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 سيناريو آيزنكوت: التوتر األمني يلزم الجيش باالستعداد ألي    .1

في فعالية االحتفاالت بمناسبة الذكرى السبعين لماا يسام" أتيسايس ال ايس ائسارائي يأ : هاشم حمدان
فااي ال واارونل وخ اا" ا فيااة التااوتر المنااي خ اا" الحاادود الشااماليةل يااال رئاايس أركااان ال اايسل  ااادي 
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وضاااا أالمتف ااار والمعىااادأ خ ااا" ال ب اااات المات فاااة فااا ن ذلااا  ي ااازم ال ااايس آيزنكاااوتل  نااال فاااي  ااال ال
 بالمبادرة والحزمل وتعزيز االستعداد وال اهزية لي سيناريو.

وياااال آيزنكاااوت أفاااي  ااال الوضاااا المتف ااار والمعىاااد خ ااا" ال ب اااات المات فاااةل و  اااود أخااادائنا لتعزياااز 
ذلاا  ي زمنااا بالمبااادرة والحاازمل وتعزيااز  يااوت مل ومحاااوالت  يااران تعميااا تموضااع ا ياارل حاادودنا.. كاال

 االستعداد وال اهزية لي سينايوأ.
وأضاف أن أال يس سيواصل العمل بمسؤولية وحصافةل وانواليا من التزامنا بضمان أمن  سرائيلأ.  

وأضاااف أناال خ اا" يااادة ال اايس وضااباول و نااودب أن أيتمسااكوا بالم مااةل والسااعي لالنتصااارل  بحساابل.
م المسااؤولية والصااداية وحياااة البشاارل فااي التاادريبات وفااي ساااحات الىتااال.. وحمايااة والحفااا  خ اا" يااي

 الدولةل وضمان بىائ ا واالنتصار في الحرلأل خ " حد تعبيرب.
 وبحسبلل ف نل أيىا خ " خاتا ال يس مسؤولية االستعداد ل تحديات خ " الحدود وا ف البحارأ.

 7/5/2018، 48عرب 
 
بعدم نقل  كا الالتينيةييطالب أمر " و إسرائيل"يعلن رغبته في استئناف المفاوضات مع  باسع .2

 قدسلسفاراتها ل
محمود خباس: أ ننا نؤكد م ددًا خ " ر بتنا في   راء  يةف سوينالس وة اليال رئيس : كراكاس

ة دولية متعددة مفاوضات  ادة ما  سرائيل خ " أساس يرارات الشرخية الدوليةل وأهمية تشكيل آلي
الورافل ومواص ة العمل لىبول دولة ف سوين خضوًا كاماًل في المم المتحدةل وحت" ذل  الحين 

 ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا الف سويني.
في مؤتمر صحفي خىدب ما الرئيس الفنزوي ي نيكوالس مادورول مساء اليوم االثنينل  خباسوأضاف 

يمل خدم ييام بعض الدول من هذب الىارة بنىل سفارات ا  ل" الىدس لما في العاصمة كراكاسل أ ن
ل وهي خاصمة دولة 1967لذل  من ماالفة ل ىانون الدوليل فالىدس الشريية مدينة محت ة منذ العام 

 ف سوينل وهو المر الذي تحترمل  البية دول العالمأ.
حافل الدوليةل ااصة أثناء خضويت ا فنزويال خ " دخم ا ل ىضية الف سوينية في المخباس وشكر 

 لم  س المنل وحاليًا أثناء رئاست ا لحركة خدم االنحياز.
ية االختراف بالىدس خاصمة ئسرائيلل ونىل مريككما أشاد بمويف فنزويال الرافض ئخالن ائدارة ال

 سفارت ا  لي ال وهو المويف الذي اتاذتل  البية دول العالم.
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أأكرر الشكر ل رئيس مادورو وحكومتل وشعل فنزويال الصديا خ " دخم م ك متل: خباس وااتتم 
لىضية ف سوينل ما تمنياتنا لفنزويال بمزيد من التىدم ولشعب ا بالرااء واالزدهار والصمود بو ل كل 

 من يعادي اأ.
و بدوربل يال الرئيس الفنزوي ي نيكوالس مادورو موروس: أأشكر الرئيس خباس خ " هذب الزيارةل ه

ل التاريايةل ف سوين الحرة ائنسانيةدائما يكافحل وثابت من أ ل الىضية الف سوينيةل الىضية 
ويال الرئيس مادورو: أسيكون في بيت لحم يريبال لىد دخوت  ل" هنا ل  المستى ة ذات السيادةأ.

 لتحيا فنزويال ولتحيا يضية العدالة ف سوينأ.
خىدب الرئيس مادورو ما الرئيس محمود خباسل في  وخ " هامس المؤتمر الصحفي المشتر  الذي

الىصر الرئاسي بالعاصمة كراكاسل ويا الرئيس الفنزوي ي مادورول مرسومين رئاسيينل الول ئنشاء 
كل المواد المعدنية بين  ب نتاجالشركة المشتركة ل تعدين )شركة بيت لحم المات وة(ل وتاتص 

  نشاء شركة في م ال التنىيل والتن يم خن النفو والمعادن. الب دينل فيما ينص المرسوم الثاني خ "
 7/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 كية في القدسيعريقات يطالب ممثلي الدول والمجتمع المدني بمقاطعة افتتاح السفارة األمر  .3

ة صائل خريىاتل  ميا ممث ي والل أمين سر ال  نة التنفيذية لمن مة التحرير الف سويني: رام هللا
الدول بما في م أخضاء الس   الدب وماسي ومن مات الم تما المدني والس وات الدينية بمىاوعة حفل 

 ية في الىدس.مريكافتتاح السفارة ال
ويال  ن المشاركة في حفل االفتتاح يضفي الشرخية خ " يرار  ير شرخي و ير يانونيل ويعزز 

الل االستعماري والضمل واصفا مشاركة أي دولة في هذا الحفل الصمت خ " سياسات االحت
 بالشريكة في  ريمة انت ا  حا الشعل الف سويني بعاصمتل السيادية واستباحة أرضل.

وأضاف: أتصر واشنون خ " انت اج سياسة تش يا الفوض" الدولية وت اهل الىانون الدوليل ويامت 
سرائيل ونىل سفارت ا  لي ال وانت كت التزامات ا بمو ل بناء خ " ذل  باالختراف بالىدس خاصمة ئ

 ل والتزامات الواليات المتحدة ت اب خم ية السالمأ.478الىانون الدوليل بما في ذل  يرار م  س المن 
وشدد خريىات خ " أن هذب الاووة ليست  ير يانونية فحسلل بل ستفشل أيضا بتحىيا سالم خادل 

 ل" أن من يحضر هذا الحفل  ير الىانوني يو ل رسالة تش يا خ "  ودائم بين الدولتينل مشيرا
 انت ا  حىوا الشعل الف سويني  ير الىاب ة ل تصرف والىانون الدولي.

 7/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 عبد ربه يدعو لبرنامج واقعي لمجابهة تحديات المرحلة الحالية .4
أكد الىيادي الف سوينيل ياسر خبد ربلل لاأالغدأل ضرورة أخىد لىاء ووني : نادية سعد الدين -خمان

شامل ووضا برنامج خم ي وايعي لم اب ة تحديات المرح ة الحاليةأل داخيا  ل" أتشكيل حكومة 
وونية ائتالفية يويةل وا  راء انتاابات فع يةأل ل ل ت اوز تبعات انعىاد الم  س الوونيل مؤارال 

 .في رام هللا
ويال خبد ربلل وهو خضو ال  نة التنفيذية السابا لمن مة التحريرل في حديثل لاأالغدأ من ف سوين 

ية ائخالن خن وثيىة اسم ا أصفىة الىرنأل مريكالمحت ةل  نل يستبعد أن يكون في نية ائدارة ال
رئاسية بالبيت يل دونالد تراملل لم امل المريكوالتي ي ري توبيى ال منذ لح ة تس م الرئيس ال

 البيض.
وأضاف أن يرارات ا تماع أالوونيأل الذي ااتتم أخمالل يوم ال معة الماضيل ألن ت د وريى ا 
ل توبياأل حيث ارج بشعارات تعد تكرارا لنفس العناوين التي أخ ن ا الم  س المركزيل في آذار 

ل السنوات الماضيةل والتي )مارس( من العام الماضيل  ل"  انل بىية هيئات من مة التحريرل اال
 بىيت م مدة بدون توبياأ. 

نما في نوخية الاووات العم ية التي سيتم اتااذها  ونوب  ل" أن أالمسيلة اآلن ليست في الشعاراتل وا 
ل بدء في محاولة تغيير موازين الىوى ما االحتالل ائسرائي يل وحت" يثبت أمام البيت البيض 

حباورفض  تصميم ال انل الف سويني خ "  كل المشاريا التي أخ ن اأ.  وا 
وشدد خ " أهمية تحىيا المصالحة الوونية التي أال شيء آار يتىدم خ ي األ مىدرًا بين أالم  س 
الووني الاير بدال من مد ال سور ما  ميا أوراف ومكونات الحركة الوونية الف سوينيةل يام 

 بتى يص ا وا ا ف وات أكبر من الساباأ.
بد ربل أنحن )الف سوينيين( نعيس حروبا داا ية متعددةل ولكننا نزخمل في نفس الويتل أننا وأضاف خ

 يةأل مع نا است  انل من هذا المر.مريكسناوض الحرل الكبرى ضد ما يسم" أصفىة الىرنأ ال
ارخة وأشار  ل" حيوية الىيام باووات لردم ال وة التي ا ى ا )انعىاد( الم  س الوونيل مؤارال والمس

في خىد م  س ووني  ديدل أو لىاء ووني  ديد وشامل يضم كل الورافل سواء أكان داال 
المن مة وياوا ا تماع الم  سل مثل أال ب ة الشعبيةأل أو من بىي اار  ال مثل أحماسأ وأال  اد 

 ائسالميأ.
م  س الايرأل وزاد أبضرورة ضم الشاصيات الوونية التي  ما تم استبعادها أو ياوعت ا تماع ال

 وذل  ل  ة أتوسيا ريعة التحالفات الوونية بدال من تضييى اأ.
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وانتىد مسيلة انحسار أال م الووني اآلن في دفا رواتل يسم من المو فين بىواع  زة لش ر واحدل 
وكينل النصر الع يمأل بحسبلل داخيا  ل" أالكف خن تض يل الرأي العام بينما الوضاع في الراضي 

 ينية المحت ة آاذة بالتدهور أكثرأ.الف سو
 8/5/2018، عم ان، الغد

 
 في محكمة الجنايات الدولية "إسرائيل"ترفع دعاوى ضد  السلطة القيادة .5

: كشف خيس" يرايال رئيس هيئة شؤون السرى والمحررينل أنل سيتم التو ل أالىدس العربيأرام هللا ا 
ل لرفا دخاوى يضائية خ "  سرائيل ومساءلت ا خ " ال اري 11 ل" المحكمة ال نائية الدولية يوم 
  رائم ا بحا الشعل الف سويني.

ويال في تصريحات لإلذاخة الف سوينية الرسميةل  نل ردا خ " ه وم وزير ال يس ائسرائي ي أفيغدور 
التو ل  ل" ال نائية الدولية ييتي ضمن اووات أارى يتو ل خ " ال انل أليبرمان خ " السرىل فا

ف سويني اتااذهال ومن ا أيضا تحصين المكانة الىانونية لألسرى والتصدي دب وماسيا وا خالميا ال
 .أل حمالت ال  ومية التي تست دف نضال م

وأكد يرايا أن تصريحات ليبرمان وت ديداتل بايتواع أموال م وماصصات م من خائدات الضرائل 
. أائ راءات العنصرية المفروضة خ ي م ستنعكس خ " وايا السرى في الس ون من ناحية تشديدأ

وأشار المسؤول الف سويني في الويت ذاتل  ل" أن السرى ائداريين مستمرون في اووات م بمىاوعة 
 محاكم االحتالل ائداري منذ أكثر من ش رين.

أارى  راء خدم  أاووات تصعيديةأأسيرل ربما يتاذون  500وأكد أن هؤالء السرى وخددهم نحو 
 ء مص حة الس ون بعىد لىاء ما ضباو ماابرات االحتالل. يفا

 8/5/2018، لندن، القدس العربي
 

 التشريعي يقدم واجب العزاء بشهداء القسام المجلسوفد من  .6
يدم وفد من الم  س التشريعي برئاسة النائل الول لرئيس الم  س أد. حمد بحر وا ل العزاء :  زة

 ام في المحاف ة الوسو".لعوائل ش داء كتائل خز الدين الىس
وخبر الوفد خن اختزازب أبالش داء الذين ضربوا أسوورة التصدي والصمودل ويدموا ل شعل الف سويني 

 نموذ ا رائعا في العواءأ.
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وأكد بحرل أأن الش داء يمضون خ " وريا النصر ودماؤهم ويود لمعركة التحريرأل مضيًفا أأن 
ومة ولن ياذل الش داء وال رح" وكل من ضح" من أ ل شعبنا سيستمر في وريا ال  اد والمىا

 ف سوينأ.
 7/5/2018، فلسطين أون الين

 
 "التنفيذية"البرديني في عضوية سليم البرغوثي و  مصطفى اعتماد": الرسالة نت" .7

كشف خضو المكتل السياسي في ال ب ة العربية الف سوينية وخضو : محمود هنية -الرسالة نت 
ح أبو ركبةل أنل سيتم زيادة أخضاء ال  نة التنفيذية بما يتم استيعال كال من أالم  س الوونيأ صال

المين العام ل مبادرة الوونية مصوف" البر وثي ل وس يم البرديني خن ال ب ة العربية لعضوية 
 ال  نة.

عربية في تمثيل كال من المبادرة الوونية وال ب ة ال  شكاليةويال أبو ركبة لاأالرسالة نتأ  ن هنا  
يعتمد  خ " أنل  ب ة الشعبية التي ياوعت ا تماع الم  سل ولذل   رى االتفاا   ضافةالف سوينية 

 الم  س المركزي في أول ا تماع لل ممث ين خن المبادرة وال ب ة العربية في خضوية التنفيذية.
ن المبادرة وذكر أن الم  س المركزي سيعتمد في أول ا تماع لل مصوف" البر وثي أو من ينول خ

ل واء س يم البرديني في خضوية ال  نة التنفيذيةل ما بىاء شا ر ل  ب ة الشعبيةل وزيادة خدد   ضافة
 مىاخد ال  نة في حال وافىت كال من حماس وال  اد االنضمام ل من مة.

 7/5/2018، غزة، الرسالة نت
 

 التهويد والتزييف تواصل استغالل إعالن ترامب الستكمال "إسرائيل" "وزارة الخارجية .8
يالت وزارة الاار ية والمغتربين : الىدس المحت ةل وكاالت -خالء المش راويل خبد الرحيم حسين

 ن  سرائيلل تواصل استغالل  خالن ترامل المشؤوم بشين الىدسل الستكمال خم يات أالف سوينية 
حىائال وومس هويت ال ت ويدها وفص  ا خن محيو ا الف سوينيل خبر تعميا االستيوانل وتزييف ال

. وأوضحت في بيان أمس أن ال معيات أوتغيير الوايا الىانوني والتارياي ل مدينة المىدسة
سناد من المؤسسة الرسمية في دولة االحتاللل خددًا كبيرًا  االستيوانية الت ويدية أو ىتل وبتمويل وا 

الخالم( االستفزازيةل من الم صىات وائخالنات التي تتضمن دخوات ل مشاركة في )مسيرات 
ل وهي أيوم الىدسأوالحشود الضامة الستباحة الحرم الىدسي الشريفل استعدادًا ئحياء ما يسم" با

 ن مؤسسات االحتالل الرسمية تت ند بكامل وايات ا أذكرى احتالل  سرائيل ل مدينة المىدسة. ويالت: 
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ا الخالم في الب دة الىديمة من الىدسل لضمان أوسا مشاركة في ت   المسيرات. بما في ا مسيرات رف
 .أفي ما يشبل  خادة احتالل  ديدة ل مدينة

 8/5/2018االتحاد، أبو ظبي، 

 
 والحركة تنفي "إسرائيل"بدت استعدادها لهدنة طويلة األمد مع أأن حماس  تزعم "هآرتس" .9

وي ااة المااد مااا نفاات حركااة حماااسل أمااس االثنااينل تىااارير  ساارائي ية خاان خرضاا ا ت دئااة و :الناصاارة
وياال المتحاادث باسام الحركاة خباد ال ويااف  االحاتالل االسارائي ي مىابال رفاا الحصااار خان يوااع  ازة.

الىانوعل  ن الحديث خن اتفاا ت دئة  ديد بين الحركة واالحاتالل أو تىاديم ا خرضاًا ب اذا الاصاوص 
لااام ي تااازم باساااتحىاا  وأضااااف الىاااانوع أن أاالحاااتالل ائسااارائي ي أ يااار صاااحيح و يااار مواااروح حالياااًاأ.

الت دئة المو ودةل والمو ول  لزامل من ِيبل الشىاء المصريين والم تما الدوليل ااصة أن االحتالل 
 يمارس الىتل ويرتكل ال رائم في يواع  زةأ.

كشفت في تىرير ل ا بين حركة حماس في يواع  زةل ومن ااالل  ائسرائي يةوكانت صحيفة هآرتس 
أهدناة   لا" سرائيل ل توصال   ل"دةل بعثت رسائل االل الش ور الى ي ة الماضية ينوات دب وماسية خدي

ووي اااة المااادأ بين ماااا مىابااال تافياااف الحصاااار المفاااروض خ ااا" يوااااع  ااازة أبشاااكل كبيااار  اااداأل وفاااا 
أن الرساااالة تضااامن ا أيضاااا ايتراحاااات حاااول تباااادل السااارى باااين حمااااس   لااا"الصاااحيفة التاااي أشاااارت 

سااارائيل. هاااآرتسأل فااا ن الرساااالة تتضااامن أيضاااا  ياماااة مشااااريا ايتصاااادية ضاااامة ووفاااا صاااحيفة أ وا 
أن هااااذب الرسااااالة لاااام ت اااااإ حتاااا" اآلن أي رد  ساااارائي ي واضااااح.   لاااا"وتحسااااين البنيااااة التحتيااااةل مشاااايرة 

 سارائيل   ل"أن حركة حماس ال تزال تش د نىاشا داا يا ر م الرسالة المو  ة   ل"وأضافت الصحيفة 
 المىترحة. حول ال دنة ووي ة المد

 8/5/2018الغد، عمان، 
 

 من مركزية فتح ليس تكتيكيًا وال تراجع عنه االستقالةقرار  ة:القدو  .11
خ اااي الصاااالح: أكاااد ناصااار الىااادوة خضاااو ال  ناااة المركزياااة لحركاااة فاااتح المساااتىيلل أن يااارار  -لنااادن 

ىاارار ال ترا ااا االسااتىالة ماان ال  نااة المركزيااة ل حركااة لاايس تكتيكيااا ولاايس مربووااا بشاايء آااارل هااذا ال
  خنل.

بعد أن رفضت مركزية فتح االستىالة خ " لسان محمود العالول  أالىدس العربيأو اء تصريح الىدوة لا
نائل رئيس الحركةل الذي يال  نل وبعاد التشااور ماا الارئيس محماود خبااس وأخضااء ال  ناة المركزياة 
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اخات الداا ياااة فاااي فاااتح وراء يااارار ونفااا" الىااادوة ان تكاااون الصااار  ل حركاااة ياااد تااام رفاااض اساااتىالة الىااادوة.
ن لم يستبعد خدم و ود مثل هذب الصراخات.  االستىالةل وا 

 8/5/2018، لندن، القدس العربي
 

 استقالة القدوة من عضوية اللجنة المركزية تعلن رفضها فتح .11
أخ ان محمااود العااالولل نائاال رئايس حركااة فااتحل خاان رفااض الحركاة اسااتىالة ناصاار الىاادوة ماان  :رام هللا

ويااال فاي تصااريح صااحافي  ن يارار رفااض االساتىالة  اااء بعاد التشاااور مااا  ضاوية ال  نااة المركزياة.خ
وأوضاح العاالول أن ال  ناة المركزياة ل حركاة  الرئيس محمود خباسل وأخضاء ال  نة المركزية ل حركة.

 .أالحيثيات التي وردت في كتال االستىالةأستبحث في ا تماخ ا المىبل 
أمااين ساار ال  نااة المركزيااة لحركااة فااتحل يااال فااي تصااريحات يباال ائخااالن خاان وكااان  برياال الر ااول 

ياماااة كبيااارة باااالمعن" الاااووني والتن يمااايل ولااان نسااامح  ال أن يبىااا" فاااي أرفاااض االساااتىالة  ن الىااادوة 
نحاان ناارى فااي الىاادوة يائاادًا مركزيااًا فااي حركااة فااتحل أوأضاااف فااي برنااامج لت فزيااون ف سااوين  .أالحركااة

مال السياساي والنىاابي وفاي العمال الدب وماسايل وال يمكان أن نسامح لال  ال أن يبىا" ولديل ابرة في الع
نحاان نااتف م أوأوضاح أن اسااتىالة الىادوة مسااببةل ياائال:  .أفاي الحركااةل وي ال أن يعااود لممارساة م اماال

ياب ي ل أن نعال  اال واساتىالتل ال خالياة ل اا ب انال شاصاي ل وأكاد أن حركاة أالكثير من ال ونحن وا 
 .أاارج ال  نة المركزيةألن تسمح أن يكون ناصر الىدوة فتح 

 8/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 نئ لبنان بكل مكوناته بإجراء االنتخابات النيابية بنجاحته حماس .11
هناايت حركااة حماااسل يااوم ائثنااينل لبنااان بن اااح االنتاابااات البرلمانيااةل التااي أ رياات أمااسل : بيااروت

ويالااات الحركاااة فاااي بياااان أصااادرتل مااان  دة الك ماااة والصاااف ال بنااااني.متمنياااة أن تسااا م فاااي تعزياااز وحااا
وتابعات أحمااسأ: أنتو اا  لا"  بيروتل أ ن نئ لبنان بكل مكوناتل ب  راء االنتاابات النيابية بن ااحأ.

أن تكاااون المرح اااة الىادماااة فاااي  ااال م  اااس نياااابي  دياااد وحكوماااة  ديااادةل فرصاااة لتمتاااين العالياااات 
كما أخربات خان أم  اا فاي  زيز دخم لبنان لىضايا وحىوا الشعل الف سوينيأ.الف سوينية ال بنانية ولتع

 أن يتم  يرار الحىوا المدنية وائنسانية لال ئين الف سوينيين في لبنان ليتمكنوا من العيس بكرامة.
 7/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 شرق قلقيلية استهداف برج عسكري لالحتالل بعبوات محلية .11
اساات دف شاابان ال ي ااة الماضااية بر ااا خسااكريا لالحااتالل فااي ب اادة خاازون شاارا مدينااة ي ىي يااة : ةي ىي ياا

شااامال الضااافة الغربياااة المحت اااةل بعباااوات ناسااافة مح ياااة الصااانال ماااا أدى الشاااتعال النياااران فيااالل فيماااا 
 اختى ت يوات االحتالل فت" من الب دة.

ىوااة العسااكرية فااي منوىااة المنوااار شاارا ويالاات مصااادر مح يااة لمراساا نا  ن النيااران اشااتع ت فااي الن
خااازون خىااال  لىااااء خااادة خباااوات ناسااافة أأكاااواعأ وز ا اااات حارياااة بات اه اااا فاااي حاااين أ  ىااات ياااوات 

خاماا( ونصاابوا  13وأضاافت أن  نااود االحاتالل اختى اوا الفتا" م ااد خناياا حسان ) االحاتالل المنوىاة.
 حوا ز خ " مداال الب دة.

 8/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فلسطينيين باد عاء "حيازة السالح" ثالثةاعتقال  :القدس .44
ذكارت مصاادر  خالمياة خبرياةل أن ياوات الشاروة ائسارائي ية اختى ات ال ي اة الماضاية : الىدس المحت ة

أ 0404وأوضااح مويااا أ )الحاادا ائثنااين(ل ثالثااة ف سااوينيين ماان سااكان شااريي مدينااة الىاادس المحت ااة.
ات مااان الشاااروة ائسااارائي ية دهمااات ال ي اااة الماضاااية منااازال ف ساااوينيا شاااريي ائابااااري العباااريل أن ياااو 

 الىاادسل لتعثاار خ اا" سااالحا مح  ااي الصاانا ماان نااوع أكااارلوأل بائضااافة  لاا" مساادسل خ اا" حااد زخماال.
واد خاا" الموياااال يياااام شااابان ف سااوينيين بمحاولاااة خري اااة خمااال يااوات أحااارس الحااادودأ التابعاااة ل شاااروة 

وخ "  ثر االيتحاماتل اختى ت الىوات ائسرائي ية  رها من ب وغ مكان السالح.ائسرائي يةل ومنا خناص
ثالثاااة شااابان ف ساااوينيين فاااي العشااارينيات مااان العمااارل تم يااادا لعرضااا م خ ااا" المحكماااة وتمدياااد فتااارة 

 اختىال مل وفىا لما نشرب المويا العبري.
 7/5/2018قدس برس، 

 
 الضفة تستعد لخوض انتخابات جامعات اإلسالميةالكتلة  .45

تستعد الكت ة ائسالمية ال ناح الوالبي لحركة حمااس لااوض انتااباات م االس الو باة فاي كال مان 
 امعااة بيرزياات و امعااة اضااوري ف سااوين و امعااة ف سااوين اله يااةل ر اام تصاااخد حم ااة المالحىااة 

 واالختىال ضد أبنائ ا وكوادرها من يبل يوات االحتالل وأ  زة الس وة بشكل الفت.
ا الكت اة ائساالمية يحيا" ربياا  ن الكت اة بصادد ااوض االنتااباات فاي خادد مان  امعاات ويال منسا

الضفةل مبينًا أن الكت اة ياررت المشااركة فاي العم ياة الديمىراوياة فاي ال امعاات والك ياات انوالياًا مان 
 خنوان أن ل والل الك مة الع يا في تىرير من يمث ل بكل حرية ومن دون تمييز.
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تصعيدًا كبيرًا يماارس بحاا الكت اة ائساالمية فاي  امعاات الضافة مان يبال االحاتالل وأوضح ربيا أن 
وال  ااازة المنياااة ل سااا وةل مبيناااًا أن أكثااار مااان مئتاااين والااال مااان نشاااواء وكاااوادر الكت اااة ائساااالمية 

 معتى ون في س ون االحتاللل بعض م ااتوفتل الىوات الااصة من داال ومحيو الحرم ال امعي.
 7/5/2018اس، غزة، موقع حركة حم

 
 سننهي حياة األسدفالسماح إليران بتعزيز قواتها فيها  ة: إذا واصلت سوريشتاينتس .46

حاال  الساد فايس ان اسرائيل ساتن ي حيااة بشاار تاينتالناصرة: يال وزير الواية ائسرائي يل يوفال ش
 لراضي السورية.ا النشاو داالواصل منح  يران ائمكانية لتعزيز موايع ا العسكرية ومواص ة 

اساارائيل ستىضااي خ ياال  ذا اسااتمر فااي السااماح ئيااران بالعماال والنشاااو فااي أوتوخااد الساادل ويااال  ن 
ذا أأحد الوزراء المتشددين  وتابا وهو .أسوريا  سرائيل لم تتدال حت" يومنا هذا في الحرل اله يةل وا 

تناااال ي ااال أن يع ااام أن هاااذب سااامح الساااد ئياااران بتحويااال ساااوريا  لااا" ياخااادة خساااكرية ضااادنا ولم ا م
 .أستكون ن ايتل

خان الاوزير ائسارائي ي  أوايناتأوردا خ " سؤال كيف يمكن يتل الساد  لام ي ال مباشارة. ونىال موياا 
لىد كانت ئسرائيل في الماضي معض ة مماث ة في لبناانل حياث كانات لادينا تابواات وشاكو  أيولل: 

ا يعنااي أننااا كنااا ناارد فىااو خ اا" حاازل هللا أو لبنااان حااول مااا  ذا كااان حاازل هللا ي ا منااا ماان لبنااانل ماا
. وأوضح ان السد يستويا السماح او خدم السماح ئيران بم ا مة  سرائيل من سوريال يمكنال أأيضا

أيضااا السااماح أو خاادم السااماح لاال ب داااال الصااواريضل والن مااة المضااادة ل وااائراتل ووااائرات باادون 
ذا فعاال ذلاا  خ ياال أ ال يمكاان السااماح أ. وأضاااف: أن يع اام أن هنااا  ثمنااا ساايدفعلويااار  لاا" سااوريال وا 

ب  ااوس السااد ب اادوء فااي يصاارب ويحاااف  خ اا" ن اماال ويعيااد تيهي االل بينمااا يساامح بتحوياال سااوريا  لاا" 
 .أياخدة لشن ه وم خ "  سرائيل

 سرائيل ليست معنياة بحارل ماا  ياران أو أوكرر شواينس تصريحات لمسؤولين اسرائي يين مفادها أن 
 سارائيل ي اال أال تسامح لو ااران أل لكناال كارر ت ديادب وهااذب المارة ضاد  يااران بىولال  ن أدولاة أاارىأي 

بتحويل سوريا  ل" ياخادة خساكرية ل حارس الثاوريل فماا حادث فاي لبناان ماا حازل هللا اويار بماا فيال 
ذا لااام نوياااف المؤسساااة ائيرانياااة فاااي ساااوريا فساااوف نحصااال خ ااا" حااازل هللا  دياااد بىاااوات  الكفاياااةل وا 

 . أترسانة مضاخفةو 
 8/5/2018القدس العربي، لندن، 
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 صادق على خصم مخصصات الشهداء واألسرى من ضرائب السلطةيالكنيست  .47
مساء أمسل خ " مشروع يانون تدخمال الحكوماة  الول"لالىدس: صادا الكنيست ائسرائي ية بالىراءة 

ية بسااابل ماااا تساااميل اسااارائيل أدخااام ائسااارائي ية يتااايح ل اااذب الحكوماااة احت ااااز اماااوال السااا وة الف ساااوين
 االرهالأ.

وي اادف الىااانون الاا" ساا ل ماصصااات الساارى وخااائالت الشاا داء ماان خائاادات الضاارائل ال تااي ماان 
المفترض ان تحول ا س وات االحتالل ائسرائي ي ل سا وة الف ساوينية بحسال االتفايياات المويعاة باين 

ل وهااو يااانون حكااومي يلضاااف الاا" 14ضااد  55 بي  بيااةويااد تماات المصااادية خ اا" الىااانون  الواارفين.
 يانون ااص كان يد يد مل حزل أيس ختيدأ من المعارضة.

 وصو ت ضد الىانون نوال الىائمة المشتركة وحزل ميرتسل بينما دخمت الىانون بايي االحزال.
 8/5/2018األيام، رام هللا، 

 
 عالمة يهودية تتبرع بمبلغ جائزتها لتنظيمات تكافح االحتالل .48

يااةل وواحاادة ماان أمريكأبياال: أخ ناات البروفسااور  يف ااين فااوكس كي اارل وهااي خالمااة ومفكاارة ي وديااة  تاال
من  امعة تل أبيلل أن ا ستتبرع بمب غ ال ائزة لمن مات حىاوا  أدان ديفيدأتسعة خ ماء فازوا ب ائزة 

 .أحىوا ائنسانأوباء لأل و معية أ معية حىوا المواون في  سرائيلأل وأبتسي مأائنسان ائسرائي ية 
يينل والتااي تصاال مااريكوتعتباار ال ااائزة المااذكورةل التااي يتباارع ب ااا أحااد كبااار ر ااال الخمااال الي ااود ال

شاصاايات أييمت ااا  لاا" ثالثااة ماليااين دوالرل واحاادة ماان أهاام ال ااوائز التااي تمنح ااا  امعااة تاال أبياال لااا
حداث تغييرات فكرية  .أي ودية ساهمت في  ثراء البشريةل وا 

اسم البروفسور فوكس كي ر ما الفائزين اآلاارين مب اغ ال اائزة. وياد حضارت أماس  لا" تال وسوف تتى
أبياال ليااوم واحاادل وتساا مت ال ااائزة. لكاان فااي وريااا خودت ااا  لاا" الواليااات المتحاادة بعثاات برسااالة  لاا" 

يرًا بعااض الصااحف ائساارائي يةل تع م ااا في ااا بىرارهااا التباارع بمب ااغ ال ااائزة ك اال ل من مااات المااذكورةل تىااد
 ل دور الذي تىوم بل لكشف خورات االحتاللل وحماية حىوا ائنسان ودخم حىوا الشعل الف سويني.

أنااا ممتنااة  اادا لمؤسسااة )دان ديفيااد(ل سااواء ل شاارف الكااامن فااي منحااي ال ااائزةل أو أوكتباات فااوكس: 
يس الساا مي ل فرصااة التااي منحت ااا لااي لاادخم ت اا  العناصاار فااي الم تمااا ائساارائي يل التااي ت تاازم بالتعااا

 .أوحماية حىوا ائنسان ل  ميا
 8/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 في القدس مع اقتراب موعد النقل "السفارة األمريكية"تنصب الفتات  "إسرائيل" .41
رام هللا: شرخت الس وات ائسرائي ية بتع يا الفتات تشير  ل" مكان و ود السفارة المريكية في مدينة 

 من الش ر ال اري. 14دا لاووة النىل المىررة يوم الىدس المحت ةل تم ي
وفااااي سااااياا الاوااااوات االسااااتفزازية لمشاااااخر الف سااااوينيينل يااااام رئاااايس الىاااادس المحت ااااة نياااار بركاااااتل 
المعروف بموايفل المتشددةل بنصل أول" الالفتات التي تدل خ ا" مكاان السافارة المريكياة فاي  ناول 

 المدينة المىدسة.
السافارة أدى الصور وهو يعت ي س ما اشبيال ويىوم بتثبيت الفتة كتل خ ي اا و  ر نير بركات في  ح

تشااير  لاا" الشااارع  أساا مأل بال غااات العربيااة واالنك يزيااة والعبريااةل وفااي مىدمااة الالفتااة  شااارة أالمريكيااة
ة  ن افتتاااح الساافار أونى اات ائذاخااة ائساارائي ية خاان بركااات يولاال  الااذي يو ااد فياال مىاار الساافارة ال ديااد.

ل مثنياااا خ ااا" الااارئيس المريكاااي أالمريكياااة فاااي خاصااامة الشاااعل الي اااودي البدياااة هاااو حااادث تاااارياي
ويااام أمااس خاادد ماان خمااال ب ديااة االحااتالل فااي الىاادس المحت ااةل بتثبياات الفتااات  التااااذب ياارار النىاال.

 مشاب ة في خدة شوارع في المدينة يريبة من مىر السفارة ال ديد.
 8/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 فرج عن الجندي "أزريا" قاتل الشهيد الشريفت "إسرائيل" .22

أفر ت س وات االحتالل صباح اليومل خن ال ندي أاليؤور أزرياأل ياتل الش يد خبد الفتااح : تل ابيل
 من خامين. أكثرالشريف من الا يل يبل 

حياث اتااذت  2017وانت ت فاي أي اول مان خاام  2016وكانت فصول الىضية بدأت في آذار من خام 
شاا را لكناال حصاال خ اا" تافاايض لنصااف فتاارة المحكوميااة وأمضاا"  18المحكمااة يرارهااا بحاابس أزريااا 

 فىو مغادرا الس ن اليوم لحضور حفل زفاف شىيىل المىرر  دا. أش رتسعة 
 8/5/2018القدس، القدس، 

 
 قرب غزة بالمستوطناتبحقول زراعية  ضخماً  بالون يشعل حريقاً "يديعوت أحرونوت":  .24

يالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية  ن بالون هي يوم يحمال ماادة مشاتع ة ساىو :  سوين المحت ةف
يرل كيبوتس أمفالسيمأ شرا الىواع متسببًا بحريا كبير في حىول الىمحل حيث تحاول فرا ائوفاء 

 السيورة خ " الحريا.
 7/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 رمضان شهر ول لألقصى فيالوص ديقي   االحتالل  .22
أخ نت س وات االحتالل ائسرائي ي اليوم شاروو وصاول ف ساوينيي الضافة الغربياة  لا" مديناة الىادس 

 والمس د اليص"ل وحددت أخمار الذين يسمح ل م بالداول من الر ال والنساء.
ل  صاادار تصاااريح وتشاامل ائ ااراءات التااي أخ نت ااا ائدارة المدنيااة ائساارائي ية ووصاافت ا باااأتس يالتأ

خامااال ومناا مان هاام دون ذلا  مان داااول  40و 35دااول ل ىادس للفاي ر اال فىاو ممان هاام باين سان 
خاماا بالاداول دون تصااريحل  ضاافة  40وبمو ل ائ راءات ال ديدة يسامح لمان هام فاوا الاا المدينة.

  ل" النساء من مات ف الخمار.
 ساارائيل وا  ااراءات  دياادة بزيااادة الاادوام خ اا" كمااا أخ ناات خاان  صاادار تصاااريح لزيااارة اليااارل داااال 

 الحوا ز والمعابر.
وال تشمل   راءات االحتالل ف سوينيي يواع  زة الذين سيحرمون من الصالة في المس د اليصا"ل 

 في حين كان المئات من م يمنحون تصاريح ل صالة أيام ال ما في رمضان من كل خام.
 7/5/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 من الضفة وتأمر بهدم منازل فلسطينية في محيط القدس واطناً م 19 تعتقلالحتالل قوات ا .23

: شاانت يااوات االحااتالل ائسارائي ي خم يااات دهاام واسااعة النواااا والاات الكثياار أالىاادس العرباايأرام هللا ا
مواونا بين م أوفالل في الويت الاذي أ بارت فيال  19من مناوا الضفة الغربيةل وأسفرت خن اختىال 

ا مااان الماااواونين خ ااا" هااادم مناااازل م الوايعاااة فااي أحاااد أحيااااء مديناااة الىااادس المحت اااةل بح اااة خااادم خاادد
 الترايص.

وفي مواص ة الختداءات االحتالل ضد ممت كات السكانل شرع مواونون من يرية ي نديا شمال الىدس 
لتاااي أاوااارت المحت اااةل ب ااادم أ ااازاء مااان مناااازل م بييااادي مل تفادياااًا ل ااادم ا مااان يبااال ياااوات االحاااتاللل ا

 أصحاب ا بىرارات ال دم بح ة البناء دون ترايص.
منااازال فاااي المنوىاااة نفسااا ا وبااانفس الح اااةل فضاااال خااان  اواااار  11وكاااان االحاااتالل هااادم يبااال خاااامين 

االحتالل يبل خدة ش ور ب دم امس بنايات ساكنيةل ومسا د فاي حاي المواار الم ااور لى ناديا بح اة 
 البناء دون ترايص.

 8/5/2018ن، القدس العربي، لند
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 فعاليات العودة تتواصل رغم رصاصات القناصة اإلسرائيليين .24
 اازة: لاام تمنااا رصاصااات الىناصااة ائساارائي يةل التااي أودت بحياااة ثالثااة شاابان مساااء أول أمااس خ اا" 

 لاا" ت اا  المناااوا  أمايمااات العااودةأالحاادود الشااريية ل نااول يواااع  اازةل ماان وصااول المشاااركين فااي 
 معة أفي الفعاليات الشعبية التي تحتضن ا المايمات الامسةل وذل  ما ايترال  الحدوديةل ل مشاركة

 .أيوم الزحفأالتي ستكون تحضيرا خم يا لا  أالنذير
حشاااود مااان المشااااركين فاااي الفعالياااات الشاااعبيةل دون  أمايماااات العاااودة الامساااةأوتو اااد فاااي منااااوا 

 تي أودت أول أمس بحياة ثالثة شبان.االكتراث لعم يات التصعيد ائسرائي ي المتعمد ضدهمل وال
ل شااار  في ااا أساا رة سوشااياليةأوشاا د مااايم العااودة المىااام  لاا" الشاارا ماان ب اادة  باليااا شاامال الىواااع 

العشرات من نشواء موايا التواصل اال تماخيل اصصوها ل تغريد وكتابة المنشورات الااصاة بادخم 
حااادود منتصاااف الشااا ر ال ااااريل حياااث تب اااغ ل ااصاااة ت ااا  التاااي ستشااا دها الأمسااايرة العاااودةأفعالياااات 

 الفعاليات الشعبية ذروت ا.
ل  ضافة  لا" نشار أgreat_return_marchأخ " وسم  ائنك يزيةوشم ت حم ة التغريد بعدة لغات من ا 

 آذارا مارس الماضي. 30صور ااصة بالت اهرات الس ميةل والتي انو ىت في 
 8/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 لرفض نقل السفارة األمريكية للقدس عالمياً  مايو يوماً أيار/  14 إعالن ودة":"مسيرة الع .25

دخاات ال يئااة الوونيااة الع يااا لمساايرة العااودة وكساار الحصااار  ماااهير شااعبنا الف سااويني وأمتنااا العربيااة 
ىادس  ل" مديناة ال المريكيةمايو يومًا خالميًا لرفض نىل السفارة  أيارا 14 وائسالمية  ل" اختبار يوم

ن يومًا فاريًا في مسيرات العودة لموا  ة االحتالل وتصعيد الغضل الف سويني والعربي و المحت ةل ليك
 وائسالمي.

وشااددت فااي بيااان ائثنااين خ اا" أناال لزامااًا خ ينااا أن نضااا معااًا كاال مااا يمكاان أن نوا اال باال محاااوالت 
ل أركاان االحاتالل ومؤسسااتلل وا  راءات االحتالل لثني شعبنا خن مواص ة هذا الحرا  الذي اهتازت لا

فشااال مااا باادأنا باال ماان اااالل تسااعير ماكيناتاال ائخالميااة وتساااير كاال  فبااات ال ياادار   اادًا ئحباااو وا 
  مكانياتل في سبيل ترويا وتاويف  ماهيرنا ما ائخالن خن موا  ة الحرا  بورا ووسائل مات فة.

وفاي مايماات  1948وا المحت اة خاام كما دخت  ماهير شعبنا الف سويني فاي الضافة والىادس والمناا
ال  وء والشتات ل مشاركة الفعالة في  معة ائخداد والنذير خ " وريا االستعداد والتيهل لياوم الراباا 

 خشر من مايو )يوم الحشد الكبير(.
 7/5/2018، موقع حركة حماس
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 سخط في غزة بعد صرف نصف راتب للموظفين .26
ي حااًل من الساو والغضل الشديدين بعادما صارفت وزارة يعيس م يونا ف سوين: فتحي صب اح - زة 

راتال فىاو خان شا ر آذار )ماارس(  أنصافأالمال في حكومة التوافا الووني برئاسة رامي الحماد هللا 
وتعالت الصوات الموالبة أخضاء الم  س الوونيل بااصة من يواع  زةل الذين شاركوا  الماضي.

فاااي المئاااة مااان رواتااال  50ة فاااورًال بعاااد يااارار الاااوزارة صااارف فاااي   ساااات الم  اااس الايااارةل باالساااتىال
 خشرات آالف المو فين العموميين في الىواع.

ووالل كثير من النشواء خ " شبكات التواصل اال تماخي هؤالء الخضاء باالستىالة فورًا احت ا ًا 
 المو فين والرأي العام. أتض يلأخ " خدم صرف الرواتل ومشاركت م في 

  فون العموميون بصرف نصف راتل فىو.وفو ئ المو 
بناًء خ " تع يمات الىيادة الف سوينية تم تنفيذ تو ي ات أويالت وزارة المال في بيان أول من أمس  نل 

وصاارفت رواتاال أفااي الثالااث ماان أيااار )مااايو( ال اااري أي يباال ياارار خباااس بساااخات  أالاارئيس خباااس
 .أفي المئة من   مالي الراتل الص ي 50ايا  ميا المو فين في المحاف ات ال نوبية ) زة( بو 

 25 حااواليتاام صاارف ماصصااات أساار الشاا داء وال رحاا" كام ااةل التااي تاااص أوأضااافت الااوزارة أناال 
ألااف حالااة فااي موخاادها  80ألااف حالااةل وساايتم صاارف ماصصااات الشااؤون اال تماخيااة التااي تاااص 

 .أكام ة
ساتكمال وصارف رواتال المتىاخادين كام اة ااالل سايتم اأوفي البناد الراباا مان البياان يالات الاوزارة  نال 

م تزمة سداد كل ك فة الك رباء الماوردة أل فيما أكد البند الاامس أن الوزارة ال تزال أساخة المىب ة 48الا
 .أل ىواعل  ضافًة  ل" ك فة المياب والصرف الصحي كام ة

 8/5/2018الحياة، لندن، 
 

 يعة التدريباتعائالت من األغوار بذر  خمساالحتالل يشر د  .27
شااار دت ياااوات االحاااتالل ائسااارائي يل الياااوم الثالثااااءل اماااس خاااائالت ف ساااوينية مااان ارباااة : ووبااااس

 حمصة الفويا بال وار الشمالية؛ بح ة   راء تدريبات خسكرية.
ويااال الناشااو الحىااويي خااارف درا مااةل  ن يااوات االحااتالل شااردت العااائالت الامااسل بياان م أوفااالل 

 فويال وأبعدت ا خدة كي و مترات خن ايام ا؛ بح ة التدريبات.ونساءل من حمصة ال
 8/5/2018، فلسطين أون الين
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 دوالر ماليين ثالثةدوية إلى قطاع غزة بقيمة أقافلة  .28
أكااد وزياار الصااحة الاادكتور  ااواد خااواد خ اا" ت  يااز ياف ااة تحتااوي خ اا" أصااناف خدياادة ماان الدويااة 

رساااال ا لمساااتودخات الاااوزارة فاااي يوااااع  ااازةل وذلااا  م ياااون دوالر ئ 3شااااحنة بىيماااة  20مكوناااة مااان 
 هللا. بتع يمات من الرئيس محمود خباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد

وأضااااف د. خاااواد فاااي بياااان صاااحفي الياااوم االثناااينل أن الىاف اااة تحتاااوي خ ااا" كافاااة أصاااناف الدوياااة 
بىواع  زةل وستصال ااالل الالزمةل حيث تم تسييرها من مستودخات الوزارة بناب س  ل" مستودخاتنا 

 اليومين المىب ين.
 7/5/2018، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 منذ مقاطعة محاكم االحتالل إدارياً  قراراً  226: مركز أسرى فلسطين .21

أكد مركز أسرى ف سوين ل دراسات مواص ة محاكم االحتالل ائسرائي ي  صدار الوامر ائدارية :  زة
بحاا الساارى الف ساوينيين ر اام اسااتمرار مىااوعت م ل محاااكم مناذ الاااامس خشاار مان فبراياار الماضاايل 

 يراًرا ما بين أوامر  ديدة أو ت ديد لفترات أارى. 226حيث رصد 
كااز رياااض الشااىرل  ن اسااتمرار  صاادار الىاارارات ائداريااة بحااا الساارى ويااال الناااوا ائخالمااي ل مر 

بر م خدم مثول م أمام الىلضاة وكذل   يال المحامين أدليل  ديد خ " شك ية المحاكم ائداريةل وأن ا 
محاااكم سياسااية  اااهزة وم فىااة وتىااف ا ف ااا ماااابرات االحااتالل التااي تاادخي و ااود م ااف ساارى ل ااؤالء 

 السرىأ.
لشىر أن االحتالل يضرل بعرض الحائو كافة المعايير والمحددات التي أيرت اا المعاهادات وأوضح ا

 الدولية ل حد من استادام سياسة االختىال ائداريل ويستادمل كعىال  ماخي بحا الف سوينيين.
 7/5/2018، فلسطين أون الين

  
 ينيين وترفض نقل السفارةخيمة حول العالم تساند الفلسط 50: الهيئة العليا لمسيرات العودة .32

ايمة حول العالمل تحت خناوان أالحم اة العالمياة ل عاودة  50أييمت أكثر من : هداية الصعيدي -  زة
 لاا" ف سااوينأل لمساااندة الف سااوينيين فااي يضاايت م ورفًضااا لنىاال الساافارة المريكيااة  لاا" مدينااة الىاادس 

سر الحصارأل وأالحم ة العالمية ل عودة  ل" أخ ن خن ذل  أال يئة الع يا لمسيرات العودة وك المحت ة. 
 ف سوينأ ) ير حكوميتين( في يواع  زةل يوم ائثنين. 

و اء ائخالن االل حفل افتتاح الايمة المركزيةل الذي ن متل ال يئاة والحم اةل خ ا" الحادود الشاريية 
 لىواع  زة.
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 في ك ماة لال ااالل االفتتااح: ويال الىيادي في حركة المىاومة ائسالمية أحماسأل  سماخيل رضوانل
ايمااة  50أفااي هااذب الثناااء التااي نفتااتح في ااا الايمااة المركزيااة ل تيكيااد خ اا" حااا العااودةل هنااا  افتتاااح 

 مماث ة حول العالمل لدخم الىضية الف سوينيةأ. 
وأضاف: أهاذب الاياام ل تيكياد خ ا" وياوف أحارار العاالم ماا يضايتنا الف ساوينيةل وأنناا لسانا وحادنا فاي 

وشدد خ " أن أمسيرة العودة ستستمر ولن تتوياف ر ام الصاعال وال راحاات والادمار الاذي  انداأ. ال
 أصال الف سوينيينأ. 

بادورب ياال الىياادي فاي حركاة أال  ااد ائسااالميأل االاد الابوس: أنحياي أحارار العاالم الاذين ينتفضااون 
ياران وتاونس والعاراا و م ياا الشاعول التاي تعاارض نىال اليوم ل ادفاع خان حىناال مثال مصار وتركياا وا 

 السفارة المريكية  ل" مدينة الىدسأ. 
 7/5/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 رفح "استثنائًيا" إلدخال جثة فلسطيني إلى غزة معبرمصر تفتح  .11

فتحت الس وات المصريةل اليوم ائثنينل معبر رفح البريل  نوبي : الناضول-هداية الصعيدي- زة
ويال مصدر ف سويني في  دارة المعبرل رفض الكشف  نائًياأ ئداال  ثة ف سويني.يواع  زةل أاستث

خن اسمل كونل  ير ماول لل الحديث لإلخالم: أفتحت الس وات المصرية معبر رفح خصر اليومل 
وأضاف المصدر لألناضول أتم التنسيا  خاًماأ. 37ئداال  ثمان الف سويني خيد أحمد الن ار 

ال انل المصريل بعد أن فارا صاحب ا الحياة أثناء ت ىيل العالج في المستشفيات ئداال ال ثة ما 
 المصريةأ.

 7/5/2018 لألنباء، األناضول وكالة
 

 والقدس فلسطين موضوع في االمتحان نتيجة ستحدده البشرية مستقبل: أردوغان .11
 نتي ة ستحددب ريةالبش مستىبل  ن: أأردو ان ويل ر ل التركي الرئيس الناضول: يال - سونبول
 أو الااليية والىيم والحرية النور نحو البشرية تت ل أن ف ما. والىدس ف سوين موضوع في االمتحان

  بل سالم  وائزأ توزيا مراسم االل ألىاها لل ك مة في ذل   اء أ.واالضو اد ال  م  ياهل  ل"
 م رد ليست والىدس الف سوينية يةالىض  نأ  أردو ان وأضاف . سونبول في ائثنينل اليوم لأالزيتون
 بسبل العالم حول المضو دين لكل رمز   الف سوينيين  ن. بعين ا مدينة أو منوىة أو أمة يضية

  أ.ل ا يتعرضون التي والم الم والمذابح الف ائا
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صابة العشرات استش اد ت اب الدولي الم تما صمتأ أردو ان وأردف  الف سوينيين من اآلالف وا 
 في يحدث ما:أ أردو ان وتابا أ.بيمان شاص أي أو شعل أي فيل يعيس لن ستىبلم  ل" يشير

 أ.ال  م لميسسة وحت" بل الشرخية ئضفاء ال المين   ود ضمن ييتي الىدس في وااصة ف سوين
 تىديم خ " العزم خىدن الالتي نسائنا من بمبادرة تيسست الىدس منصة  نأ  ل" أردو ان الن ر لفت

 يوتنا استعمال في سنستمر: أأردو ان وأردف أ. الف سوينية بالىضية لن وضا أ ل من العون
مكاناتنا  من بوسعنا ما وسنعمل والفاريةل والسوريين الف سوينيين أاوتنا رأس ا وخ " البشرية لمنفعة وا 

 أ. الم  ومين ب انل الويوف أ ل
 7/5/2018 لألنباء، األناضول وكالة

 
 إسطنبول في الدولية لسالمل" الزيتون جبل" جوائز توزيع .11

 توزيا حفل ائثنينل اليوم التركيةلأ  سونبولأ مدينة الناضولأ استضافت -موت و صفا - سونبول
 في الاير الىرنأ بعنوان وثائىي بفي م تعريف وحفل الول"ل الدوليةأ ل سالم الزيتون  بلأ  وائز
 العام هذا  وائز ل حفل المن مة ال  نة يدمتو  .التركية ال م ورية رئاسة برخاية وذل  لأالىدس مدينة
 شاصية االل من واسعة ش رة نال الذي الع يل نا ي الراحلل الف سويني الكاريكاتير رسام  ل"؛

أ Adara Reliefأ من مة رئيسةأ واهر فوري نورأ ائندونيسية والناشوة الكاريكاتوريةلأ حن  ةأ
 راشيلأ المريكية الناشوة بال ائزة فازت كما .الف سوينيين والوفال النساء بدخم تعتني التي الدوليةل
 الذي لأالدرا بن امينأ السويدي والناشو  سرائي يةل خسكرية  رافة تحت حتف ا لىيت التيأ كوري
 في ائنسان حىوا انت اكات حول بالدب في الوخي زيادة بغية اليدام خ " سيرا الىدس  ل" ذهل
  .الغربية الضفة
 خنأ كوري راشيلأ المريكية الناشوة والدةأ كينديأ أخربت ال ائزةل تس مل االل  ال ك مة وفي

 تركيا في الناس أن تدر  أن ا وأضافت .ابنت ا باسم ال ائزة لتس م ا البالغة وسعادت ا شكرها
 مواوني ل ميا تعود خالميةل مدينة تكون أن ي ل الىدس أن خ " وشددت .أسرت ا ما يتضامنون

 .العالم
: متسائالأ ائنسان كرامة وأهمية بالعدالة يؤمنأ  نلأ الدرا بن امينأ السويدي الناشو يال دوربلب
 ال لماذا الس ميين  المت اهرين ويتل الوفال وس ن االحتالل ضد نشوين نكون ال ولماذاأ

 أ.نتحر  
 لذا ال ائزةل ذبه أستحا ال: أمىتضبة ك مة في فىالت لأواهر فوري نورأ ائندونيسية الناشوة أما

 تصبح فىو وحين ا االهتمامل من بالمزيد خ ينا  ميعال أشكركم مرمرةل مافي ش داء أاوتي  ل" أهب ا
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 ال وائز أمينة وخىي تل أردو ان ويل ر ل التركي الرئيس يدم الفائزينل ك مات وخىل أ.حرة ف سوين
 .لصحاب ا

 7/5/2018 لألنباء، األناضول وكالة
 

 "القدس قمة" أعمال ونتائج اإلقليمية التطورات يناقش "يالعرب البرلمان" .13
 دخم في البرلمان   ود مواص ة الس مي ف م بن مشعل الدكتور العربي البرلمان رئيس الىاهرة: أكد

 أمس لل بيان في ويال. الف سوينية الىضية رأس ا وخ " واالستراتي ية المحورية العربية الىضايا
 االنعىاد دور من الرابعة   ستل ا تماخات يعىد الم  س أن ل(نلم نساة خ " أالحياةأ حص ت)

 في المغربي المستشارين م  س بمىر( الربعاء)  داً  هيئتل بكامل الثانيل التشريعي ل فصل الثاني
 ونتائج الراهنةل العربية الوضاع توورات خ " ستركز ال  سة أن موضحاً  الرباول المغربية العاصمة
 . أالىدس يمةأ السعودية العربية المم كة في ال  ران بمدينة خىدت التي بيةالعر  الىمة أخمال

    8/5/2018 الحياة، لندن،
 

 الموظفين برواتب النقص سد على العمل وتحاول لغزة.. عاجلة منحة عن تعلن قطر .13
 ةبىيم  زة لىواع خا  ة يورية منحة خن االثنينل اليوم العمادي محمد الىوري السفير  زة: أخ ن

 .المبار  رمضان ش ر بمناسبة دوالر م يون 14 نحو
 ائ اثي يور لدور استمراًرا: أل صحفيين اليوم   ر  زة مغادرتل يبيل لل ك مة في العمادي ويال

 م يون 50 بىيمة لغزة ائ اثية المساخدة هذب نىدم المبار  رمضان ش ر ح ول يرل وما وائنساني
  أ.يوري لاير

 والصحة التع يم أهم ا م االت في ستىدم وائنسانية الادماتية المنحة ذبه أن العمادي وأضاف
 يال الرواتلل حول الصحافيين لحد سؤال خ " وردا .بغزة ل سكان ائنسانية واالحتيا ات وائسكان
 .وحماس الف سوينية الس وة مو في رواتل في النىص لسد ستسع" يور  ن العماديل

 7/5/2018وكالة سما اإلخبارية، 
 

 الكويتية المنحة ضمن بغزة مستشفى ترميم إعادة .13
 الوبي الشفاء بم ما الوبي الوالدة مستشف" ترميم  خادة أمسل الف سوينيةل الوفاا حكومة أخ نت
 الف سويني وائسكان العامة الشغال وزير ويال.  زة يواع  خمار ئخادة الكويتية المنحة ضمن
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 م يون 3.6 بىيمة( الوالدة) مستشف" وتشويل  نشاء  خادة خواء يةترس تم انل بيان في الحساينة مفيد
 . زة اخمار ئخادة الكويتية المنحة ضمن دوالر

 7/5/2018 السياسة، الكويت،
 

 بالقدس األمريكية السفارة افتتاح عن يغيب ترامب .13
 السفارة حافتتا يحضر لن ترامل دونالد الرئيس أن ل(االثنين) اليوم البيض البيت أخ ن :واشنون

 يمريكال الوفد أن بيان في البيض البيت وأفاد .المىبل السبوع الىدس في ال ديدة يةمريكال
 الازانة وزير وسيضم سوليفانل  ون الاار ية وزير مساخد سيترأسل( آيار) مايو 14 في لالفتتاح
يفانكا منوتشينل ستيفن  الشرا لشؤون اربومستش ترامل ص ر كوشنر و اريد الرئيسل ابنة ترامل وا 
 .الوسو

    8/5/2018 الشرق األوسط، لندن،
 

 الجاري الشهر نهاية القدس في سفارتها فتح تقرر الباراغواي .13
 التي الثالثة الدولة لتكون ال اري الش ر ن اية الىدس مدينة  ل" سفارت ا نىل البارا واي يررت: الىدس
 في ائسرائي ية الاار ية وزارة ويالت .و واتيماال يةمريكال المتحدة الواليات بعد الاووة ب ذب تىوم
 افتتاح في ل مشاركة  سرائيل  ل" يدومل أكد كارتس هوراتيو البارا واي رئيس  ن:أ صحافي بيان
 بارا واي رئيس ف ن الثانيةل ائسرائي ية الىناة وبحسل أ.ال اري الش ر ن اية الىدس في بالدب سفارة
 السفارة مبن" الفتتاح ال ديد الرئيس ما البالد يصل سوف آلل رش  في منصبل م ام ين ي الذي

 .الىدس في ال ديدة
   8/5/2018 األيام، رام هللا،

 
 فلسطين يتجاهلون بريطانيا آي": محافظو إيست ميدل" موقع .19

 الىضية يت اهل بريوانيا في الحاكم المحاف ين حزل بين ائاباريأ آي  يست ميدلأ مويا أفاد
 الوسو الشرا منوىة وبين بينل وصل كح ىة سنوات يبل أسسل الذي الم  س أن حت" الف سوينية

  ن بريوانية شركة تم كل الذي المويا ويال . سرائيل تحت  ا التي الراضي في يدور بما ي تم يعد لم
 بالشرا الحزل خالية توويد خ " يعمل أن فيل يفترض الذي الوسو ل شرا المحاف ين م  س
  نل المويا ويال .كبير بشكل البوص ة أفىدب مما الا يجل دول بعض لنفوذ ااضعا بات الوسو
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 ويواع الغربية الضفة الوسو ل شرا المحاف ين م  س من برلماني خضو أي يزر لم أنل اكتشف
 .اليل خ " مضت سنوات امس ووال  زة

 7/5/2018 الجزيرة.نت،
 

 لسطينلف أكثر نفعل أن علينا يجب: الفنزويلي الرئيس .31
 من خدالةل صراة كراكاسل من صراة موروسل مادورو نيكوالس الفنزوي ي الرئيس كراكاس: أو ا

 محمود الرئيس ما صحفي مؤتمر االل موروس الرئيس وتابا .العادلة ويضيت ا ف سوين أ ل
 ولبنانل وف سوينل سوريال من  اء الذي فنزويال في العربي الشعلأ االثنينل يوم مساء خباسل
 تحت وأنا ف سوينل أ ل من أكثر نفعل أن خ ينا ي ل ل ا أيول كبيرةل هنا العربية ال الية رلومص

 أ.خدالة صراة كراكاسل من صراة  ن ا ف سوينل أ ل من أكثر ل عمل تصرف م
 7/5/2018 ،(وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 هو التعاون األمني؟ األمنيهل التنسيق  .44

 مالةفايز أبو ش د.
البعض يىول: ال فرا بين التعاون المني والتنسيا المنيل لن الصل في الحالتين هو تبادل 
المع ومات المنية بين أ  زة الماابرات ائسرائي ية وال  زة المنية الف سوينيةل ب دف محاربة 

لىاء الىبض خ ي مل والزج ب م في الس ونل  المىاومة الف سوينيةل والت سس خ " نشاو المىاومينل وا 
 وانتزاع المع ومةل وأرشفت ا في ازانة السرار المغ ىة لدى الماابرات ائسرائي ية.

ويستدل البعض بالمىاربة بين المصو حين حين يديا في المش د المرت ف من العالية بين 
ن الص اينةل وال الماابرات ائسرائي ية وال  زة المنية الف سوينيةل والذي ال يادم  ال مصالح المحت ي

يومئن  ال الي ود المستوونينل وبغض الن ر خن الشاصيات التي تمارس التعاون المني ما 
الماابرات ائسرائي يةل ف ن  ل ما سعت  ليل الماابرات ائسرائي ية خ " مدار تاريا ا في المنوىة؛ 

ثىة بين ال  زة المنية هو  ي اد هذا الشكل من التنسيا بين الورافل وال ادف  ل" زرع بذور ال
الف سوينية وائسرائي يةل وتعزيز الف م المشتر  بين ال دف من هذا التعاون المني هو محاربة 
ائرهال؛ الذي تمث ل المىاومة الف سوينية لالحتالل ائسرائي يل ومن ثم تحىيا المن ل  نود 

لي ودل والذي سيسمح في المىابل المحت ينل وتحىيا االزدهار الحياتي وااليتصادي ل مستوونين ا
 باالستىرار الحياتيل واالزدهار االيتصادي ل ف سوينيين.
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ويتساءل البعض: ضمن أهداف هذا التعاون المني المعروفة والمكشوفةل ماذا يمكن أن نىول لعمالء 
الف سوينيةل أيام زمان  لولئ  المت مين بالتعاون المني ما الماابرات ائسرائي ية في سنوات الثورة 

  بماذا 1994ل وحت" بداية وصول الس وة الف سوينية سنة 1967منذ بداية االحتالل ائسرائي ي سنة 
يمكن تبرير تصفية خمالء ذل  الويتل ويت  مل ومواردت مل وز رهمل وتشويل سمعت مل والتشنيا 

 خ ي م بييبح الصفات  وكل ذنب م هو التعاون المني ما الماابرات.
العميل في الزمن الماضيل زمن االحتالل ائسرائي ي المباشر ل ضفة الغربية ويواع  زةل  لىد كان

كان يعمل بمفردبل وبعض م كان يعمل ضمن ا ية صغيرةل وكانوا يا  ون من بعض م البعضل 
لن م خمالءل وال ي  رون تعاون م رخبًال وكانوا يافون تعاون م خن أوالدهمل وخن زو ات مل وخن 

م وآبائ مل فالتعاون المني ما الماابرات ائسرائي ية خمل مىززل محتىرل منبوذل والناس ال أم ات 
تن ر ل متعاون أمنيًا ما االحتالل  ال من زاوية الغدر والوعن والايانة وخدم الثىةل لذل  كان العميل 

ا حركت ستائر في الزمن الماضي ضعيفًا م زوزًال ياش" حركة الىوو في الشوارعل وياش" الريح  ذ
الشبابي  لياًلل  نًا منل أن ر ال المىاومة والمناض ين والفدائيين الف سوينيين يد وص وا  ليلل وأن 

 مزابل الحارة ست م بىايا  ثتل التي سيمزي ا رصاص الفدائيين.
 يىول البعض: هنال  مىاربة بين خمالء الزمن الماضيل والمتعاونين أمنيًا في الزمن الراهن!!!

يعد التعاون المني في الزمن الراهن خماًل فرديًال بل صار خماًل من مًال لل مؤسسة شرخيةل لم 
وصار المتعاونون أمنيًا ما ر ال الماابرات ائسرائي ية يسمون أنفس م: المنسىين أمنيًال وصارت 

عرض ال ىاءات ال ىاءات بين ال  زة المنية الف سوينية ور ل الماابرات ائسرائي ية خالنيةل بل وت
خبر الفضائياتل بما في ذل  العناا والىبل بين الورفينل وصار المتعاون أمنيًا ما الماابرات 
ائسرائي ية يتفاار بعم لل بل ويت ى" مىابل هذا التعاون المني رتبة خسكريةل وأ رًا مع ومًال ر م أن 

ية المىاومة الف سوينيةل م مة التعاون المني في الزمن الماضي وفي الزمن الراهن هي تصف
والحي ولة دون أي موا  ة بين الشعل الف سويني وال نود ائسرائي يين والمستوونين الي ودل لذل  
صار  ما المع ومات في هذب اليام خن نشاو المىاومين ميلوفًال وصار نىل هذب المع ومات  ل" 

مواردة لمن يىاوم االحتالل خماًل وونيًال الماابرات ائسرائي ية حالاًل سياسيًال وصارت المالحىة وال
بل وصار  والا النار خ " المىاومين لالحتالل ائسرائي ي مستسا ًا أمنيًال وصارت تصفيت م خماًل 
يادم الىضية الف سوينيةل ويس م في ييام الدولةل وصار المتعاون أمنيًا في الزمن الراهن ال يا ل 

الشارع منفواًال متكبرًال في يدب خ م الف سوينيل ويدندن  من خم لل ف و ينسا أمنيًال ويمشي في
بالنشيد الوونيل وهو يتفاار أمام زو تل برتبتلل التي حصل خ ي ا لنل يحارل ائرهال الف سوينيل 
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الذي يضر بعم ية السالمل وهذب ف سفة سياسية باخدت بين الت سس خ " المىاومة والايانةل فصار 
 تنسيا المني المىدس.المدنس يتنفس تحت اسم ال

 فما أذل خمالء الزمن الماضيل زمن الثورة الف سوينية !!
كان خمالء الزمن الماضي يتريىون لر ال الثورة الوونيينل ويو بون من م الصفح والمسامحةل وكانوا 
يبررون ايانت م بضعف مل وحا ت مل وكانوا يش دون في م الس م بين الثورة والمىاومة خمل ووني 

ل ويعترفون بين م ض وا الوريال وادخ م ر ل الماابرات ائسرائي يل وأ برهم خ " التعامل خ يم
معل بعد أن ويعوا في الشر ل وفىدوا الحي ة في التا ص من العمالةل فصاروا خمالء بائكراب 
والاديعةل والتىوا ما ر ل الماابرات ائسرائي ي سرًال وهم يعرفون أن م رد ال ىاء في مكتل 

ماابرات ائسرائي ية  ريمةل وايانة خ م"ل لذل  حاول خمالء الزمن الماضي أن يىدموا أموال م ال
وبيوت م وممت كات م لر ال الثورة الف سوينيةل فداء لنفس مل مىابل ص  براءةل أو منشور صغير 

 يبرئ المت م من العمالة والتعاون المني ما الماابرات ائسرائي ية.
 خ " مر العصور!!! وما أرذل العمالء

يبل خشرات السنينل وأثناء ممارستي العمل الفدائي ضد المحت ينل دخاني أحد المت مين بالعمالة في 
منوىة دير الب حل  ل" الغذاء في بيتلل وكان فرحًا  دًا أنني وافىتل وأك ت من وعاملل وراح يسرد 

ضحيةل وأن خاليتل ما ضابو لي الحكايات خن  االصل ل وونل وحبل لف سوينل واستعدادب ل ت
المنوىة ائسرائي ي خالية  ير محترمةل وأنل م بر خ " هذب العاليةل وال ي تىي ما ضابو 
الماابرات  ال تحت ضغو الحا ةل كالم ك ل تبريرل واختراف بالاويئةل ومساٍع ل تا ص من العارل 

الماضي نكصوا خ " تعاون م  والتو ر من فحشاء التعاون المنيل حت" أن كثيرًا من خمالء الزمن
ما المحت ينل وانىضوا خ "  الدهمل فىت وبل وأو ىوا خ يل النارل وتفااروا باستردادهم لشاصيت م 

 وكرامت م ائنسانية وخودت م لحضن الوون.
 ف ل أدركتم أن التعاون المني خمل  ير مىدسل وأن محاربتلل والتا ص منل وا ل ووني !

 7/5/2018، فلسطين أون الين
 

 أبََّن نفسه بتفويض صالحياته الوطنيالمجلس  .42
 هاني المصري
الضحية الكبر مما  رى من خىد الم  س الووني بالوريىة التي شاهدناها هي ائواحة بما تبى" 
من مؤسسات من مة التحريرل لدر ة أن المااوف بين تكون هذب الدورة هي الايرة التي يعىدها 

 الم  س ل ا ما يبررها.
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  من اختبر أن الم  س  دد الشرخية والىيادةل وأن م رد خىدب بعد  يال وويل  ن از بحد هنا
ذاتلل متناسًيا أن المو ول أن يكون الم  س بمستوى التحديات والمااور والىدرة خ " موا  ت ال 
 وتو يف الفرص المتاحةل لن بىاء الىديم خ " يدمل ما وصولل  ل" وريا مسدود ال يعتبر ن اًحال
وأهم التحديات  ن اء االنىسام واستعادة الوحدةل فما معن" خىد الم  س الووني وسو خدم اكتراث 

خضًوال مع م م من  150شعبيل وفي  ل  يال حركتي حماس وال  اد وال ب ة الشعبية وأكثر من 
ت أخضاء التشريعي المنتابين من الشعلل فما حصل ال يمنح الىوة وال الشرخية المو وبة لمؤسسا

المن مةل فىوة المن مة مستمدة من تمثي  ا ل شعل الف سويني ك ل وليس يسما منل أي من تمثي  ا 
 ل شرخية الف سوينية أواًلل وليس من حصول ا خ " الشرخية العربية والدولية وائسرائي ية.

ي في  يال االنتاابات والمىاومة والتوافا الووني والىبول الشعبي تبى" الشرخيات الارى ه
المتاحة. أما الشرخية الهمل وهي الف سوينيةل فغائبة ونايصةل  ذ ال يمكن الىول بثىة  ن ال  نة 
التنفيذية ال ديدة والم  س المركزي ي سدان الشرخية الف سوينيةل ولعل  درا  ذل  هو الذي دفا 

ا ب ذا الشكلل الم  س  ل" تر  مىاخد شا رة لم ئ ا من الفصائل المىاوعةل ما أن الوحدة ال تتحى
 ورا.ف نا  اشية من أن تبى" المىاخد شا رة والك مات حول ا حبًرا خ " 

في  ل التساؤالت حول كيفية ااتيار الخضاء من دون صفة تمثي ية وال معايير موضوخيةل 
واستبعاد أخضاء حت" أخضاء بال  نة التنفيذية والم  س المركزي بصورة  ير الئىة وال يانونية ما 

خضاء منذ خشرات السنين؛ يكبر سؤال الشرخيةل وال أحد يىدم تفسيًرال في حين يرد رئيس أن م أ 
الم  س صاحل الس وة خ " من سيلوب خن  يصاء العشرات واستبدال م بصورة   بت خ ي ا 
المحسوبية خ " من ل م صفة تمثي ية وفاخ ونل أو خ " خزم ضم من يستحىون بينل ال يعرف أو 

ىوا خ يلل وكينل ليس صاحل الس وةل أو أنل أوص" وال يعرف لماذا استلبعد فالن شوبوب أو لم يواف
واختمد خالنل أو لنل حصل خ " ما يريد س ًفا وبىي في منصبل والثمن  اٍل  ًدا وهو التغاضي 

 خن كل شيء.
ام سيلت الكثير من الخضاء المشاركين خن الم  س فىالوا  ن م ال يعرفون ما  رىل ف و مثل أالحم

كِ  إت ل ان يبل المنايشاتل وتحول الم  س  ل"  المىوعة مزاريبلأ أأو أالمؤتمر  ير المن مأل فىد شل
منبر ل اوابة ال خالية لل بعمل ال  انل بحيث يصعد كل واحد ويتحدث بما يح و للل بو ود أو 

ة كل نىوة كما لم يكن هنا  التزام ب دول الخمالل  ذ من المفترض منايش خدم و ود مستمعينل
 خ " حدةل لدر ة أن ل نة الصيا ة صا ت البيان السياسي يبل سماع و  ات الن ر وااليتراحات.

يال لي أخضاء في الم  س: خندما وص نا  ل" ال  سة الاتامية لم يلرد صائل خريىات يراءة البيان 
خضاء. ويد خلدِ ل السياسي الذي توص ت  ليل ال  نة السياسيةل ولكنل تالب بعد  لحاح من بعض ال
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البيان أثناء النىاس بشكل  يد بصورة خامةل وااصة فيما يتع ا بائ راءات العىابية خ " يواع  زة 
لغائ ا وليس  خادة الن ر في ال ولكن ا سىوت من البيان الاتاميل كما  التي نص  خ " ويف ا وا 

 سىوت الفىرة التي تتحدث خن ائحالة  ل" محكمة ال نايات الدولية.
كما لم ن د في البيان الاتامي الفىرة التي تحدثت خن تفويض صالحيات الووني بالكامل ل م  س 
المركزيل ما أن هذا بحا ة  ل" خم ية معىدة لتغيير الن ام الساسي تستغرا أياًمال وحت" ما هو 

 ول تنفيذ وارد في البيان حول اختبار المرح ة االنتىالية منت يةل وتع يا االختراف ب سرائيلل وو 
يرارات الم  س المركزي في دورتيل الايرتينل وما شابل ذل ل فال يو د أي ثىة بين ا ست د وريى ا 

 ل تنفيذ.
حت" المر ال يد الذي أخ نل الرئيس محمود خباس في ال  سة الاتامية حول صرف رواتل 

التي أصرت خ " المو فينل لم يلوبا ولم ييت نتي ة ضغو أخضاء الم  س الووني وبعض الىوى 
صرارهم خ " صرف  ذل  فىول بل  اء أساًسا  راء موالبة  سرائيل وأوروبا والواليات المتحدة وا 

أيارل  ذ من  15و 14الرواتل خ " ا فية الاشية من مسيرة العودةل واستباًيا لما سيحدث يومي 
 المتويا أن تصل المسيرة  ل" ذروت ا.
اميس ال معة وال لدييىة واحدةل المش د الميساوي المتمثل برفض ما أي ىنيل  ل" حد خدم النوم لي ة ال

الرئيس بدخم من مات ف الىوى فإتحإ بال الترشيحل بح ة أن هذا هو التى يد المعمول بل في المن مةل 
وأن الترشيح واالنتاال كما يال رئيس الم  س يياذ ويًتا.  ير أن هذا المر ماالف ل ن ام 

  راء االنتاابات. ولعل هذا أسوأ ما حدثل فىد فلرضت ال  نة التنفيذية الساسي الذي ينص خ " 
والم  س المركزي فرًضال ما يؤكد أن مؤسسات المن مة  رى  خادة هندست ا خ " مىاس فرد واحدل 

 هو الرئيسل حت" ال  نة المركزية لفتح كانت في العديد من المسائل الم مة آار من يع م.
ًدا خدم االلتزام بالن ام الساسي الذي ينص خ " انتاال مدير الصندوا ومن الشياء المى ىة  

الىومي بصورة فردية ومنفصاًل خن بىية أخضاء ال  نة التنفيذيةل لتىويتل في موا  ة الرئيس وال  نة 
 التنفيذيةل  ذ حت" ال ح ة ال نعرف من هو مدير الصندوا الىومي.

الفرازةأل  ذ لم يف ت سوى خدد ي يل لدواخي االدخاء خ " الر م من أن الخضاء ماتارون خ " أ
بالتعددية وتمثيل الم تما المدنيل وما ذل  كانت هنا  اشية من فتح بات الترشيحل لنل كان 

 سيفتح أبوال   نم وسيويح بىائمة التوافا.
هنا  من يال لي  ن خشرين خضًوا كانوا سيترشحون لو فتح بال الترشيحل والبعض يال لي أن 
العدد ربما سيصل  ل" مائةل لدر ة لن يعرف أحد من سيفوز ومن سياسر. ف يكن ذل ل حت" يتم 

 الوالء.ترشيح من يستحا وليس أصحال 
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ثمة خذر أيبح من ذنل لتبرير خدم االلتزام بالن ام الساسي الذي ينص خ " االنتاابات من االل 
سىوو مرشحي الفصائل وفوز مرشحي  الىول  ن فتح بال الترشيح واالنتاال الفردي سيؤدي  ل"

أفتحأ الذين ضمن الىائمة أو من اار  ال وذل  ر م أن مع م أخضاء الم  س الووني أخضاء في 
أفتحأل يضاف  لي م مستى ون اسًمال وهم في مع م م ينافسون أخضاء أفتحأ بالوالء لفتحل والهم 

و  يرهم فال حا ة لنا ب مل ف ي في ل رئيس. ف ذا لم تكن هنا  فرصة بالفوز لممث ي الفصائل أ
 البيت ا فصائل ميكروسكوبيةل م مت ا الوالء لتبرير و ودها في ال يئات الىياديةل الذي من دونل ال 

 تو د ل ا فرصة بالتوا د.
لذل ل ويف الم  س خ " رؤوس أصابعل ووال أيام اوًفا من  خالن نبيل خمرو وصابر خارف 

ل" أن ترا ا نبيل مىابل  خوائل فرصل لإلخرال خن مويفل في و يرهما خزم م خ " الترشحل  
 ال  سة الاتاميةل في حين ضاع صراخ صابر الذي لم يعو فرصة حىيىية ل حديث.

هنا  سؤال يورح نفسل: كيف اختلمدت المبادرة الوونية كتن يم في من مة التحرير واستلبعد مصوف" 
يحضر منذ سنوات كعضو مرايلل ور م تمثيل البر وثي كعضو في ال  نة التنفيذيةل ما أنل 
 تن يمات ليس ل ال وال لمن يمث  ال و ود وازن 

كل ما سبا ي ون مىابل الاوي الاويئة الذي ارتكبل الم  س الووني بتفويض صالحياتل ك  ا أثناء 
سبال  يابل ل م  س المركزيل ف ذا ال ي وز وونًيا وال يانونًيا ر م الحديث بينل لن يستادم  ال ل

ياهرةل لن من سيحددها هو الرئيس الذي هندس المؤسسات ال ديدة خ " مىاسل وبشكل  ديدل  ذ 
أصبحت الس وة ورئيس حكومت ا ووزرائ ا ومو فوها ور ال الخمال المحسوبون خ ي ا هم ال  بية 

ذ لم تف ح المحاولة الول " الستكمال المضمونة في الم  س المركزيل وهذا يغير وبيعة المن مةل وا 
سيورة الس وة خ " المن مة من االل   راا ال  نة التنفيذية برئيس الوزراء والوزراء والمو فينل فىد 
تم ذل   زئًيا في ال  نة التنفيذية وبصورة أكبر في خضوية الم  س المركزيل وهذا ينذر بالثبور 

 وخ ائم المور.
لم  س المركزي(ل لن هذا يضرل مبدأ الصل )الم  س الووني( ال يعوي صالحياتل ل فرع )ا

الفصل بين الس واتل ويضرل كذل  مبدأ الريابة والمحاسبة والمساءلةل ويضا مصير الشعل في يد 
خشرات بداًل من مئات ر م كل المالح ات الو ي ة خ " مستوى تمثي  مل وهذا ال يعوي يدرة أكبر 

ئيس والس وة التنفيذية حرية أكبر ل  ة  مكانية خ " العمل والريابة كما يعتىد البعضل ولكن يمنح الر 
حل  الم  س التشريعيل أو  خالن يواع  زة  ي يًما متمرًدال أو الداول في مفاوضات  ديدة من دون 
رخاية أو برخاية دولية شك يةل أو أي ترتيبات باصوص استمرار الا يفة أو الاالفة من وراء الشعل 
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اتيار خبر صندوا االنتاالل الذي ي ل ال  وء  ليل فورا الذي ي ل أن يكون صاحل الحا باال
 بعد توحيد المؤسسات واالتفاا خ " برنامج الىواسم المشتركة .

كما أن الوكيل الموكل ال ي وز لل أن يوكل أحًدا بدال منل من دون االحتكام  ل" من وك لل فيمكن 
تة ل مركزيل ولكن أن يفوض كل أن يوكل الم  س الووني  زًءا صغيًرا من صالحياتل لفترة مؤي

 الايرةلصالحياتل فذل  بمثابة تيبين للل ويعني أن دورة الم  س الووني يمكن أن تكون الدورة 
اصوًصا أن يرار الم  س باصوص اختبار أن دورتل هي الايرة والشروع بتشكيل م  س  ديد لم 

 ينشر كاماًلل ولم يعو االهتمام الذي يستحىل.
العودة خن البيان الاتامي ما أن ا بارية المل في ال الم الدامسل ولم تياذ مسيلة  لىد  ابت مسيرة

الوحدة الولوية التي تستحى ال بل أخاد الم  س خزف أسووانة تمكين الحكومة كشرو ل وحدة من 
دون توضيح متو بات ذل ل ما يضا المر ك ًيا في يد الرئيس الذي لم يبدر منل ما يشير  ل" أنل 

ما أحماسأ تشيل كل شيءأل وهي معادلة ال تحل تا  " خن معادلة أ ما الحكومة تشيل كل شيءل وا 
ل وأيص" ما يمكن أن ين م خن ا  دارة لالنىسام أو تىاسم و يفي بين شيءشيئا بل تبرر خدم خمل 

 أفتحأ وأحماسأ.
ا أ  زت ا  ن ما نحتاج  ليل س وة تعددية تشاركيةل مؤسسات ا وونية تعددية م نيةل واصوصً 

المنيةل التي ي ل أن تكون بعيًدا خن الحزبية والفصائ يةل بحيث يكون االاتالف والتنافس في 
 وار الوحدةل وضمن مؤسسات موحدة في الضفة الغربية ويواع  زةل وضمن س وة سيعاد الن ر 

 المشتر . في و ائف ا لتصبح يواًل وفعاًل أداة من أدوات المن مةل وفي ادمة البرنامج الووني
يبى" بصيص من المل يتمثل بب ورة ضغو سياسي و ماهيري متصاخد ومتراكم من كل الحريصين 
والغيورين خ " المص حة الوونيةل ليستويا فرض الشروع فوًرا بالتحضير لم  س  ديدل يكون ممثاًل 

لشتاتل حًىا لكل الت معات ومات ف ألوان الويف السياسي واال تماخيل وبمشاركة النساءل وا
والشبال الذين  ابوا تىريًبا ك ًيا خن الم  س الوونيل والمىصود بالشبال ليس العمر فىول بل أن 

 التمثي ية.يكون من يمث  م ممن يتح " بالحيوية والواية وائبداع والفاخ ية والصفة 
 8/8/2018، القدس، القدس

 
 السيسي واألزهر في الطريق إلى التصادم .43

 تسفي برئيل
في مصر )وربما في العالم ائسالمي(. بعد أن  الهمالرئيس المصري من المؤسسة الدينية لىد مل  

ل ارج وزير التع يم وارا أأنتل يا سيدنا الشيضل تتعبنيأأوضح لشيض الزهر بك مات فاضحةل 
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شويي في الش ر الماضي بتصريح دراماتيكي يىول  ن في نية وزارتل فحص دمج ن ام التع يم في 
 ما ن ام التع يم العام.الزهر 

الىيام ب ذا الدمج  بائمكانهذا كان بالون ااتبار انف ر بشدة. ال أحد يفكر بشكل  دي أنل سيكون 
الذي يعني   ازا واحدا ل تع يمل يكون فيل ل والل حرية االاتيار في كل ما يتع ا بالتع يم الدينيل 

لزامي. معن" ذل  خم يا  لغاء  ديني هو أمر مىابل الوضا في مدارس الزهرل التي في ا التع يم ال
ن ام التع يم الزهريل الذي يتع م فيل حوالي م يوني والل في مات ف المستويات. وزير التع يم نفسل 
سارع  ل" نفي و ود هذب النيةل ر م أنل ورح ا أمام ل نة التع يم البرلمانيةل لكن من الواضح ل  ميا 

  شارةفي ال واءل لكن ا رصاصة يمكن أن تعوي  الثناءفي هذب يتع ا برصاصة تحذير  المرأن 
 خ " و  ة النار.

آالف مؤسسة تع يميةل بدءًا من  9الزهر ليس فىو مؤسسة دينية م مةل بل هو يسيور خ " حوالي 
وحت" ال امعات. وييادتل ال تسحل يدها من العمل في السياسة. هذا كان خندما  الوفالرياض 

ال  أاواؤبالمس م حت" لو كثرت أهر الىول بين داخس هو تن يم كافرل بزخم أن رفض رئيس الز 
بتفريا م اهرات  الايرل وخندما و ل االنتىاد لعبد الفتاح السيسي خندما أمر أيمكن أن يكون كافراً 

 بالىوة. 2013المس مين ضدب في  ائاوان
 2017" الذروة في شباوافبراير المناكفة الشديدة بين الرئيس المصري ورئيس الزهر وص ت  ل

خندما أراد السيسي سن يانون يمنا الوالا الشفوي. الزهر يال في حينل  ن الوالا الشفوي يسري 
حسل الشريعة ائسالمية وال ي ل أن ي غ". وفي هذب السنة أ ضل رئيس الزهر السيسي خندما 

 " ا فية يرار ترامل االختراف رفض االلتىاء ما نائل رئيس الواليات المتحدةل ماي  فينسل خ
بالىدس كعاصمة ئسرائيل. السيسي الذي وضا هدفا لل يتمثل في ا ا حوار ديني  ديد وحديث 
ومعتدلل بحيث يىيم أسوارًا دفاخية ضد ائسالم المتورفل اكتشف ف ية أن المؤسسة التي تعويل 

 الشرخية الدينية تضا العصي في دوالل سياستل المؤيدة لمريكا.
الزهر الذي تيسس في الىرن العاشرل وكان منذ ذل  الحين خنصر  ذل لوالل ومفكري شريعة 

. وفي حينل تحول بواسوة 1961 سالميين من كل العالمل تصرف مثل مؤسسة مستى ة حت" العام 
يانون سنل  مال خبد الناصر  ل"  زء من ال  از الحكومي. في المىابل حص ت المؤسسة خ " 

  از تع يمي مستىلل  ئدارةالريابة الدينية خ " كل فروع الثىافةل وكذل  صالحية صالحيات فرض 
  ل" الك يات الدينية.  ضافةك يات ل  ندسة والول والت ارة   نشاءيشمل 

خ " مدى السنين كان الزهر معرضًا النتىادات شديدة من فى اء الشريعة وحركات  سالمية 
بين الن ام أمرًا شاذًا يتنايض ما الشريعة. ور م االنتىاد ارج راديكاليةل اختبرت التكافل بينل و 
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 أصواتالورفان رابحين من هذب العالية المتبادلة. ولكن خندما بدأت بالاروج من داال الزهر 
ل أ  ر السيسي ماالبل وو ل أالاوال ال ديدأتعارض سياسة الرئيسل وال سيما معارضة تو ل 

 االنتىادات لمؤسسة الزهر.
ش  لدى أحد أن ايتراح وزير التع يم دمج ال  ازين التع يميين تم تو ي ل من يبل السيسي.  ال

 العاصفة التي ثارت في الاوال العام تبرهن خ " الاوف الذي أثارتل في المؤسسة نفس ا.
هذا الىرار ال يمكن أن ييتي من أل يال مدير خام الزهرل خباس شومان. أااليتراح يعارض الىانونأ
ل شرح المتحدث ب سان الزهرل أحمد زارع. أير التع يمل لن رئيس الوزراء هو المسؤول خن الزهروز 

ف ن   از التع يم لالزهر هو مصدر هام ل مداايلل واذا تم دم ل ما  ائ رائية ل" المعارضة   ضافة
ا سوء المصير ال  از التع يمي العام سيفىد رؤساؤب ومع موب ومفتوب مصدر دا  م. وفي محاولة لمن

الذي لم يولد بعدل شرح المتحدثون باسم الزهر أن المؤسسة هي مركل هام ل ىوة  ير العسكرية 
 دولل ويو د من بين اري يل رؤساء دول ووزراء. 105من  أكثرلي ا والل من  لمصرل حيث ييتي 

دور خن الحديث يأادخاء آار مو ل نحو معارضي الزهر الذين يىفون من وراء و ل الدمج: 
خ مانيين يعارضون أن تصبح مصر دولة تىودها الىيمل وهم يريدون هدم السور الذي يضعل الزهر 

ل يىدر المعارضون للل سيتسبل في خدم ااتيار ال  زة ل" ذل  ف ن دمج   ضافة. أفي وريى م
امل وهكذا الوالل تع م الدين وسيفض ون التركيز خ " المواضيا االلزامية التي يفرض ا الن ام الع

سيفىدون التراث الديني الذي هو  زء من ال وية الىومية. االدخاء المضاد يىول  ن مؤسسة الزهر 
لي ا الوالل الضعفاء الذين ي دون صعوبة في موا  ة موالل ن ام التع يم العامل وب ذا  ت ذل 

 يكرسون الضعف التع يمي والع مي لمصر.
لضعيف في مصرل لكن سيف النضال ضد التيارات الس فية السيسي لن يغير يريبا ن ام التع يم ا

ذامرفوخا. الاوال الديني ال ديد أصبح  زءًا من الاوال العامل  أصبحالراديكالية  كانت هنا   وا 
حا ةل ف ن الرئيس سيفرض المضامين الصحيحة أيضًا خ " الزهر. وربما خندما يكون لل ويت 

 يل من ا ل أن يىدم ل ا بعض النصائح في هذا الشين.لذل  سيوافا خ " الم يء حت"  ل"  سرائ
 7/5/2018هآرتس 
 8/5/2018القدس العربي، لندن، 
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 في غزة التنازليالعد  .44
 ليكس فيشمانأ

ف سويني خ "  دار الحدود ما  سرائيلل في ذروة  200تتحدث حماس خن التضحية بحياة أكثر من 
ون بانل حت" لو ار ت االضورابات خن السيورة االضورابات السبوع الىادم. في  سرائيل يىدر 

وا تاز الف سوينيون ال دار ووص وا  ل" محور حركة السير في ال انل ائسرائي يل لن يكون أكثر 
 من مائة يتيل.

 الخداداوال ال ثث هذا يبدو م نونال ولكن الورفين يت  ان نحو هذا الصدام بعيون مفتوحة. هذب 
الذين حت" حماس فىدت  –رأى يوم ال معة الركض الم نون لولئ  الشبان ال تبدو  ير وايعية لمن 

  ل" ال انل الف سويني من كرم سالمل الحريال الس ل والن لل الىتل في العيون. –السيورة خ ي م 
يوم النكبة وفتح السفارة  –الذروة ل صدامات  أياميتواصل: حماس تىدر بانل في  الخداديانصيل 

. في السي ةممن ي  مون خ "  الشااصالف آستن ح في ت نيد مئات  –لىدس ية في امريكال
 سرائيل يىدرون بانل ر م ال  د في ال انل الف سوينيل لن تن ح حماس في أن ت ند أكثر من مائة 

 ألف شاص.
الشغل العنيفة وايتحام ال دار في خدة اماكنل لم  أخمالل ر م الايرفي اضورابات يوم ال معة 

أي ف سويني. هذا لم يكن صدفة. فال يس يبذل بالفعل   ودا  بارة لتافيض كمية المصابين يىتل 
ثالثة ف سوينيين في  أمسبالنار الحيةل باستثناء حاالت متورفة. يد ال يبدو هذا مىنعا بعد أن يتل 

 وارب. نول الىواعل بعد أن حاولت ا ية ماربين ايتحام ال دار والمس بالبن" التحتية المنية ب 
الكل يستعد لالنف ار الذي سيىا السبوع الىادم وكين الحديث يدور خن يدر محتم. في   از المن 

أيار. في ال يس يرسمون سيناريوهين محتم ين. الول: كمية  15ينشغ ون با أاليوم التاليأ لا 
خ " ل م  المصابين في ال انل الف سويني يا ا وضعا ال تعود فيل لىيادة حماس ر بة أو يدرة

في الىواع. والثاني: بعد  أارىالذراع العسكري وتنشل موا  ة خسكريةل من شين ا أن تصبح حربا 
 –أيار )مايو(ل والذي يبدو أنل لم يعد ممكنا منعلل ست  ر في الساحة مبادرة سياسية  15انف ار الا 

 .لإل الاايتصادية تعوي  وابا 
لي ا منسا أخمال الحكومة في المناوا في  لتي بادر يدور الحديث وبالساسل خن تنفيذ الاوة ا

السابال بمباركة الحكومةل التي ت ند م موخة من الدول التي تبدي االستعداد منذ اآلن لتنفيذ 
مشاريا بنية تحتية في الىواع بح م  ير مسبوا في م ال الميابل الم اري والك رباء. ويوفر تدفا 

وبصيص نور ل مستىبل. هذب الاوة خالىة بسبل معارضة أبو  الموال حال تشغي يا لسكان الىواع
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حياتل السياسيةل يرر الزخيم الشيض  ذا لم يكن يحىا رؤيا دولة ف سوينيةل ف تحرا  أواارمازن. ففي 
 .الارى سرائيل وحماس الواحدة 

 زة مرت خبر آلية مرتبوة بالمؤسسات الدولية وبالس وة   خمارحت" اليومل ف ن كل مسيرة 
الف سوينية. ليس ل دول الوروبية ول واليات المتحدة أي يدرة خ " العمل مباشرة ما حماس في 
الىواعل والما كان المفتاح في يد ابو مازن. يتعين خ " حكومة  سرائيل أن تتاذ يرارا مصيريا: هل 

ز الس وة تسمح بنشاو انساني في الىواع باستثمار مئات ماليين الدوالراتل من االل آليات تت او 
يف مون العوائا التي يضع ا  الوروبيينالف سوينية. ال يبدو أن هذب الحكومة مبنية لذل . صحيح أن 

 مازن وي ددونل بت اوزب في ن اية الموافل ولكن م يحتا ون  ل" التعاون ائسرائي ي. أبو
ا تزال معنية المن رسائل في أن ا م ل  زةلكل هذا ال نون يو د حل. اليوم أيضا تنىل حماس 

أب دنةأ. وهنا  في ييادة حماس تيارات مات فةل والتيار الذي يتحدث خن ال دنة يارج من الزخيم 
المنتال يحي" السنوار. تو د كل أنواع التامينات حول مضمون هذب ال دنة. حماس نفس ا نى ت 

زة فىول ولكن روايات مات فةل ضيىة وواسعة ل  دنة. تضم   الايرةئسرائيل خ " مدى السنة 
ل  ذ أن  سرائيل  ير مستعدة ل حديث ما حماس. أبداالضفة أيضا. هذب الموالل والشروو لم تبحث 

احتمال ل حوار  ئخواءمصرل فبالذات مستعدة. لعل هذا هو الويت لت اوز الس وة الف سوينية  أما
 الذي يد ين ح في ويت ما يبدو كحرل آتية في الىواع.

 7/5/2018، يديعوت أحرونوت
  8/5/2018، الغد، عم ان
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