موقف بالدم المبدئي من اتزمة  مشددا علؤ  رورف تسويتها عبر الحوار وبروح ا حترام.

وأو ح الوزير الروسي: نعتقد أنر يشب التوصل ملؤ مزالة كافة مباعة القلق بةروح ا حتةرام المتبةادل 
ل فةي أن تسةاعد سةمعة شامعةة الةةدول مةل مراعةاف مصةالح التنميةة المسةتدامة لكافةة دول المنهقةة. ون مة

 العربية في الكح.
وتابل أن موسةكو مسةتعدف لةدعم أ  شهةود لتهبيةل العالقةات بةين دول الخلةيج  معيةدا ملةؤ اتاهةان أن 
الةرئيس الروسةي  فالديميةر بةوتين  بحةة الو ةل مةل اتهةراف الرئيسةية  وأشةري مكالمةات هات يةة مةل 

قهةةةر  والرئيسةةةين  المصةةةر  والتركةةةي  م ةةةافة ملةةةؤ محادجةةةات الملكةةةين  السةةةعود  والبحرينةةةي  وأميةةةر 
 أشراها وزير الخارشية القهر  ودبلوماسي مماراتي رفيل المستوي في موسكو بهاا الش ن..

بةةدورم  قةةال أبةةو الوةةيه من اتزمةةة الخليشيةةة أزمةةة حساسةةة للوايةةة.  فتةةا ملةةؤ أن هنةةاك تحركةةا مةةن قبةةل 
امعةةة الةةدول العربيةةة تبنةةت مبكةةرا شةةدا التحةةرك الكةةويتي الكويةةت و خةةر مةةن قبةةل عمةةان. وأو ةةح أن ش

كوسيلة لتحقيق ان را   لكنها تبقؤ علؤ استعداد دائما للتحرك ماا هلبت اتهراف الك. ول ت ملؤ أن 
كافةة اتهةةراف المشةةاركة فةي اتزمةةة أع ةةا  فةةي شامعةة الةةدول العربيةةة  ولةالك فةةال يمكةةن للشامعةةة أن 

 تتخا موق ا من أحد.
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اتمةين العةةام قهعيةا صةةحة تصةةريحات منسةوبة لةةر حةول تبنةةي السةعودية وازمةةارات والبحةةرين كمةا ن ةةؤ 
ومصةةر أسةةلوبا خاهئةةا تشةةام اتزمةةة القهريةةة  قةةائال ردا علةةؤ سةةؤال مةةن قنةةاف الشزيةةرف: ح  حقيقةةة لةةالك 

 مهالقاح.
 6/7/2017الغد، عم ان، 

 
 فرنسا وبريطانيا تؤكدان دعمهما للوساطة الكويتية .11

كدت فرنسا وبريهانيةا أمةس اتربعةا  دعمهمةا للوسةاهة التةي تقةوم بهةا الكويةت ممجلةة بالشةيخ أ: )كونا(
 صباح اتحمد في حل اتزمة القهرية.

ميشابيةةة وتهةةدف ملةةؤ تعزيةةز حووصةة ت وزارف الخارشيةةة ال رنسةةية فةةي بيةةان لهةةا أمةةس هةةام المبةةادرف ب نهةةا 
تةدعو دول مشلةس التعةاون الخليشةي ملةؤ تسةوية . وقال البيةان من فرنسةا حالحوار بين اتهراف المعنية

لوةة الحةوار وتسةعؤ ملةؤ حالخالفات من خالل المشاورات  مشددف دعمها للوساهة الكويتية التي تعزز 
 .حرأب الصدل الخليشي

دعم بالدم الكامل للدور الكبير الا  حبدورم  أكد وزير خارشية المملكة المتحدف بوريس شونسون أمس 
معربا  عن تهلعر لزيارف الكويت قريبا  في هاا  حفي رأب الصدل في العالقات الخليشيةتقوم بر الكويت 

 ازهار.
  6/7/2017الخليج، الشارقة، 

 
 : أي تهديد للمنطقة هو تهديد لقطرقطروزير خارجية  .11

أكةةد محمةةد بةةن عبةةد الةةرحمن  ل جةةاني وزيةةر الخارشيةةة علةةؤ أن دولةةة قهةةر   تتسةةبب فةةي : قنةةا –لنةةدن 
 من الشماعي للمنهقة مشددا علؤ ميمانر ب ن أ  تهديد للمنهقة منما هو تهديد لقهر.تقويه ات

وقال من دولة قهر تواصل الدعوف للحوار مةل دول الحصةار فةي عمليةة م او ةات اات مهةار وا ةح 
ومشموعةةة مبةةاد  ت ةةمن سةةيادتنا و  يةةتم ا نتقةةاص منهةةا والةةك بةةالررم مةةن انتهاكةةات القةةانون الةةدولي 

هانةةةة لكافةةةة المعاهةةةدات  12الدوليةةةة وت ريةةةق  واللةةةوائح ألةةةف أسةةةرف والحصةةةار الةةةا  هةةةو اعتةةةدا  صةةةارى وا 
 والهيئات ودوائر ا ختصاص الق ائية الدولية.

في كلمة بشلسة للمعهد الملكي للعالقات الدولية في بريهانيا )تشةاتام هةاوس( اليةوم أن   ل جانيوبين 
سياسةةات قهةةر فحسةةب بةةل يهةةالبون بتوييةةر الن ةةام فةةي  المسةةؤولين مةةن البلةةدان الُمحاصةةرف   ينتقةةدون

حداة انقالب والتحريه علؤ الكراهية والعنف.  قهر وا 
  6/7/2017الشرق، الدوحة، 
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 قرقاش: اجتماع القاهرة بداية مسار شاق ينقذ قطر من "خطاياها" .11
اشتمةةةال وزيةةةر الدولةةةة ازمةةةاراتي للشةةةؤون الخارشيةةةة أنةةةور قرقةةةا   اتربعةةةا   أن : رأي (CNN)- دبةةةي

وزرا  خارشية المملكة العربيةة السةعودية وازمةارات والبحةرين ومصةر  فةي القةاهرف  يمجةل حبدايةة مسةار 
شاق ينقا قهر من أوهامها وخهاياهاح  علؤ حةد قولةر  مؤكةدا أن الخهةوات القادمةة حسةتزيد مةن عزلةة 

 قهرح.  
ة مةةؤتمر القةةاهرف الربةةاعي وفةةي سلسةةلة توريةةدات عبةةر حسةةابر علةةؤ موقةةل حتةةويترح  قةةال قرقةةا : حشديةة

مؤشةةر ملةةؤ أزمةةة سةةتهول وست ةةر قهةةر وموقعهةةا وسةةمعتها. تحةةرك الدوحةةة ومناوراتهةةا لةةم تبعةةد عنهةةا 
 وقائل دعمها للتهرف وازرهابح.

وأ ةةاف: حالةةرد القهةةر  الشةةكلي اسةةتحق ازهمةةال الةةا  لقيةةر فةةي المةةؤتمر  الهةةدف أكبةةر مةةن مهةةاترات 
ي ةها ودعمهةا للتهةرف وازرهةابح  مؤكةدا أن حمةؤتمر القةاهرف علؤ مواد  توييةر توشةر الدوحةة فةي تحر 

خهةوف أخةري مهمةة فةةي مواشهةة دعةم الدوحةةة للتخريةب والتحةريه ودعمهةةا للتهةرف وازرهةاب  سةةمعة 
 وموقل ت رر من ال رر الا  هالنا شميعاح.

 5/7/2017الغد، عم ان، 
 

 ط حول األزمة القطريةالجامعة العربية تنفي تصريحات ألبو الغي .11
عةةن تصةةةريح لألمةةين العةةةام  ازعةةةالمن ةةةت الشامعةةة العربيةةةة مةةا تداولتةةةر بعةةه وسةةائل : بتةةرا –السةةبيل 

أن حأسةةلوب تعامةةل الةةدول العربيةةة اتربةةل التةةي قةةدمت  ملةةؤللشامعةةة العربيةةة أحمةةد أبةةو الوةةيه يشةةير فيةةر 
 العةام اتمين وأكد المتحدة الرسمي باسم  قائمة من المهاَلب ملؤ دولة قهر مل اتزمة كان خاهئاح.

محمةةةود ع ي ةةةي أنةةةر ح  صةةةحة علةةةؤ ازهةةةالق لمةةةا تداولتةةةر بعةةةه وسةةةائل ازعةةةالم  نقةةةال عةةةن محةةةدي 
وكةا ت اتنبةا  خةةالل المةؤتمر الصةةح ي الةا  عقةةدم أمةس مةل وزيةةر خارشيةة ميهاليةةا انشلينةو أل ةةانوح  

هةرف  وبالتةالي مشددا علؤ أن حدية أبو الويه حكان دقيقا ولم يتهرق ب   صةورف ملةؤ مسةؤولية أ  
 فال مشال لمجل هام النوعية من الت ويالت أو الت سيرات المشتزأف أو الم للةح.

 6/7/2017السبيل، عم ان، 

 

 البرلمان العربي: حل أزمة قطر في اإلطار الخليجي .11
هالةةةب البرلمةةةان العربةةةي ب ةةةرورف التعشيةةةل بمراشعةةةة ا ت اقيةةةة العربيةةةة لمكافحةةةة :   وامحالخلةةةيجحالقةةةاهرف:

رهةةاب مةةن خةةالل مشلسةةي وزرا  العةةدل والداخليةةة العةةرب بمةةا يتناسةةب مةةل التهةةورات علةةؤ السةةاحة از
 العربية  كما شدد علؤ حل اتزمة القهرية في ازهار الخليشي.
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ودعا البرلمان العربي  في بيان لر حةول مسةتشدات اتمةن القةومي العربةي  أصةدرم أمةس اتربعةا  فةي 
ن دور ا نعقةاد اتول لل صةل التشةريعي الجةاني بالقةاهرف  ملةؤ  ةرورف ختام شلستر السادسة واتخيرف مة

تعزيز التعاون في مكافحة ازرهاب من خالل تلك ا ت اقية وتعزيز  ليات التعاون الدولي والعربي فةي 
 هاا الش ن.

من شانبر  أعةرب رئةيس البرلمةان العربةي مشةعل السةلمي عةن قلقةر الشةديد  شةرا  اسةتمرار اتزمةة بةين 
هر وعدد من الدول العربية  مؤكدا أهمية حل هام اتزمة في مهار مشلس التعةاون الخليشةي  مجمنةا  ق

فةةةي هةةةاا السةةةياق الشهةةةود اتخيةةةرف  التةةةي يقةةةوم بهةةةا أميةةةر دولةةةة الكويةةةت الشةةةيخ صةةةباح اتحمةةةد الشةةةابر 
 .الصباح لحل اتزمة

  6/7/2017الخليج، الشارقة، 

 

 لم تكف عن زعزعة أمن بلداننا الدوحةكندا: بالمحاصرة لقطر سفراء الدول األربع  .12
أكد محمد سيف هالل الشحي س ير الدولة لدي كندا ونايف بن بندر السةدير  سة ير السةعودية : )وام(

ومعتةةز زهةةران سةة ير مصةةر لةةدي كنةةدا أن قهةةر لةةم تكةةف عةةن زعزعةةة أمةةن بالدهةةم ومخال ةةة ا ت اقيةةات 
 ررم مهالبتها بالك علؤ مدي السنوات الما ية.الموقعة معها سوا  منها الجنائية أو الشماعية 

وأكةةةد السةةة را   خةةةالل مةةةؤتمر صةةةح ي عقةةةد بمقةةةر السةةة ارف السةةةعودية فةةةي أوتةةةاوا  أنهةةةم سةةةبق وأصةةةدروا 
 اتسبول الما ي بيانا  يو ح التزام بلدانهم بمحاربة ازرهاب.

 6/7/2017الخليج، الشارقة، 

 
 واتهام قطر بدعمه "نفاق" مؤسسة بريطانية: السعودية "أكبر ممول للتطرف" .11

خلص تقرير حدية  صدر عن مؤسسة بحجية بريهانية ملؤ أن السعودية هي حالراعي اتشنبةي : لندن
 الرئيسيح للتهرف ازسالمي في بريهانيا  وأكبر ممول لر.

وأكد التقرير الا  أعدتر مؤسسة هنر  شاكسون لألبحاة ملؤ أن هناك حصلة وا ةحة ومتناميةةح بةين 
مسالمية تتلقةؤ تمةويال  مةن الخةار   وبةين ُدعةاف يحر ةون علةؤ الكراهيةة  وشماعةات شهاديةة  من مات

وفيمةةا ن ةت السةة ارف السةعودية فةةي بريهانيةا مةةا ورد فةي التقريةةر  وقالةت منةةر حكةاابح  أكةةد  تةرو  للعنةف.
فرانك راردنر محرر حبي بي سيح للشؤون اتمنيةة  أن التقريةر ية تي فةي وقةت حسةاس  حيةة وشهةت 
السةةعودية وازمةةارات والبحةةرين ومصةةر اتهامةةات لقهةةر بةةدعم ازرهةةاب  وهةةو ا تهةةام الةةا  قةةال التقريةةر 

 حمنر ينهو  علؤ ن اقح.
  6/7/2017القدس العربي، لندن، 
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 أزمات السلطة الفلسطينية داخليا  وخارجيا   .10
 عدنان أبو عامر

سهينية  داخليا وخارشيا  ما أجار تسارعت  في اتسابيل اتخيرف  اتزمات التي تعصف بالساحة ال ل
مخاوف فلسهينية من زيادف حالة ا نقسام السائدف بين ال لسهينيين  وصو  ملؤ مرحلٍة من التش ي 
رير المسبوقة  ب عل حالة التنافر القائمة بين قهال رزف وال  ة الوربية  أو القهيعة المتواصلة بين 

الساخنة داخل أوساه السلهة ال لسهينية وحزبها حركتي فتح وحماس  ف ال عن حالة ا ستقهاب 
 الحاكم حركة فتح. 

ومل تواصل هام الخالفات ال لسهينية الداخلية  بات المشهد ال لسهيني مستباحا من تدخالٍت مقليمية 
ودولية  وأصبح لكل عاصمة مريدون وموالون داخل الساحة ال لسهينية  ما ساعد في محاولة رهن 

 لسهيني مر ا   تشندات وبرامج سياسية رير فلسهينية. القرار الوهني ال 
وقد أوشد الك سلسلة أزمات تعيشها السلهة ال لسهينية: داخلية وخارشية  سوا  ما تعلق بتركيبتها 
القيادية  أو في قرارها السياسي  بما في الك مواشهة التحديات المتعلقة بعملية السالم مل مسرائيل  

ال  ة الوربية وقهال رزف  ف ال عن عالقتها مل الدول العربية  وت جير  أو مستقبل العالقة بين
 التشاابات الخارشية علؤ قرارها  ومستقبل قيادتها. 

 
 العامل اإلقليمي

لم يعد سرا أن القيادف ال لسهينية الحالية ممجلة بالسلهة وحركة فتح تعي  حالة من تنافس تياراتها 
ا  ما يؤجر سلبا  علؤ وحدف تماسكها  وقدرتها علؤ قيادف المشهد المتعد دف  بل والمتناق ة أحيان

الوهني ال لسهيني  وتمكن ازشارف بالت صيل ملؤ أهم مؤشرات حالة التش ي في مشهد القيادف 
 ال لسهينية. 

يمكن القول من عباس خر  من معاركر الداخلية  ولدير نقاه قوف علؤ خصومر  صحيح أنر لم 
نهائيا   لكنر تمك ن  في المقابل  من تهويل أنصارهم ومريديهم داخل الحركة يستهل التخلص منهم 

قصائهم عن  ومؤسساتها التن يمية  ترريبا  بمنحهم مواقل قيادية متقدمة  أو ترهيبا بقهل رواتبهم وا 
 دوائر صنل القرار داخل الحركة. 

ف ال تحاو  الداخلي   تتوقف المس لة عند أبعادها الداخلية فحسب  تن لدي أهراف الخال
ارتباهات خار  اترا ي ال لسهينية  ويحاول كل هرٍف التمسك بقوي مقليمية ودولية لترشيح ك تر 

 علؤ خصمر في داخل البيت التن يمي الواحد. 
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مقليميا :   تمر عالقة الرئيس محمود عباس مل مصر في أحسن أحوالها  عقب رف ر ا ستشابة 
اح السيسي لمصالحتر مل الم صول من حركة فتح  محمد دحالن  في لوساهات الرئيس عبد ال ت

حين تمر عالقتر مل اتردن ببرود تدريشي  مل صدور تصريحات فتحاوية مقر بة من عباس تومز 
 من قناف تدخالت أردنية في ال  ة الوربية. 

ل قهر مجال  أما عن عالقات عباس مل دول الخليج العربي  فاتمور مت رشحة بين عالقات هيبة م
التي تقدم دعما ماليا سخيا لموازنة السلهة ال لسهينية  ولعلها من الدول العربية القليلة التي تحاف  
علؤ دعم دور  منت م للسلهة  وهي تقوم بدور الوساهة الدائمة زبرام ات اق للمصالحة بين حركتي 

 فتح وحماس. 
المستقرف  مل توقف دعمها المالي لموازنة  يمكن وصف عالقة عباس مل السعودية بالمتابابة ورير

السلهة ال لسهينية شهورا عديدف  تعبيرا عن ر بها من عباس الا  أفشل شهود ما باتت تسمؤ 
الرباعية العربية المكونة من السعودية  ازمارات  مصر  اتردن  زصالح البيت ال تحاو   وهي 

 ص حة خالف عباس ودحالن. 
ازمارات تقوم بدور تخريبي داخل فتح  بتششيعها السافر لدحالن  وا رداق ويعتبر محمود عباس أن 

اتموال علير لتحشيد قيادات فتحاوية بشانبر  واستخدام المال السياسي لدعم مشاريل شمعيات 
 ومؤسسات قريبة منها وتابعة لها لترويج خياراتها السياسية في الساحة ال لسهينية. 

تهم دحالن  في اآلونة اتخيرف  في اكتساب مزيد من اتصوات ويشتهد خصوم عباس  وفي مقدم
داخل الشارل ال لسهيني  شعبيا  وفصائليا   ليس بال رورف عن قناعتها ب نر أف ل من عباس  ولكن 

 ربما أنر أقل  ررا   وأكجر قدرف  علؤ تحشيد ازقليم المناو  لعباس  لتحسين اتو ال ال لسهينية. 
ن دحالن من توسيل ن وام في فتح في رزف   سيما في اتوساه الميدانية التي كان  فتا  أن يتمك  

سئمت من مدارف عباس الحركة  تنر لم يعرها ا نتبام وا هتمام  وباتت تري في دحالن بديال قد 
يحقق لها هموحاتها الشخصية بالعمل والس ر. ولالك  بات اتخير يخر   بين حين و خر  

 في رزف  تهتف باسمر  وتحرق صور عباس وتهاشمر.  م اهرات مؤيدف لر
وقد استهال دحالن مد ن وام ملؤ ال  ة الوربية  وهي ليست معقلر اتساسي  كقهال رزف  
خصوصا عبر تشكيل مشموعات عسكرية مسلحة  خا ت  في الشهور اتخيرف  سلسلة مواشهات 

لعباس  لقدرتها علؤ تشيي   ارية مل أمن السلهة ال لسهينية  وشكلت مصدر قلق حقيقي 
مخيمات الالشئين ال لسهينيين  دم  وباتت هام المشموعات هدفا  مركزيا  للشهد اتمني ال لسهيني  

ملؤ القتل.   بالمالحقة وا عتقال  وصو   
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مقليميا     يخ ي دحالن و  م لإلمارات ومصر  باعتبارهما عرابتين لر في المشهد ال لسهيني  
دعم المالي والمنابر ازعالمية  وهو ما يشعلر يسشل نقهة علؤ عباس الا  ي تقر لهاا توفران لر ال

البعد العربي الرسمي  ومل أن السعودية   تبد  تحمسها لدحالن أو عباس  لكن كما يبدو أنها تهتم 
 أكجر برؤية فتح موحدف  بوه الن ر عمن يقودها من الرشلين. 

 ؤ بوشود كوادرم ومؤيدير هناك  من خالل عقد بعه  أما عن اتردن  فإن حركة فتح تح
ا شتماعات  وعالقاتر الوهيدف مل شخصيات رسمية  وواشهات معالمية  ما يشعلر يستول سو  
ال هم الا  يحصل  بين حين و خر  بين رام هللا وعم ان حول ق ايا تتعلق بالخيار اتردني لمستقبل 

 زسالمي بمدينة القدس. ال  ة الوربية  ومستقبل مدارف الوقف ا
يبقؤ مروان البرروجي الا  يح ؤ بت ييٍد شارف في أوساه فتح القيادية والميدانية والشعبية 
ال لسهينية  ويعتبر المرشح اتوفر ح ا  في حال مشرا  انتخاباٍت رئاسية فلسهينية. صحيح أنر   

نر حبيس الق بان ازسرائيلية  يح ؤ بالك الدعم ازقليمي الا  يتمتل بر عباس ودحالن  ن را ت
لكن قاعدتر التن يمية داخل حفتحح تشكل مصدر مزعا  حقيقي لعباس  ما دفعر ملؤ مقصا  البرروجي 
من أ  مواقل قيادية في حفتحح  بما فيها نائب الرئيس أو أمين سر الحركة  علؤ الررم من أنر حصل 

 علؤ أعلؤ أصوات في المؤتمر السابل لحركة فتح. 
اتسعت ال شوف بين عباس والبرروجي  وتشلت معالمها في م راب اتسري في أبريل/ نيسان  وقد

حباهر  لعدم منح البرروجي  ومايو/ أيار الما يين  وما قيل عن شهود السلهة ال لسهينية  حتوائر وا 
عباس  مزيدا من الشعبية والشماهيرية  ما دفل أنصارم ملؤ الحدية علنا عن خهوات الت افيٍة ن اها

للحيلولة دون تحقيق اتسري مهالبهم  خشية أن يسشل الك لصالح البرروجي  في مهار التنافس 
 بينهما. 

 
 انقسام الضفة وغزة

اكتمل قبل أيام أحد عشر عاما علؤ ا نقسام بين قهال رزف وال  ة الوربية  وقد شهدت هام 
لؤ مصالحة تاريخية بين حركتي فتح اتعوام الهويلة مبادرات عديدف وات اقات متالحقة للوصول م

وحماس  لكن ال شل كان حلي ها. مل العلم أن شهود الوسها  ال لسهينيين والعرب كانت تسعؤ ملؤ 
البحة عن حلوٍل للمل ات العالقة بين الشانبين  التي كانت ت شر أ  مسودف ات اق يوقعها الشانبان  

سيهرتها علؤ رزف  وتسليم قهال رزف كامال ومنها ق ايا المو  ين الاين عينتهم ححماسح عقب 
 للسلهة ال لسهينية  ونزل سالح ال صائل ال لسهينية  وريرها من المل ات. 
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ر الق ز بعيدا في الهوا    الشديد في ملف ا نقسام أن رئيس السلهة ال لسهينية  محمود عباس  قر 
ن خالل الشرول بسلسلة عقوباٍت من دون انت ار لما قد تؤول ملير الشهود المحلية وازقليمية م

شرا ات شديدف  د قهال رزف  بزعم أنها تستهدف جني ححماسح عن ا ستمرار بسيهرتها  قاسيٍة  وا 
علؤ القهال  وعودتها ملؤ ما يعتبرونر الح ن ال لسهيني  والتخلي عن وهم مقامة دولة أو ممارف في 

 رزف. 
ا ية  لكنها لم تشد هريقها ملؤ التن يا  تنر لم هام مهالبات لم تتوقف هوال اتحد عشر عاما الم

يتوفر خاللها الحد اتدنؤ من الجقة بين الشانبين  بشانب أنها كانت ت تي من السلهة ال لسهينية 
بمنهق ال ره اتبو   وليس الحوار اتخو   ف ال عن وشود هواشس متزايدف لدي ححماسح ب ن 

الحال في ال  ة الوربية  حية تم  رب بنيتها التحتية  المهلوب هو تسليم سالحها بالكامل  كما 
سرائيل.   التن يمية والعسكرية والدعوية  من شهود أمنية مشتركة بين السلهة ال لسهينية وا 

وتتزامن ازشرا ات العقابية من السلهة ال لسهينية  د رزف مل الحملة التي تشنها دول عربية  د 
شارف مسؤولين خليشيين   س يما وزير الخارشية السعود   عادل الشبير  ملؤ أن أحد أسباب قهر  وا 

مقاهعة قهر احت انها حركة حماس  وك ن المهلوب من الدوحة أن ترفل يدها عن حماس  وتتخلؤ 
عن ال لسهينيين  حتؤ يرت ل عنها الحصار  ما يمنح الشكوك القائلة من ما تن ام السلهة ال لسهينية 

عدا  مقليميا  وتنسيقا عربيا  وليس شهدا فرديا  أو مزاشا شخصيا  من من عقوباٍت قاسيٍة ي خا ب
 عباس  د حماس. 

أخهر من الك  ت تي استشابة مسرائيل قبل ساعاٍت لمهالب السلهة ال لسهينية بتقليص ممدادات 
الكهربا  عن قهال رزف  لتصب مزيدا من الزيت علؤ نار الخالف ال لسهيني الداخلي  واتهام 

باس بال وه علؤ تل أبيب لمعاقبة الشعب ال لسهيني في رزف  تحقيقا لمآرب سياسية  ححماسح ع
ولو كان الك سينشم عنر كارجة منسانية رير مسبوقة  بسبب تعهل كل مشا ت الحياف  ومرافقها 

 العامة. 
كانية الالفت أن استشابة مسرائيل لمهالب السلهة ال لسهينية تقليص ممدادات الكهربا  لوزف تعني مم

اقتراب شبح الحرب الرابعة علؤ رزف  فهل هاا ما يسعؤ ملير ا حتالل ازسرائيلي  أم أن الك شزٌ  
من توافق مقليمي لخنق ححماسح التي تمجل  خر القالل التي تعاند مسرائيل وحل ا ها من بعه الدول 

 العربية. 
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 القرار الفلسطيني
وتش ي الحالة الوهنية  عن تشتٍت في  ليات اتخاا القرار  أس ر تزايد اتزمات في الواقل ال لسهيني 

السياسي ال لسهيني  سوا  بين ال  ة الوربية وقهال رزف  أم بين حركتي فتح وحماس  أم بين 
حكومة التوافق في رام هللا واللشنة الحكومية في رزف  ف ال عن حالة التداخل المر ية بين السلهة 

 ل لسهينية وحركة فتح. ال لسهينية ومن مة التحرير ا
ساهم الك كلر في م عاف الموقف ال لسهيني عموما  وعدم القدرف علؤ منتا  قرار وهني فلسهيني 
موحد  سوا  زبرام ات اق مصالحة داخلي  أم لمواشهة التحديات ازسرائيلية الخارشية  وهو ما تراقبر 

  لسهيني. مسرائيل عن كجب  وتعمل علؤ ترسيخر  وتشايرم في الواقل ال
أخهر من الك  ربما   تكشف هام السهور سرا  من تحدجت أن عواصم مقليمية بات لها أيٍد نافاف في 
دوائر صنل القرار ال لسهيني   سيما اتردن ومصر والسعودية وازمارات  التي تستخدم قواها 

سبات  وتت ادي الناعمة والخشنة  كي تكون في مشهد اتخاا القرار  وتحصل ما استهاعت من مكت
 ما استهاعت من خسائر. 

ربما تكون مسرائيل المست يدف الكبري من حالة ا نقسام في الساحة ال لسهينية من شهة  وما أس رت 
عنر من رياب من ومة وهنية مت ق عليها  تخاا القرار  وقد تمجل الك في ان راد مسرائيل بالساحة 

الشزرف مل ال  ة الوربية  مل انكشاف  هر  ال لسهينية  سوا  بمنهق العصا مل رزف  أم
ال لسهينيين  وعدم وشود سند مقليمي عربي أو دولي  يحول بينهم وبين تن يا مسرائيل مخههاتها 

 ا ستيهانية في ال  ة الوربية من شهة  واستمرار حصارها رزف من شهة أخري. 
ات ال لسهينية   سيما علؤ سيؤد  الك كلر  بال رورف  ملؤ حصول تراشعاٍت مريعة في القرار 

صعيد تنازل السلهة الوهنية عن شروهها السابقة  ستئناف الم او ات مل مسرائيل  وتآكل قدرف 
 ال لسهينيين علؤ الصمود في رزف أمام قسوف الحصار ازسرائيلي وازشرا ات ال لسهينية الرسمية.

ال لسهينية  داخليا وخارشيا  ما أجار تسارعت  في اتسابيل اتخيرف  اتزمات التي تعصف بالساحة 
مخاوف فلسهينية من زيادف حالة ا نقسام السائدف بين ال لسهينيين  وصو  ملؤ مرحلٍة من التش ي 
رير المسبوقة  ب عل حالة التنافر القائمة بين قهال رزف وال  ة الوربية  أو القهيعة المتواصلة بين 

هاب الساخنة داخل أوساه السلهة ال لسهينية وحزبها حركتي فتح وحماس  ف ال عن حالة ا ستق
الحاكم حركة فتح. ومل تواصل هام الخالفات ال لسهينية الداخلية  بات المشهد ال لسهيني مستباحا 
من تدخالٍت مقليمية ودولية  وأصبح لكل عاصمة مريدون وموالون داخل الساحة ال لسهينية  ما 

ال لسهيني مر ا   تشندات وبرامج سياسية رير فلسهينية. وقد ساعد في محاولة رهن القرار الوهني 
أوشد الك سلسلة أزمات تعيشها السلهة ال لسهينية: داخلية وخارشية  سوا  ما تعلق بتركيبتها 
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القيادية  أو في قرارها السياسي  بما في الك مواشهة التحديات المتعلقة بعملية السالم مل مسرائيل  
ين ال  ة الوربية وقهال رزف  ف ال عن عالقتها مل الدول العربية  وت جير أو مستقبل العالقة ب

التشاابات الخارشية علؤ قرارها  ومستقبل قيادتها. العامل ازقليمي لم يعد سرا أن القيادف ال لسهينية 
ا  ما الحالية ممجلة بالسلهة وحركة فتح تعي  حالة من تنافس تياراتها المتعد دف  بل والمتناق ة أحيان

يؤجر سلبا  علؤ وحدف تماسكها  وقدرتها علؤ قيادف المشهد الوهني ال لسهيني  وتمكن ازشارف 
بالت صيل ملؤ أهم مؤشرات حالة التش ي في مشهد القيادف ال لسهينية. يمكن القول من عباس خر  

هائيا   من معاركر الداخلية  ولدير نقاه قوف علؤ خصومر  صحيح أنر لم يستهل التخلص منهم ن
لكنر تمك ن  في المقابل  من تهويل أنصارهم ومريديهم داخل الحركة ومؤسساتها التن يمية  ترريبا  
قصائهم عن دوائر صنل القرار داخل الحركة.  بمنحهم مواقل قيادية متقدمة  أو ترهيبا بقهل رواتبهم وا 

ال تحاو  الداخلي حبات    تتوقف المس لة عند أبعادها الداخلية فحسب  تن لدي أهراف الخالف
المشهد ال لسهيني مستباحا من تدخالٍت مقليمية ودولية  وأصبح لكل عاصمة مريدون وموالون داخل 
الساحة ال لسهينيةح ارتباهات خار  اترا ي ال لسهينية  ويحاول كل هرٍف التمسك بقوي مقليمية 

. مقليميا :   تمر عالقة الرئيس ودولية لترشيح ك تر علؤ خصمر في داخل البيت التن يمي الواحد
محمود عباس مل مصر في أحسن أحوالها  عقب رف ر ا ستشابة لوساهات الرئيس عبد ال تاح 
السيسي لمصالحتر مل الم صول من حركة فتح  محمد دحالن  في حين تمر عالقتر مل اتردن 

ف تدخالت أردنية في ببرود تدريشي  مل صدور تصريحات فتحاوية مقر بة من عباس تومز من قنا
ال  ة الوربية. أما عن عالقات عباس مل دول الخليج العربي  فاتمور مت رشحة بين عالقات هيبة 
مل قهر مجال  التي تقدم دعما ماليا سخيا لموازنة السلهة ال لسهينية  ولعلها من الدول العربية 

الوساهة الدائمة زبرام ات اق  القليلة التي تحاف  علؤ دعم دور  منت م للسلهة  وهي تقوم بدور
للمصالحة بين حركتي فتح وحماس. يمكن وصف عالقة عباس مل السعودية بالمتابابة ورير 
المستقرف  مل توقف دعمها المالي لموازنة السلهة ال لسهينية شهورا عديدف  تعبيرا عن ر بها من 

ن السعودية  ازمارات  مصر  عباس الا  أفشل شهود ما باتت تسمؤ الرباعية العربية المكونة م
اتردن  زصالح البيت ال تحاو   وهي ص حة خالف عباس ودحالن. ويعتبر محمود عباس أن 
ازمارات تقوم بدور تخريبي داخل فتح  بتششيعها السافر لدحالن  وا رداق اتموال علير لتحشيد 

ت ومؤسسات قريبة منها وتابعة قيادات فتحاوية بشانبر  واستخدام المال السياسي لدعم مشاريل شمعيا
لها لترويج خياراتها السياسية في الساحة ال لسهينية. ويشتهد خصوم عباس  وفي مقدمتهم دحالن  
في اآلونة اتخيرف  في اكتساب مزيد من اتصوات داخل الشارل ال لسهيني  شعبيا  وفصائليا   ليس 

نر أقل  ررا   وأكجر قدرف  علؤ تحشيد بال رورف عن قناعتها ب نر أف ل من عباس  ولكن ربما أ
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ازقليم المناو  لعباس  لتحسين اتو ال ال لسهينية. كان  فتا  أن يتمك ن دحالن من توسيل ن وام 
في فتح في رزف   سيما في اتوساه الميدانية التي سئمت من مدارف عباس الحركة  تنر لم يعرها 

بديال قد يحقق لها هموحاتها الشخصية بالعمل والس ر. ا نتبام وا هتمام  وباتت تري في دحالن 
ولالك  بات اتخير يخر   بين حين و خر  م اهرات مؤيدف لر في رزف  تهتف باسمر  وتحرق 
صور عباس وتهاشمر. وقد استهال دحالن مد ن وام ملؤ ال  ة الوربية  وهي ليست معقلر 

رية مسلحة  خا ت  في الشهور اتساسي  كقهال رزف  خصوصا عبر تشكيل مشموعات عسك
اتخيرف  سلسلة مواشهات  ارية مل أمن السلهة ال لسهينية  وشكلت مصدر قلق حقيقي لعباس  
لقدرتها علؤ تشيي  مخيمات الالشئين ال لسهينيين  دم  وباتت هام المشموعات هدفا  مركزيا  للشهد 

ملؤ القتل . مقليميا     يخ ي دحالن و  م لإلمارات اتمني ال لسهيني  بالمالحقة وا عتقال  وصو   
ومصر  باعتبارهما عرابتين لر في المشهد ال لسهيني  توفران لر الدعم المالي والمنابر ازعالمية  
وهو ما يشعلر يسشل نقهة علؤ عباس الا  ي تقر لهاا البعد العربي الرسمي  ومل أن السعودية   

يبدو أنها تهتم أكجر برؤية فتح موحدف  بوه الن ر عمن  تبد  تحمسها لدحالن أو عباس  لكن كما
يقودها من الرشلين. أما عن اتردن  فإن حركة فتح تح ؤ بوشود كوادرم ومؤيدير هناك  من خالل 
عقد بعه حالقيادف ال لسهينية الحالية ممجلة بالسلهة وحركة فتح تعي  حالة من تنافس تياراتها 

تر الوهيدف مل شخصيات رسمية  وواشهات معالمية  ما يشعلر يستول المتعد دفح ا شتماعات  وعالقا
سو  ال هم الا  يحصل  بين حين و خر  بين رام هللا وعم ان حول ق ايا تتعلق بالخيار اتردني 
لمستقبل ال  ة الوربية  ومستقبل مدارف الوقف ازسالمي بمدينة القدس. يبقؤ مروان البرروجي الا  

في أوساه فتح القيادية والميدانية والشعبية ال لسهينية  ويعتبر المرشح اتوفر يح ؤ بت ييٍد شارف 
ح ا  في حال مشرا  انتخاباٍت رئاسية فلسهينية. صحيح أنر   يح ؤ بالك الدعم ازقليمي الا  
يتمتل بر عباس ودحالن  ن را تنر حبيس الق بان ازسرائيلية  لكن قاعدتر التن يمية داخل حفتحح 

مصدر مزعا  حقيقي لعباس  ما دفعر ملؤ مقصا  البرروجي من أ  مواقل قيادية في حفتحح   تشكل
بما فيها نائب الرئيس أو أمين سر الحركة  علؤ الررم من أنر حصل علؤ أعلؤ أصوات في 
المؤتمر السابل لحركة فتح. وقد اتسعت ال شوف بين عباس والبرروجي  وتشلت معالمها في م راب 

أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الما يين  وما قيل عن شهود السلهة ال لسهينية  حتوائر اتسري في 
حباهر  لعدم منح البرروجي مزيدا من الشعبية والشماهيرية  ما دفل أنصارم ملؤ الحدية علنا عن  وا 
خهوات الت افيٍة ن اها عباس للحيلولة دون تحقيق اتسري مهالبهم  خشية أن يسشل الك لصالح 

رروجي  في مهار التنافس بينهما. انقسام ال  ة ورزف اكتمل قبل أيام أحد عشر عاما علؤ الب
ا نقسام بين قهال رزف وال  ة الوربية  وقد شهدت هام اتعوام الهويلة مبادرات عديدف وات اقات 
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 متالحقة للوصول ملؤ مصالحة تاريخية بين حركتي فتح وحماس  لكن ال شل كان حلي ها. مل العلم
أن شهود الوسها  ال لسهينيين والعرب كانت تسعؤ ملؤ البحة عن حلوٍل للمل ات العالقة بين 
الشانبين  التي كانت ت شر أ  مسودف ات اق يوقعها الشانبان  ومنها ق ايا المو  ين الاين عينتهم 

ل صائل ححماسح عقب سيهرتها علؤ رزف  وتسليم قهال رزف كامال للسلهة ال لسهينية  ونزل سالح ا
ال لسهينية  وريرها من المل ات. الشديد في ملف ا نقسام أن رئيس السلهة ال لسهينية  محمود 
ر الق ز بعيدا في الهوا   من دون انت ار لما قد تؤول ملير الشهود المحلية وازقليمية من  عباس  قر 

شرا ات شديدف  د قهال رزف  بزعم  أنها تستهدف جني خالل الشرول بسلسلة عقوباٍت قاسيٍة  وا 
ححماسح عن ا ستمرار بسيهرتها علؤ القهال  وعودتها ملؤ ما يعتبرونر الح ن ال لسهيني  
والتخلي عن وهم مقامة دولة أو ممارف في رزف. هام مهالبات لم تتوقف هوال اتحد عشر عاما 

من الجقة بين الشانبين   الما ية  لكنها لم تشد هريقها ملؤ التن يا  تنر لم يتوفر خاللها الحد اتدنؤ
بشانب أنها كانت ت تي من السلهة ال لسهينية بمنهق ال ره اتبو   وليس الحوار اتخو   ف ال 
عن وشود هواشس متزايدف لدي ححماسح ب ن المهلوب هو تسليم سالحها بالكامل  كما الحال في 

والدعوية  من شهود أمنية ال  ة الوربية  حية تم  رب بنيتها التحتية  التن يمية والعسكرية 
سرائيل. وتتزامن ازشرا ات العقابية من السلهة ال لسهينية  د  مشتركة بين السلهة ال لسهينية وا 
شارف مسؤولين خليشيين   سيما وزير الخارشية  رزف مل الحملة التي تشنها دول عربية  د قهر  وا 

انها حركة حماس  وك ن المهلوب السعود   عادل الشبير  ملؤ أن أحد أسباب مقاهعة قهر احت 
من الدوحة أن ترفل يدها عن حماس  وتتخلؤ عن ال لسهينيين  حتؤ يرت ل عنها الحصار  ما يمنح 
الشكوك القائلة من ما تن ام السلهة ال لسهينية من عقوباٍت قاسيٍة ي خا بعدا  مقليميا  وتنسيقا عربيا  

حماس. أخهر من الك  ت تي استشابة  وليس شهدا فرديا  أو مزاشا شخصيا  من عباس  د
مسرائيل قبل ساعاٍت لمهالب السلهة ال لسهينية بتقليص ممدادات حاستشابة مسرائيل لمهالب السلهة 
ال لسهينية تقليص ممدادات الكهربا  لوزف تعني ممكانية اقتراب شبح الحرب الرابعة علؤ رزفح 

ار الخالف ال لسهيني الداخلي  واتهام الكهربا  عن قهال رزف  لتصب مزيدا من الزيت علؤ ن
ححماسح عباس بال وه علؤ تل أبيب لمعاقبة الشعب ال لسهيني في رزف  تحقيقا لمآرب سياسية  
ولو كان الك سينشم عنر كارجة منسانية رير مسبوقة  بسبب تعهل كل مشا ت الحياف  ومرافقها 

لسهينية تقليص ممدادات الكهربا  لوزف تعني العامة. الالفت أن استشابة مسرائيل لمهالب السلهة ال 
ممكانية اقتراب شبح الحرب الرابعة علؤ رزف  فهل هاا ما يسعؤ ملير ا حتالل ازسرائيلي  أم أن 
الك شزٌ  من توافق مقليمي لخنق ححماسح التي تمجل  خر القالل التي تعاند مسرائيل وحل ا ها من 

أس ر تزايد اتزمات في الواقل ال لسهيني  وتش ي الحالة بعه الدول العربية. القرار ال لسهيني 
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الوهنية  عن تشتٍت في  ليات اتخاا القرار السياسي ال لسهيني  سوا  بين ال  ة الوربية وقهال 
رزف  أم بين حركتي فتح وحماس  أم بين حكومة التوافق في رام هللا واللشنة الحكومية في رزف  

بين السلهة ال لسهينية ومن مة التحرير ال لسهينية وحركة فتح.  ف ال عن حالة التداخل المر ية
ساهم الك كلر في م عاف الموقف ال لسهيني عموما  وعدم القدرف علؤ منتا  قرار وهني فلسهيني 
موحد  سوا  زبرام ات اق مصالحة داخلي  أم لمواشهة التحديات ازسرائيلية الخارشية  وهو ما تراقبر 

وتعمل علؤ ترسيخر  وتشايرم في الواقل ال لسهيني. أخهر من الك  ربما   مسرائيل عن كجب  
تكشف هام السهور سرا  من تحدجت أن عواصم مقليمية بات لها أيٍد نافاف في دوائر صنل القرار 
ال لسهيني   سيما اتردن ومصر والسعودية وازمارات  التي تستخدم قواها الناعمة والخشنة  كي 

اتخاا القرار  وتحصل ما استهاعت من مكتسبات  وتت ادي ما استهاعت من تكون في مشهد 
خسائر. ربما تكون مسرائيل المست يدف الكبري من حالة ا نقسام في الساحة ال لسهينية من شهة  وما 
أس رت عنر من رياب من ومة وهنية مت ق عليها  تخاا القرار  وقد تمجل الك في ان راد مسرائيل 

لسهينية  سوا  بمنهق العصا مل رزف  أم الشزرف مل ال  ة الوربية  مل انكشاف  هر بالساحة ال 
ال لسهينيين  وعدم وشود سند مقليمي عربي أو دولي  يحول بينهم وبين تن يا مسرائيل مخههاتها 
ا ستيهانية في ال  ة الوربية من شهة  واستمرار حصارها رزف من شهة أخري. سيؤد  الك كلر  

  ملؤ حصول تراشعاٍت مريعة في القرارات ال لسهينية   سيما علؤ صعيد تنازل السلهة بال رورف
الوهنية عن شروهها السابقة  ستئناف الم او ات مل مسرائيل  وتآكل قدرف ال لسهينيين علؤ 

 الصمود في رزف أمام قسوف الحصار ازسرائيلي وازشرا ات ال لسهينية الرسمية.
 6/7/2017 ،العربي الجديد، لندن

 
 صفقة القرن .11

 نبيل عمرو
تعلن الو يات المتحدف رسميا عن مبادرف محددف  وتعلن معها ان هنالك قبو   أنحتؤ اآلن والؤ 

بمع مها  فسن ل كسياسيين ومحللين تحت وه ف  أومبدئيا  لألهراف المعنية لبنودها شميعا  
   عليها.التسريبات او ا ستنتاشات  وهام   تصلح بما يك ي للبنا

باتمس تسربت أخبار عن الص قة  التقهها الناس بشوف كالتقاه اتره العهشؤ للمهر  تعامل 
البعه معها كما لو أنها الحقيقة  وأهملها البعه اآلخر تنها مشرد تسريب  أما أنا فوشدت اتسلم 

لممكن  معتمدا مل ما سرب بهريقة ال رز بين المنهقي ورير المنهقي  والممكن ورير ا أتعاملأن 
ما يقدر علير محمود عباس عن الشانب  ملؤمقياسا دقيقا وهو المواقف المعلنة لألهراف  م افة 
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ما يقبلر نتنياهو الا  يحبا ترتيب  أوال لسهيني الا  سيندمج في مرحلة ما مل الشانب العربي  
 عالقاتر مل العرب أو  جم التوشر نحو ال لسهينيين أخيرا.

تسريب عن ص قة القرن مو ول القدس  فهو مؤشل وفق منهق البد  بالسهل  حدةأاستوق ني في 
الت شيل قد  أنوت شيل الصعب  وهاا أمر رير مقبول من شانب ال لسهينيين  الاين علمتهم التشربة 

يعني واقعيا ازلوا   وحول القدس بالاات يتوقل معركة أو سلسلة معارك ت او ية  والك ب عل 
ر علؤ كافة الق ايا التي تشكل المع لة ال لسهينية  فهي في صميم الحلول سياسيا ت جيرها المباش

 وشورافيا واشتماعيا  فالقدس المؤشلة يعني ت شيل أشزا  مهمة من باقي الق ايا.
ول ت ن ر  كالك مو ول العالقات المقترحة مل اتردن ومصر  و  أري مشكلة في ا قتراح 

قون لعر ر هم ال لسهينيون وليس أحدا ريرهم  ومن نسي يستهيل قرا ف الكون درالي الا  كان السبا
كون درالية مل مصر فهام مس لة لم تهرح من قبل   علؤ  أماقرارات المشلس الوهني بهاا الش ن  

تتم اتمور باات الصورف التي قد تتم عليها العالقة مل  أنالمحافل ال لسهينية و  المصرية  واستبعد 
المنهق هو استبدال الكون درالية مل مصر بترتيبات مشتركة بين  ملؤما هو اقرب  أن م اتردن  

 الشانبين  تحقق المرشو منها دون تويير في صيوة العالقة والو ل السياد  للهرفين.
أرا ي الكيان  ملؤعودتهم ستكون  منول ت ن ر  مو ول الالشئين حية تقول التسريبات 

ال وم مونا عن الم او ات وص قة القرن  وهاا ما سيتهلب م او ات ال لسهيني  الا  سينتج شك
اتفكار  أنشرسة بين ال لسهينيين والعرب من شهة  وبين مسرائيل من الشهة المقابلة  الك 

يزيد  أوأين والتوهين ورير الك  هو ش ن عربي بامتياز باات القدر  ملؤالمهروحة بش ن العودف 
 عن ما هو ش ن فلسهيني.

ليها التسريبات  بع ها شري التداول فير بمنهق احتمال القبول  مجل تبادل م أشارتأخري  روأمو 
 أخري كانت مشكالية مستعصية وست ل كالك أ  مستقبل ا ستيهان والمستوهنات. وأموراترا ي 

تت منر ص قة القرن  وهي شميعا تصلح كعناوين ت او ية وليست  أنهام مشرد عينات مما يمكن 
الحقيقة  ملؤترفه بصورف تلقائية  فما ينت رنا لو كانت التسريبات قريبة  أوت يوافق عليها كخالصا

   أوتشاوزم  ليست بمشرد عبارف نقبل  ملؤكانت رير موشودف في اتصل  هو م يق نحتا   أو
يها الاات علؤ نحو يؤهلنا للدخول في اللعبة المعقدف وا ستمرار ف معداد ملؤنقبل  بقدر ما نحتا  

لم  مناشل رير مسمؤ فان ت هيلنا الااتي ناقص  ملؤوربما  اآلنوتحقيق مكاسب من خاللها  وحتؤ 
لير التسريبات  فهل م أشارتاقل رير صالح   وحتؤ لو منحنا الجقل العربي والدولي مزايا فوق ما 

ؤ الخصم سنستهيل تو يف المزايا ونحن في حالتنا المزرية التي   تخ ؤ علؤ احد  وخصوصا عل
 ازسرائيلي والراعي اتمريكي وحتؤ الحا نة العربية.
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لم ي ت بعد علؤ ت هيل الاات للدخول في الماراجون القادم  فحين يعد الميدان  اتمر أنفي اعتقاد  
 الااتية أو . ممكانياترللسباق فليبحة كل متسابق عن 

وربما يصدر ت كيد لها وفي كلتا  ردا تكايب للتسريبات التي نشرت  أومالح ة: قد يصدر اليوم 
 الحالتين فال بد من بداية عصف فكر  حول ا حتما ت وكي ية التعامل معها.

 5/7/2017، القدس، القدس

 
 بأمٍر من المخابرات اإلسرائيلية .11

فايز أبو شمالة د.  
هللا حين أصدرت المحاكم ازسرائيلية حكمها عليهم بالسشن المؤبد  هت وا بصوت فلسهيني واحد: 

 أكبر  والنصر للمقاومة  وعاشت فلسهين حرف عربية.
وحين ه ه ت المخابرات ازسرائيلية رأسها  وخ عت مل مدارف السشون ازسرائيلية زرادف المقاومة  
ووافقت علؤ ص قة تبادل اتسري تحت اسم وفا  اتحرار  هتف اتسري في الزنازين بصوت 

 مقاومة  وعاشت فلسهين حرف عربية.فلسهيني واحد: هللا أكبر  والنصر لل
وحين أصدر محمود عباس تعليماتر ملؤ وزير المالية بقهل رواتب اتسري المحررين  من ص قة 

 وفا  اتحرار: هت وا بصوت فلسهيني واحد: منها أوامر المخابرات ازسرائيلية!.
 فكيف حدة الكل وأين هي المخابرات ازسرائيليةل

يهود علؤ مستوي العالم ) لن ننسؤ  ولن نو ر(  هاا الشعار الا  يشر  لم يعد سرا  أن شعار ال
تهبيقر بعنف علؤ ال لسهينيين  وقد تمجل الك برفه المخابرات ازسرائيلية مهالق سراح أ  أسير 
فلسهيني تومست يدام بالدم اليهود   وقد أهلق ازسرائيليون علؤ الك مصهلح ) اتيد  الملهخة 

حرصت المخابرات ازسرائيلية علؤ عدم مهالق سراح من قتل يهوديا  بكل السبل  بالدم اليهود ( و 
  وص قة 1985حتؤ أشبرت )مسرائيل( علؤ عقد ص قات تبادل أسري بالقوف  ومن  منها ص قة 

  تلك الص قة التي فق ت عين الصلف ازسرائيلي  وأشبرت الحكومة اليمينية 2011وفا  اتحرار سنة 
 هالق سراح هؤ   اتسري اتبهال.المتهرفة علؤ م

وعلؤ خالف كل اتسري ال لسهينيين الاين أهلق سراحهم من السشون ازسرائيلية  فلم يتم تو يف 
نما تم صرف راتب مقهول لهم.  هؤ   اتسري المحررين بشكل رسمي كزمالئهم  وا 
أما هؤ   اتبهال  لقد تم تو يف السشنا  العمال  بشكل رسمي  وأعهيت لهم الرتب العسكرية 

المحررون  من ص قة وفا  اتحرار  فما زالوا بال رتب عسكرية  و  اعتراف بهم, ررم أن منحة 
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الحياف الكريمة قد صرفت لكل اتسري المحررين  م  أن محرر  ص قة وفا  اتحرار لم تصرف لهم 
 منحة الحياف الكريمة أسوف بزمالئهم في السشون.

سري المحررين قد أم ؤ أكجر من عشرين عاما  في السشون  فلم يتم ررم أن بعه هؤ   ات
 صرف بدل شقة  أو بدل ميشار لهم  كما شرت العادف مل ريرهم.

 كان يصرف لكل أسير محرر مع ا  شمركي  م  أن هؤ   اتسري لم يح وا بالك.
 وجاءت الطامة الكبرى من اتجاهين:

ائيلية بشكل مباشر  حين اعتقلت في ال  ة الوربية مع م ا تشام اتول: تمجلر المخابرات ازسر 
 اتسري المحررين في ص قة وفا  اتحرار.

ا تشام الجاني: تمجلر سلهة محمود عباس  وب وامر من المخابرات ازسرائيلية  حية تم قهل رواتب 
في رزف  عشزت  أسيرا  محررا  يقيم 220أسيرا   منهم  277هؤ   اتسري المحررين  والبال  عددهم 

المخابرات ازسرائيلية عن معادف اعتقالهم  فعاقبتهم بقهل الرواتب  ومنهم اتسري المحررون في 
ال  ة الوربية  والاين عاودت المخابرات ازسرائيلية اعتقالهم بالتنسيق مل السلهة ال لسهينية  التي 

 البرروجي. قامت من شانبها بقهل رواتبهم  وعلؤ رأسهم اتسير المحرر نائل
( حين رفه وزير المالية شكر  بشارف استقبال اتسري المحررين  ورفه تسلم 1مالح ة رقم )

 رسالتهم  قال بالحرف الواحد: لد  أوامر بقهل رواتبهم من شهات عليا.
( حين سئل عيسؤ قراقل مسئول ملف اتسري عن أسباب قهل رواتب هؤ   اتسري 2مالح ة رقم )

 كل ما أعرفر: أن اتوامر قد صدرت من شهات عليا.المحررين: قال: 
 5/7/2017، فلسطين أون الين

 
 "براغماتية" حماس.. إلى أين؟ .11

 عوني صادق
عندما تم ازعالن عن انتخاب مسماعيل هنية رئيسا  للمكتب السياسي لحركة )حماس( خل ا  لخالد 

ة للحركةح. جم شا ت حوجيقة حماس مشعل  وص ر بعه المراقبين ب نر يمجل حالشناح اتكجر برارماتي
الشديدفح  فقيل من الحركة أرادت أن تكون حعمليةح  وحمرنةح  في مواق ها لمواشهة العزلة وال روف 
الشديدف التي تعي  الحركة في  لها. وأخيرا  شا  حالتقاربح مل محمد دحالن  وتم تسريب ما سمي 

حية ن اها ناهق باسم الحركة  وقال ناهق باسم حوجيقة بنا  الجقةح التي ت اربت اتخبار حولها  
اا كان البعه ي  ل أن يترشم م هوم حالبرارماتيةح  دحالن منها حرير صحيحة ومزورفح. وا 
بحالعمالنيةح علؤ أساس أن حالنتائج العمليةح هي التي تحدد صدقية الن رية  فإن هناك من يعتبر 
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وم  وهو الا  أميل ملير عند الحدية عن سلوك )حماس( حالن عيةح  أو حالارائعيةح تلخيصا  أقرب للم ه
 السياسي في هام اتيام.

لكن التدقيق ي هر أن حالبرارماتيةح ليست شديدف علؤ حركة )حماس(  ولم تبدأ مل وصول مسماعيل 
هنية ملؤ رئاسة المكتب السياسي للحركة. فمنا أن قررت الحركة خوه ا نتخابات التشريعية في 

أصبح وا حا  أن حالبرارماتيةح ليست رريبة علؤ سلوكها السياسي. فالمعروف أن   2006العام 
(  وأنها شا ت كحركة مقاومة 1987)حماس(  هرت ملؤ الوشود في رمرف ا نت ا ة اتولؤ )

مسلحة. وال وز الكبير الا  تحقق لها في ا نتخابات التشريعية منما شا  علؤ هام الخل ية  وبعد أن 
كة )فتح( لم تعد لها عالقة حقيقية بالمقاومة المسلحة بعد )ات اق أوسلو(. وعندما شكل ات ح أن حر 

مسماعيل هنية أول )حكومة وهنية موحدف( اعتبرها البعه شريكة في )ات اق أوسلو(  وت كد 
اتسلوب حالبرارماتيح في عملها السياسي  حية رف ت حركة )الشهاد ازسالمي( في حينر 

 نتخابات التشريعية والحكومة معا .المشاركة في ا 
ومنا عزل الرئيس المصر  السابق محمد مرسي  وبعد جالجة حروب شنها الشي  حازسرائيليح علؤ 

(  تعر ت )حماس( ل ووه شديدف  ول روف زادت من صعوبة 2014  2012  2008القهال )
ل أن الصرال الدائر علؤ الحياف في القهال المحاصر. ومل فشل محاو ت )المصالحة(  ت كد للشمي

)سلهة تحت ا حتالل( بين حركتي )حماس وفتح( لن ينتهي  بل من توالي اتيام كان يؤكد أن كلتا 
الحركتين متمسكة بونيمتها. وكان  شتداد ال ووه علؤ )حماس( وتمسكها بحصتها من السلهة في 

أنر صار عليها أن تعيد رزف  دور كبير في التهورات اتخيرف التي هرأت عليها  حية ات ح 
حساباتها مشددا   وتوير قليال   أو كجيرا  من سلوكها السياسي  بل وتتشاوز بعه حجوابتها الوهنيةح  

 علؤ أمل أن تتمكن من تشاوز حعنق الزشاشةح الا  حشرت فير.
سي ( التي شنها الشي  حازسرائيليح علؤ القهال  كان المهلب الرئي2014وأجنا  الحرب اتخيرف )

لحكومة بنيامين نتنياهو لوقف الحرب يتلخص في مسقاه البندقية المقاومة. وبعد الحرب  وعدم 
تحقيق أ  من مهالب )حماس(  باستجنا  وقف مهالق النار الا  تمت الم او ات بش نر تحت 
رعاية مصرية  وسعت الحركة الحدية عن حمواقفح كانت قد أهلقتها في مشارات سابقة قبل الك  

سنة  وقبول )دولة فلسهينية في حدود حزيران  15-10)الهدنة الهويلة( التي تتراوح بين  منها
(  مل عدم ا عتراف بحدولة حمسرائيلحح. أما الشديد اآلن فهو ما يتعلق بالمت ارب من 1967

 التصريحات حول النتائج السياسية التي أس ر عنها اللقا  مل دحالن.
افة حبرارماتيةح أقدمت عليها حماس )المشاركة في ا نتخابات عشر سنوات انق ت علؤ أول انعه

التشريعية وتشكيل الحكومة(  جم عندما سيهرت علؤ القهال تحولت فيها الحركة ملؤ )فتح أخري(  
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سوا  من حية السعي ملؤ السلهة والتمسك بها والصرال في سبيلها  أو من حية حا نخراه العمليح 
لسياسية وا قتصادية  ما أدي ملؤ نتيشتين رئيسيتين: فقدان )حماس( في واقل أوسلو ومخرشاتر ا

لمميزاتها ال ارقة عن )فتح(  وتراشل موقل المقاومة المسلحة في الصورف ال لسهينية العامة  وبالتالي 
تراشل الق ية ال لسهينية  وما يسمؤ حالمشرول الوهني ال لسهينيح  جم فقدان الشعب جقتر ب سلوبي 

سياسي ال لسهيني: أسلوب الم او ات  واتسلوب الا    يزال يتمسك ل  يا  بالمقاومة العمل ال
المسلحة. وفي ال روف ال لسهينية المزرية والعربية السريالية  ومل دخول دونالد ترامب البيت 
اتبيه  وشدت القيادف حازسرائيليةح اتكجر تهرفا  فرصتها لت ره شروهها  ليس علؤ شكل 

 التسوياتح المهروحة فقه  بل وعلؤ مشرد استئناف الم او ات.وم مون ح
في هاا الخ م يصبح حالت كير البرارماتيح رسما  بيانيا  هابها  ت  هرف فلسهيني يتعامل مل 

ازسرائيليح والق ية ال لسهينية. ولن يكون رريبا  أن تكون حالتسوية  -المهروح لحل حالصرال العربي
مليها كل من نتنياهو وترامب اسما   خر لتص ية العنوانين معا . ومن الهبيعي ازقليميةح التي يدعو 

أنر ما دام كل شي  يتم هرحر للت اوه يشب أن تقبلر وتوافق علير حمسرائيلح ويتماشؤ مل 
 مخههاتها  فإن حالت كير البرارماتيح لن ينقا شيئا   أو أحدا .

 6/7/2017، الخليج، الشارقة
 

 ياضيتسهار مقابل الر  .11
 الياكيم هعتسني

الس ير فريدمان ورئيس  -حان الوقت لورس دبوس في ال قاعة التي يعدنا ة   يعدنا بها ترامب
  المقصود اآلن هو حالرياه أوباماوزرائنا  باستجنا  أنر بد  من حبوشهر مقابل يتسهارح من عهد 

ح  الا  ي تره أن تكون في حالحلف ازقليمي اتساسمقابل يتسهارح. عاصمة السعودية  الحشر 
مسرائيل فير علنا. والتشديد علؤ حعلناح  فالتعاون ازقليمي موشود منا زمن بعيد. وليس مقابل 
المحتوي نحن مهالبون ب ن ندفل الجمن  بل كي يكون مكتوبا علؤ الرزمة حمسرائيلح ة حشوفوني يا 

 ناسح  ان روا كيف أني أسير معهم يدا بيد تحت الشمس!
ون الحقيقي للعالقات ا ستراتيشية  العسكرية  التكنولوشية والتشارية مل مصر  السعودية عن الم م

مارات الخليج   حاشة لنا تن نعهي حمقابال فلسهينياح  ما أن المن عة متبادلة. المشكلة هي في  وا 
وبالسر من  علنية العالقة  ما انر بالنسبة للعرب من اتسهل وشود عالقات أخا وعها  باتمر الواقل

ا عتراف الرسمي في العلن. ف عدا  حالحلف ازقليميح سيستولون كل م هر علني للعالقات مل 
كخونة. وعلير  ماا ما شعلنا اتمريكيين يصرون علؤ الك  سنشبرهم علؤ  أع ائرمسرائيل لعره 
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بية. هكاا ي حؤ ان يهالبوا بيتسهار )مجال( كدليل ملموس علؤ انهم لم يخونوا الق ية القومية العر 
 بيتسهار مقابل الهقوس  ال شيج والرنين  ل رصة التصوير.

من أشل ت شير ال قاعة يشدر بنا أن نتاكر ب ن عالقة الشعوب العربية بالق ية ال لسهينية تكمن منا 
: حفلسهين هي لي  شز  من اتسدالبداية في احتياشات الحرب  د مسرائيل. مجا ن ة الرئيس حاف  

م يسبق أن كانت دولة مستقلة اسمها فلسهينح. الملك حسين: ح هور السلهة الوهنية سوريا. ل
 ال لسهينية شا  للرد علؤ ادعا ات مسرائيل ب ن فلسهين يهوديةح.

لم يسبق ان كان ال لسهينيون شعبيين في البلدان العربية  وكل قوتهم كانت استخدامهم كحصان 
النشوف ازقليمية ملزمون لنا بت سير. ماا كانت  أصحابعلؤ  هرم هاشموا مسرائيل. وعلير  فإن 

حا ت مجلؤ كهام بيننا وبينهم تسود اآلن  فلمااا يحتاشون ملؤ حصان الحرب ال لسهينيل وبتعبير 
 خر: ماا كانت حفلسهينح مشرد النس  لكراهيتهم لنا ة فقد انتهت الكراهية  انتهت الحاشة ل لسهين. 

ا كانوا   يزالون يصرون علؤ هاا النس   فمااا تساو  هام ولكن العكس صحيح اي ا: ما
 حالصداقةحل

مسرائيل هي التي ينبوي لها أن تهلب من البلدان العربية المقابل لخدماتها  والتي حسب كل 
المؤشرات   ب س بها  وهو انقهال هام البلدان عن العائق ال لسهيني. فالنزول عن الحصان 

  هلبهم أخرييشكل لها دليال علؤ أن التعاون هو حلف حقيقي. من شهة ال لسهيني كان يمكنر أن 
ااكان كهاا( لتشميد ا ستيهان  مجال  يجبت انهم لم ينزلوا عن الحصان ال لسهيني.  ماا) كان  وا 

كالك  فإن كل هام القصة الورامية ازقليمية   تستحق ارف واحدف من يتسهار  حتؤ لمن هو مستعد 
 م.تن يتاشر ببالد

ناهيك عن أنر ف ال عن م اهر ا حت ال والتشريف  فإنر حتؤ العالقات الدبلوماسية الكاملة مل 
الدول العربية ليست لقية كبري. من شهة  باحتمالية عالية كنا سنقيم مل مصر واتردن عالقات أخا 

ي ا تحادات ة في الشارل  في ا كاديميا  ف أخريوعها  مشدية حتؤ دون سالم احت الي؛ ومن شهة 
  في الجقافة  الكراهية هناك  اعة والمقاهعة كاملة  ررم العالقات ازعالمالمهنية  في وسائل 

 الدبلوماسية. وعلير ينبوي القول لمن يهلبون تشميد حيتسهارح كي يعشبوا حالرياهح:   تخدعونا.
 5/7/2017يديعوت 
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