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 للتدخل إللغاء قرار الحكومة بالخصم من رواتب موظفي غزة عباسفتح تدعو حركة  .1

رررراا المجررارذ الرر ي اإل ، أنح ررن ربررر، مررن ةررز  عررن مرا رر  ا 6/4/2017األيــام، رام هللا، نشررر  
مرررن  يمرررم  %30اتخ ترررل الحةومرررم بحرررل مرررويجي ال ررر وم فررري  وررراع ةرررز  والررر ي شرررمل ا توررراع نحرررو 

 .رواتب م أثار حالم من ال خو واال تياا الشديدين
وعقررد   يرراد  حرةررم فررتع فرري  ورراع ةررز  ارتماعررا وارعررا لمتابرررم التررداعيا  الخويررر  ل قرررار فرري منررزل 

 4يرررم لحرةرررم فرررتع وم رررطول ا فررري القوررراع وا رررتمر االرتمررراع نحرررو أحمرررد ح رررس عضرررو ال رنرررم المرةز 
  اعا  حيث تم التأةيد ع ى رفض  رار الحةومم ودعو  الرعيس محمود عباس ل تدخل إللغاا القرار.
و ال ناعب أمين  ر المر س الثوري فايز أبو عيوم، "إن  ياد  الحرةم رفض  بشةل  اوع إرررااا  

 ال ت تند إلى أي أ اس  انوني". أن اوم في ةز  باعتبار حةومم التوافل ضد مويجي ال  
الحرةرررم تررررفض ةرررل مبرررررا  الحةومرررم التررري  رررا ت ا ومحررر ر  مرررن الترررداعيا   أنعيورررم،  أبرررووأضرررا  

 والمخاور ال يا يم التي  تترتب ع ى مثل ه ا القرار".
تبرر  نج ر ا فري حالرم وأهاب بالرعيس عباس التدخل إللغاا  ررار الحةومرم، مطةردا أن  يراد  الحرةرم اع

 انرقاد داعم لمتابرم التداعيا  الخوير  لقرار الحةومم.
و رال، عبرر  الحرةرم عرن إدراة را لحررم الضرغووا  ال يا ريم والماليرم التري تترررض ل را ال رر وم إال 
أن موار ت ا يرب أن تةون ع ى ح اب الرميع وليس ع ى ح اب مويجي ةز  ال ين أةدوا التجراف م 

 باس.حول الرعيس ع
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مرررن ر ترررل، والرررب الررردةتور زةريرررا االةرررا رعررريس هيعرررم الرمرررل الرررووني فررري  وررراع ةرررز  حةومرررم الوفرررال 
 بالترارع عن  رارها، مطةدا أن القرار يشةل خويعم يرب الترارع عن ا.

، في ختام ارتماع هيعرم الرمرل الرووني الررعيس عبراس أمسودعا االةا خالل مطتمر صحافي عقده، 
 رع عن ه ه القرارا  الراعر  التي تمس بةافم المويجين في القواع".بإصدار أوامره "ل ترا

حرةررم فررتع أةررد  رفضرر ا ل قرررار ، أن 5/4/2017وكالــة الــرأي الفلســطينية لغعــالم، غــزة، ورراا فرري 
 الراعر بحل مويجي القواع والخصم من رواتب م، داعيًم إل الم حةومم الحمد هللا.

التررداعيا  ال يا ررريم الخويرررر  الترري يمةرررن أن تترترررب ع رررى وحرر ر  الحرةرررم فررري بيرران ر رررمي ل رررا مرررن 
وحم   حةومم الحمد هللا الم طوليم المباشر   ا تمرار ه ا الن ج من التمييز بين أبناا الشرب الواحد.

 عن  يا م التمييز والت ميش التي تتبر ا بحل مويجي  واع ةز .
 

 ءللعمالء في اغتيال فقها : التحقيقات أظهرت دورًا مباشراً في غزة الداخليةوزارة  .2
إن  الج  رروينيم فرري  ورراع ةرررز ، المتحرردث با ررم وزار  الداخ يرررم واطمررن الررووني ، ررال إيرراد البررزم ةررز :

"اإلررررااا  الوا رررم والتحقيقررا  الترري اتخرر ت ا الرروزار  فرري رريمررم اةتيررال المراهررد مررازن فق ررا أي ررر  
فري تصرريع خرالل مورررم  ،وررددد البرزم يمرم".الردور المباشرر الر ي لربرل عمرالا االحرتالل فري هرر ه الرر 

الرمرالا،  مشترةم لإل اعا  المح يم، اطربرراا، تأةيرده أن الروزار   رت نج  إرررااا  رادعرم وحا رمم ضرد  
م تدرةًا " تةون إررااا   ا يم وصارمم ولن ن مع ل رمالا بأن يربثوا في المرتمع، والجترر  القادمرم 

حم رررم  [4/4/2017]الثالثررراا  وترررابع "أو قنرررا أمرررس ض الوا رررع". تشررر د ر ررراعل واضرررحم و ويرررم ع رررى أر 
ل توبررم مرردت ا  رربرم أيررام مررن أرررل إعورراا فرصررم لةررل مررن و ررع ضررحيم لمخررابرا  االحررتالل أن يرررود 
لرشرده ويرتخ م مرن الررار الر ي لحرل برل وأن يبرادر مرن أررل الخرروم مرن هر ا الم رتقنع واةتنرام هرر ه 

 والقانونيم وال ريم التامم في مرالرم من يقوم بت  يم نج ل".الجرصم، وتةج نا بالحمايم اطمنيم 
وح ر البزم ةل من لم يغتنم فرصم "فتع الداخ يم باب التوبم أمام المتخابرين" بأن مصيره  يةون فري 

  بضم اطر ز  اطمنيم و ينال رزااه، و يةون أمام وا ع صرب.
نحن م تزمرون بر لو وخرالل ال رنوا  ال رابقم لرم و ال البزم "نحن حينما نقول برأن براب التوبرم مجترو  فر

وليم ط وليم فري موار رم التخرابر "م رط ونوه البزم إلرى أن الم ر نقم بإعدام أي شخم   م نج ل ل وزار ".
رماعيم" ولي   م عوليم الداخ يم فقو، فالجصاعل والم ارد والمدارس والرامرا  واطو را  واإلعرالم 

 شريةم في حمايم المرتمع.وةل مةونا  شربنا ال بد أن تةون 
 5/4/2017 ،وزارة الداخلية الفلسطينيةموقع 
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 : سيتم إعدام عمالء لالحتالل خالل األيام القادمةفي غزة النائب العام .3
عن أنل  ريتم تنجير  أحةرام إعردام بحرل عردد مرن ، 5/4/2017اطربراا  ،أع ن  النيابم الرامم بغز  :ةز 

عمرااًل طحةرام القرانون  ال الناعب الرام الم تشار إ ماعيل ربرو  الرمالا خالل اطيام القادمم. "إنل وا 
الج  ويني وتحقيقًا ل ردع الرام،  يتم تنجي  أحةام إعدام بحل عدد من عمالا الردو الصر يوني الر ين 

فري تصرريع مقتضرب  ،وشردد ٌأدينوا بارتةراب أعمرال إرراميرم، وتقرديم مر ومرا  أضرر   براطمن الررام".
 ى أنل  يتم تنجي  اإلعدام برد أن أصبح  أحةام م ن اعيم وبات م وواربم النجا .ع  ،ل رأي

 5/4/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لغعالم
 

 القدسشرقي : حكومة نتنياهو تواصل حربها ضد الوجود الفلسطيني ب"الفلسطينية الخارجية" .4
نتنيررراهو تواصرررل حرب رررا الشر رررم ع رررى إن حةومرررم بنيرررامين  الج  ررروينيم  الررر  وزار  الخارريرررم :رام هللا

الورود الج  ويني في شر ي القدس المحت م، عبر تصريد إررااات را اال رتيوانيم والت ويديرم، وتةثير  
شررقم  ررةنيم فرري ب ررد   14عم يررا  هرردم المنررازل والمنشررط  الج  رروينيم، الترري ةرران مخرهررا مرررزر  هرردم 

فررري بيررران ل رررا يررروم اطربرررراا،  ،الخارريرررم وأدانررر  الرررزعيم شررررل القررردس برررداعي البنررراا بررردون تررررخيم.
 عم يا  هدم المنازل الج  وينيم بحرج و راعع واهيم.

 5/4/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

طالق سراحهم سيكون قريباً  "إسرائيل"بحر: اعتقال  .5  لألسرى لن يطول وا 
لأل ررررر   "إ ررررراعيل"يري، أن اعتقررررال الناعررررب اطول لرررررعيس المر ررررس التشررررر  ،أحمررررد بحررررر .ةررررز : أةررررد د

وهرررو مرررن  يررراديي حرةرررم  ،و رررال بحرررر .الج  ررروينيين "لرررن يورررول"، وأن إورررالل  رررراح م  ررريةون  ريبررراً 
إن اعتقرررال  ،أهرررالي اط رررر ، خرررالل اإلعرررالن عرررن بررردا فراليرررا  إحيررراا يررروم اط رررير مخاوبررراً  ،حمررراس

ن الجررررم  ريرررب". الجصررراعل الج  ررروينيم برررر"التحرو ووالرررب  أبنررراع م "لرررن يورررول فررري  ررررون االحرررتالل وا 
 ".2لنصر   ضيم اط ر ، نحو إنراز صجقم وفاا اطحرار

 6/4/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 غزة إلى تراجع المساعدات الدولية موظفيالحكومة تعزو خفض رواتب  .6
 را لرأ  ال  وم الج  وينيم إلى تق يم ةبيرر بن ربم الث رث فري رواترب مويجي: محمد يونس -رام هللا 

في  واع ةز ، و ال النراول با رم الحةومرم الج  روينيم يو ر  المحمرود لرر"الحيا "، إن الحةومرم باتر  
ألجرًا، إضرافم إلرى المصراري  الراريرم، ب ربب  160ةير  ادر  ع ى دفع رواتب مويجي ا البرال  عرددهم 
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فرع ررزا مرن ترارع الدعم الدولي. وأضا  أن الحةومم ورد  نج  ا مضور  إلرى ال رروا إلرى و ر  د
 عالوا  المويجين الم تنةجين عن الرمل في القواع بصور  مو تم لحين حل المشة م الماليم.

رررزاًا مررن الم ررطوليم عررن ترارررع إيرادات ررا، و ررال المحمررود: "الحةومررم  سحمرراحرةررم وحم  رر  الحةومررم 
لصرررحم م يرررون دوالر لقوررراع ةرررز  ع رررى شرررةل رواترررب ومصررراري  راريرررم ل تر ررريم وا 130تررردفع شررر ريًا 

وةيرها، وحماس تربي الضراعب وتنجق ا ع ى مويجين عينرت م خرارم ال ر وم". وأضرا : "لرو وصر   
هرر ه اإليرررادا  لخزينررم الحةومررم لتمةنرر  مررن دفررع رواتررب مويجي ررا بصررور  ةام ررم، لةن ررا لررم ترررد  ررادر  

 ع ى  لو ب بب ترارع الدعم الدولي".
ررل رمررارو البضرراعع ا لقادمررم إلررى  ورراع ةررز  عبررر اال ررتيراد مررن لةررن حمرراس تقررول إن ال رر وم تحص 

 م يون دوالر  نويًا. 400إ راعيل أو من خالل ا، والتي تب   نحو 
وةش  المحمود أن ال  وم وضر  خيارا  عد  ل ترامل مع اطزمرم الماليرم فري حرال ا رتمرار تراررع 

 الم اعدا  الدوليم، من ا تق يم رواتب المويجين.
 6/4/2017 ،الحياة، لندن

 
 مشاركته في تقليص رواتب غزةبينفي تصريحات مجدالني  األوروبيتحاد اال  .7

عال تل بقرار الحةومم الج  وينيم في  اطوروبينجى االتحاد : رياب أبومحمد  -خام -اال تصاديم 
با رررم االتحررراد  اإلعالمررريو رررال النررراول . رام هللا والخرررام بتق ررريم رواترررب مرررويجي ال ررر وم فررري ةرررز 

لررم يةررن ع ررى اوررالع بخوررو  الخصرروما   اطوروبررياالتحرراد  إنشررادي عثمرران فرري ف  رروين  اطوروبرري
ن إلرى أعثمان فري تصرريحا  خاصرم برر"اال تصاديم "،  وأشار ن ا لم تشارو في ه ا القرار.ا  الماليم، و 

مررع ال رر وم الج  رروينيم ا تصررر  فقررو ع ررى صررريد تحويررل  اطوروبرريالخورروا  الترري ن ررق ا االتحرراد 
ن را لررم ألصرالع صرندول المرونررم اال تصراديم فري وزار  التنميرم االرتماعيرم، و  وبرياطور تمويرل االتحراد 

 من القرارا  الماليم الخاصم بال  وم الج  وينيم في  واع ةز . أيتشارو في  أوتتخ  
 نمرويجيالن التق يصرا  فري رواترب إو ال عضو ال رنم التنجي يرم لمنيمرم التحريرر د. أحمرد مرردالني 

وأةرد مرردالني فري حروار خرام مرع صرحيجم  بررد اتجرال مرع االتحراد اطوروبري. في  واع ةز  راا 
الترري أع نت ررا الحةومررم ترتبررر فرري  اإلداريررم واإلررررااا رواتررب فرري ةررز  الالرررأي الةويتيررم أن تق يصررا  

 الماليم التي يوالب ب ا االتحاد اطوروبي ال تمرار دعم ميزانيم ال  وم. اإلصالحا وار إ
 4/4/2017 ،الين أون موقع االقتصادية
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 %75غزة تمت بنسبة  إعمارالحساينة: عملية إعادة  .8
أع رررن وزيرررر اطشرررغال الرامرررم واإل رررةان مجيرررد محمرررد الح ررراينم، أن الحةومرررم الج  ررروينيم  ورررر  : ةرررز 

 إعرراد الرقبررا  والصررروبا  الترري وار رر  عم يررم  مررن رةمبررالةررز   إعمررار إعرراد شررووا ةبيرررا فرري عم يررم 
وحرررد   ررةنيم مرررا يرررادل ن ررربم  6,280 إعمارهرراإعررراد   إلررى أن عررردد المنررازل التررري تررم  وأشرررار  .اإلعمررار

ألر  وحرد  تررضرر  طضررار رزعيرم ب يغررم  18 إصررالح ا وب ر  عردد الوحردا  ال ررةنيم التري ترم   ،75%
 خالل الردوان اإل راعي ي.

 5/4/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لغعالم
  
 ستالم القوائملجنة االنتخابات تحدد آخر موعد ال .9

أةرررد المررردير التنجيررر ي ل رنرررم االنتخابرررا  المرةزيرررم هشرررام ةحيرررل أن الموعرررد الن ررراعي ال رررتالم  :رام هللا
فري حرديث  ،وأضرا  ةحيرل القواعم المشارةم في االنتخابرا  المح يرم هرو منتصر  لي رم يروم الخمريس.

 ررررتدرس هرررر ه القرررررواعم ، أن لرنررررم االنتخابررررا  المرةزيرررررم 5/4/2017 لصررررو  ف  رررروين، يرررروم اطربرررررراا
العتمادهرررررا فررررري  29/4/2017وتررضررررر ا إلتاحرررررم االعترررررراض ع ي رررررا، ع رررررى أن تنشرررررر بررررررد  لرررررو فررررري 

 االنتخابا  القادمم. 
 5/4/2017 ،وكالة معًا اإلخبارية

 
 المراسالت البريدية بين فلسطين والصين مباشرة .11

أن المرا ررال  البريديررم المتبادلررم رام هللا: أع نرر  وزار  االتصرراال  وتةنولوريررا المر ومررا  الج  رروينيم 
وزير لررمررع الصررين أصرربح  مباشررر  مررع ف  رروين. و رر م ال ررجير الصرريني ر ررالم ر ررميم بالخصرروم 

عررررالم مو رررى الررر ي  ررررال: "القررررار لررررل أبرررراد  يا رررريم الج  رررويني االتصررراال  وتةنولوريرررا المر ومررررا  
تةون الجاعررد  الماليررم لصررالع وأوضررع أنررل  رريةون ل رر ا القرررار مررردود إيرررابي حيررث  رر و ررياديم م مررم".

 رريما وان حرررم البريررد مررن الصررين ةبيررر مقارنررم بالبريررد  ، ال"إ ررراعيل"ف  رروين برررد أن ةانرر  لصررالع 
مال  إر راليم بريديرم فري الثالثرم أشر ر اطولرى مرن  210ال ي يصرل مرن دول أخرر ، و رد وصرل إلرى 

تحراد البريرد الررالمي بضررور  أن توررل و ال أيضًا إن الوزار  "نرح  با تصدار  ررار مرن ا ه ا الرام.
الدول اطعضاا في االتحراد إر راليات ا المغ قرم نحرو ف  روين، وهر ا مرن شرأنل زيراد  حررم الردول التري 

 تترامل مرنا بشةل مباشر ليجول ث ثي دول الرالم".
 6/4/2017 ،القدس العربي، لندن
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 (3Gخدمات الجيل الثالث ) للحصول على "إسرائيل"توقع اتفاقًا مع  يةفلسطينالسلطة ال .11
 "إ رراعيل"و ر  مع  الج  وينيم وزار  االتصاال  ، أنرام هللا، من 5/4/2017 ،القدس، القدسنشر  

وأفررراد  مصرررادر مح يرررم أن  ( فررري اطراضررري الج  ررروينيم.3Gاتجا يرررم إلدخرررال خررردما  الريرررل الثالرررث  
 "أرية ون"  تةون الشرةم المزود  ل خدمم.

ــون  ائيلإســر صــوت وأضررا  مو ررع  ــل(،والتلفزي مصررادر إ ررراعي يم ، أن 5/4/2017 اإلســرائيلي )عربي
زايرررد إن خدمرررم الريرررل الثالرررث  تصررربع متاحرررم فررري ال رررول  أبررروح رررن  مو رررع "عربيرررل"  الررر  لمرا رررل

االتجررال هررو بدايررم لمرح ررم رديررد  بحيررث  ررتو ع  أنالمصررادر  وأضرراف  .أشرر رالج  رروينيم خررالل  ررتم 
القادمررم ع ررى اتجررال ترررراري برررد االنت رراا مرررن  اطشررر رانبين خررالل شرررةا  االتصرراال  مررن ةرررال الررر

 الترتيبا  ال ور تيم والتقنيم. 
من ل أعمال الحةومم اإل راعي يم ، أن  د ب أ(، نقاًل عن وةالم 5/4/2017 ،رأي اليوم، لندنو ةر  

ررال االتصراال  فري م في المناول الج  وينيم يطا  مردخاي اعتبر تو يع االتجا يم مرح م م مم ررداً 
 الج  وينيم و ينرش اال تصاد الج  ويني.

 
 بفرض خصومات على رواتب موظفي غزةحماس تستنكر قرار حكومة الحمد هللا  .12

 ررررار حةومرررم د. رامررري الحمررردهللا بجررررض  اط رررتا  فررروزي برهررروم، النررراول با رررم حرةرررم حمررراس ا رررتنةر
ه ا القرار تر جيًا وةير م رطول،  رواعتبخصوما  ع ى رواتب مويجي القواع الرام في  واع ةز ، 

 ال د  منل تةريس أزما  القواع وا ت دا  عوامل صموده في موار م التحديا .
إلررررى الترارررررع عررررن هرررر ه  ودعررررامررررع موالررررب المررررويجين ةافررررم دون ا ررررتثناا، الحرةررررم  تضررررامنوأع ررررن 

أبنراا شرربنا فري الضرجم  تو   عن التمييرز برينبالالحةومم  موالباً اإلررااا  الربثيم الالم طولم فورًا، 
والقواع، وأن تقوم بوارب ا تراه  واع ةز  بشراعحل ومةوناتل ةافم وحل القضرايا الرالقرم وع رى رأ ر ا 

  ضايا المويجين.
 5/4/2017، غزة، موقع حركة حماس

 
 الرواتب " أزمة خصمالمركزية" بحث لحين طلبات إعفاء من مهامهم بغزة يسلمون حلِّّس قادة فتح .13

ر  ال رور: تصراعد  االحتراررا  ع رى  ررار حةومرم الوفرال الرووني برعا رم رامري الحمرد أشر -ةز  
 .2007من رواتب مويجي ال  وم في  واع ةز   بل االنق ام في عام  %30هللا، خصم 

ووالب  اد  فتع وم طولوها في ةز ، الرعيس محمود عباس، بإ الم الحمد هللا فورًا من منصبل 
 التي ارتةب ا بحل مويجي  واع ةز . "المرزر "م، ردًا ع ى ما وصجوها بر وتشةيل حةومم وحد  ووني
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وراا  الموالبم خالل ارتماع أمناا  ر اط اليم وأعضاا المر س الثوري مع م طول الحرةم في 
عضو ال رنم المرةزيم أحمد ح س، ال ي   موه و با  إعجاا من م ام م ووضر ا تح   ةز ،

  رنم المرةزيم في رام هللا يوم ال ب  لبحث م ألم ا تواع الرواتب.تصر  ح س، لحين ارتماع ال

 6/4/2017، القدس العربي
 

 خصومات الموظفين محاولة لفك االرتباط مع غزة قيادي بفتح: .14
أةررد عضررو ال رنررم المرةزيررم لحرةررم فررتع روحرري فتررو  أن مررا رررر  مررن خصرروما  ع ررى رواتررب  لنرردن:

 .االرتباو عن القواعمويجي ال  وم في ةز  هي محاولم لجو 
ولةررن ةرران يرررب أن تررتم الخصرروما  بشررةل ، نرردرو أن هنرراو أزمررم ماليررم تمررر ب ررا ال رر وم"وأوضررع 

 ."متوازن ع ى رميع مويجي ال  وم في ةل مةان ودون تمييز
مرا ررر  يروم أمرس عبرث يرطدي إلرى التجر رم "و ال فتو  وهو مجوض الرال ا  الدوليم في مرةزيم فتع 

الشرررور بررأن هنرراو محرراوال  خويررر  لجررو االرتبرراو مررا بررين ال رر وم والشرررب فرري  ورراع والتمييررز ويولررد 
 .إ ا ةان مو وب خصوما  في يل الضراعقم الماليرم فيررب أن تشرمل الةرل بردون تمييرز"وتابع . ةز 

لةن ةير المج وم هو اال تجراد في رواتب  واع ةز  ال ين أصاَل يرانون منر  زمرن وويرل "و ال فتو  
مرن  %30  وال تر يا  وال أضافا ( ل م ع ى الراتب، ويالحقرون اليروم با توراع أةترر مرن  ال عالوا

بو ر  القررار فرورَا ". ووالرب "رواتب م والتي هي تغوي لن ربم عاليرم مرن م  يمرم ديرون القرروض البنةيرم
عاد  الصر  ةما ةان  في ال ابل وال تدفروا الناس إلى المر ول أو إلى ما ال يحمد عقباه.  وا 

 6/4/2017، لندن، القدس العربي
 

 خصم الرواتب عقاب جماعي واستهداف لغزة": الجهاد" .15
 الررر  حرةرررم الر ررراد اإل رررالمي يررروم اطربرررراا، إن الخصررروما  التررري فرضرررت ا  توفيرررل حميرررد –شررر اب 

حةومم التوافل الووني ع ى المويجين في  واع ةز  عقراب رمراعي وا رت دا  لغرز  ومحاولرم لة رر 
 لج  ويني.شربنا ا إراد 

وأةررد القيررادي فرري الحرةررم أحمررد المرردلل فرري تصررريع لوةالررم شرر اب، أن  رررار يررأتي ضررمن ن ررج إةرررال 
النرراس والقورراع فرري اطزمررا  والضررغو ع ررى المررواونين، مضرريجًا أن ال رر وم لررم تةترررث بةررل النرردااا  

 ةي ا. والموالب لحل اطزما  والمشاةل التي تمس بحيا  المواونين وتصر ع ى اال تمرار في
 ووالب المدلل بالترارع عن ه ه القرارا  والرمل ع ى مرالرم مشاةل وأزما  القواع.

 5/4/2017وكالة شهاب لألنباء، 
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 مجابهة قرار خصم الرواتب بوحدة موقف من كل الحركة الوطنية الفلسطينية"الشعبية" تدعو ل .16
 -ثررااأمررس وليررل الثال  رراد  حررال مررن الغضررب وال ررخو الشررديدين  ورراع ةررز : فتحرري صررب ا  -ةررز  

في المعم من أصحاب  30اطربراا بردما ح م  حةومم التوافل الووني الج  وينيم ن بًا تتراو  بين 
 في المعم من أصحاب الدررا  الر يا. 50الدررا  الدنيا والمتو وم، وأةثر من 

هنراو خوروا  " إن خالرد  رررار المقيمرم فري رام هللا "الرب م الشربيم" ال  عضو المةتب ال يا ي لر و 
احتراريم متصاعد  يرب أن تمتد إلى حراو شربي ضاةو ع ى اطرض في ةل من الضرجم و وراع 

 ."ةز  يضع حدًا ل  ه ال يا م
مراب ررم  رررار الحةومررم بوحررد  "ةايررد الغررول مررن ةررز  إلررى  "الشررربيم"ودعررا عضررو المةتررب ال يا رري لررر 

أن هرر ا القرررار أن يضرراع  مرانررا  المررواونين مو ر  مررن ةررل الحرةررم الوونيررم الج  رروينيم، طن مررن شرر
الج  ررروينيين، وأن يرمرررل اطزمرررا  التررري يريشررر ا  وررراع ةرررز  برررالمرنى اال تصرررادي واالرتمررراعي، وأن 

 ."يضر  من القدر  ع ى موار م التحديا  القاعمم والصمود
 6/4/2017الحياة، لندن، 

 
 بغزة خصم رواتب موظفي السلطةرفضها لقرار حكومة الوفاق ب بغزة تعبر هيئة العمل الوطني .17

عقررد  هيعررم الرمررل الررووني المةونررم مررن فصرراعل منيمررم التحريررر فرري  ورراع ةررز  : ح ررن ربررر -ةررز  
ارتماعررا وارعررا عبررر  فيررل عررن رفضرر ا الشررديد لقرررار حةومررم الوفررال بخصررم رواتررب مررويجي ال رر وم 

 رارهرررا، مطةررردا أن القررررار  حةومرررم برررالترارع عرررنال يعرررم الزةريرررا االةرررا رعررريس  د.والرررب و  الج  ررروينيم. 
 يشةل خويعم يرب الترارع عن ا.

، في ختام ارتماع هيعرم الرمرل الرووني الررعيس عبراس أمسودعا االةا خالل مطتمر صحافي عقده، 
 بإصدار أوامره "ل ترارع عن ه ه القرارا  الراعر  التي تمس بةافم المويجين في القواع".

ع  ورراع ةررز  باعتبرراره مةونررا وونيررا موحرردا منوهررا إلررى أن  رررار ووالررب القيرراد  الج  رروينيم بالترامررل مرر
الخصم ررل الربرض يشررر انرل بدايرم انجصرال حقيقري عرن الروون، اطمرر الر ي ترم رفضرل مرن القرو  

وأشررار إلررى أن القررو   ررترفع مرر ةر  إلررى الرررعيس عبرراس تشررمل موالبررا  القررو   الوونيررم واإل ررالميم.
 الوونيم واإل الميم في  واع ةز .

 5/4/2017األيام، رام هللا، 
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 بالتراجع عن قرار االقتطاع من رواتب موظفي غزةتطالب عباس  غزةبالقوى الوطنية واإلسالمية  .18
محمرود أصدر  القو  الوونيم واإل الميم في  واع ةز  بيانا والب  فيل الرعيس : ح ن ربر -ةز  

من رواتب المويجين الرموميين في  واع وحةومم التوافل الووني بالترارع عن  رار اال تواع عباس 
ةز  طنل  رار ةير حةيم، مرتبر  ا تصار  لو ع ى  واع ةز  يمثل تمييرزًا واضرحًا برين أبنراا الشررب 

القو  خالل البيان أن المبررا  التري تقردم  ب را الحةومرم تمثرل رد  فررل ةيرر مقبولرم  وأةد  الواحد.
يجين وعاعالت م في ةرز  عربا الحصرار المرالي الر ي تدعيرل تراه تداعيا  االنق ام، وأن ا تحمل المو 

 في تمييز واضع بين مويجي القواع الرام ع ى أ اس رغرافي.
وأةرررد  أن "ال ررربيل الوحيرررد لحرررل اطزمرررا  المتتاليرررم يةمرررن فررري مرالرت رررا ولررريس ترميق رررا مرررا يتو رررب 

 الم ارعم بإن اا االنق ام وتحقيل الوحد  بتوبيل ةل ما اتجل ع يل".
 5/4/2017يام، رام هللا، األ

 
 حماس: مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على "كيمنتس" استمرار لسياسة التطهير العرقي .19

اعتبر  حرةم حماس، يروم اطربرراا، أن مصراد م برلمران االحرتالل "الةني ر "، ع رى  رانون : الناصر 
داخررل ف  رروين المحت ررم  "ةيمنرتس"، الرر ي ي ررد  إلرى ت ررريع عم يررا  هرردم البيرو  فرري الب رردا  الرربي رم

 ، "ا تمراًرا ل يا م التو ير الرر ي ال ي يمار ل االحتالل".1948عام 
و ال المتحدث با م الحرةم، حازم  ا رم، فري بيران صرحجي، يروم االربرراا، إن "هر ه القروانين ا رتمرار 

بحررل أبنرراا ل يا رم التو يررر الرر رري الرر ي يمار رل االحررتالل الصرر يوني، منرر  إ امرم ةيانررل حتررى ا ن، 
وأضا  أن "االحرتالل ي ررى لمواصر م الت ريرر الق رري ل رةان الربالد اطصر يين  الشرب الج  ويني".

 إل ةان الم توون الص يوني القادم من دول الرالم اطخر ".
 ووالب  ا م، المرتمع الدولي بر"الضغو الحقيقي والتواصل مع االحتالل لو    يا تل الرنصريم".

ي و    ابل اليوم، ع ى  انون "ةيمنتس"، ال ي ي د  إلى ت ريع عم يا  هردم وصادل الةني  ، ف
 البيو  في الب دا  الرربي م.

 5/4/2017، فلسطين أون الين

 
 مصر هي العباءة اآلمنة للقضية الفلسطينية ":الجهاد اإلسالمي" .21

 وريرررم مصرررر أن رم ،أةرررد أحمرررد المررردلل القيرررادي فررري حرةرررم الر ررراد اإل رررالمي: ورررالل النبيرررل -ةرررز  
الرربيم هي الرباا  ا منم ل قضيم الج  روينيم، والشررب المصرري ةران ع رى خورو  واحرد  مرع الشررب 

 الج  ويني في وريل المةافحم والر اد.
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وشررردد خرررالل نررردو  حواريرررم، نيم رررا المنترررد  اإلعالمررري المصرررري الج  رررويني، والمر رررس الج  رررويني 
ع ررى ضرررور  عررود  مصررر لرردورها وعال ت ررا الحقيقيررم   ،ل تمةررين الررووني، بمدينررم ةررز ، يرروم اطربررراا

ةون ا الرمل التاريخي ل قضيم الج  وينيم، والتي تمر  في منرو  ةبيرر، عنوانرل التصرجيم والحصرار، 
 وا تمرار االعتقاال  واالةتياال  لتصجيم  ضيتنا. 

لنخجر  المرانرا  وأوضع أنل من الضرروري التوررل إلرى إخواننرا فري مصرر  لنضرع أيردينا فري أيردي م، و 
 عن الشرب الج  ويني، ويمدوا يد الرون لنا.

 6/4/2017، المركز الفلسطيني لغعالم
 

 من قلقيلية لتأسيس خاليا عسكرية : حماس جّندت شاباً "الشاباك" .21
ةش  ر راز "الشراباو" اإل رراعي ي، يروم اطربرراا، عرن اعتقرال شراب مرن   قي يرم رن دترل حرةرم  :رام هللا

 وارده في اطردن ل رمل ع ى بناا خاليا ع ةريم.حماس، أثناا ت
، ويقورن ب رد  عزبرم  ر مان 1994وح ب بيان الشاباو، فإن الشاب هو مالو نرزار  زمرار مرن مواليرد 

 فبراير/ شباو الماضي ع ى حارز الةونتينر  رب بي  لحم. 26رنوب   قي يم، وتم اعتقالل في 
رررل عرررد  مررررا  إلرررى  بررررم ووفقرررا الد عرررااا  الشررراباو فرررإن الشررراب  زمرررار ةررر ان ي قررريم فررري اطردن، وتور 

. وفري ينراير/ ةرانون الثراني مرن عرام 2015الترةيم حيث تم ترنيده لصالع حماس في أة وس/ مب 
تورل إلى  وريا وت ق ى تدريبا  في مو ع ع ةري  خضع خاللل لتدريب ع ى الرمايم وتصرنيع  2016

 المتجررا  والربوا  النا جم.
أن  زمار ارتمع في ا ونبول مرع نشرواا مرن حمراس، و بروا منرل الررود  إلرى الضرجم وادعى الشاباو 

الغربيم وترنيد خاليا لتنجي  عم يا ، مشيرا إلى أنل تم اعتقالل  بل أن ينرع في تنجير  الم مرم الموة رم 
ها وأشررار البيرران إلررى أنررل تررم ضرربو بوا ررم  اةررر  بحرروز   زمررار، ر ب ررا مرررل مررن ترةيررا، وتررم تشررجير  إليررل.

رشادا  أمنيم وةيرها.  وا تخدام برامج تحتوي ع ى مر وما  هامم وا 
واعتبررر الشرراباو أن  هرر ا يرردل ع ررى النشرراو الةبيررر لقيرراد  حمرراس فرري الخررارم، بمررا فرري  لررو اطراضرري 

 الترةيم، خاصًم من  بل صالع الراروري.
 5/4/2017القدس، القدس، 

 
 رباط بساحاتهألقصى وتكثيف الللمسجد ا حماس تدعو لشد الرحال .22

 دعرر  حرةررم حمرراس إلررى شررد الرحررال نحررو الم رررد اط صررى المبررارو، وتةثيرر  الربرراو فرري  رراحاتل.
وتترزامن هر ه الردعو  مررع دخرول اطعيراد الربريرم الترري  تتواصرل إلرى نحرو أ رربوع والتري تضراع  في ررا 
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م برردران، إن و ررال النرراول با ررم الحرةررم ح ررا المنيمررا  الصرر يونيم مررن ا تحامات ررا ل م رررد المبررارو.
تزايد الدعوا  الص يونيم إلى تدنيس الم رد اط صى وا تغالل أيام "عيد الجصرع الربرري" لمضراعجم 

 ا تحامل، يحتم ع ى شربنا الج  ويني شح  ال مم ومواص م الرباو لصد محاوال  تدني ل.
ر االحتالل وشدد بدران ع ى أن التصريد الص يوني نحو اط صى البد وأن يقابل بتصريد شربي ي ة  

وأثنرررى بررردران ع رررى الر رررود  برررأن الم ررررد اط صرررى ةررران واليرررزال و ررريبقى مرةرررز الصرررراع مرررع المحترررل.
الشبابيم واإلعالميم التي ت رى إلى ت  يو الضوا ع ى ما يتررض لل الم رد اط صى من انت اةا  

 الةبير  وال امم.ةما دعا الةل الج  ويني إلى التجاعل مع الحدث بقدر أهميتل ومةانتل  ص يونيم.
 5/4/2017، غزة، موقع حركة حماس

 
 نشر القوة األمنية المشتركة" تتفق على عين الحلوة"القوى الفلسطينية في  .23

توص   القو  الج  وينيم في مخيم عين الح و  لالرعين الج  وينيين في رنروب لبنران، وفري بيرو : 
مع  ياد  وضباو القو  المشترةم فري مقرهرا  ارتماع ل قياد  ال يا يم المشترةم في منوقم صيدا أمس،

في المخيم، إلى اتجرال ع رى نشرر القرو  اطمنيرم المشرترةم، فري الخام رم عصرر ةرد الرمررم فري ثرالث 
 نقاو هي: مدر م الةجا   ابقًا حيث مقر القو  المشترةم، مجرل  نترال البرال، ومةتب الصاعقم.

ام ال رد إلى أن القو  ةافم توافق  ع ى نشر القو  اطمنيم ولج   اعد القو  اطمنيم المشترةم الرقيد ب 
نقرراو ع ررى أن ي رررتةمل انتشررارها فرري مرةرررزي الورروارج ومرردخل المخررريم لر ررم م تشررجى صررريدا  3فرري 

 رريةون ل ررا ةررل الصررالحيا  مررن أرررل ضرربو "، مشرريرًا إلررى أنررل "الحةررومي برررد نرررا  المرح ررم اطولررى
 ."الوضع داخل المخيم

 6/4/2017الحياة، لندن، 
 

 مارس/ حماس توثق اعتداءات االحتالل والسلطة في آذار .24
تقريره الش ري ال ي يرصد اعتدااا  أر ز  أمن ال  وم فري  ،أصدر المةتب اإلعالمي لحرةم حماس

 م.2017الضجم الغربيم واعتدااا   وا  االحتالل في الضجم و واع ةز  خالل م ار /مارس 
( من  واع ةز ، 3( من م من الضجم الغربيم، و 6( مواونين،  9ل  ووثل التقرير  تل  ررروا  االحتال

 بين م اط ير المحرر إلى ةز  مازن محمد فق اا.
(  ريد  مرن 13( أ ريرًا محرررًا، و 18( وجاًل، و 35( مواونرًا، بين م  399و ةر أن االحتالل اعتقل  

( ممرن ترم اإلفررام عرن م 12ال  وأشرار إلرى إعراد  اعتقر مخت   محافيا  الضجم الغربيم و واع ةرز .
 من  رون أر ز  أمن ال  وم.
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( وحررد  5000( برة ررا ، فرري حررين صررد    ع ررى بنرراا  4( منررزال  ررةنيا، و 19ةمررا هرردم االحررتالل  
 ( وحد  بمدينم ناب س.2000( وحد  بالداخل المحتل، باإلضافم إلى  3000ا تيوانيم رديد ، من ا  

( من أنصار المقاومرم الج  روينيم 82وم فري الضجم الغربيم اعتق    وبين التقرير أن أر رز  أمن ال  
( مرررن 3( مرررن حرةرررم الر ررراد اإل رررالمي، و 4( مرررن حرةرررم حمررراس، و 75وأفررررررادها و يررررادات ا، مرررن م  

( 7( مواونررًا، ومرردد  اعتقررال  37ةمررا ا ررتدع  اطر ررز  اطمنيررم   الرب ررم الشررربيم لتحريررر ف  رروين.
 حتالل اثنين من الم توونين، برد أن دخال ب د  عقربا رنوبي شرل ناب س.مخرين، فيما أعاد  لال

 5/4/2017، غزة، موقع حركة حماس
 

 تنظم وقفة احتجاجية ضد مجزرة خان شيخون في غزة الكتلة اإلسالمية .25
ةررز : نيمرر  الةت ررم اإل ررالميم، وهرري اإلوررار الوالبرري لحرةررم حمرراس، و جررم احتراريررم ضررد المرررزر  

بحل المدنيين في منوقم خان شيخون فري رير  إدلرب شرمال  روريا، التري را  ضرحيت ا التي ارتةب  
 روري بيرن م أوجرال، ررراا تررضر م ل  رال  الةيميراعي. ونجر   الو جرم داخرل الرامررم  100أةثر مرن 

اإل رررالميم فررري ةرررز ، حيرررث رفرررع المشرررارةون الفترررا  تررردين ال رررروم الررر ي أو رررع هررر ا الرررردد الةبيرررر مرررن 
 ."خان شيخون تختنل"يين. وحمل الو بم المشارةون أعالما  وريم ةتب ع ي ا الضحايا المدن

 6/4/2017، لندن، القدس العربي
 

 مقاعد مجلس الطلبة في جامعة بيت لحم أغلبيةتحصد كتلة فتح الطالبية  .26
 ، ةت رم "القردس والررود " التابررم لحرةرم الشربيبم الجتحاويرم بأة بيرماطربرراافراز  عصرر يروم : بي  لحم

 مقردا. 31مقاعد مر س اتحاد و بم رامرم بي  لحم المةون من 
و ررال عميررد شررطون الو بررم فرري رامرررم بيرر  لحررم محمررود حمرراد لمرا ررل "القرردس" دو  ةرروم، إن ةت ررم 

 مقردا. 12مقردا فيما حص   ةت م "وون" الي اريم ع ى  19"القدس والرود " فاز  بر 
( ممررررن يحررررل ل ررررم 2779( مررررن أصررررل  1534ام  واوضررررع حمرررراد ان الو بررررم الرررر ين صرررروتوا هرررر ا الررررر

 ( صوتا الةيا تشمل اطورال البيضاا.96صوتا صحيحا، و   1438من ا  %55التصوي  بن بم 
 5/4/2017القدس، القدس، 

 
  قامة سكك حديدية مع دول عربيةإل طكاتس: خط .27

م ترردرس خوترررل  رررال زيررر المواصرررال  اإل ررراعي ي ي رررراعيل ةرراتس، إن اإلدار  اطميرةيررر: هاشررم حمرردان
 بشأن إ امم رزير  اصوناعيم  بالم شواوذ  واع ةز ، وخوم إ امم  ةو حديديم مع دول عربيم.
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و ررال ةرراتس إنررل عرررض أمررام المبررروث الخررام ل رررعيس اطميرةرري دونالررد ترامررب، ري ررون ةرررينبال ، 
ورراع ةررز ، خوتررل ل رردفع بمبررادر  ا تصرراديم إ  يميررم، تتضررمن إ امررم رزيررر  اصرروناعيم  بالررم شررواوذ  

 وخوررم ال ررةو الحديديررم اإل  يميررم تررربو إ ررراعيل مررع اطردن بدايررم، ثررم مررع ال ررروديم ودول الخ رريج.

وبح بل، الر ي ةشر  الخمريس، عرن خوترل فري مرطتمر صرحجي عقرد فري القردس، فرإن ةررينبال   رال 
 إنررل  ررريرمل مرررن أررررل ترنيرررد الررررعيس ل ررردعم وتقرررديم الم ررراعد  فررري الخورررو التررري عرضررر ا، وأن هنررراو

 اتصاال  مع اإلدار  اطميرةيم ل دفع ب ا.
 5/4/2017، 48عرب 

 
 األسدمن على ريف إدلب كان بأمر مباشر : الهجوم الكيماوي ليبرمان .28

اإل راعي ي أفيغدور ليبرمان، إن ال روم الةيماوي ع ى ري  إدلب فري  دفاع ال وزير ال: هاشم حمدان
 ط د. وريم ةان بأمر مباشر من الرعيس ال وري بشار ا

وفررري مقاب رررم مرررع صرررحيجم "يرررديرو  أحرونرررو "، تصررردر اإلثنرررين القرررادم،  رررال ليبرمررران إن ال رمترررين 
الجترراةتين باط رر حم الةيماويررم ع ررى المررواونين فرري ريرر  إدلررب وع ررى م تشررجى مح رري ةانرر  بررأوامر 

 مباشر  ومخووم من الرعيس ال وري، بشار اط د، وبوا وم واعرا   وريم.
 .%100ي تويع أن يرزم ب لو بن بم و ال ليبرمان إنل 

وفي تور ل إلى ما أ ماه المباال  دوليم حيال ال روم الةيماوي،  ال ليبرمان إن  لو يقرود إلرى نتيررم 
وردا ع رررى  رررطال حرررول مرررا إ ا ةررران يررررب أن تررررد  أنرررل "ع رررى إ رررراعيل أن ترتمرررد ع رررى نج ررر ا فقرررو".

 .الم طوليملي، وع ى الرالم أن يتحمل إ راعيل،  ال ليبرمان إن  لو م طوليم المرتمع الدو 
 6/4/2017، 48عرب 

 
 إرسال األسد لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حربيادلين: يجب  .29

دعا رعيس اال تخبارا  الر ةريم ال ابل الرنرال باالحتيراو عراموس يرادلين  :وديع عواود  –الناصر  
أن  ب رمرا  مرن الررو. ويرتبرر يرادلينل تردخل فري  روريا  االحرتالل، إ رراعيلفي حديث إل اعم رريش 

ضرررب المرردنيين فرري إدلررب رريمررم ضررد البشررريم، مطةرردا أن  لررو ينبغرري أن يةررون خوررا أحمررر بالن رربم 
من يرر  نيام اط د يرر  أنل يحتجي لنج ل "وتابع يادلين  إل راعيل ويحير المرور ع ي ا بصم .

محةمرم الرنايرا  الدوليرم ةمرررم حررب فقرد بةميم مرينم من ال رال  الةيميراعي. ينبغري إر رال اط رد ل
 ."ة ب وا تخدم مرددا ال ال  الةيمياعي

 6/4/2017القدس العربي، لندن، 
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 يدلل على فشل أوباما ةما يجري في سوريهرتزوج:  .31
ألقررى رعرريس المرارضررم فرري إ ررراعيل يت ررحال هرت ررول الم ررطوليم حررول مررا  :وديررع عررواود  –الناصررر  

 طمريةي ال ابل باراو أوباما.تش ده  وريا ع ى الرعيس ا
 مت او ا مع الرعيس دونالد ترامب  ال هرت ول إن ما يرري في  وريا يدلل ع ى فشل أوباما. 
. وأبرد  "ةان اطمريةيون يينون أن م نيجوا  وريا من ال ال  الةيمياعي واليوم يتضع الرةس"وتابع  

ن يرررنرع باالمتحررران، داعيرررا إيررراه لقيررراد  هرت رررول ثقترررل برررأن ترامرررب موررررود فررري ةرفرررم الوررروارج وع يرررل أ
 اعتال  إلحباو  درا  ا تخدام ال ال  الةيمياعي.

 6/4/2017القدس العربي، لندن، 
 

 سجن النقبأردان يأمر بإقامة مستشفى عسكري ميداني أمام  .31
فادي أبو  رد :  ال  مصادر  يا يم إ راعي يم إن ر رراد أردان وزيرر اطمرن الرداخ ي فري  –رام هللا 

حةومررم االحررتالل اإل ررراعي ي أمررر بإ امررم م تشررجى ع ررةري ميررداني أمررام  رررن النقررب الصررحراوي فرري 
محاولررم ال ررتبال اإلضرررراب المجتررو  عررن الوررررام الرر ي  ررتررل الحرةرررم اط ررير  فرري ال رررابع عشررر مرررن 

 / ني ان الحالي، لردم نقل اط ر  المضربين إلى المشافي اإل راعي يم.إبريل
 ا عن الوزير المتور   ولل إنل لن يقبرل بشرروو المرتق رين الج  روينيين ولرن ترتم ونق   المصادر  ات

الموافقررم ع ررى اتصرررال م بالرررالم الخررارري عرررن وريررل هواتررر  عموميررم أو حتررى إعوررراع م حريررم زيرررار  
 أ ارب م.

 6/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 تها بأنقرةر افي سف أولى ةتعيين رشا عثامنة سكرتير ": اإلسرائيلية وزارة الخارجية" .32

أولررى فرري  ررجار  إ ررراعيل   أع نرر  لرنررم التريينررا  فرري وزار  الخارريررم عررن تريررين رشررا عثامنررم  ررةرتير 
وتب   عثامنم الواحد والثالثين مرن الرمرر  الوزار .ع ى ان تةون الدب وما يم الم  مم اطولى في  بأنقر 

 الغربيم.وهي من  ةان با م 
 5/4/2017سرائيلي، اإلوالتلفزيون  إسرائيلصوت 
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 تشجب موقف االتحاد األوروبي من هدم منازل الفلسطينيين يةئيلوزارة الخارجية اإلسرا .33
رام هللا: رد  الخارريرررم اإل رررراعي يم ع رررى ال رررروم اطوروبررري بخصررروم هررردم المنرررازل الج  ررروينيم فررري 

ناعررررب  ررررجير االتحرررراد ح ررررب اتجررررال أو رررر و، وا ررررتدع  الخارريررررم اإل ررررراعي يم  "م"المنوقررررم المصررررنجم 
 مارو رالةر لمحادثم توضيع في مقر الخارريم. إ راعيللد   اطوروبي

و ررال النرراول ب  رران وزار  الخارريررم عمانوعيررل نحشررون ان مرردير    ررم االتحرراد اطوروبرري فرري الرروزار ، 
ترتبررر البنرراا فرري  ريررم خرران اطحمررر  رررب مراليررل  إ ررراعيلافيجيرر  بررار ايررالن أوضررح  لرالةررر بررأن 

ادوميم ال ي تم تمويل ةالبيترل مرن  برل االتحراد اطوروبري ةيرر  رانوني، ومصرير البنراا ةيرر القرانوني 
 مرالرتل ح ب القانون. إ راعيلفي 

فري  "لالنشرغال الم رووس" إ رراعيلوأضا  انل خالل ر  م التوضيع أعرب  بار ايالن عن ا رت ران 
أزمررم  32يورررد فرري أنحرراا الرررالم "، و الرر  "م"االتحرراد اطوروبرري فرري م ررألم هرردم البيررو  فرري المنرراول 

التي  "م"إن انيم واالتحاد اطوروبي اختار االنشغال بشةل ةير مترانس فقو بما يحدث في المناول 
 ."ال توارل بالتأةيد أزمم إن انيم

 6/4/2017القدس العربي، لندن، 
 

 من الشرطة أفرادي يرتكبها مع المخالفات االنضباطية الت بالتعامليتعلق  شابيرا يصدر تقريراً  .34
مرا رررررب الدولرررررم القاضررررري المتقاعرررررد يو ررررري  شرررررابيرا تقريررررررا يتر رررررل بالترامرررررل مرررررع المخالجرررررا   أصررررردر

وررراا فرري التقريررر ان الشررروم ال ترمررع مر ومررا  عررن  الشررروم.مررن  أفررراداالنضررباويم الترري يرتةب ررا 
م التحقيرررل مر رررم فررري   رررم الضرررالرين فررري ت رررو المخالجرررا  والررر ين يرررت أفرادهررراالشرررةاو  المقدمرررم ضرررد 

  الشروم. أفرادالتحقيقا  مع 
الشروم من م جا  يقرر   م التحقيقا  إةال  را ممرا  إلىانل ال يتم نقل مر وما   إلىالمرا ب  وأشار

ويوصرري التقريررر  العقرم.واحتمرال  يررام م بتصررفا  ةيررر  اطفرررادال يتريع المرررال لجحرم  رر وو هرطالا 
 أفرادها.روم و  م التحقيقا  مع بتو يع ر رم التراون بين الش

 5/4/2017اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 
 

 هدم البيوت العربيةل"الكنيست" يصادق على قانون "كيمنتس"  .35
صادل البرلمان اإل رراعي ي "الةني ر "، يروم اطربرراا، ع رى  رانون "ةيمنرتس" : أحمد الخ ي ي - القدس

 يو  في الب دا  الرربي م.ال ي ي د  إلى ت ريع عم يا  هدم الب



 
 
 
 

 

 19 ص             4251 العدد:        4/6/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

و ةر   نا  "الةني  " اإل راعي يم، أن رعيس الوزراا بنيامين نتنياهو، شرارو بالتصروي  ع رى القرانون 
 مخرررون. 33ناعًبررا وعارضررل  43بررالقراا  الثانيررم والثالثررم، حيررث أصرربع نافررً ا برررد أن صررو   لصررالحل 

لتخوررريو والبنررراا اإل رررراعي ي، تحرررد  مرررن ويرمرررل  رررانون ةيمنرررتس، ع رررى إدخرررال تررررديال  ع رررى  رررانون ا
صالحيا  المحاةم بترميد أوامر ال دم، وتنقل صالحيا  توبيل القانون إلى ال رران ال واعيرم القوريرم 
 التي تتبع الدولم، ويرمل ع ى فرض ةراما  باهيم وم تمر  ع ى أصحاب البيو  ةير المرخصم.

 5/4/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 الدبلوماسيين في السفارات اإلسرائيلية إضراب .36
دب وما ررري ومويررر   رررجار ، فررري رميرررع ال رررجارا  اإل رررراعي يم فررري الررررالم أمرررس  1,200نجررر   :الناصرررر 

عن الرمل، احترارا ع ى شروو ويرو  عم  م. ع ى الرةم من موالبات م  إن اريا أضرابااطربراا، 
 بضمن ا الرواتب.الم تمر  من   نوا ، لتح ين شروو ويرو  عم  م، و 

وامتنرررع الدب وما ررريون ومويجرررو ال رررجارا  عرررن تقرررديم خررردما  فررري ةافرررم  رررجارا  الررررالم، فيمرررا تو رررر  
فررري اطيرررام المقب رررم، إ ا لرررم ترررتم  إرررررااات ممصرررادر فررري الخارريرررم اإل رررراعي يم أن يصررررد الدب وما ررريون 

 موالبم. إلىاال ترابم 
 6/4/2017، الغد، عّمان

 
 تنفيذ هجوم ضد سياحها في سينا "داعش"تلقت معلومات عن نوايا " رائيلإسالقناة العاشرة: " .37

نر ارا  ةر  القنا  الربريم الراشر ، م اا يوم اطربرراا، أن إ رراعيل "ت قر  مر ومرا  : رام هللا أمنيرم  وا 
تشير إلى نوايا تنييم داعش تنجي  هروم ضد ال يا  اإل راعي يين في  يناا خالل عو م عيد الجصرع 

 ودي اط بوع المقبل".الي 
تردرس إمةانيرم إةرالل مربرر وابرا ومنرع  اإل رراعي يموبح ب القنا ، فإن وزار  الريش والر ا  اطمنيم 

  يناا لقضاا عو م الريد. إلىتورل ال يا  اإل راعي يين 
وأشررار  القنررا  إلررى أن مخرراو  مررن أن ينجرر  التنيرريم هرومررا ممرراثال ل  ررروم الرر ي نجرر ه ع ررى شررواوذ 

  بل عامين. تونس
 5/4/2017القدس، القدس، 
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 لتسريع إقامة الجدار  الجيش اإلسرائيلي ينشئ مصنعا للباطون على حدود غزة"يديعوت":  .38
 ةرررر  صرررحيجم "يرررديرو  أحرونرررو " الربريرررم، يررروم اطربرررراا، أن الرررريش اإل رررراعي ي أنشرررأ : ترررل أبيرررب

الرردار الرديرد الر ي  يشرةل عاعقرا أمرام مصنرا ل باوون الخرا اني ع ى الحدود مع  واع ةز  لبنراا 
وأشار  الصرحيجم إلرى وررود تقردم ةبيرر فري بنراا  ت رب أنجال حماس لداخل م توونا  ةال  ةز .

و رال إن ال رد  مرن إنشراا المصرنع اإل رراع فري بنراا  الردار رةم البدا فيل باطش ر الق ي م الماضيم.
 الردار.

ةي ررو متررًرا و يشررمل  64وررول الحرردود مررع ةررز  بم رراحم  ولجترر  الصررحيجم إلررى أن الررردار  رريقام ع ررى
عامرل يشرارةون فري أعمرال البنراا ومرن  2000أنيمم تةنولوريم حديثم فول وتح  اطرض، وأن نحرو 

 المتو ع في ةضون عامين أن يةتمل بناعل لي اعد ع ى خ ل وضع أمني رديد، وفل  ول ا.
 5/4/2017القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"هود إلى يالهجرة  تراجع"هآرتس":  .39

ةش  النقاب أمس اطربراا، عن أن أعداد الم اررين الي ود من أووران م : برهوم رراي ي - الناصر 
إ راعيل، تشر د منر  مو رع الررام الرراري ترارررا م حويرا، وهر ا ا رتمرار ل تراررع الر ي حصرل فري  إلى

عررا. ويبرررز الترارررع الحرراد فرري ، ال رر ين شرر دا ارتجا2015و 2014الرررام الماضرري، مقارنررم مررع الرررامين 
ترمررين طبنراا الديانرم الي وديرم  أةبررأعداد الم راررين مرن فرن را والواليرا  المتحرد  اطميرةيرم، حيرث 

 في الرالم، برد إ راعيل.
م راررا،  5,311إ راعيل  إلىو ال  صحيجم "هطرتس"، إنل في اطش ر الثالثم من الرام الراري وصل 

، مقارنم مع نجس الجتر  من الرام الماضي. إال أن الترارع اطةبر ةان في %6 وه ا ي رد تراررا بن بم
م راررا، وهر ا ي ررد ترارررا  559عدد الم اررين من فرن ا، إ  ب   عددهم في اطش ر الثالثم الماضري 

مقارنرررم مرررع نجرررس الجترررر  مرررن الررررام الماضررري. ةمرررا أن التراررررع حاصرررل فررري ال ررررر  مرررن  %29بن ررربم 
مقارنررم مررع  ا  الجتررر   %25شخصررا، وهرر ا ي رررد تراررررا بن رربم  309تحررد ، إ  ب رر  عررددهم الواليررا  الم

 إلرررى، بررررد أن وصرررل %15مرررن الررررام الماضررري. ةمرررا أن ال ررررر  مرررن أوةرانيرررا شررر د  ترارررررا بن ررربم 
 م اررا.  1,244إ راعيل

م رراررين وح ررب مررا نشررر، فررإن الترارررع حاصررل مررن رميررع الرردول، با ررتثناا رو رريا، الترري ب رر  عرردد ال
 عن  ا  الجتر  من الرام الماضي. %10م اررا، زياد  بن بم  1,763من ا 
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الديانررم الي وديررم فرري الرررالم، الرر ين ترتررر  بي رروديت م  أبنرراام يونررا مررن  14ويررريش فرري الرررالم حرروالي 
م يررون ن ررمم، وفرري المرتبررم الثانيررم تحررل  6.5المط  را  الدينيررم. وأةبررر ترمررع ل ررم فرري إ ررراعيل،  رابررم 

 فرن ي ي ودي. أل  470م يونا، ثم فرن ا في حدود  5.4الواليا  المتحد  اطميرةيم حيث يريش 
 6/4/2017، الغد، عّمان

 
 111هدم قرية العراقيب بالنقب للمرة الـ .41

هدم  مليا  وررافا  ال  وا  اإل راعي يم بحمايم  وا  من الشروم، اليوم اطربراا، :  ا م بةري
 ع ى التوالي. 111م  وبم االعترا  في النقب، ل مر  الرمنازل  ريم الررا يب 

، وترة  اطهالي دون 9/3/2017بتاريخ  110وةان  مليا  إ راعي يم  د هدم   ريم الررا يب ل مر  الر
 مأو .

وتواصل ال  وا  اإل راعي يم من  أعوام محاوال  تحريش ما تبقى من أراضي الررا يب التي تقدر 
دونم في محيو القريم شمال مدينم بعر ال بع، رةم أن ه ه اطراضي تخضع  1300م احت ا بنحو 

 إلررااا  ت ريل الم ةيم وم ألم م ةيت ا لم ت ح م برد.
 5/4/2017، 48عرب 

 
 كيف يدفع فلسطينيو سورية ثمن مواقفهم؟تقرير:  .41

 ل قتل متررض  خالل من  وريم في موا ج م ثمن الج  وينيون يدفع :فادي رابر -ةازي عنتاب 
 م   إن اا أن البرض وير  ال وري، النيام  بل من الق ري واالختجاا واالعتقال والترويع والتشريد

 اط وأ أن مخرون ير  بينما النيام، لصالع دولي بتواوط يرري  وريا في الج  وينيم المخيما 
 . ادم

 وريم حول أوضاع  إحصاعيا  مرعبم ت و التي أوردت ا تقارير مرموعم الرمل طرل ف  وينيي
الج  وينيين هناو، تراوح  ما بين القتل واالعتقال والحصار وتدمير وا ت دا  أهم موا ع ترمرا  

 الج  وينيين في  وريم.
إلى  2016وحتى ن ايم  2011فوفل مخر تقرير ل مرموعم وصل عدد الضحايا الج  وينيين من عام 

، وخارر ا نتيرم محاوال  الوصول إلى أوروبا أو  تيال داخل  وريم نتيرم اطعمال الر ةريم 3414
 تررض م لحوادث  ات م في مناول لروع م الرديد . 
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ف  وينيا بين م ثمانون امرأ ، باإلضافم لجقدان أةثر  1137وأضا  التقرير أن النيام ال وري اعتقل 
يرفع وتير  شخصا تح  التر يب بالمرتقال  ال وريم، ما  457من ثالثمعم الرذ، وتوثيل مقتل 
 الخو  ع ى مصير المختجين   ريا.

مخيما وترمرين اثنين، ومن أبرزها مخيم اليرموو وخان  13ي  ةر أن ف  وينيي  وريم يريشون في 
الشيع وال بينم وال يد  زينب والح ينيم وررمانا في دمشل وريج ا، إضافم إلى مخيم حندرا  والنيرب 

 في ري  ح ب.  
ا  حقول اإلن ان لم تش د ارتجاعا إيرابيا بل ش د  المزيد من الترارع، وأوضع التقرير أن مطشر 

فجي مرال التنقل ما تزال الب دان الرربيم واإل الميم المحيوم تمنع الالرذ الج  ويني من الدخول 
 إلي ا رةم المرانا  الشديد  والخور ال ي يت دد حياتل في  وريم.

م في تقريرها اطخير إن النيام ال وري يمنع عود  و ال  مرموعم الرمل طرل ف  وينيي  وري
 ب و  يورتل الةام م ع ي ا. من رةمبالالالرعين الج  وينيين إلى مخيمات م 

ثمانين أل  ف  ويني لرطوا إلى أوروبا خالل ال نوا  الماضيم، في حين  نحوووفل التقرير فإن 
ألجا، وفي ترةيا  برم مال ،  33ثر من ألجا، وفي لبنان أة 18وصل عدد الج  وينيين باطردن إلى 

 وفي مصر أربرم مال .
 5/4/2017، ، الدوحة.نتالجزيرة

 
 مقدسيين عن المسجد األقصى خمسةاالحتالل يقرر إبعاد  .42

مقد يين  خم م،  رارًا بإبراد اطربرااأصدر  شروم االحتالل، يوم  :دياال رويحان - القدس المحت م
 ش ور.  تمرا  زمنيم تتراو  بين ش ر و عن الم رد اط صى المبارو لجت

و رر    وا  االحتالل إبراد رعيس لرنم أهالي اط ر  والمرتق ين أمرد أبو عصب لمد  ش ر عن 
ش ور، ووارل ال ش مون رعيس   تمأحد حراس الم رد لمد   وحمز  نمرالم رد اط صى، 

وخالد الزير لمد  ش ر وةرامم ماليم ش ور،   تملمد   اإل الميمالقدس  أو ا اال ترالما  في داعر  
 ش ور. أربرمشيةل، ورميل عبا ي لمد   2000بقيمم 

 اال ت دا ضمن  يا م  يأتي رار اإلبراد، مرتبر  أنل  اإل الميموا تنةر  داعر  أو ا  القدس 
 القدس والمقد ا .

 5/4/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
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 يهدد حائط البراق تهويديمشروع  .43
 ، عوااً م ار/ مارسور  ما ي مى "صندول تراث حاعو المبةى"، خالل ش ر  الرديد ": ا "الحي

المشاريع  أحدلتشييد البنيم التحتيم الخاصم بمبنى "بي  هاليباه" في  احم حاعو البرال ال ي يرتبر 
التي تحاول   وا  االحتالل تنجي ها ضمن المخوو ال ي يو ل ع يل ا م "مخوو تووير  احم 

 المبةى"  البرال(. حاعو
 1500ال  متر مةون من وابقين بم احم م 4000 إلىوينم الرواا ع ى بناا مبنى تصل م احتل 

 980و وع  ي تخدم ةمنصم ل ررض بم احم ، مترا 1550ثار بم احم ووابل خام با  ،متر
و اعم  متر، ويشمل البناا مةتبم و اعا  ل زوار 200مترا، ووابل زراري اع ى المبنى بم احم 

 في المو ع". اإل راعي يمالتي اةتشجت ا   وم ا ثار  اطثريم"عرض ل مةتشجا  
ي تخدم إل امم  أنويق  خ   مخوو بي  هاليباه، الحاخام شموعيل ريبنوبتس، ويريد من خاللل 

االحتجاال  الي وديم والمرا م الر ميم دخل منوقم حاعو البرال، وهو يرأس "صندول تراث حاعو 
حد  أهم وياعجل تمويل الحجريا  واطنجال المبةى " ال ي يتبع مةتب رعيس حةومم االحتالل، وا 

 والةنس اإل راعي يم في منوقم حاعو البرال.
 5/4/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 مواطنًا من الضفة المحتلة 24االحتالل يعتقل  خالل حملة مداهمات واسعة.. .44

مواونًا من مناول متجر م بالضجم  24، لي م وفرر اليوم الخميس، اعتق    وا  االحتالل اإل راعي ي
 الغربيم المحت م، خالل حم م مداهما  وا رم.

 6/4/2017، المركز الفلسطيني لغعالم
 

 في أراضي خان يونس الشرقية المزروعاتطائرات االحتالل تبيد  .45
خ اعر في المزروعا  ": لحق  مزيد من الاإللةترونيم"اطيام  -محمد الرمل  -خان يونس 

المو ميم واطشرار المثمر  شرل محافيم خان يونس، رنوب  واع ةز ، رراا مواص م واعرا  
 االحتالل رش مبيدا  زراعيم  امم ل يوم الثاني ع ى التوالي، مت ببم في رجا  ومو  المحاصيل.

مبيدا ، وشم   و ال مزارعون: إن واعرا  إ راعي يم خجيجم ا تأنج  صبا  أمس عم يا  رش ال
مزارع تقع في ب د  الجخاري وخزاعم وعب ان والقرار  الحدوديم شرل محافيم خان يونس، برد يوم 

 واحد من عم يا  رش شم   الب دا  نج  ا.
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متر ةرب الشريو الحدودي، ليزيد ضررها  400ووص   المبيدا  ال امم إلى م افم زاد  ع ى 
 ويشمل مناول أةثر عمقًا.

 6/4/2017هللا، ، رام األيام
 

 ينددون بمجزرة خان شيخون فلسطينيون: رام هللا .46
احتشد عدد من الج  وينيين، عصر يوم اطربراا، في دوار المنار ، و و مدينم رام هللا، ل تنديد 

الثالثاا، في خان شيخون، والتي أ جر  عن مقتل  يومبالرريمم التي ارتةب ا النيام ال وري، صبا  
صابم معا  المدن  يين ال وريين بغازا   امم.وا 

وحمل المشارةون في الو جم، والتي دع  ل ا مرموعم من الناشوين الج  وينيين، شرارا  تطةد 
القضيم الج  وينيم مبررًا لر"عم يا  اإلباد   براا  ف  وين من  جو الدم ال وري، ورفض م تويي 

 الرماعيم". 
، وط ر  ف  وينيين اختجوا في  رون النيام من  وحمل المشارةون، أيضًا، صورًا لر"ش داا  وريين"

  نوا ، فيما والبوا باإلفرام الجوري عن م. 
ولقي  رريمم  ص  خان شيخون تنديدا  وا رم من ناشوين ومثقجين ف  وينيين، إ  خرر  

 دعوا  لالحترام ع ى ا تخدام النيام القضيم الج  وينيم في مدن مخت جم.
 6/4/2017، لندن، العربي الجديد

 
  " للضغط على صناع القرار محليًّا ودوليًّاغزة"إنقاذ حملة  .47

تال ي حم م "إنقا  ةز " التي أو ل فراليات ا عدد من الشخصيا  الرامم من : مريم الشوبةي -ةز  
ةافم أويا  المرتمع الج  ويني، تجاعاًل ةبيرًا ع ى الم تو  المح ي وع ى م تو  و اعل التواصل 

 االرتماعي.
ناع القرار، والر ا  الم طولم ي الحم م التي أ  وترم و ق ، ال ب  الماضي، إلى الضغو ع ى ص 

ن اا مرانا   ةانل،  ع ى الم تو  المح ي واإل  يمي والدولي، والرمل ع ى و   ت ميش  واع ةز ، وا 
ه ا وهي لي   الحم م اطولى بل  بقت ا الرديد من الحمال  وال ران التي تنصب في  ا  االتراه و 

 يدعو إلى تشةيل نايم لتوحيد أهداف ا.
وبين رعيس الحم م ومط   ا رفيل المصري، أن ال د  الرعيس ل حم م "إنقا  ةز  من تداعيا  

 حصار االحتالل اإل راعي ي، والت ميش الر مي ل قواع بجرل االنق ام ال يا ي الج  ويني".
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ورا  مح يا وا   يما ودوليا إليراد وأوضع المصري، أن الحم م ت د  ة لو إلى الضغو ع ى اط
 ح ول وا ريم لألزما  الصحيم واال تصاديم واالرتماعيم التي ترتري القواع.

عضوًا من الشخصيا  الرامم من المثقجين واطدباا واطوباا والم ند ين وررال  35وتضم الحم م 
بر  لأليديولوريا والتنييما ، اطعمال من ةافم أويا  المرتمع، ويقول القاعمون ع ي ا إن ا "حم م عا

 ومجتوحم ل رميع".
 5/4/2017الين،  أون فلسطين

 
 "إحالة القطاع على التقاعد المبكر"وتشكو من  "مجزرة الرواتب"غزة حزينة وغاضبة بعد  .48

 -ثاا اد  حال من الغضب وال خو الشديدين  واع ةز  أمس وليل الثال: فتحي صب ا  -ةز  
في المعم من أصحاب  30مم التوافل الووني الج  وينيم ن بًا تتراو  بين اطربراا بردما ح م  حةو 

 في المعم من أصحاب الدررا  الر يا. 50الدررا  الدنيا والمتو وم، وأةثر من 
ف  ويني يريشون في القواع، وأصبع حديث الح وم  ي  وأصاب  الصدمم وال هول والخ الن م يون
 أل  موي . 55جي ال  وم الج  وينيم البال  عددهم نحو ع ى ةل ل ان في القواع وليس فقو موي
و  "مرزر "، و "رريمم ممن رم ومدرو م في حل القواع"ووص  ةثير من المويجين الح وم بأن ا 

 . "م بحم"
احتل حيزًا  "مرزر  الرواتب"وأو ل ناشوون و مًا رديدًا ع ى شبةا  التواصل االرتماعي برنوان 

برنوان  "ةز  موحد  ضد االحتالل والحصار والت ميش"ل الحم م الشربيم أو قت "هاشتال"إلى رانب 
 ."إنقا  ةز "

 6/4/2017الحياة، لندن، 
 

 الماضي مارسآذار/ خالل شهر  بالقطاع اً مولود 3850في غزة:  وزارة الداخلية .49
ش َد خالل إحصاعيم صادر  عن اإلدار  الرامم لألحوال المدنيم بوزار  الداخ يم أن  واع ةز ،  أشار 
 مولودًا يوميًا  124مولوًدا رديًدا، بمردل  3850 مارس/ م ارش ر 
 ت عحالم وفا  خالل الش ر  اتل، بوا ع  278اطحوال المدنيم  أن مةاتب اإلحصاعيم أي ر ةما 

 حاال  وفا  يومًيا.
ناث إ %49مولوًدا رديًدا، مقابل  1974 ةور، بوا ع  مارس/ م ارمن مواليد  %51أن  وأوضح 

 .امولودً  1876بوا ع 
 5/4/2017اإلخبارية،  سما وكالة
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 2017طفاًل منذ بداية  350بينهم  معتقلحالة  1,500هيئة شؤون األسرى:  .51
حالم اعتقال  1,500أفاد  هيعم شطون اط ر  والمحررين أن  ما يقارب  زهير أندراوس: - الناصر 

جو  اطوجال القاصرين  د رر  ع ى يد  ( حالم اعتقال في ص350في صجو  الج  وينيين بين م  
وجاًل  350. وأشار  إلى أن ل ال زال يقبع في  رون االحتالل 2017  وا  االحتالل من  بدايم عام 

  اصًرا موزعين بين  رني عوفر ومردو، إضافًم إلى مراةز التحقيل والتو ي .
خيرين بشةل  من ري   ور مي   من و ال  ال يعم إن  ن بم اعتقال اطوجال  د تصاعد  في الرامين اط

 بل حةومم االحتالل، حيث أصبع اطوجال هدًفا وعنواًنا لحم م اعتقاال  ةير م بو م في صجوف م، 
ن  اطوجال تررضوا ل تر يب والتنةيل والمرام م الم ينم من  لحيم اعتقال م، وأن  أوتابر  ال يعم  اع ًم 

 تر يب وضرب و وا المرام م.من اطوجال تررضوا ط اليب  %100ن بم 
 5/4/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 الماضي آذار/ مارسضد الحريات اإلعالمية  انتهاكاً  51: "مدى"مركز  .51

 51ووثل خالل م ار/ مارس ما مرموعل  "مد "رصد المرةز الج  ويني ل تنميم والحريا  اإلعالميم 
زياد  بنحو ضرجين ونص  ما ةان  د اعتداا ضد الحريا  اإلعالميم في ف  وين، وهو ر م يمثل 

 عما ةان  رل خالل ش ر شباو/ %240 رل في الش ر ال ي  بقل، م رال ارتجاعا ب غ  ن بتل 

نحو نص  االعتدااا  الم ر م خالل  أنفقو، فضال عن  انت اةا 15فبراير ال ي  بقل وش د 
اإلعالميم، ارتةب  راا  ضمن االعتدااا  الخوير  ع ى الصحافيين والحريا   / مارسم ار

 اعتداا. 18اعتداا بينما ارتةب الرانب الج  ويني  33إ راعيل من ا 
 6/4/2017الغد، عّمان، 

 
 سكنية وحظائر وسط الضفة الغربية الجيش اإلسرائيلي يهدم خيماً  .52

هدم  مليا  ع ةريم إ راعي يم، صبا  يوم اطربراا، خياما  ةنيم :  يس أبو  مر  -   جي 
 م و و الضجم الغربيم، بزعم "البناا بدون ترخيم"، بح ب مصادر مح يم ف  وينيم.وحياعر أةنا

، خم م اطربرااو ال عضو مر س ب ديم "دير ب وو"، داوود عبد هللا، إن  و  ع ةريم هدم  صبا  
خيم ت تخدم ل  ةن وحياعر لتربيم اطةنام في منوقم "أبو الرعيش" الوا رم  رب "دير ب وو"، ةربي 

   جي  و و الضجم الغربيم المحالم، بدعو  "البناا بدون ترخيم". مدينم
 5/4/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
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ن اإلسرائيلي في اتفاقية الوفد المرافق للسيسي بحث مع الجانب األمريكي خفض نسبة المكوِّ  .53
 "الكويز"

وفد الحةومي ال ي يزور واشنون ن الإ ال  وزار  الترار  والصناعم المصريم  اطناضول: –القاهر  
حاليًا بحث مع الرانب اطمريةي تخجيض ن بم المةون اإل راعي ي في اتجا يم المناول المطه م 

 أ و  باطردن. %10.5بداًل من  %8إلى  "الةويز"
إلى فتع اط وال اطمريةيم أمام الصادرا  المصريم بدون  2004المو ع في  "الةويز"وي د  اتجال 

 "المناول الصناعيم المطه م"صم أو فرض ر وم رمرةيم أمام المنترا  المصنرم في تحديد ح
من  %10.5ع ى  وتحتوي %35بمصر، شريوم أال تقل ن بم المةونا  المصنرم مح يًا عن 

 .اإل راعي يمالمةونا  
ًا مع ن ا تتجاوض حاليإوفي و    ابل من اط بوع الراري،  ال  وزار  الترار  والصناعم المصريم 

 ."الةويز"الواليا  المتحد  إلدخال مناول صناعيم رديد  في الصريد ضمن اتجا يم المناول المطه م 
 6/4/2017، القدس العربي، لندن

 
 عبد هللا الثاني يؤكد استعداد العرب لدفع عملية السالم .54

اهل اطردني صحافي مع الرالالمطتمر  افتتع الرعيس اطميرةي دونالد ترامب: رويس ةرم -واشنون 
االعتداا الةيماوي واعتباره  بإدانمالم و عبدهللا الثاني ال ي التقاه ل اعتين ونص  ال اعم أمس، 

 وريم هي "د ترامب بشةل واضع ال  رم ضد اط د، مشيرًا الى أن وصر   ."إهانم رهيبم لإلن انيم"
 ."تراوز خوووًا ةثير  بالن بم الي"، وما حصل "م طوليتي اليوم

ترامب أن إدارتل م تزمم تقويم الرال ا  مع اطردن، مرتبرًا أنل يرمل برد شديد لتحقيل ال الم وأةد 
 ."المحارب الشراع والضي  الةريم"بين الج  وينيين وا  راعيل، ةما وص  الراهل اطردني بر

من رانبل، رةز الراهل اطردني ع ى أهميم الرمل مع ترامب، ونوه بالحل ال يا ي في  وريم، 
القضيم "مرتبرًا أن عدم حصولل أوصل الى مرزر  إدلب. ةما رةز ع ى عم يم ال الم، مرتبرًا أن ا 

تررض مصالحم تاريخيم بين إ راعيل "، وأعاد ور  المبادر  الرربيم  اعاًل إن ا "المرةزيم
 اعي يين.. ةما أةد ا ترداد الررب لجرل ةل ما بو ر م من أرل رمع الج  وينيين واإل ر "والج  وينيين

 6/4/2017، ، لندنالحياة
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 وفد طبي قطري يصل غزة إلجراء عمليات زراعة القوقعة السمعية لألطفال .55
: وصل وفد وبي  وري إلى  واع ةز  يوم أمس، برفقم خالد الحردان، ناعب "القدس الرربي"ةز  ر 

دد من الرم يا  رعيس لرنم إعاد  إعمار القواع، في زيار   ت تمر طةثر من أ بوع، إلرراا ع
 الرراحيم لزراعم القو رم ال مريم.

وجال من فا دي ال مع في ةز ،  22ومن المقرر أن يرري ه ا الوفد عم يا  زراعم  وا ع  مريم لر 
و لو في م تشجى القدس التابع لرمريم ال الل اطحمر الج  ويني، بأحدث الورل الرالميم 

 ( الرالميم.FDAتماد من مط  م  وبا تخدام أر ز  مرتر  ب ا وحاص م ع ى اع
و ترر  الرم يا  لألوجال ال ين خضروا لجحوصا  متةام م تشمل االختبارا  ال مريم واطشرم 
المقوريم والرنين المغناوي ي، وتم  عم يا  تأهي  م واختيارهم في م تشجى الشيخ حمد بن خ يجم 

ن دولم  ور، من خالل منحم حمد بن مل ثاني ل تأهيل واطورا  الصناعيم، ال ي أ نشذ بتمويل م
 خ يجم مل ثاني، وبتنجي  من ال رنم القوريم إلعاد  إعمار ةز .

وه ه هي المر  الثانيم التي يزور في ا وفد وبي  وري  واع ةز  إلرراا عم يا  زراعم  و رم 
 طوجال ةز .

 6/4/2017، القدس العربي، لندن
 

 دول العالمكل ليهود في معطيات حول عدد اتنشر الوكالة اليهودية  .56
 نشر  الوةالم الي وديم، ه ا اط بوع، مرويا  حول عدد الي ود في ةل دول الرالم.: هداس هروش

ي وديا ح ب الشريرم الي وديم أي  د  رتتورل المرويا  التي ن شر  إلى فعتين من الي ود وفل من ي  
ون وفل د  رلدهم أو ردهم ي ودي، ال ين ي  أن والدتل ي وديم وتورل الجعم الثانيم إلى الي ود ال ين وا

 " انون الرود " ي ودا يحل ل م ال رر  إلى إ راعيل والحصول ع ى مواونم.
ي ودي وفل الشريرم الي وديم، 14,310,500 وفل المرويا ، يريش في ةل الرالم في يومنا ه ا نحو 

 ."حل الرود ر"ب 23,047,900ويتمتع ما مردلل نحو 
 6,217,400طةبر من الي ود في الرالم في إ راعيل، إ  يريش في ا في يومنا ه ا تريش الن بم ا

ي ودي، وأما فرن ا فتحتل  5,700,000ي ودي. تحتل المرتبم الثانيم الواليا  المتحد  ويريش في ا 
ي ي ودي. بريوانيا ه 386,000ي ودي. ثم ت ي ا ةندا وفي ا  467,500المرتبم الثالثم ويريش في ا 

 الدولم الخام م في الرالم من حيث عدد الي ود في ا.
يتضع من مرويا  الوةالم الي وديم أن هناو دول عربي م وم  مم تريش في ا راليا  ي وديم. بشةل 

ي ودي. يريش في  9,900مجارذ، إيران هي الدولم اإل الميم  ا  ن بم ال ةان الي ود اطع ى وفي ا 
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ي ودي. يريش في  1,100ي ودي، وفي الرم وري م التون ي م هناو  2,400يومنا ه ا في المغرب نحو 
 ي ودي فقو، وة لو الحال في اليمن و وريم. 100مصر 

ما زال  تريش راليا  ي وديم في الرم وريا  اإل الميم في مدن م يا الو وى. يريش في 
ي ودي، في ةازاخ تان   3,700ي ودي، في أوزبة تان هناو راليم تردادها  8,600أ ربيران اليوم 

 ي ودي. 200ي ودي، وفي ترةمان تان هناو نحو  3,000نحو 
 5/4/2017" اإلسرائيلي، المصدرموقع "

 
 أونروا: الطلبة الفلسطينيون بالمدارس األممية في سورية األكثر تفّوقا رغم الحرب .57

دارس اطمميم في  وريم عارز  من الم % 70 ةر  وةالم "أونروا"، اليوم اطربراا، أن : لي ى الثابتي
 عن الرمل ب بب الحرب، ومع  لو، يحرز و بت ا تجو  ا في اطداا ع ى أ ران م بالمنوقم.

و ال بيان صادر عن الوةالم، نقال عن المجو ض الرام لألونروا خالل المطتمر الخام ب وريم، 
يثير الحما م في و   واحد، أن المنرقد بالراصمم الب ريةيم بروة ل، إنل "أمر يدعو إلى التواضع و 

 نر  و بم اطونروا  الج  وينيون( في  وريم يتجو ون أداًا ع ى أ ران م في المنوقم".
وأضا  المجوض الرام ال ي وصل إلى بروة ل مباشر  برد زيار  ميدانيم إلى ح ب ا تمر  ثالثم 

والبنى التحتيم اطخر . إن اطوجال أيام: "رأي  بأم عيني  التدمير المرو ع ال ي أصاب مرافل التر يم 
 في  وريم يش دون  اعم ب اعم ما ال ينبغي أن يراه أي وجل ع ى مدار حياتل ة  ا".

 5/4/2017 ،لألنباء، أنقرةناضول وكالة األ 

 
 مسخرة "تنظيم" االستعمار االستيطاني .58

 هاني المصري
  بشأن وضع "ضوابو" لال تيوان تمخ ض  االرتماعا  اطميرةيم اإل راعي يم لالتجال ع ى تجاهما

فولد  مزيًدا من التو ع اال تيواني، تر  ى بالم خر  التي عة ت ا القرارا  اطخير ، وتضمن  إ امم 
م ترمر  ا تيوانيم رديد  في عمل الضجم، والموافقم ع ى نشر عوااا  في أربع م توونا  لبناا 

ا باعتبارها "أراضي دولم"، و لو لمنع دونمً  977وحد  ا تيوانيم رديد ، واإلعالن عن  1992
 الشرعيم لثالث بطر ا تيوانيم عشواعيم.

بالنير إلى الوريقم التي  دم  في ا حةومم نتنياهو ه ه القرارا  نرد الررب الرراب، إ  اعتبر  
ه ه القرارا  "لرًما" لال ترمار اال تيواني يأخ  المو   اطميرةي بالح بان، وما راا من تج يرا  

 ا الةبع يةش  إلى أي حد وصل الخداع. فمن الحديث عن إوالل يد اال تيوان ة يًّا في القدس ل 
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زالم القيود ال ابقم، إلى ترةيز التو ع فيما تبقى داخل حدود  وما ت مى "الةتل اال تيوانيم"، وا 
ل لل الم توونا  اطخر  " در اإلمةان"، إلى التو ع ع ى أوراف ا وفي محيو ا، اطمر ال ي ه 

 مر س اال تيوان واعتبر أن التجاهما  اطميرةيم اإل راعي يم ال ترمد اال تيوان.
وتتر ى الم خر  بشةل ةامل برد  فرل اإلدار  اطميرةيم التي ح ر  من "التو ع الرشواعي" 

ريل لال تيوان، مرتبر  أنل ال ي اعد ع ى دفع عم يم ال الم من دون إدانم القرارا  اإل راعي يم وال تو 
انتقاد مباشر، مع اإلشار  إلى أن الرعيس ترامب  ال ع ًنا وأعرب ِفي مرال ل الخاصم عن   قل بشأن 
الم توونا . أما حول إ امم م ترمر  ا تيوانيم رديد  فقد اعتبر م طول أميرةي أن ا "تنجي  لوعد 

اال تيوان في   ابل  ورل نتنياهو ع ى نج ل وهو ررل يجي بوعده"، ودون التورل إلى ا تمرار
 القدس ال ي اعتبره رعيس الحةومم اإل راعي يم ةير مورو  ل نقاش أصاًل.

ال رديد في ا تمرار التو ع اال ترماري اال تيواني، ف  ه ال يا م ةان  رأس حربم المشروع 
ا الص يوني من  البدايم، وا تمر  رأس حربم ال يا م اإل راعي يم من   يام إ راعيل وما برد احتالل 

 .1967لألراضي الج  وينيم والرربيم برد هزيمم حزيران 
ي ر  مورم عارمم عالميم من اإلدانم ل قرارا  اإل راعي يم اطخير ، خصوًصا لما  مي إ امم 
م توونم رديد  طول مر  "ر مًيا" من  أةثر من عشرين عاًما، مع أن ه ا ةير صحيع، فالحةوما  

ع الم  توونا  القاعمم بم احا  تشةل أضرا  م احت ا القاعمم، و"تشرعن" اإل راعي يم المترا بم تو  
البطر اال تيوانيم "الرشواعيم" من خالل عم يم تو يع الم توونا  با تمرار، وما تبقى من ا 

  يشرعنل ما  مي " انون الت ويم".
دانت ا، ولةنل لم أما المو   الج  ويني، فأدان بشد  القرارا  اإل راعي يم اطخير ، ووالب الرالم بإ

ينبس ببن  شجم حول المو   اطميرةي ال ي ةوى ع ى التو ع اال تيواني، وةل ما يريده تنييم 
ر ب  مر وما  من  يادا  ف  وينيم انبر  ل دفاع عن  م مى "ةبع اال تيوان". وأةثر من  لو،   

 رانب الج  ويني تجيد المو   اطميرةي من خالل الحديث عن تومينا   دمت ا اإلدار  اطميرةيم ل
بأن ا ترارض اال تيوان، وأن ا  تق  في ور ل م تقباًل. ال ندري متى؟ هل برد أن يصل عدد 

 أل  م ترمر؟ 800الم توونين إلى م يون برد أن وصل إلى حوالي 
وهنا، نريد تةرار ما ةتبل تي ير خالد، عضو ال رنم التنجي يم لمنيمم التحرير، حول عدم إدراةل 

ال ي يتووع فيل برض الم طولين الج  وينيين لترميل الورل القبيع ل يا م اإلدار  اطميرةيم  ل  بب
الرديد  وموا ج ا من النشاوا  اال تيوانيم. وأضي  أيًضا أن  هناو ما هو أ وأ، مثل الترويج بأن ا 

لمصالع راد  بالتوصل إلى "صجقم"، مع تةرار نجس التربير اطميرةي ال ي ي تبدل الحقول با
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الم تند  إلى الو اعع المجروضم ع ى اطرض بالقو  واال تيوان والمحةومم بمرادلم االختالل الجاد  
 في ميزان القو .

يرب ع ى القيادا  الج  وينيم أواًل أال تردد مثل الببغاوا  ة مم "صجقم"، طن الموضوع يتر ل بحل 
ال ترمار اال تيواني م تمًرا حتى عندما ةان  بحارم إلى ت بيم وليس إلى صجقم. وثانًيا، إ ا ةان ا

 اإلدارا  اطميرةيم ال ابقم تنتقده، فما ال ي  يحدث في يل اعتبار إدار  ترامب أنل ال يشةل عقبم؟!
يةون الرد الج  ويني المنا ب ع ى م خر  االتجال اطميرةي اإل راعي ي برفض االنخراو في 

التورل بو ب إحالم إلى محةمم الرنايا  الدوليم، ع ى مجاوضا  نتيرت ا واضحم  بل أن تبدأ، و 
أ اس أن اال ترمار اال تيواني رريمم م تمر  يرب و ج ا، تم يًدا إلزالتل، طن أخور ما يدور هو 
شرعنم اال ترمار اال تيواني برمتل، وحصر االنتقاد في برض البطر اال تيوانيم "الرشواعيم" أو 

 ومم االحتالل التي ترمل ع ى  وننت ا با تمرار."ةير القانونيم" وفل تصني  حة
ةما مو وب من الرانب الج  ويني أن ي حب موافقتل ال ابقم ع ى مبدأ "تبادل اطراضي"، طن ه ا 
المو   يشرعن اال ترمار اال تيواني، وت تخدمل إ راعيل ال تثناا القدس والةتل اال تيوانيم من 

 أي بحث حول " ةبع" اال تيوان.
دم القياد  الج  وينيم ع ى اطررع ع ى رفض ا تعنا  المجاوضا  الثناعيم المباشر  أو ةير لن تق

المباشر  إال مضور  إ ا تب ور ضغو  يا ي وشربي  وي ومتراةم، ةما لن تقدم ع ى تقديم و ب 
إحالم إلى محةمم الرنايا  حول اال ترمار اال تيواني، ولن ت حب موافقت ا ع ى مبدأ "تبادل 

. وع ى الرةس،  تمضي القياد  في 67راضي" حتى  بل أن ت تزم إ راعيل باالن حاب إلى حدود اط
رهان ا اطبدي ع ى المجاوضا ، وع ى الدور اطميرةي، رةم أن إ راعيل تر ن عما تمار ل يومًيا 

أو ، وأن أ صى ما يمةن أن توافل ع يل هو "ةيان ف  ويني" ع ى أةثر 67بأن ا لن ترود إلى حدود 
 أ ل   ياًل من نص  أراضي الضجم، وه ا ما  يةون ع ى اطة ب ما في رربم ترامب.

يةمن ال بب في عدم ارتقاا القياد  الج  وينيم إلى م تو  التحديا  أن ا تروي اطولويم لةي تبقى 
في  العًبا  يا ًيا في ما ي مى "الرم يم ال يا يم" دون توفير متو با  ه ا الدور، رةم أن ثمن  لو

مرح م ترامب  يةون باهًيا، وال يقتصر ع ى  بول ا بالدخول في مجاوضا  ثناعيم دون مررريم 
واضحم وم زمم، ومن دون تدخل دولي، بل بتقديم تنازال  أخر ، مثل و   التورل نحو التدويل، 

 طنل يتراةس مع  يا م الرود  إلى المجاوضا  الثناعيم، وه ا يرني أن التدهور  ي تمر.
مل أن يةون حديث ترامب لنتنياهو عن أن الرعيس محمود عباس راهز لرقد "الصجقم" ةير نأ

صحيع، طن مرالم ا بات  تتضع، وهي لن تةون إال محاولم رديد  أخور من  ابقات ا لتصجيم 
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القضيم. ونأمل أن يحبو ا الشرب الج  ويني ال ي أبقى  ضيتل حيم رةم ةل ما رر ، وهو و ادر 
 حيم حتى تنتصر. ع ى إبقاع ا

 4/4/2017االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات 
 

 إسرائيل تسعى لالستفادة من مجزرة خان شيخون .59
 نضال محمد وتد
ع ى الرةم من ةافم التقديرا  والتقارير اإل راعي يم حول اطخوار اال تراتيريم التي تحم  ا الحرب 

ل، خصوصًا في ةل ما يتر ل بتمرةز  وا  إيرانيم و وا  مواليم إليران ال وريم ع ى أمن إ راعي
ونيام بشار اط د في رنوب الروالن، فقد حرم رعيس الحةومم اإل راعي يم، بنيامين نتنياهو، 
ضمن ترقيبل ع ى مرزر  خان شيخون الةيماويم، ع ى الترةيز فقو ع ى دعو  "المرتمع الدولي إلى 

بنزع ال ال  الةيماوي من  وريم بشةل ةامل ون اعي". وا تدرو  2013الرام إتمام التزاماتل من 
نتنياهو أن "الحرب القا يم تطةد الوارب اطةبر ع ينا، بأن ندافع داعمًا عن أنج نا بقوانا ضد ةل 

 عدو".
ويشير ه ا الحرم من نتنياهو بردم التورل ولو بة مم واحد  ل نيام ال وري، إلى أن االحتالل  د 

، برد ال روم الةيماوي ال ي شن ل النيام 2013حاول ا تراد  المةا ب اال تراتيريم التي ة ب ا عام ي
ال وري ع ى ةووم دمشل، وأ جر في ن ايم الموا ، برد إن ارا  من إدار  الرعيس اطميرةي 

ي تر انتل ال ابل، باراو أوباما، عن التوصل إلى ت ويم عبر و اوم رو يا، ي   م في ا النيام ال ور 
 الةيماويم ويخرر ا من اطراضي ال وريم، مقابل عدم شن ضربم ع ةريم أميرةيم ضد  وا  اط د.

وفي ه ا ال يال، لج  المرا ل الر ةري في صحيجم "يديرو  أحرونو "، يو ي ي وشواع، إلى أنل 
ض م اإل راعي يم" من  نشر الصور الجييرم لضحايا المرزر  الةيماويم، عاد  لتوجو ما  ماها بر"المر

بشأن إعاد  النير في الخووا  والمو   اإل راعي ي بشأن  وريم، مع أخ  رانب الح ر وفقًا ل  طال: 
هل تغي ر الوضع اال تراتيري والتةتيةي إل راعيل، وهل ي زم شن هروم روي أو بري ضد ريش 

 اط د؟
يل ي رمرون ويتجقون ع ى رواب لةن ي وشواع أوضع أن  اد  اطر ز  اطمنيم والر ةريم في إ راع

واحد، وهو أنل ع ى الرةم من اطصوا  التي تدعو إلى التدخ ل في ما يدور في  وريم، إال أن 
المط  م اطمنيم ترفض  لو. فيما يدعو مدير مرةز أبحاث اطمن القومي، الرنرال المتقاعد عاموس 

يش االحتالل يم و و اعل عد  يمةن ا يادلين، إلى تدخ ل ع ةري إ راعي ي ةير بري، مرتبرًا أن ر
أن تطشر لنيام اط د أن مثل ه ه الرم يم  المرزر ( ةير مقبولم من إ راعيل وأن ع ى من نج ها أن 
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ل يادلين، ف ناو تماه  بين المص حم اال تراتيريم إل راعيل بإضرا  "محور  يدفع الثمن. وبح ب تور 
 القبول با تخدام اط  حم الةيماويم.الشر"، وبين المو   اطخال ي القاعل بردم 

ووفل القرااا  اإل راعي يم في الصح ، فإن مرزر  خان شيخون، تشة ل ر الم من النيام ال وري 
لقو  المرارضم في محيو إدلب، برد "خرل الت دعم اطخير ". لةن اطمر الوحيد ال اعد، في القراا  

ي بأيدي النيام وخور ه ه الةميا  ع ى اطمن اإل راعي يم، يتورل إلى ما تبقى من  ال  ةيماو 
 95و 90اإل راعي ي، ال  يما أن التقديرا  اإل راعي يم تشير إلى أن اط د أخرم من  وريم ما بين 
إلى  2013في الماعم من تر انتل الةيماويم. وبالتالي فإن الحةومم اإل راعي يم التي  ارع  برد اتجال 

 حم الةيماويم، من مواوني ا وأو ج  تصنير ا،  د تضور إلى إعاد  رمع الةماما  الوا يم من اط 
النير في  رارها الم ةور، ال  يما أن مرزر  خان شيخون توضع أن الرال م الريد  مع الرعيس 
الرو ي فالديمير بوتين ال تمنع إ راعيل حصانم، وفل ما  هب إليل عاموس هرعيل في صحيجم 

الرو ي لأل د، ع ى الرةم من التواصل اإل راعي ي الرو ي اليومي  "هطرتس". ورأ  هرعيل أن الدعم
والتن يل الر ةري بين إ راعيل ورو يا، من شأنل أن يةون صاحب تداعيا    بيم ع ى المد  

 البريد، بجرل تةريس بقاا اط د.
اعي يم، إن و ال رعيس مر س اطمن القومي اإل راعي ي ال ابل، الرنرال ةيورا أيالند، لإل اعم اإل ر 

أي تحرو إ راعي ي لر م ضرب مخازن ال ال  الةيماوي ال وري،  د تةون لل تداعيا    بيم ع ى 
 التن يل الر ةري بين إ راعيل ورو يا.

في المقابل  د تةث   إ راعيل إعالميًا، من حديث ا عن تقديم الم اعدا  اإلن انيم و بول الررحى 
ة ب نقاو في الرأي الرام الرالمي، لةن ا تبدي ح رًا ةبيرًا في والمصابين من  وريم في م تشجيات ا ل

ةل ما يتر ل بمو ج ا من م تقبل النيام ال وري، ال  يما أن ا تحاول عبر التن يل الر ةري مع 
رو يا، ضمان مصالح ا الر ةريم واطمنيم. ويتجل ه ا حاليًا مع المو   المر ن أخيرًا من ال جير  

م المتحد ، نيةي هي ي، بأن زوال نيام اط د ليس مدررًا ع ى   م أولويا  إدار  اطميرةيم لد  اطم
ل إ راعيل في المرح م الحاليم التأةيد ع ى وروب نزع ال ال  الةيماوي  بل ةل  دونالد ترامب. وتجض 
شيا، ودعو  المرتمع الدولي لضمان  لو. وليس واضحًا إلى أي حد من التجاهما  يمةن إل راعيل 

تتوصل مع رو يا بشأن  وريم وبقاا النيام، وهل  تقايض رو يا ع ى الت  يم باإلبقاا ع ى أن 
نيام اط د، مقابل ضمان إبراد القوا  اإليرانيم والم يشيا  المواليم لو ران عن حدودها مع 
الروالن، وةبع نشاو حزب هللا وو   محاوال  ت ريب أ  حم متوور  وةا ر  ل توازن، ل حزب. وهي 

جاهما   يةون ع ي ا أواًل تدب ر أمرها مع إدار  ترامب، التي ال تبدي حاليًا نوايا باتباع  يا م ت
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مخالجم ل تي اتبرت ا إدار  أوباما، بل ربما ع ى الرةس من  لو،  د تتبع  يا م م ادنم لرو يا في 
  وريم وموا ع أخر  مقابل ضمان أمن إ راعيل.

 6/4/2017، العربي الجديد، لندن
 

 أي حلٍّّ مجحف لفلسطين يمّهد لألسوأ في سورية والعراق .61
الوهاب بدرخان عبد  

أبد  القاد  الررب رميرًا، في  مم البحر المي ، ضيقًا ورفضًا حيال التدخ ال  الخارريم، والم م أال 
روا في ا ةي   يوار ون ت و التدخ ال ، فأرواا التض امن ين وا مع اختتام القمم أن م لم يقولوا أو يقر 

البروتوةولي لم ت نِضج الوفال والتوافل المو وَبين ا تراتيريًا ل قول إن ع دًا عربيًا رديدًا  د بدأ. ت و 
ةان  القمم ال اد م، من  مورم الثورا  واالنتجاضا  الشربيم، ومن الواضع أنل لم ت رَر مراررم 

ٌد لما حدث، ع ى رةم أنل هز   الرالم الرربي بأ ره ورر ل  عربيم مرم قم، وليس هناو تقويٌم موح 
الرديد في المنوقم، بل أتا  ل قو  الدوليم أن تنجض ةبار معم عام عن م جا   "الررل المريض"

ال ابل  الدولم الرثمانيم( لمراود  التجةير في الت ويا  التي اعتمدت ا في  "الررل المريض"ان يار 
فيًا وموارد ا تصاديم، لةن داعمًا في ضوا رغرافيًا وديموةرا "تصحيحرر ا"توزيع ترةتل و... لر 

مصالح ا، وليس وفقًا ل حقاعل التي ةان  والتي صار  في الب دان المنةوبم. والحقيقم اطةثر بروزًا 
إ  يميم، ةما هو واضٌع في  وريم والررال،  –ينتير صجقم دوليم "بيةو -تصحيع  ايةس "اليوم أن 

 ةون ل ررب ة مم مرر حم أو حا مم.وة لو ف  وين في ال يال، من دون أن ي
ةان في أ ا ل  "الربيع الرربي"ت و المراررم و لو التقويم ال يزاالن مو وَبين، أ   ل لج م أن ما  م ي 

داخ يًا وأن مرالرم تداعيا  ال بد أن تةون داخ يم أواًل، وإلدراو أنل انرةس ع ى النيام الرربي 
لم أو الر مي ووضرل أمام خور االن يار اطخي ةما  "مطامر  ةونيم"ر،  بل أن يتحو ل  ضيم مدو 

را الوحشيم التي عامال ب ا شرب  وريم وي و ةا لرواهما   د م ا النيام ال وري وح يجل اإليراني ليبر 
رهابل وا تدرار ما رو يا وأميرةا لتتراونا وتتواوط في انقا  بشار اط د، فضاًل  "داعش"الى تنييم  وا 

التخريب اإليراني ومي يشياتل في الررال. وفي الحاَلين  "شرعنم"ا وتحالج ا الدولي لر عن ا تدرام أميرة
أو بشار اط د أو نوري  "داعش"وليس  -ان ا   القو  الدوليم الى اعتبار الشرَبين ال وري والررا ي 

ل الخارري ت ت  م في مرالرت -المالةي أو إيران   ا لألزمتين عدو ًا رعي يًا. والوا ع أن  و  التدخ 
اإلرهاب أةثر مما تولي اهتمامًا  "مخررا "ع ى اطرض، وت تخدم  "داعش"ارتةابا  إيران و 

لوموحا  الشرَبين، أو حتى لموالبم الررب ع ى م تو  القمم ببقاا ةل من  وريم والررال، ب دًا 
دًا دولًم وشربًا. وينوبل الن ج نج ل ع ى اليمن حيث ال تةترث الواليا  ا لمتحد  إال لحرب ا ع ى موح 



 
 
 
 

 

 35 ص             4251 العدد:        4/6/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

ل الدولي زخمل ل تخ  م من "القاعد "تنييم  تارةًا الصراع  "داعش"، وع ى ليبيا حيث ا تراد التدخ 
 الداخ ي/ الخارري يتجاعل في أزمم أه يم ممرنم في تخصيب نيا  التق يم.

ن وشرب ا، صحيع أن ثمم م محًا ا تراتيريًا لمع في فضاا القمم بت  يو الضوا ع ى  ضيم ف  وي
ةوا بل ويتمة نوا  لةن الم م أال ين ى القاد  الررب ما تر  دوه في شأن ه ه القضيم، واطهم أن يتم  

اإل راعي يم المرحجم لر  -من ردم ال و   الوا رم بين الثواب  الرربيم المشروعم والشروو اطميرةيم
يرتةز اطول الى القوانين الدوليم ال  مي شيا والت ويم شيا مخر، إ   -. فالحل التجاوضي"الت ويم"

وعدالت ا ويمةن أن يجضي الى حال   ميم، أما الثانيم فترمي الى اخضاع   اعم ع ى موازين القو  
و  وت ا. فةل ما ورد في  رار القمم هو نتام  برم عقود من صراع لم يي م الشرب الج  ويني 

ر وترق ل، وتدي ن وتمد ن، واعتدال م تضر  وحده، بل أد   الى تشتي  عموم الرقل الرربي بين تر ة
وتور   م تنةر، واط وأ أنل فرض عشواعيم في مجاهيم دولم القانون والحقول االن انيم طن الرالم 
الرربي عاش ووال ت و الرقود شاهدًا مق ورًا وعارزًا أمام و اعع االرت اد اطميرةي لتغويم ما ارتةبتل 

زهال   لألروا  وانت او  إلن انيم اإلن ان و ر م  ع نيم  لألرض ومأ  م   إ راعيل من رراعم حرب وا 
 المحتم م. "ال  ميم"ل جصل الرنصري و تل  م بل  لةل الح ول 

س لةل اطمراض التي ا تشر  في الر م الرربي، م تندًا وبرًا  ل الخارري ال ي أ   ةان  لو التدخ 
بالغزو الررا ي ل ةوي  وتجا م  في الغزو  الى  صور داخ ي عميل ومرو ع، الى أن تجر ر  أوالً 

هشًا أصاًل وفا دًا أي مناعم ضد اعتماالت ا. وا   تحو ل  "نيامًا عربياً "اطميرةي ل ررال ال ي دم ر 
اإل راعي يون واإليرانيون ة ربانًا روار  راهز ، متضامنم ومتنافر ، لن ش الرثم الرربيم ال امد  

اليوم بين اصوجاَفين، مع أميرةا  وا  راعيل( دراًا ل خور اإليراني أو وتقا م ا، يبدو الررب مخي رين 
. واالصوجافان متداخالن في "اال تةبار الرالمي"مع إيران  ورو يا؟( في موار م افتراضيم مع 

ةير   مي بل تق يمي ومبت ر. وهما متداخالن  "حل   "ف  وين با تغالل االنق ام ال يا ي إلنتام 
و بإرهاب بالترايش مع هيمن م  في  وريم، وبالتم   م إيرانيم مق  صم  في الررال ونجو  إيراني محر 

. فال د  هنا أيضًا هو دفع الب َدين "الحشد الشربي"و  "حزب هللا"و  "داعش"اط د وتويي  إرهاب 
م، في اتراه  تق يمي  واا با تخدام االنق اما  الم هبيم لتةريس ا تحالم الترايش بين الشيرم وال ن  

أو بالربث بور م انجصال ةردي ليس مطة دًا أنل نضج لمص حم دولم ةرديم  ادر  ع ى الريش ب وي م، 
 بل المطة د أنل لن يةون في مص حم الررا يين وال وريين والةرد.

الرربي، فال بد  منل وال بديل منل، وهو اطورب م ما  -ال شو  في أن االصوجا  اطمثل هو الرربي
والحوارز واالعتالال  الداخ يم، ومن دونل يبقى الررب ةرً  يتقا ف ا االصوجافان ةان  الرقبا  

ال في ن ايم الموا  الى ت ويا  وصجقا  ع ى ح اب الررب  ا خران، ةما يجرالن ا ن، ليتوص 
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حاضرًا وم تقباًل. ال ي رقل أن يةون هناو تةت ل إ  يمي وا ع تح  ةل ه ه الشراهم الخارريم 
مع  لو يتوانى عن ضبو خالفاتل ومرالرم انجصاماتل ليترامل بشيا من التما و مع الضاةوم، و 

التدخ ال  أو ليتمة ن ع ى اط ل من مقاومم خيارا   يرر  يقينًا، وم بقًا، أن ا ضد مصالحل. فال 
دونالد ترامب حقو ي هارٌس بالردالم وال بنيامين نتانياهو داعيم  الم، وةالهما يرمل طمر وا ع 

جَرض ع ى الج  وينيين ويشر ع رراعم إ راعيل و ر ات ا، وبالتالي فإن أي حل ي وبخ ل قضيم ي  
الج  وينيم بريدًا من القوانين الدوليم  يةون مرر د تصي ٌد ل ررب في انق امات م ومخاوف م الداخ يم 

 واإل  يميم.
ولم واحد  وال دولتَين، وال إ ا   دِ ر لحل  ف  ويني ةير عادل أن يمر  بأي شةل، ع ى  اعد  ال د

 ياد  وال حقول وال حمايم ل شرب، ةما يتصو ره نتانياهو، فإنل  يم  د ط وأ الح ول في  وريم، حيث 
داس الروس واإليرانيون بأ دام م ةل المبادج واطعرا  الدوليم لتغويم رراعم مرازر اإلباد  والترويع 

احتالل ا الروالن ضمن  "شرعيم"الى اعترا   نارز  بر والقتل بال ال  الةيماوي. إ  ت رى إ راعيل 
الرو ي الى ترويض اإليرانيين واطتراو  -المحاصصا  الدوليم واال  يميم الراريم، وال ري اطميرةي

 بل إرضاع م في  وريم والررال، ع ى ح اب الررب.  او أن إرضاا و ران في اليمن لن يةون 
دامم الصراع الم   ع والمبالغم في واردًا وال متاحًا م ما ةابر الحو  ثيون وح جاطهم بإوالم اطزمم وا 

ت م ال يا يم.  تضخيم حص 
 -بدي ي أن التور  ا  الصحيحم، برد  مم البحر المي ، هي التي ت تةمل ا تراد  التقارب ال رودي

 -ردنياط -المصري وبدايا  االنجتا  الرربي ع ى الررال، وهي التي تتب ور في التجاهم المصري
الج  ويني ع ى مقاربم واحد  ب غم واحد  ل م   الج  ويني في البي  اطبيض. لةن ه ه ومضا  
ضريجم في يالم حالو، فالمصارحم والصد يم توربان الت ةير بأن الوضع الرربي يحتام الى أةثر 

ةن تو  ر ا من المراد إعاد  تأ ي ل يحتام الى مبادرا   ويم ومتقد مم ةان  يم "النيام الرربي"وأن 
ًا  ه ه القمم، تتويرًا ل ر د اطردني ال ي ب ل إلنراح ا. وال يزال المرال مجتوحًا لمبادرا  بل م ح 
ع ي ا، إ  إن المتدخ  ين الخارريين ةافًم ت قوا الر اعل واإلشارا  الرربيم ولم يردوا في ا ما يردع م 

اعو لصنع وا ع عربي مخر وو ع عن المضي في تزيي  الحقاعل وتويي  اإلرهاب ور م الخر 
. و د يجر ون، مقتنرين "الشرعيم"أهواع م، و د ي دعى الررب بردع   الى االعترا  ب  ا الوا ع ومحضل 
تجرض الح ول أم  "اراد  دوليم"أو مضور ين، إم ا بداعي الخالم من حروب أه يم أو طن هناو 

الضمانا  الرربيم لن ت تويع م ما ب   شأن ا إلنقا  ما يمةن من ترايش وموارد لم ت ن ب برد. لةن 
 ا تيراب مثالب الح ول الخارريم وأخواع ا.

 6/4/2017، ، لندنالحياة
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 والحل طلياني… الهوان.. القّمة ودفاترها القديمة .61
 د. فايز رشيد
تح  عنوان ال وان، يمةن وضع تصريحا  ال جير  اطمريةيم الجيم والمتواولم ع ى منتقدي الةيان 

اطمم المتحد ، ال ن وم ال جير  اطمريةيم نيةي هاي ي ع ى تصريح ا أمام المطتمر ال نوي ل رنم في 
. ن وم أمتنا "الح اا"بضرب ةل من يرادي إ راعيل بر"الص يونيم  ايباو(  –الشطون الرامم اطمريةيم 

ن، بداا من التي لم تقابل ه ا التصريع بحم م ا تنةار وا رم ع ى اط ل، و لو أضر  اإليما
 واشنون  مةان التصريع( وصوال إلى ةل اطماةن التي يتوارد في ا الررب.

نرم، ن وم مندوبي الدول الرربيم والدول المتراوجم مع القضيم الج  وينيم في المنيمم الدوليم، ال ين 
ألمم لم يصدروا حتى بيانا ي تنةرون فيل تواول المندوبم اطمريةيم. ندين أيضا اطمين الرام ل

 المتحد ، ع ى صمتل تراه من تريد تحويل المنيمم الدوليم إلى ح بم مصارعم حر .
إن زمن تقريع إ راعيل  د ولى، وأنا أرتدي ح اا  ا ةرب عال، ليس "هاي ي أيضًا بالقول:  "ةر د "لقد

بم . وتابر  المندو "من باب الموضم، بل طضرب بل مرددا في ةل مر  يحدث في ا انتقاد إل راعيل
دار  ترامب تخت   عن إدار  أوباما في ما يتر ل "اطمريةيم  يورد مدير شروم رديد في المدينم، وا 

بالترامل مع منتقدي إ راعيل، وأنا لم أ  إلى هنا ةي ألرب، بل لتأةيد عود  الواليا  المتحد  
ان( ةان بمثابم رة م ال ي صدر في ن ايم الرام المنصرم   رار إدانم اال تيو 2234إن القرار "ل قياد .

 ."في البون شرر  ب ا الواليا  المتحد 
بمثل ه ه ال غم المتواولم، ال غم البريد  عن أدنى حدود الدب وما يم تحدث  ال جير  اطمريةيم 
المتص ينم أةثر من نتنياهو ونجتالي بيني ، ومن أي مترصب ص يوني في إ راعيل مث ما ةتب 

 ."هطرتس"ردعون ليجي في 
  وع ى ما يبدو أن ا راه م في التاريخ الرالمي البريد  "المو  ر "تدرةل المندوبم اطمريةيم  ما لم

والقريب، مع أن وييجت ا ت تدعي ولو الحد اطدنى من المررفم بقضايا الرالم( إن الج  وينيين لي وا 
ص يين، إلى أن هنودا حمرا يرضون بالمصير ال ي مل إليل أولعو، مع الر م أن م  ةان أمريةا اط
 راا اطوروبيون في هررا  متتاليم، وابتدأوا في  بح م، وأ اموا دولت م ع ى أنقاض م.

ع ى مد  حياتي، لم أ مع و احم تصريحا  دب وما يم، مثل تصريحا  القاد  الص اينم وربيبت م 
لص يونيم ولترامب . هنيعا لرموم الحرةم ا"الردالم والحريم وحقول اإلن ان!"ال جير  اطمريةيم لب د 

ول واليا  المتحد  ه ه الصجا م والرنر يم وصوال إلى الو احم، التي تتح ى ب ا ه ه المندوبم 
 اطمريةيم المتص ينم.
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بالن بم لقرارا  القمم الرربيم، فقد أت  مثل  رارا   ابقات ا،  رارا  روتينيم تقجز عن الوا ع، وت بع 
عندما يج س التارر، يبدأ "ال ي يقول،  "التارر المج س"ا  بَمَثل في أرواا خياليم.  ةرتني ه ه القرار 

. وهة ا هي  رارا  القمم الرربيم اطخير  ع ى شاوذ البحر المي . يريدون "البحث في دفاتره القديمم
، و د أةل الدهر ع ي ا 2002ال الم مع الةيان ع ى أ اس مبادر  ال الم الرربيم في  مم بيرو  

م من أن المبادر  تطةد ع ى االعترا  الر مي الرربي بدولم إ راعيل، وا  امم وشرب. ع ى الرة
أخضر  ه ا الحل وفًقا  "عود  الالرعين" جارا  ل ا في الرواصم الرربيم، ورةم أن ا وفي موضع 

لما  يتم االتجال ع يل بين ا وبين ال  وم الج  وينيم. رةم ةل  لو، رفض رعيس الوزراا الص يوني 
ييل شارون، ه ه المبادر  فور تبني ا، ة لو فر   الحةومم اإل راعي يم التي يرأ  ا، ورةم أن من او أر 

الدول الرربيم تمد يدها ل  الم مع إ راعيل، إال  أن شارون ارتا  الضجم الغربيم حين ا، و رن 
رون: الرعيس الراحل يا ر عرفا  في المقاورم، ومنرل من حضور القمم. في أحد تصريحاتل  ال شا

إن المبادر  ال ت تحل الحبر ال ي تم  ةتابت ا بل. مو   رعيس الوزراا الحالي نتنياهو من المبادر ، 
ةان رفضل المو ل ل ا، انوال ا من ور م نيره  أن الررب  مريون، ديةتاتوريون، ال يمةن م 

ًما مقابل ال الم ، وهو يريد  ال"الترايش مع الديمقراويم، ويمةن الترامل مر م فقو من خالل القو 
 وليس  الًما مقابل اطرض.

في ةل مر  ينرقد في ا مطتمر  مم عربي، يرتجع من وب التو را   بل انرقادها، ثم يجارأ المواون 
الرربي بخيبم اطمل واإلحباو، برد أن تتمخض عن بيان فضجاض يةتبل المختصون، ويصدره 

الميم ليس إال، دون امتالو القدر  ع ى تنجي  أي  الم وو والرط اا، وهو بيان  د تةون لل أهميم إع
حباوا  وخيبا  أمل، اطمر ال ي يدلل ع ى تجا م  من بنوده، بمرنى أننا نةون أمام عد  مبالغا ، وا 
ال وان الرربي، وافتقاد القدر  ع ى التأثير في أي حدث، حتى في ما يتر ل بالنيام الرربي نج ل، ةما 

 ر إ ن في الحدث اإل  يمي أو الرالمي؟دولل بالوبع، فةي  التأثي
لقد تررض النيام الرربي لنة ا  عديد ، برض ا ةاد يةون مصيريًا، ةما حدث برد هزيمم حزيران 

، زيار  ال ادا  ل ةيان الص يوني، ثم تو يع اتجا يم ةامب ديجيد، اتجا يا  أو  و ووادي عربم، 1967
، ال ي بدأ وونيا "الربيع الرربي"خيرًا أحداث ما  مي برالحروب البينيم الرربيم برد ةزو الةوي ، وأ

ورماهيريا، ثم رر  تحوير نتاعرل و وج ا من  بل اطورا  المراديم ل ح م الرربي، ه ه اطحداث 
ترة  وما تزال مثارها التدميريم في الررال و وريا، تونس، مصر وليبيا، وربما ال  مع هللا، في 

 حروب اطه يم الرربيم، وةيرها.ةيرها م تقباًل، عداو عن ال
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لو أخ نا دول االتحاد اطوروبي ةمثال، لرأينا تأثيرها الةبير ع ى ال احم الدوليم، ع مًا بأن دولل ال 
يرمع بين ا مثل ما يرمع بين الشروب الرربيم من، لغم، تاريخ وحضار ، أصول تاريخيم، عادا  

 وتقاليد، تةامل رغرافي وةير  لو من الروامل.
ن االتحادا  الشام م التي يررف ا عالم اليوم، تقوم إما بدافع المصالع المشترةم مثل االتحاد إ

ما بدافع المخاور المشترةم، مثل ح   اطو  ي. في الحالم الرربيم ال تتوفر المصالع  اطوروبي، وا 
رربي بةام ل، المشترةم والتةامل اال تصادي فقو، بل تتوفر المخاور التي ت ت د  اطمن القومي ال

ةما محاوال  تصجيم القضيم الج  وينيم، وفرض حقيقم الشرل اطو و الرديد أو الةبير، ال ي تةون 
 إ راعيل رةنل اط ا ي والجارض لردول أعمالل.

ة م في خال ، وحتى يخرم بماا الورل مع ورفي االختال ، ةان يريب   ديما، ةان الرربي إ ا ما ح 
الحل ع ى "قع الحل   أي ال بب في الخال ( يريب بالمثل المررو : ع ى من ي ألونل ع ى من ي

أما لما ا الو يان من دون خ ل هللا؟ فالر م عند ربي، وعند أول شخم نول بالمثل. ا ن  "الو يان!
،  لو ل  بب "الحل  عند الو يان"، يتورب ع ى الررب ا تبدال المَثل الدارم ال ابل بر2017في عام 

ق   اطخبار أن وزار  الداخ يم االيواليم، تمةن  اط بوع الماضي من مصالحم وابرام التالي: فقد ن
اتجال بين  بي تي اوالد   يمان والتبو من رنوب ليبيا، االتجال رر  في روما، وأةد  الوزار  التي 
رع  المحادثا  لوةالم فرانس برس، وفل مر وما  عدد من الصح  االيواليم، أن االتجال يتأل  

شخصا من  60 اعم، و د رمع ال قاا  72بندا برد اختتام مجاوضا   ريم ماراثونيم ا تمر   12من 
شيوخ القباعل، خصوصا التبو واوالد   يمان بحضور ممث ين عن الووارل، وة لو ممثل عن حةومم 

دول الوفال الووني ال يبيم، التي تتخ  من وراب س مقرا ل ا. ا تو جني الخبر، ف و أن رامرم ال
الرربيم ومطتمر الدول اإل الميم، ومنيمم الدول اإلفريقيم حاول  مصالحم القبي تين، لجش   ر ودها 
ة  ا، أما لما ا تمةن  إيواليا من  لو؟ فا ألوا أهل الخبر ، هل هو الةرم والرمال اإليواليين 

ع مصالحم الررب مع المش ورين؟ وهل.. وهل؟. الم م، والحمدهلل أن ورفًا ما في ه ا الرالم ي توي
 برض م برضا.

 6/4/2017القدس العربي، لندن، 
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