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 "إسرائيل"غزة تنفذ أحكام اإلعدام بحق ثالثة مدانين بالتخابر مع في الداخلية  .1

، أحكام اإلعددام 6/4/2017 ، صباح يوم الخميسالفلسطينية نفذت وزارة الداخلية واألمن الوطني غزة:
شدددن اح بحددد  ن ندددة مدددن المددددانين بالتخدددابر مددد  افحدددت ا، بعدددد اسدددتيفا  كافدددة اإلجدددرا ات ال زمدددة، و دددم 

 عاماح. 32عاماح، والمتخابر )أ. ش(  42عاماح، والمتخابر )و. أ(  55المتخابر )ع. م( 
اسدددتنفاذ ا كافدددة طدددر  الطعدددن أن تنفيدددذ األحكدددام تدددم  بعدددد  ،فدددي بيدددان أصددددرت  ،وأكددددت وزارة الداخليدددة

وأصبحت نهائيةح وباتةح وواجبدة النفداذ بعدد أن م دنم المحكدوم علديهم ح هدم الكامدع بالددفاع عدن أنفسدهم، 
 مشيرةح إلى أن  ذه األحكام صدرت وجا ياح وباإلجماع وأ فهمت علناح.

لددى مددا نددي عليدد  ال ددانون  وقالددت الداخليددة تتددم تنفيددذ  ددذه األحكددام اسددتناداح لشددرنعتنا وديننددا الحنيدد ، وا 
ح اقاح لح  الوطن والمواطن، وحفاظاح على األمن المجتمعيت. وأشارت إلى أن المحكمدة  الفلسطيني، وا 

العسددكرنة الدائمددة بحددزة حكمددت علددى المدددانين باإلعدددام شددن اح، وأيددد الحكددم كددع  مددن محكمددة افسددتئنا  
  العسكرنة، والمحكمة العسكرنة العليا بصفتها محكمة قانون.

ولفتدت الداخليددة فددي بيانهدا إلددى أن النيابددة العسددكرنة وجهدت للمدددانين ت هددم الخياندة والتخددابر مدد  جهددات 
م، والخيانة 1979( من قانون الع وبات الفلسطيني النوري لعام 131أجنبية معادية خ فاح لني المادة )

م للمددددان 1979لعدددام ( مدددن قدددانون الع وبدددات الندددوري 144/ب، 140) 131والتخدددابر سدددنداح لدددني المدددادة 
 3مدن قدانون اإلجدرا ات الجزائيدة رقدم  415وأكدت الوزارة تنفيذ حكم اإلعدام سدنداح لدني المدادة  األوا.
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م؛ وذلدك إلدانددتهم بتهمدة التخدابر مدد  جهدة م عاديدة خ فدداح لدني المدادة المددذكورة مدن قددانون 2001لسدنة 
 الع وبات النوري.

لجهات المختصة حسب ال انون وبحسب اإلجرا ات ال انونية ونو ت إلى أن التنفيذ تم بحضور كافة ا
 المنصوي عليها وبحضور وجها  ونخب المجتم  الفلسطيني.
 6/4/2017 ،وزارة الداخلية الفلسطينيةموقع 

 
عدام ثالثة متهمين الفلسطينية الحكومة .2  دون الرجوع للقانون  ترفض إجراءات المحاكمة في غزة وا 

لفلسدطينية إجدرا ات المحاكمدة فدي غدزة، وا عددام ن ندة متهمدين بالتخدابر مد  رفضت الحكومة ا :رام هللا
وقداا  افحت ا اإلسرائيلي، دون الرجوع لل دانون، بوجدوب مصدادقة الدرئيس قبدع تنفيدذ أي حكدم إعددام.

الندداط  باسددم الحكومددة طددار  رشددماوي إن الحكومددة تددرف  أحكددام اإلعدددام فددي غددزة، ألنهددا تددتم خددار  
 ولم تأخذ تسلسع المحاكمة العادلة الواجبة ألي متهم، مهما كانت التهمة.نطا  ال انون، 

وأضا  تأن ممارسات حركة حماس في ال طداع، وتنفيدذ ا لدعددامات، بعدد تشدكيلها لجندة إلدارة غدزة 
 في وقت ساب ، من شأنها ترسيخ افن سام، وا عطا  مبررات للحصار المفرو  على غزةت.

وقد  إجرا اتهدا افنفصدالية، وتسدليم األمدور إلدى تالواقد  فدي غدزةت، إلدى  ودعت الحكومة سدلطة تاألمدر
حكومة الوفا  الدوطني، للتخفيد  مدن معانداة غدزة التدي تتفداقم يومدا بعدد يدوم، بسدبب تصدرفات حمداس 

 . تغير المسؤولة
 6/4/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رورة وطنية وقومية ملحةوض بحر: القصاص من العمالء واجب شرعي .3

قاا النائب األوا لرئيس المجلس التشرنعي الفلسطيني أحمد بحر إن الحملة األمنية التي بددأتها  :غزة
العم   المجرمين، والع وبات التي ستنزا بح هم بما يتناسب مد   وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية ضد  

 وقومية ملحة.حجم جرائمهم، تشكع واجباح شرعياح وضرورة وطنية 
أن عملية اغتياا الشهيد مازن ف ها أظهرت أن دور العم   لم ، 6/4/2017 بحر، يوم الخميسوأوضم 

يعددد قاصددراح علددى ت ددديم المعلومددات ورصددد األمدداكن والمواقدد  واإلحدددانيات المطلوبددة ل حددت ا، بددع إن 
اني السددافر واسددتباحتهم األمددر أضددحى مددن الخطددورة بمكددان فددي ظددع انت دداا العمدد   إلددى العمددع الميددد

وأشددار إلددى أن العمدد   المجددرمين قددد لعبددوا الدددور األكبددر فددي تنفيددذ عمليددة  األمددن وافسددت رار الددداخلي.
افغتياا الجبانة بددم بدارد، مدا يوجدب علدى وزارة الداخليدة وأجهزتهدا األمنيدة فدتم  دذا الملد  بكدع قدوة، 

 الم بلة.والعمع على متابعت  بشكع جاد وحنيث خ ا المرحلة 
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وأكد بحر دعم المجلس التشرنعي الكامع ووقوف  التام إلى جانب وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية في كدع 
جرا اتها المتخذة ضد العم   المجرمين، بما فيها أحكام ال صاي، وغير ا من اإلجرا ات.  خطواتها وا 

 6/4/2017 ،الرسالة، فلسطين
 

 أحكام اإلعدام في غزة دون استيفاء اإلجراءات القانونية ستنكر مواصلة تنفيذي الميزانمركز  .4
عبر تمركز الميزان لح و  اإلنسانت، عن قل   الشديد واستنكاره لمواصدلة تنفيدذ : كفاح زبون  - رام هللا

التنفيددذ.  أحكدام اإلعدددام فدي قطدداع غددزة، دون اسدتيفا  اإلجددرا ات ال انونيدة، األمددر الددذي يمدس ب انونيددة
في بيان ل ، بوق  العمع بع وبة اإلعدام، وكم دمة لذلك، وق  إصدار وتنفيذ أحكام وطالب المركز، 
المشدك ت افجتماعيدة، بمدا فيهدا  إلى البحث في المعالجات الشاملة التي تعدال  جدذور اإلعدام، داعياح 

 مشك ت العمالة والمخدرات وجرائم ال تع على الخلفيات المختلفة كالسرقة والشر  وغير ما.
ب  البيددان: تتشددير مصددادر المعلومددات فددي )مركددز الميددزان لح ددو  اإلنسددان(، إلددى أن عدددد األحكددام وتددا

، منهدا حكمداح  125بلحت  ،042017 – 06حتى  2007  07 15الصادرة، والتي تم تأييد ا من تارنخ 
ال دانون،  جدر  قدتلهم خدار  إطدار 34، مدن بينهدا حكمداح  57تنفيذ  بتهم جنائية، تم   63بتهم أمنية، و 62

 من قبع تنظيمات أو جماعات مسلحةت. 
 7/4/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الميزان: الحكومة تواصل سياسة التمييز في الرواتب لموظفي غزة وتخالف القانون مركز  .5

الحكومدة الفلسدطينية واصدلت سياسدة التمييدز فدي الرواتدب  إن اإلنسدانقاا مركز الميدزان لح دو   :غزة
مات والتعيينات والترقيات وغير ا من افستح اقات التي تطب ها علدى مدوظفي قطداع واألجور والخصو 

وتشددير المعطيددات المتددوفرة لددد  مركددز الميددزان بددأن حكومددة الوفددا  طب ددت قددرار  غددزة بشددكع تعسددفي.
خصم جمي  الع وات علدى جميد  مدوظفين قطداع غدزة فدي كد ح مدن ال طداعين المددني العسدكري وبمدا 

 .2017 مارس آذار/ لموجودين على رأس عملهم ابتدأ من راتب شهريشمع الموظفين ا
إلددى أن األمددر لددم ي تصددر علددى عمليددات الخصددم التددي  لمركددزلكمددا تشددير المعلومددات الميدانيددة المتاحددة 

مددددن العدددداملين سددددوا  أسدددداتذة الجامعددددة أو اإلدارنددددين  542، بددددع تجاوزتدددد  إلددددى قطدددد  رواتددددب %30طالددددت 
  على م ك جامعة األقصى. المسجلين لد  وزارة المالية

تمركدز الميدزان لح دو  اإلنسدان إذ يسدتهجن قدرار قطد  الرواتدب، واقتطداع  إن لد ، بيانالمركز، في وقاا 
نسبة النلث مدن رواتدب المدوظفين العمدوميين، مددنيين وعسدكرنين، فكند  يؤكدد علدى أن اقتطداع نسدبة مدن 
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سددتورنة بمددا فيهددا الحدد  فددي المسدداواة وعدددم رواتددب المددوظفين يشددكع مخالفددة واضددحة وجسدديمة للح ددو  الد
 (ت.9التمييز التي أكد عليها ني المادة )

 6/4/2017 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 لقدساتدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري أمام إجراءات تهويد  الفلسطينية" الخارجية" .6
ىت مددؤخرا، عطددا  لتشددييد أدانددت وزارة الخارجيددة طددرح مددا يسددمى بدددتصندو  تددراث حددائ  المبكدد :رام هللا

البنيددة التحتيدددة الخاصدددة بمدددا يسدددمى مبندددى )بيدددت  اليفدداه( فدددي سددداحة حدددائ  البدددرا ، ضدددمن مدددا يعدددر  
، 6/4/2017 كمددا أدانددت الددوزارة فددي بيددان لهددا، يددوم الخمدديس بمخطدد  )تطددونر سدداحة حددائ  المبكددى(.

جسددر للمشدداة جنددوبي توجدد  بلديددة افحددت ا فددي ال دددس ومددا يسددمى بدددتسلطة تطددونر ال دددست، إلقامددة 
ليرب  بدين حدي أبدو ندور وجبدع  متراح  30، وعلى ارتفاع متراح  197المسجد األقصى المبارك على امتداد 

وطالبدددت المنظمدددات األمميدددة المختصدددة وفدددي م ددددمتها تاليونسدددكوت لسدددرعة التحدددرك إلجبدددار  صدددهيون.
لدددولي وال ددرارات األمميددة ذات علددى وقدد  انتهاكاتهددا وخروقاتهددا الجسدديمة والمتكددررة لل ددانون ا تإسددرائيعت

الصددلة، كمددا دعددت المجتمدد  الدددولي وفددي م دمتدد  الوفيددات المتحدددة األمرنكيددة الضددح  علددى حكومددة 
 نتنيا و إلجبار ا على وق  إجرا اتها افستيطانية التهوندية في المدينة الم دسة. 

 6/4/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  
 واشنطنوم بحوار إيجابي مع ترامب مبني على حل الدولتين خالل زيارته ليق عباسشعث:  .7

 يددددوم الخمدددديس ،صددددرح مستشددددار الددددرئيس للشددددؤون الخارجيددددة والع قددددات الدوليددددة نبيددددع شددددعث :رام هللا
رئيس محمددود عبدداس سددي وم بزنددارة رسددمية للوفيددات المتحدددة األمرنكيددة تلبيددة لدددعوة الدد، بددأن 6/4/2017

ونالد ترامب لبحث الدور الذي يمكن للوفيدات المتحددة أن تلعبد  فدي تح يد  السد م الرئيس األمرنكي د
 في الشر  األوس  ومحوره ال ضية الفلسطينية.

وأرد  شدعث فددي بيددان صددحفي: وتددأتي  ددذه الزنددارة، بعدد زنددارات العا ددع األردنددي عبددد هللا الندداني بددن  
ال مدة العربيدة فدي البحدر الميدت التدي كاندت الحسين، والرئيس المصدري عبدد الفتداح السيسدي، وقدرارات 

 ال ضية الفلسطينية محور ا.
وأضا : موقفنا واضم وسو  ي وم الرئيس بحدوار إيجدابي ومعمد  مد  الدرئيس األمرنكدي مبندي علدى 

م، وحدع 1967علدى حددود  تال دس الشدرقيةتحع الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المست لة وعاصمتها 
 ح ي  س م شامع بين الدولتين.مشكلة ال جئين وت
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وقاا شعث: وسو  تسب  زندارة الدرئيس خطدوات لدعدداد للزندارة مدن بينهدا إيفداد وفدد عدالي المسدتو ؛ 
 لتوفير فري أفضع لتح ي  النجاح لهذه الزنارة. 

 6/4/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 منازل المهدمة كليا  ألصحاب ال دوالر نييمالعشرة الحساينة: صرف  .8
مفيد الحساينة عدن بدد  صدر  الددفعات الماليدة الفلسطيني أعلن وزنر األشحاا العامة واإلسكان  :غزة

مليدون دوفر الممولدة مدن الصدندو  السدعودي  10ضمن منحة قيمتهدا  ألصحاب المنازا المهدمة كلياح 
، إند  سديتم صدر  6/4/2017 يسوقاا الحساينة خد ا حفدع اإلعد ن عدن المنحدة، يدوم الخمد للتنمية.

 40مدن أصدحاب المندازا المهدمدة كليداح ضدمن منحدة قيمتهدا اإلجماليدة  مواطناح  281مليون دوفر لد  10
 مليون دوفر.

 6/4/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 معتقل بتهمة التورط في تعذيب وقتل جبريل الرجوب في نيويورك دعوى بربع مليار دوالر ضدّ  .9
وصددددع أمددددين سددددر اللجنددددة المركزنددددة لحركددددة فددددتم رئدددديس اللجنددددة األولمبيددددة : ترجمددددة صددددفا -سدددداس تك

 250الفلسددطينية جبرنددع رجددوب إلددى الوفيددات المتحدددة ليجددد نفسدد  أمددام إشددعار يطالبدد  بتعددوي  قدددره 
المواطن الفلسطيني األمرنكي فدي أحدد م درات  ،مليون دوفر بتهمة التورط في تعذيب وقتع عزام رحيم

، تسدددلم الرجدددوب اسدددتدعا ح للمندددوا أمدددام اإلشدددعاروعددد وة علدددى تسدددلم   .1995مدددن الفلسدددطيني عدددام األ
 المحكمة، وف  ما ن لت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرنة عن عائلت .

ورفعت عائلة رحيم التي ت طن بوفية تكساس األمرنكية دعو  قضائية ضد الرجوب الذي كان يشدحع 
 لوقائي.وقتها قائداح لجهاز األمن ا

، قدام عناصدر األمدن الوقدائي باعت داا 29/9/1995الذي تسلم  الرجوب علدى أند  فدي  اإلشعارونني 
 ،وبصددفت  قائددد الجهدداز ،ووف دداح ل دعددا  وتعددذيب رحدديم حتددى المددوت فددي أحددد الم ددرات التابعددة للجهدداز.

 لعب الرجوب دوراح محورناح في عملية اعت اا وتعذيب وقتع رحيم.
لخارجة األمرنكية وقتها رحيم ضحية تعذيب لدد  السدلطة الفلسدطينية وطالبدت الدرئيس واعتبرت وزارة ا

 الفلسطيني حينها ياسر عرفات بافعتذار للعائلة وفتم ت ي  بالحادث.
ذلدددك، قالدددت صدددحيفة يدددديعوت إنددد  مدددن غيدددر المتوقددد  أن تعت دددع السدددلطات األمرنكيدددة مدددن رغم بددداللكدددن 

 الرجوب أو تستجوب .
 6/4/2017 ،لفلسطينية )صفا(وكالة الصحافة ا
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 النتشة: فلسطين من أفضل الدول في مكافحة الفساد وبها أقل نسبة من الفاسدين .11

قداا رئدديس  يئدة مكافحددة الفسداد رفيدد  النتشدة، فددي كلمدة لدد  باختتدام دورة للتح ي ددات الصددحفية  :رام هللا
ن فلسددطين  ددي مددن أفضددع ، إ6/4/2017 يدوم الخمدديس لطلبدة كليددة اإلعدد م بجامعددة ال دددس المفتوحددة،

ن عدد حافت الفساد المسدجلة والمنبتدة تشدير إلدى تأنندا مدن أقدع الددوا  الدوا في مكافحة الفسادين، وا 
 التي بها نسبة فاسدين م ارنة بدوا العالم األخر ت.

 6/4/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مليون لغم في الضفة الغربية 1.5 :رئيس المركز الفلسطيني لمكافحة األلغام .11

ت: كش  رئديس المركدز الفلسدطيني لمكافحدة األلحدام التداب  اإللكترونيةتاأليام  -محمد ب ي  - جنين
، العميدد جمعدة موسدى، الن داب عدن وجدود نحدو مليدون ونصد  المليدون لحدم الفلسدطينية لوزارة الداخلية

، وقداا موسدى دودية مدن جندين إلدى الخليدع.ح   في المناط  الح 16في ح وا األلحام الموزعة على 
خ ا ل ا  توعية نظم  المركز بالتعاون م  محافظة جنين وقيادة منط ة جنين: تاستطعنا لحاية اليوم 

من بيدنهم  األلحامجرنم لحاية اآلن جرا   1000لحم مضاد لألفراد والدروع، مشيراح إلى وجود  900إزالة 
أل  معا  لد   26شهيد في األراضي الفلسطينية، و 300انب في محافظة جنين، إلى ج جرنحاح  115

 الشعب الفلسطيني و م بحاجة إلى ميزانية ضخمة لمساعدتهمت.
 6/4/2017 ،األيام، رام هللا

 
 النيابة تمنع حيازة شرائح االتصاالت اإلسرائيلية وتداولها .12

اح تحددذيرناح، لكافددة المحدداا التجارنددة، مددس، بيانددأت: أصدددرت النيابددة العامددة، اإللكترونيددةتاأليددام  -رام هللا 
ون ددددداط خددددددمات افتصدددددافت فدددددي األراضدددددي الفلسدددددطينية، بمنددددد  حيدددددازة وتدددددداوا شدددددرائم افتصدددددافت 

وأشدارت  اإلسرائيلية، تكون ذلك يشكع جرنمة مخالفة لل وانين السارنة بفلسطين يعاقب عليها ال انونت.
التجارنة، ون اط بي  تلدك الشدرائم، علدى إرجاعهدا  تالنيابةت في بيان إلى ضرورة أن تعمع كافة المحاا

 دذا البيدان، ففتدة إلدى أنهدا سدت وم  إصددارمصدر ا، خ ا مدة ف تتجاوز األسبوعين، من تدارنخ  إلى
وال دانون،  األصدواال انونية، بالتنسدي  مد  الجهدات المختصدة حسدب  اإلجرا اتبعد  ذه المدة باتخاذ 

 ون أو يتداولون تلك الشرائم غير ال انونية.  بح  األشخاي المخالفين ممن يحوز 
 7/4/2017 ،األيام، رام هللا
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 المنّفذ.. واعتقال سا في الضفةعآخر د وجرحمقتل جندي إسرائيلي  .13
س جديدددة عنددد مفتددر  عددوفر شددماا رام عددفددادي أبددو سددعد : نفددذ فلسددطيني، أمددس، عمليددة د -رام هللا 

 افحت ا وقوع منفذ العملية في األسر.هللا، قتع فيها ضاب  وجرح جندي. وأكد جيش 
عامدا(، مدن قرنددة  22وحسدب وكالدة األنبدا  لفلسدطينية توفدات فدكن الشداب المنفددذ  دو مالدك أحمدد حامدد )

 سلواد ال رنبة من المستوطنة، مشيرة إلى أن  أصيب بالرصاي.
غدوفني، ونبلدم مدن  وقالت وسائع اإلع م اإلسرائيلية إن الضاب  ال تيع  و أليخاي تهارلي  من لدوا 

عاما، و دو ابدن الحاخدام أوحداد تهدارلي . وردا علدى العمليدة جمدد جديش افحدت ا تصدارنم  20العمر 
 العمع الممنوحة ألفراد أسرة منفذ العملية.

 7/4/2017القدس العربي، لندن، 
 
 وتدعو لتصعيد المواجهات الدعسحماس تبارك عملية  .14

فدددذ ا الشدداب البطدددع مالدددك حامدددد مدددن بلددددة سدددلواد صدددباح باركددت حركدددة حمددداس عمليدددة الددددعس التدددي ن
 الخميس بال رب من مستوطنة عوفرا شماا شر  مدينة رام هللا.

ا علدددى  وأكدددد النددداط  باسدددم حركدددة حمددداس حسدددام بددددران، علدددى أن العمليدددة رسدددالة واضدددحة للمحتدددع؛ ردح
تدى كدنس افحدت ا تصعيده في المسجد األقصدى المبدارك، وتأكيدداح علدى اسدتمرارنة انتفاضدة ال ددس ح

 عن أرضنا.
ودعددا بدددران إلددى إشددعاا المواجهددات مدد  قددوات افحددت ا علددى مختلدد  ن دداط التمدداس بالضددفة الحربيددة 

 الجمعة.]اليوم[ المحتلة يوم غد 
 6/4/2017، موقع حركة حماس

 
 فلسطينيين خارج أمر القضاء الفلسطيني بقتلفتح: ال حق لحماس  .15

ن ندددة  كعددددامب الشددرطة الفلسدددطينية فدددي غددزة،يددوم الخمددديس، قيدددام أداندددت حركددة فدددتم بشددددة ال :بروكسددع
قداا عضدو المجلدس الندوري لحركدة فدتم والمتحددث باسدمها جمداا ندزاا: . و فلسدطينيين فدي غدزةعم   

إن تنفيددذ حمدداس عمليددات قتددع خددار  ال ددانون الفلسددطيني ف مبددرر لدد  مؤكدددا أندد  تمددا مددن صدد حيات 
تخدددوا بدددالتعر  لحرندددة الفلسدددطينيين أو حيددداتهم أو سددد متهم قانونيدددة لدددد  حركدددة كحمددداس أو غير دددا 

 الجسدية في أي مكان.
 6/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 هو قرار عدواني  "قائمة اإلرهاب األمريكية"القادة الفلسطينيين على  أسماءإدراج  :حركة الجهاد .16
ال يادي   وض ة الجهاد اإلس مي، ال رار األمرنكي،أدان داود شهاب مسؤوا المكتب اإلع مي لحرك

مؤكدداح أن  دذا ال درار لدن ينداا مدن ، في تكتائب ال سامت أحمد الحندور علدى تقائمدة اإلر دابت المزعومدة
 صمود وعزنمة الم اومة الفلسطينية.

خصيات وقاا شهاب في تصرنٍم، مسا  الخميس: تإن إدرا  أسما  ال ادة الفلسطينيين على قائمة الش
 المطلوبة أمرنكيا،  و قرار عدواني يستهد  الم اومة الفلسطينيةت.

نمددا  ددي حدد  مشددروع فددي مواجهددة افحددت ا المجددرم  وأضددا  أن الم اومددة الفلسددطينية ليسددت إر ابدداح؛ وا 
الدذي ي تدع ويعت دع ويشدرد شددعبنا، ويحتصدب أرضدنا، ونددنس م دسدداتنا، ونددمر بيوتندا، ونخدرب ح ولنددا 

 ومزارعنا.
 7/4/2017، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 

 

 تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين إلى وزير حقوق اإلنسان اللبناني يدعو ممثل حماس .17
 ندددأ ممندددع حركدددة الم اومدددة اإلسددد مية تحمددداست فدددي لبندددان علدددي بركدددة، ظهدددر الخمددديس، وزندددر ح دددو  

   جمعهما في العاصمة بيروت.اإلنسان لد  الحكومة اللبنانية أيمن ش ير بتولي  الوزارة، خ ا ل ا
واسدددتعر  الجانبدددان آخدددر مسدددتجدات ال ضدددية الفلسدددطينية واألوضددداع فدددي المخيمدددات الفلسدددطينية فدددي 

 لبنان.
وأطل  بركة الوزنر ش ير على أوضاع األسدر  فدي سدجون افحدت ا الصدهيوني، داعيداح إيداه إلدى دعدم 

 22اري، ونددوم األسددير العربددي الموافدد  نيسددان الجدد 17قضدديتهم عشددية يددوم األسددير الفلسددطيني الموافدد  
 نيسان الجاري.

وبحدددث الجانبدددان أوضددداع ال جئدددين الفلسدددطينيين فدددي لبندددان ومعانددداتهم نتيجدددة تراجددد  خددددمات وكالدددة 
 األونروا وحرمانهم من ح وقهم اإلنسانية والمدنية في لبنان.

أوضدددداع ال جئددددين وطالددددب بركددددة الددددوزنر شدددد ير بالتدددددخع لددددد  الحكومددددة اللبنانيددددة مددددن أجددددع تحسددددين 
 الفلسطينيين الم يمين في لبنان والفلسطينيين النازحين من سورنا.

 6/4/2017، موقع حركة حماس
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انحياز و  إجراء غير أخالقي األمريكية "للغندور" على قوائم اإلرهاب الخارجيةحماس: إدراج  .18
 لالحتالل

وضد  الخارجيدة م قداا إن تال يدادي فدي حمداس فدوزي بر دو  ، أن6/4/2017، موقع حركـة حمـاسذكدر 
األمرنكية ال يادي في حماس وكتائب ال سام أحمد الحندور علدى قائمدة اإلر داب األمرنكيدة إجدرا  غيدر 
أخ قددددي ومندددداق  لل ددددانون الدددددولي الددددذي مددددنم شددددعبنا الفلسددددطيني حدددد  الدددددفاع عددددن نفسدددد  وم اومددددة 

د أبنا  شعبنا، و ذه الخطوة ف افحت ا، و ذا يمنع تشجيعا صرنحا لمزند من اإلر اب اإلسرائيلي ض
قيمدددة لهدددا ولدددن تمنعندددا مدددن ممارسدددة ح ندددا فدددي م اومدددة العددددو وال يدددام بواجباتندددا الوطنيدددة لحمايدددة شدددعبنا 

 .توتحرنر أرضنا
ــت، وأضددا   ــع الرســالة ن عبددد اللطيدد  ال ددانوع المتحدددث باسددم حركددة  ، أنغددزةمددن  ،6/4/2017موق
را  ال ائددد ال سددام أحمددد الحنددددور علددى فئحددة اإلر ددداب أكددد بددان قدددرار الخارجيددة األمرنكيددة بدددكد حمدداس

 األمرنكي  و قرار يستهد  كافة الشعب الفلسطيني وم اومت  الباسلة.
وقاا ال انوع في تصرنم صحفي وصع ت الرسالة نت ت، مسدا  يدوم الخمديس، إن ال درار األخيدر يكمدع 

األخضدر تإلسدرائيعت بارتكداب مزندد  مسلسع افنحياز األمرنكي ل حت ا تاإلسرائيليت، ويعطي الضو 
 من الجرائم ضد الفلسطينيين.

 

 وقفة احتجاجية وتوالي التنديد بوضع الغندور على قائمة "اإلرهاب" .19
شددارك عشددرات المددواطنين، مسددا  الخمدديس، فددي وقفددة تضددامنية مدد  ال يددادي فددي تكتائددب ال سددامت : غددزة

ابت المزعومددة، فيمددا توالددت اإلدانددات لهددذا أحمددد الحندددور، بعدددما وضددعت  واشددنطن علددى تقائمددة اإلر دد
 ال رار.

وتجمدد  العشددرات يت دددمهم قيددادات مددن حركددة تحمدداست أمددام منددزا الحندددور شددماا قطدداع غددزة، ورفعددوا 
 صورحا ل ، وففتات تندد بال رار األمرنكي، وتؤكد مشروعية الم اومة الفلسطينية.

فتحددي حمدداد، الددذي سددب  أن وضددعت   وشددارك فددي المسدديرة، عضددو المكتددب السياسددي لحركددة تحمدداست
 .2016الخارجية األمرنكية على تقائمة اإلر ابت، في أيلوا/سبتمبر 

وشدد ال يادي في حركة تحماست مشير المصري، على أن ال رار األمرنكي لدن ير دب الحركدة وقادتهدا 
ا أن اإلر دداب  ددو مددا ي  ترفدد  العدددو عددن افسددتمرار فددي الم اومددة المشددروعة فددي وجدد  افحددت ا، مؤكدددح

 الصهيوني من جرائم وانتهاكات.
 7/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بالتدخل الفوري إللغاء خصم رواتب موظفي غزة عباسالجبهة العربية الفلسطينية تدعو  .21
دعت الجبهة العربية الفلسطينية الرئيس محمدود عبداس بالتددخع الفدوري إللحدا  قدرار الحكومدة : رام هللا

مددن رواتددب مددوظفي الحكومددة فددي قطدداع غددزة، باعتبدداره قددرارا  %30ة بكي دداع خصددم مددا قيمتدد  الفلسددطيني
 خاطئاح ل  تبعات  على مجمع الوض  الفلسطيني.

 6/4/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 الحمد هللا وبشارة إقالةفتح يطالبون موظفي غزة الخروج للشوارع حتى  أسرى  .21

ن افحدت ا، جميد  المدوظفين فددي قطداع غدزة الدذين سددرقت طالدب أسدر  حركدة فدتم فددي سدجو : رام هللا
رواتبهم للخرو  للشوارع والميادين وعدم العودة إف بتح ي  مطالبهم العادلة المتمنلة في إعادة ما سر  
قالددة رئدديس الددوزرا  رامددي الحمدددهللا ووزنددر ماليتدد  شددكري بشددارة، وا عددادة تسددوية أوضدداع  مددن ح ددوقهم، وا 

 موظفين بشكع كامع.، وجمي  ال2005موظفي 
وطالددب األسددر  فددي بيددان لهددم، أعضددا  اللجنددة المركزنددة لحركددة فددتم والمجلددس النددوري بددالوقو  أمددام 
مسدددؤولياتهم تجددداه قضدددايا الشدددعب، وعددددم السدددماح ألحدددد بفصدددع الدددوطن وتمزنددد  النسدددي  افجتمددداعي 

نددا  سددر األقددداليم الفلسددطيني والتفرندد  بددين مددوظفي غدددزة والضددفة الحربيددة. وضددرورة أن ي ددددم جميدد  أم
 است التهم.

 6/4/2017، وكالة سما اإلخبارية

 

 السياسية لخصم رواتب غزة األبعادتحذر من  "القوى الديمقراطية الخمس" .22
المبدادرة الوطنيدة ، و الجبهة الديم راطية لتحرنر فلسدطين، و ع دت الجبهة الشعبية لتحرنر فلسطين: غزة

وم الخمدديس اجتماعدداح ، يددحدداد الددديم راطي الفلسددطيني فددداافت، و حددزب الشددعب الفلسددطيني، و الفلسددطينية
طارئاح في مدينة غزة ناقشدت خ لد  تدداعيات قدرار السدلطة بخصدم رواتدب مدوظفي قطداع غدزة، وأكددت 
فيدد  علددى إدانتهددا ورفضددها المطلدد  لهددذا ال ددرار الخطيددر، وطالبددت السددلطة بددالتراج  الفددوري عندد ، لمددا 

ة تطددداا مجمدددع األوضددداع فدددي ال طددداع، وتسدددا م فدددي تجدددذير سددديؤدي اسدددتمراره إلدددى انعكاسدددات خطيدددر 
أبددت ال دو  مخاوفهدا مدن أن تكدون  دذه الخطدوة م دمدة لخطدوات إضدافية مدن الحكومدة كما  افن سام.

تجدداه غددزة تطدداا قطاعددات خدماتيددة  امددة، وال يددام بمزنددد مددن الخصددم علددى المددوظفين، وصددوفح إلقددرار 
يددؤدي إلددى تخلددي السددلطة والحكومددة عددن التزاماتهددا األخ قيددة قددانون الت اعددد المبكددر ل ددو  األمددن، بمددا 

 والوطنية تجاه ال طاع بالكامع. 
 6/4/2017، وكالة سما اإلخبارية
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 ة شرق البيرةعمر إطالق نار يستهدف برج مست .23

ذكرت مصادر عبرنة مسا  اليوم الخميس ان إط   نار من سيارة، استهد  البر  العسكري  : رام هللا
 4 أطل ددوا ان مسددلحينوقالددت  ايددة مسددتوطنة تبسدديحوتت الم امددة علددى أراضددي مدينددة البيددرة.المشدديد لحم

 ت سفر عن وقوع إصابات. العسكري ولمطل ات من سيارة مسرعة على بر  المراقبة 
 6/4/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
  لرواتبالقرار خصم  تقديم استقالة جماعية رفضا  ل غزة تحضرب: قيادة فتح "القدس العربي" .24

شر  الهور: علمت تال دس العربيت من مصدادر فدي حركدة فدتم، أن قياداتهدا فدي غدزة تخطد   -غزة 
من  %30لتنظيم عدة فعاليات احتجاجية إذا ما أب ت الحكومة الفلسطينية على قرار ا الخاي بخصم 
ادتها في قيمة رواتب موظفي السلطة في ال طاع، من ضمنها تنظيم إضراب عن الطعام يشارك في  ق

ساحة الجندي المجهوا، وت ديم است افت جماعيدة مدن كافدة أطدر الحركدة، فدي الوقدت الدذي شدرع فيد  
 الموظفون بافعتصام في عدة مناط .

وفددي  ددذا السدديا  قدداا الدددكتور فددايز أبددو عيطددة نائددب أمددين سددر المجلددس النددوري والندداط  باسددمها لددد 
نهددا تحمددع تال دددس العربدديت، إن الحركددة ت دد  إلددى جانددب المدد وظفين المطددالبين بح ددوقهم المشددروعة، وا 

 كامع التداعيات التي ترتبت على قرار الخصم سوا  السياسية أو المالية إلى حكومة الحمد هللا. 
 7/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 إطالق نار يستهدف حافلة للمستوطنين في األغوار .25

طنين تعرضدت إلطد   ندار بمنط دة وادي عربدة قالت وسائع إعد م عبرندة إن حافلدة للمسدتو : األغوار
وذكدرت أن حادندة إطد   الندار وقعدت قدرب  في األغدوار علدى الحددود األردنيدة مد  فلسدطين المحتلدة.

مسدتوطنة تبيددت  عفددرات، فيمدا أغل ددت قددوات مددن جديش افحددت ا المنط ددة شدرعت بأعمدداا تمشددي  بحنحددا 
 عن المطل ين.

 6/4/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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  ادعاءات صحيفة الرأي الكويتية عن تصريحات ملفقة على لسان مجدالنيتنفي جبهة النضال  .26
الفلسددطيني فددي  الشددعبيسددكرتير جبهددة النضدداا  السياسددينفددى رفيدد  أبددو ضددلفة عضددو المكتددب : غددزة

جرندددة  فدديمددا جددا  فددي التصددرنحات الملف ددة  مجددفنيالعددام د. احمددد  لألمددينقطداع غددزة بعددد مراجعتدد  
 تصرنحات تتعل  بمجزرة الرواتب  بأي ولم يدلىالكونتية مؤكدا ان  ف علم ل  بهذه التصرنحات  الرأي

واكدددد أبدددو ضدددلفة علدددى موقددد  الجبهدددة النابدددت والموحدددد و دددو مدددا صدددرحنا بددد  برفضدددنا المطلددد  لسياسدددة 
دية فدددي ظدددع الظدددرو  السياسدددة وافقتصدددا غدددزة،قطددداع  بمدددوظفيالت ليصدددات علدددى الرواتدددب الخاصدددة 

 . منها شعبنا في قطاع غزة يعانيالصعبة التي 

 6/4/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 بالهجوم على القاعدة الجوية للجيش السوري  تدعم قرار ترامبنتنياهو: "إسرائيل"  .27

أعلن الجديش اإلسدرائيلي فدي بيدان رسدمي، صدباح اليدوم الجمعدة، أند  تدم إبد   إسدرائيع :  اشم حمدان
ألمرنكي على قاعدة عسكرنة جوية للجيش السوري فدي منط دة حمدي، والتدي انطلد  مسب ا بالهجوم ا

 منها الهجوم الكيماوي على رن  إدلب.
 وجا  في البيان أن الجيش اإلسرائيلي أبد  دعم  لل رار األمرنكي بشن الهجوم.

اح اليدوم، إن وفي حدين  عن الهجوم األمرنكي، قاا رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنيا و، صدب
الددرئيس دونالددد ترامددب بعددث برسددالة قويددة وواضددحة قددوف وفعدد  مفاد ددا أن اسددتخدام السدد ح الكيمدداوي 

وقاا نتنيدا و إن إسدرائيع تددعم قدرار الدرئيس األمرنكدي ترامدب بالكامدع، مضديفا  ونشره أمر ف يحتمع.
نمدا فدي طهدر   أن  يأمع أن تدوي أصدا ان وبيوندم يدانم وأمداكن  ذا الهجوم ليس في دمش  فحسدب، وا 
 أخر . على حد تعبيره.

 7/4/2017، 48عرب 

 
 نتنياهو يقرر دعم مشروع غربلة التراب الذي يتم إخراجه من الحرم القدسي .28

 أعمااقالت صحيفة تيسرائيع  يومت، إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيا و، أعلن أن  :رام هللا
الحربلدة بدأمواا التبرعدات  أعمدااوجدرت  الحدرم ال دسدي ستتواصدع. مدن إخراجد غربلة التراب الدذي يدتم 

 الدعم مؤخرا. أوقفت، لكنها 2004وبدعم من جمعية تإلعادت، ودعمت الجمعية المشروع منذ 
وكان نتنيا و وعد بفحي الموضوع وأعلن اليوم أن جمعية تإلعادت برئاسة دافيد باري ستواصع تمونع 

 المشروع.
 6/4/2017م هللا، الحياة الجديدة، را
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 "غوش عتصيون "بينيت وريغيف يقرران االحتفال بيوبيل االحتالل في  .29

حكومدة نفتدالي بيندت وميدري رنحد ، الان الوزنرنن في  أمسرام هللا: نشرت صحيفة ت آرتست العبرنة، 
، ان المراسدددم الرسدددمية إلحيدددا  الدددذكر  الخمسدددين لحدددرب األيدددام السدددتة سدددتجري فدددي غدددوش أمدددس أعلندددا

وجدددا  فدددي بيدددان مشدددترك ان  غدددوش عتصددديون. إلدددىن فدددي الضدددفة الحربيدددة، فدددي يدددوم العدددودة عتصددديو 
البيددان بددأن  وأوضددمتافرتبدداط بددأجزا  يهددودا والسددامرة يجددب ان يكددون فددو  كددع الخ فددات السياسدديةت. 

تانتصدار  أسمياهوزارتي التعليم والن افة ستخصصان عشرة م يين شيكع إلحيا  الذكر  الخمسين لما 
الستة لتحرنر منداط  يهدودا والسدامرة و ضدبة الجدوفن وغدور األردنت.  األيامال م  في حرب  عإسرائي
 رئيس الحكومة نتنيا و عن دعم  لمبادرة الوزنرنن. وأعلن

 7/4/2017، األيام، رام هللا
 
 دافع الضرائب أموالبينت وريغف يقرران تمويل رسائلهما السياسية من المعارضة اإلسرائيلية:  .31

حكومددة نفتددالي بينددت وميددري المبددادرة الددوزنرنن فددي السياسددية فددي إسددرائيع  هللا: انت دددت المعارضددةرام 
إحيددا  الددذكر  الخمسددين لحددرب األيددام السددتة فددي غددوش عتصدديون فددي الضددفة. وقالددت النائددب  رنحدد 

ر تسدديط إسدرائيعز افدا غلدؤون لصددحيفة ت دآرتست اندد  تف يهدم مدا الددذي قدرراه. ح ي ددة واحددة لدن تتحيددر: 
 سنة، تدوس عليهم كع يوم مجددا، وتسلبهم الح و  والسيادةت. 50على م يين البشر منذ 

وقاا النائب دو  حنين )المشدتركة(: تف حددود للفضديحة. بيندت ورنحد  ي درران بدأن سياسدتهما يجدب 
دافد  الضدرائب. نعدر  ان بيندت  أمدوااان تتجاوز الخ فات وي ترحدان تموندع رسدائلهما السياسدية مدن 

ورنحدد  تعلمددا مددن نتنيددا و اعتبددار الدولددة بمنابددة ع ددارات خاصددة بهمددا، لكددن المشددكلة انهمددا يتعددام ن 
 ت.إسرائيعم  مناط  ت   خار  حدود  أيضا كذا 

وقالت النائب ستا  شفير )المعسكر الصهيوني( ان تالساسة الصحار في اليمين يتخوفون مدن ال دوا 
 –وانهددم يعرفدون بددأن ضدم المندداط   دو كارنددة إلسددرائيع  يدةأمنلجمهدور م بددأنهم ف يملكدون أي سياسددة 

 وبدف من ال يام بعمع ح ي ي ينظمون مهرجانات ونل ون بأمواا الجمهور بدون مسؤوليةت.
 أمددوااتددذ ب  أيددن إلددى إسددرائيعوقدداا النائددب احمددد الطيبددي )المشددتركة(: تفلدديعلم دافعددو الضددرائب فددي 

 .متابعا لهذا الجنونت األبي مع ان يكون البيت آو الضرائب التي يدفعونها بعر  جبا هم. 
 7/4/2017، األيام، رام هللا
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 عودة: سنتصدى مع الناس بأجسادنا لجرافات الهدم اإلسرائيلية .31
ت، أن قددانون كمينددتسبعددد مصددادقة الكنيسددت علددى تأيمددن عددودة  قدداا رئدديس ال ائمددة المشددتركة الناصددرة:

ف تبنددي تجمعددات سددكانية للمددواطنين العددرب،  رائيليةإسدد مشددكلة البنددا  غيددر المددرخي فددي ظددع حكومددة
م يددين دوندددم مدددن فلسدددطينيي  5إن إسدددرائيع صدددادرت  أضدددا و  بلدددة. 934وتمددنعهم مدددن أن يسدددكنوا بدددد 

الداخع وف توس   مناط  نفوذ بلداتهم، وف تصاد  في الوقدت المطلدوب علدى الخدرائ  الهيكليدة. وتداب  
لذي سي طرد من السياسة وليس المواطنون العرب من سديطردون نتنيا و  و اترئيس الحكومة بنيامين 

مددن بيددوتهم، لدديس أمامنددا غيددر الوقددو  بأجسددادنا وال يددادة قبددع سددائر الندداس لنتصددد  بأجسددادنا ضددد 
الهدم، وف توجد طرن  أجد  من افستعداد للتضحية والوقو  قبالة الجرافات لتفهم المؤسسة الحاكمة 

نما مواجهة مكلفةبأن الهدم ليس نز ة أو رحل  .تة وا 
 7/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 فرنسي بسبب "معاداته للسامية"التقاطع حزب الجبهة الوطنية اليميني  "إسرائيل" .32

قررت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يوم الخميس، م اطعدة حدزب الجبهدة الوطنيدة اليميندي فدي  :تع أبيب
 قف  تالمعادية للساميةت.فرنسا الذي تتزعم  مارنن لوبان بسبب موا

وحسدددب إذاعدددة الجددديش اإلسدددرائيلي، فدددكن السدددفارة اإلسدددرائيلية فدددي بدددارنس تل دددت تعليمدددات رسدددمية مدددن 
الخارجية بهذا الشأن بعد مواق  زعيمدة الحدزب مدارنن لوبدان الدذي نفدت وقدوع محرقدة ضدد اليهدود فدي 

 خطاب لها منذ أسابي  بفرنسا.
 6/4/2017القدس، القدس، 

 
 تعقد أكبر "صفقة أمنية" في تاريخها مع الهند بملياري دوالر "إسرائيل" .33

أعلنت شركة إسرائيع لصناعات الفضا  والطيدران )حكوميدة(، يدوم الخمديس، : سعيد عموري  -ال دس 
عن ع د صف ة تبي  بموجبها تمنتجات عسكرنة وأمنيةت للهند ب يمة مليداري دوفر، لتكدون تاألكبدر فدي 

 ة اإلسرائيليةت، حسب إع م محلي.تارنخ الصناعات األمني
وذكددرت صددحيفة تيددديعوت أحرنددوتت اإلسددرائيلية أن الصددف ة األمنيددة ستتضددمن تزونددد الجدديش الهندددي 

 بأنظمة دفاعية برنة وجوية من بينها قاذفات وصوارنخ ومعدات اتصاا ورادارات. 
ت 8اع الجدوي تبداراك وأشارت الصحيفة إلدى أن الصدف ة تتضدمن تزوندد الجديش الهنددي بمنظدومتي الددف

 ت األولى في الهند.IACت واألخيرة لحاملة الطائرات تLRSAMوت
 6/4/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 



 
 
 
 

 

 18 ص             4252 العدد:        4/7/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 

يرلندا "إسرائيل"أزمة بين  .34  بسبب علم فلسطين وا 
ع دب  إيرلندداقاا المراسع السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت إيتمار آيخنر إن إسرائيع غاضبة مدن 

مايو/أيددار ال ددادم إلحيددا   15يددة العاصددمة دبلددن رفدد  علددم فلسددطين فددو  مبنا ددا الرئيسددي يددوم قددرار بلد
 الذكر  السنوية الخمسين لما وصفت  بافحت ا الوحشي للضفة الحربية وقطاع غزة.

وأدانت إسرائيع بشدة قرار مجلس بلدية مدينة دبلن، التي أعربت عن تضامنها م  الشعب الفلسدطيني 
 حت احت ا وحشي إسرائيلي، كما وصفت  البلدية.ألن  يعيش ت

سدرائيع،  دو  إيرلندداوبحسب آيخنر فكن من قام بهذه المبادرة، التي قد تتسبب في توتر سياسدي بدين  وا 
عضو المجلس المحلي في دبلن جون فينوس المعرو  بمواقف  المتعاطفة م  الفلسطينيين، في حين 

شين فين وأحزاب يسارنة أخر ، و دي بالعدادة جهدات معاديدة أن المجلس البلدي يدار من قبع حزب ال
 إلسرائيع.

 6/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
 : نتعرض لهجمات إلكترونية ُمنطلقة من قطاع غزة"إسرائيل" .35

ا من المواق  اإلع مية اإلسرائيلية والعالميدة تعرضدت لعشدرات : غزة قالت وسائع إع م عبرنة إن عددح
وذكدرت تلدك الوسدائع خبر دا ن د  عدن  رونية كان معظمها م نطل ة من قطداع غدزة.من الهجمات اإللكت

ت اإلسددرائيلية، يددوم clearskyyت ددارنر لشددركة حمايددة المعلومددات األمرنكيددة تبددالو التددو نتفددركست وشددركة ت
  الخميس.

بعدددة وأوضدددحت ت دددارنر الشدددركتين أن المنظومدددة اإللكترونيدددة اإلسدددرائيلية مدددن مواقددد  تجارندددة ومواقددد  تا
لحكومدددة وجددديش افحدددت ا تتعددددر  بشدددكع مسدددتمر لهجمددددات ي دددوم بهدددا تقراصددددنةت مدددن غدددزة، مدعيددددة 

وبينددت الشددركتان أن تلددك الهجمددات تركددزت علددى مواقدد  حكوميددة وشددركات  ارتبدداطهم بحركددة حمدداس.
دولدددة خصوصدددا فدددي دولدددة افحدددت ا ومصدددر  39خاصدددة ووكدددافت أنبدددا  مركزندددة ووسدددائع إعددد م فدددي 

ونو ت إلى أن كع عمليات ال رصنة تتم من خ ا تسون  تطبي ات تحمع فيروس  ة.والوفيات المتحد
وأضددافت تكمددا أرسددع ال راصددنة رسدددائع  وذلددك عبددر مواقدد  بيدد  التطبي ددات الخاصددة بددالهوات  الذكيددة.

إلكترونية شبيهة بالبرند اإللكتروندي تجدي ميدعت التداب  لشدركة تغوغدعت طلبدوا مدن متل يهدا إدخداا افسدم 
 مرور الخاصة بهمت.وكلمة ل

 6/4/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 سكان قطاع غزة إلىعائلة الضابط "غولدن" توجه رسالة مباشرة  .36
وجهت يوم الخميس عائلة الضاب  األسير لد  كتائب ال سدام فدي غدزة ت ددار غولددن : ال دس المحتلة

إن اإلتجددار بجندث جندود أبنائنددا تا قائلدة: وزعمدت العائلددة فدي رسدالته. رسدالة مباشدرة لسدكان قطدداع غدزة
جندث الجندود اإلسدرائيليين بيدد حمداس بحدزة،  احتجدازكارندة مضديفة ان  إلدىسو  يؤدي بنهايدة األمدر 

ن الشيخ أحمد ياسين ف ي ب بمنع  ذه التصرفات، واإلتجار بالجندث تصدر   عتصر  غير م بوا، وا 
وادعدى والدد  ددار تالبرفسدور سدمحا غولددن  حسب تعبيدر العائلدة.ت قاسي وليس تصر  حركات تحرر

عدب   إلدىان جنث  دار إبن ، وأرون شاؤوا التي تتواجد بيدد حمداس، تحولدت مدن ذخدر بيدد التنظديم 
غولدددن: تإن المعادلددة تحيددرت، والمنظومددة الدوليددة وحتددى حلفددا  حمدداس منددع  وقدداا البرفسددور عليهددات.

 تركيا وقطر أوضحوا لحماس ذلكت.
تإن حمداس رفضدت فدي  سدكان قطداع غدزة زاعمدا: إلدىبرنة السدابعة توجد  والدد  ددار وبحسب ال ناة الع

جندث الجندود اإلسدرائيليين لدديها، ولدو علدم سدكان ال طداع  فسدتعادةاآلونة األخيرة م ترحات إسرائيلية، 
 ما  ي الم ترحات التي رفضتها حماس لتمردوا عليهات على حد قول .

 6/4/2017، وكالة سما اإلخبارية
 
 من الضفة مواطنا   25االحتالل يعتقل  .37

مواطنا، من مناط  متفرقة في  25اعت لت قوات افحت ا، الليلة الماضية، واليوم الخميس،  :رام هللا
وأوضم نادي األسير، في بيان، أن قوات افحت ا اعت لت ستة مواطنين من  الضفة الحربية.

ان من قل يلية، كما اعت لت ن نة مواطنين من محافظة طولكرم، واعت لت قوات افحت ا أربعة شب  
فيما اعت ع . بيت لحم، ون نة من محافظة رام هللا والبيرة، ع وة على ن نة آخرنن من الخليع

س م   عزايزة من مخيم جنين. عليافحت ا المواطن عزات يامين من قرنة تع في نابلس، وا 
مواطنين، عر  منهم: الش ي ان محمود وعبد العزنز ومن مدينة ال دس، اعت لت قوات افحت ا أربعة 

 بركات من حي بيت حنينا، وما ر الخطيب من حي كفر ع ب شماف. 
 6/4/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 غزةب الحكومة موظفيقرار خصومات رواتب  يدين بشدةالفلسطيني لحقوق االنسان  المركز .38

دة افجرا ات األخيرة التي اتخذتها حكومة الوفا  الوطني يدين المركز الفلسطيني لح و  افنسان بش
من  %30في رام هللا بح  موظفي غزة، والتي طالت خصومات على رواتبهم، وصلت إلى ما نسبت  

لموظفي الدرجات العليا وأصحاب الرواتب المرتفعة.  ونخشى  %50إجمالي رواتبهم، وتجاوزت الد 
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تبهم بالكامع وتخلي الحكومة عن التزاماتها ال انونية تجاه المركز أن يكون ذلك م دمة ل ط  روا
 .2007موظفيها الذين التزموا ب رار رئاسي ساب  طالبهم بعدم التوج  لوظائفهم في منتص  العام 

يدعو المركز الفلسطيني لح و  اإلنسان الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومة الوفا  الوطني إلى 
غير ال انوني، والذي يمنع شك ح من أشكاا محاربة الموظفين المدنيين التراج  الفوري عن  ذا ال رار 

ويطالب المركز ك ح من الرئيس ورئيس الوزرا  باإليعاز  والعسكرنين في وسائع عيشهم ورزقهم.
لوزارة المالية بكعادة كافة افست طاعات المالية إلى موظفي قطاع غزة، والبحث عن آليات أخر  

مان الوظيفي، وتحمي  ؤف  الموظفين وأفراد أسر م من تردي أوضاعهم تسا م في تح ي  األ
افقتصادية وافجتماعية. ونخشى المركز أن تؤدي تلك اإلجرا ات إلى تفاقم افن سام السياسي 

 الفلسطيني، و و ما يدف  نمن  الموظفون العموميون في قطاع غزة.
 5/4/2017، المركز الفلسطيني لحقوق االنسان

 
 تالل يقتحم "سلواد" ويعتقل والد وشقيق منفذ عملية "عوفرا"االح .39

اعت لت قوات افحت ا الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، والد وش ي  منفذ عملية : الضفة الحربية
الد س قرب عوفرا برام هللا مالك حامد، وذلك خ ا اقتحامها بلدة سلواد شر  رام هللا، فيما اندلعت 

وقالت مصادر  اطنين، كما من  افحت ا األ الي من أدا  ص ة الفجر.مواجهات عنيفة م  المو 
لدتالمركز الفلسطيني لدع مت إن قوات كبيرة من افحت ا، اقتحمت البلدة في النالنة فجرا، وس  

ا  إط   نار، وقنابع الصوت، وانتشرت في أرجا  البلدة. وأضافت المصادر، أن افحت ا د م عددح
ا من المركبات، إضافة فعت اا من منازا المو  اطنين، وعبث بمحتوياتها، وسر  أمواف، وصادر عددح

صابة  والد منفذ عملية الد س تأمست مالك أحمد حامد، وش ي   موسى، والتي أدت لم تع جندي وا 
 آخرنن بجراح مختلفة.

 6/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 سواحل غزةالصيد قبالة  مساحةتقرر زيادة  "إسرائيل" .41

قررت البحرنة اإلسرائيلية، يوم الخميس، مجددا زنادة مساحة الصيد  -تال دست دوت كوم  -غزة 
وحسب موق  ال ناة العبرنة النانية، فكن  ذه  قبالة سواحع قطاع غزة من ستة إلى تسعة أمياا بحرنة.

نة اإلسرائيلية من قبع الخطوة تأتي رغم المخاو  األمنية من إمكانية إلحا  الضرر بال وات البحر 
 الفلسطينيين.
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وقاا الموق  إن الهد  من  ذه الخطوة تحسين الواق  افقتصادي للفلسطينيين بحزة خاصةح في مجاا 
الصيد باعتباره مصدرا مهما للدخع لد  السكان، وكذلك لخل  مناط  جديدة يسمم للصيادين 

حياة السكان في غزة ومساعدتهم قدر  وأضا  تإسرائيع بات لديها مصلحة لتسهيع الدخوا إليها.
 اإلمكانت. وف  إدعا ه.

ونفى محمد الم ادمة مدير الع قات العامة في الشؤون المدنية، ونزار عياش ن يب الصيادين في 
 قطاع غزة في حديث لد تال دست، علمهما بهذه الخطوة اإلسرائيلية.

 6/4/2017، القدس، القدس
 
 ألف شيكل بحق األسرى األشبال 59 من بأكثرهيئة األسرى: غرامات  .41

أفادت  يئة شؤون األسر  والمحررنن اليوم الخميس، بأن مجموع الحرامات التي ف رضت : رام هللا
عام، في سجن عوفر اإلسرائيلي خ ا شهر آذار المنصرم، قد  18على األسر  األطفاا دون سن 

أسيراح قاصراح إلى قسم  45خاا وأوضحت الهيئة، أن  تم إد أل  شيكع. 59وصلت إلى أكنر من 
 4من الطر ، و 27منهم اعت لوا من المنازا، و 13األشباا في سجن تعوفرت خ ا الشهر الماضي، 

 تم اعت ال  بعد افستدعا . 1لعدم حيازتهم تصارنم، و
جع من بين  ؤف ، قاصر واحد تم اعت ال  بعد إط   الرصاي علي ، و آخرنن تعرضوا  15وس 

قاصر، تراوحت  26وأضافت الهيئة، بأن  تم إصدار أحكام بح   للضرب والتنكيع خ ا اعت الهم.
 شهراح، فيما ف يزاا الباقون قيد التوقي . 15فترات األحكام ما بين شهر ونص  إلى 

 6/4/2017، وكالة سما اإلخبارية
 
 "صدمة الرواتب"ف في غزة جراء وفاة موظ... بالخصومات تنديدا  تظاهرات غاضبة غزة:  .42

تظا ر العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، تنديداح : رائد ففي - غزة
بالخصومات المالية الكبيرة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية في رام هللا على رواتبهم الشهرنة، فيما 

 يد في حساب  المصرفي.أدت الصدمة إلى وفاة موظ  برتبة ع يد لم يجد أي رص
واحتشد موظفون غاضبون في ساحة الجندي المجهوا في مدينة غزة، مرديين  تافات تندد بالتمييز 

 في المئة من رواتبهم. 30الذي مارست  الحكومة ضد م، وخصم 
وقاا عضو األمانة العامة فتحاد المعلمين مهنا شبات تنحن حرنصون على وحدة الوطن، وأن يكون 

ولن نسمم أن يمرر  ذا بح نا، وحدا، نرف  قرار التمييز من رئيس الوزرا  رامي الحمد هللا شعبنا م
 ال رار التمييزي ضدنا؛ إف على جنننات.
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وأكد شبات في كلمة أمام المتظا رنن، أن  في حاا استمرت الحكومة ب رار ا خصم رواتب الموظفين 
سيواصلون اعتصامهم في ميدان الجندي ظفين المو بحزة وعدم استرداد الح و  ألصحابها؛ فكن 

، وتوفي الع يد عن الطعامالمجهوا، وسيكون لهم خطوات تصعيدية بما فيها اإلضراب المفتوح 
تعرض  ألزمة شرن  قنديع، و و أحد موظفي السلطة الفلسطينية على مرتبات األمن الوقائي، إنر 

 قلبية حادة.
اطن شرن ، إن  أصيب بالجلطة بعدما ذ ب للبنك لت اضي وقالت مصادر محلية م ربة من المو 

 رصيد.أي راتب  ولم يجد في حساب  
 7/4/2017الخليج، الشارقة، 

 
 منازل بسلوان بسبب الحفريات ثالثةاالحتالل يقرر إخالء  .43

أصدرت قوات افحت ا اإلسرائيلي وبلدية ال دس الليلة الماضية قرارا بكج   خمس عائ ت م دسية 
 منازلها، بدعو  أن المنازا آيلة للس وط بسبب اتساع التش  ات فيها.من 

وعزا سكان  ذه البيوت الواقعة في حي سلوان بالضاحية الجنوبية للمسجد األقصى المبارك، 
األضرار إلى الحفرنات التي تجرنها الجمعيات افستيطانية منذ سنوات أسفع الحي، لش  األنفا  

   في الجهة الحربية من المسجد األقصى.التي تصع إلى ساحة البرا
 6/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من أهمية تهديد االحتالل بمنع إضراب األسرى  يقللون مسؤولون فلسطينيون  .44

تال دس العربيت: قلع مسؤولون فلسطينيون على ع قة بمل  األسر  الفلسطينيين في سجون  –غزة 
وزنر األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، بهد  التأنير  افحت ا، من أ مية ال رار الذي اتخذه

من ابرنع/ نيسان الحالي،  17على اإلضراب المفتوح عن الطعام، الذي سيباشر ب  األسر  يوم 
ودعوا لفعاليات مساندات على المستونين الرسمي والشعبي، في الوقت الذي عبرت في  إسرائيع عن 

 ألر .خشيتها من توتر األوضاع على ا
وقاا عيسى قراق  رئيس  يئة شؤون األسر  والمحررنن، إن قرار وزنر األمن الداخلي اإلسرائيلي، 
قامة مستشفى ميداني أمام السجن، ردا على  وال اضي بتجمي  األسر  المضربين في سجن الن ب وا 

كافة قرار خو  اإلضراب المفتوح عن الطعام، بمنابة تإع ن حربت على األسر  ورف  مسب  ل
مطالبهم اإلنسانية والحياتية المشروعة. وأكد أن ال رار يشير إلى أن حكومة افحت ا تلن تستجيب 

وتوق  أن  لمطالبهم حتى لو أد  ذلك إلى تد ور وضعهم الصحي ودخولهم مرحلة الخطر الشديدت.
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األوا،  ذه  أسير فلسطيني في المرحلة األولى ومنذ اليوم 3000يبدأ اإلضراب بمشاركة ما ي ارب 
 األعداد تستزداد يوما بعد يومت.

ويطلب األسر  تركيب  وات  عمومية في السجون للتواصع افجتماعي واإلنساني م  عائ تهم، 
وا عادة الزنارة النانية شهرنا لهم، ووق  سياسة المن  األمني للمئات من عائ تهم، إضافة إلى زنادة 

دخاا األطفاا ال اصرنن  للزنارة وبدون حواجز، وكذلك إنها  مل  األسر  المرضى مدة الزنارة وا 
بت ديم الع   والفحوصات الطبية الدورنة واإلفرا  عن الحافت الصعبة ووق  ن ع المرضى في 
سيارة البوسطة، ووق  عمليات تالعزا افنفراديت وافعت اا اإلداري وا عادة التعليم لألسر  في 

 الجامعات عبر التعليم عن بعد.
جهت  قاا رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس، إن التهديدات اإلسرائيلية تلن تكسر إرادة من 

األسر  ولن تننيهم عن مواصلة معركتهم العادلة فنتزاع ح وقهمت. وطالب بأن يكون  ناك أكبر 
 تاصطفا  رسمي وشعبيت لمساندتهم في معركتهم العادلة.

ن حكومة اليمين المتطر  في إسرائيع بدفح من أن تفتم حواراح وقاا في رده على قرار افحت ا تإ
و و ما لم تعتد علي ، بدأت ببث تهديداتها عبر اإلع م، لمواجهة اإلضراب، بهد  تنبي  عزائم 
األسر  والشعب الفلسطيني، ومحاولة ردع األسر  عن معركتهمت. وأكد أن إسرائيع تحاوا من خ ا 

ولص  السياسة في دوافع  ومسببات ، أن تنزع عن  تالبعد اإلنسانيت،  الهجوم على إضراب األسر ،
 فست طاب الرأي العام اإلسرائيلي، والمجتم  الدولي.

وطالب كافة التنظيمات بكع ن مواق  موحدة لدعم اإلضراب سياسياح ومعنوياح، كما كان موقفها في 
يرة تكي يخل   ذا اإلضراب إضافة إلى إضرابات األسر  الساب ين التي خاضو ا خ ا األعوام األخ

 مطالب األسر  الح وقية، بيئة للعمع الجماعيت.
 7/4/2017، لندن، العربي القدس

 
 "الجمعية الفلسطينية لعلم االجتماع وعلم اإلنسان" تأسيسرام هللا: اإلعالن عن  .45

إلنسان، وتضم الجمعية أعلن، مؤخرا، عن تأسيس الجمعية الفلسطينية لعلم افجتماع، وعلم ا: رام هللا
في عضونتها باحنين، وأساتذة من مختل  الجامعات، والعاملين في البحث السوسيولوجي، 
واألننروبولوجي داخع فلسطين وخارجها، إضافة إلى المرشحين للحصوا على درجة الدكتوراه في 

 علم افجتماع وعلم اإلنسان.
ر في علم افجتماع أو علم اإلنسان، بصفتهم كما تفتم الجمعية عضونتها لحاملي شهادة الماجستي

 أعضا  مشاركين.
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وتهد  إلى النهو  بعلمي افجتماع واإلنسان، كعلمين لهما أصولهما ومنا جهما، واإلسهام في 
تطونر الم اربة العلمية للظوا ر افجتماعية الفلسطينية، ودراسة ظوا ر المجتم  الفلسطيني كمجتم  

وتنمية وتطونر علوم افجتماع، واإلنسان، وانفتاحهم على العلوم يواج  شروطا استعمارنة؛ 
 افجتماعية، واإلنسانية األخر .

ة؛  كما تسعى إلى تطونر معرفة اجتماعية عربية فلسطينية، تبني أدواتها النظرنة والمنهجية الخاص 
الميا؛ وتوني  وتبرز مسا مات علما  افجتماع، وعلما  اإلنسان الفلسطينيين، محليا، وعربيا، وع

ع قات التعار  والتواصع اإلنساني، والمهني، بين مختل  أعضا  الجمعية، بما يعزز من 
سهامهم في المواق  التي يشحلونها.  حضور م، وا 

ونتكون مجلس ادارة الجمعية من د. ليزا تراكى، د. ابا ر الس ا، د. ب ا س مة، د.  نيدة غانم، د. 
 ، د. ناصر ابو العطا، د. خلدون بشارة.حنفي ي ، د. سار عميد صعابنة، د. محمد بامية

 6/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 قرار وزارة المالية بغزة فرض "ضريبة مهنة"ترفض نقابة المحاميين في قطاع غزة  .46

ة مهنةت على رفضت ن ابة المحاميين في قطاع غزة قرار وزارة المالية بحزة فر  تضرنب ت:معات -غزة
المحامين، مؤكدة أنها ف يمكن بأي حاا من األحواا أن ت بع بتطبي  أوامر عسكرنة كان معموا 

حين عودتها في العام  الفلسطينيةمن قبع افحت ا افسرائيلي وألحتها السلطة 1976بها في العام 
1994. 

عات أن  ناك بع  الجهات في وأكد زناد النجار أمين سر ن ابة المحامين في قطاع غزة لمراسلة تم
المجلس التشرنعي تفهمت موق  الن ابة من الضرنبة واقرت بعدم قانونية ال رار، مبينا انهم توصلوا 
لبع  التفا مات في الموضوع من بينها عدم شرعية وعدم قانونية الضرنبة والبحث عن آلية لحع 

 تعل  بالموضوع.وقت ممكن واإلسراع بسن قانون وطني ي أقرب ذه المشكلة في 
وأكد النجار أن ال رار حتى اآلن شب  مجمد، مبينا أن عددا من المحامين تل وا أوامر بالحبس محذرا 

 من تنفيذ أوامر الحبس بح  المحامين.
وأشار النجار ان ن ابت  تع د اجتماعات مكنفة م  ال و  الوطنية واإلس مية والمجلس التشرن  وأنها 

 لهيئة العامة للن ابة.في حالة انع اد دائم ل
وعلمت تمعات أن ضرنبة ال يمة المضافة التي تحاوا وزارة المالية في غزة فرضها على المهن 
الفلسطينية لم تصو  ب انون فلسطيني ولم يصدر فيها قرار وسن قانون وف  الدستور المتب ، إف انها 

بهد  دف   1976في العام قرارات عسكرنة صدرت عن افحت ا في قطاع غزة والضفة الحربية 
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ضرنبة على مدخوفتهم في وظيفتهم المهنية منع المهندسين والمحامين واألطبا  وكان  ناك موجة 
عارمة من الرف  في عهد افحت ا وعندما جا ت السلطة الفلسطينية وحتى  ذه اللحظة ف يوجد 

 الفلسطينية.أي مسو  قانوني يفر  صحة الزام  ذا ال انون والضرنبة على المهن 
 6/4/2017وكالة معا  اإلخبارية، 

 
 صورة السيسي التذكارية مع ترامبيسخر من  "إسرائيل"إعالم  .47

سخرت وسائع إع م إسرائيلية من حري الرئيس األمرنكي دونالد ترامب على : صالم النعامي -غزة
ين المصرنين إب ا  زعيم افن  ب في مصر عبد الفتاح السيسي واقفا وس  مجموعة من الموظف

واألمرنكيين، بينما كان يجلس  و خل  مكتب كبير أننا  الت اط صورة تذكارنة لهما في البيت 
 األبي .

واعتبرت قناة التلفزة اإلسرائيلية األولى أن سلوك ترامب وقبوا السيسي ب  تيعد تجاوزا لت اليد 
 الدوات. البروتوكوا واألعرا  الدبلوماسية المعموا بها عند است باا زعما 

ت، اعتبر أورن نهاري معل  الشؤون الخارجية في 21وفي تعلي  ل  بنت  ال ناة أمس، وتابعت  تعربي
ال ناة أن  على الرغم من أن ترامب تبدا دوما غرنب األطوار، إف أن  لم ي دم على منع  ذا السلوك 

رئيس حكومة العرا  حيدر م  الزعما  األجانب الذين الت ا م في البيت األبي  باستننا  السيسي و 
وشدد نهاري على أن  رغم أن األمر يتعل  بالجانب الرمزي ف  ، فكن تالمشهد كان يمنع  العباديت.

إ انة؛ ليس ف   للسيسي بع لمصرت، مشيرا إلى أن ترامب تبدا وكأن  يرند أن ي وا إن  ف يمكن 
 المساواة بين  وبين السيسيت.

بدون توق ت، التي تعد أكنر محطات اإلذاعة في إسرائيع رواجا، إلى وقد دفعت الصورة إذاعة تراديو 
شن  جوم على ترامب معتبرة أن تغطرست  جعلت  يتجا ع ح ي ة أن منع  ذا السلوك يمس بمكانة 

 السيسي، الذي يعد حليفا لكع من واشنطن وتع أبيب ويضعف  أمام جمهوره في مصرت.
 5/4/2017، "21موقع "عربي 

 
 67سلم األردن رفات ثالثة جنود أردنيين استشهدوا بحرب االحتالل ي .48
سلمت افحت ا افسرائيلي، األربعا ، األردن رفات ن نة من الجنود األردنيين الذين ت: السبيعت

، وعنر على رفاتهم مؤخرا في منط ة صور با ر، جنوبي ال دس 1967استشهدوا في حرب عام 
 المحتلة.
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دنية، مراسم عسكرنة في م برة تشهدا  الجيش العربيت لدفن رفات وأقامت ال وات المسلحة األر 
 الجنود، بحضور رسمي كبير لعسكرنين ونواب ومندوبين عن األجهزة األمنية.

وبحسب ما نشر الجيش األردني على موقع  الرسمي، ف د وصع الرفات عبر جسر الملك حسين، 
ت األردنية على أحد أصحاب الرفات، وحمع في موكب عسكري إلى الم برة، فيما تعرفت السلطا
 و و سليمان موسى المطيرنن، ولم تتعر  على اآلخرنن.

وقالت وسائع اإلع م العبرنة إن األردن تسلم من تإسرائيعت رفات ن نة من جنوده الذين قتلوا في 
 حرب افيام الستة في منط ة صور با ر جنوب مدينة ال دس المحتلة.

 6/4/2017، السبيل، عّمان
 
 اعتصام تضامني مع األسرى في مدينة صور جنوب لبنان .49

نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن األسر  والمعت لين في سجون افحت ا افسرائيلي اليوم : بيروت
مدينة  الدولي فيت، أمام م ر الصليب األحمر 115الخميس، افعتصام الشهري تخميس األسر  

 ائد خليع الوزنر تابو جهادت وذكر  مجزرة قانا.صور، بمناسبة حلوا ذكر  استشهاد ال 
وعبر المشاركون في افعتصام عن تضامنهم م  جمي  األسر  واألسيرات في المعت  ت افسرائيلية 

 وفي م دمتهم األسير مروان البرغوني بحضور ممنلي الفصائع الفلسطينية واألحزاب اللبنانية.
ان على التضامن م  الشعب الفلسطيني وأسراه داخع وفي المناسبة شدد عضو بلدية صور غسان فر 

 السجون افسرائيلية، مجدداح التأكيد على أن فلسطين ستب ى قضية العرب األولى.
بدوره، أكد عضو قيادة حركة أمع، صدر الدين داود أن فلسطين ستب ى حية ألنها قضية المسلمين 

قامة الدولة والعرب، مطالبا الشعب الفلسطيني بالوحدة وري الصفو   في النضاا لدحر افحت ا وا 
 الفلسطينية وعاصمت  ال دس.

من جانب ، ذكر مسؤوا الع قات العامة لحركة فتم في منط ة صور ج ا ابو باسع في كلمة ل  
باسم منظمة التحرنر الفلسطينية وحركة تفتمت أن  ذه الوقفة  ي الشي  ال ليع م ابع عذابات 

 األسر .
عتصام كلمات عدة، أكدت أ مية دعم افسر  في سجون افحت ا افسرائيلي، كما أل يت في اف

ط  وضرورة تحرك المجتم  الدولي إلنها  معاناتهم   سراحهم. وا 
 وفي نهاية افعتصام سلم وفد من المعتصمين مذكرة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر.

 6/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تطلق حملة "القدس عاصمة فلسطين" .51
رام هللا: أطل ت المنظمة العربية لح و  اإلنسان الحملة العالمية تال دس عاصمة فلسطينت الهادفة 
قامة دولت   لتأكيد افلتزام بتفعيع قرارات الشرعية الدولية، وح  الشعب الفلسطيني في ت رنر مصيره وا 

، وعاصمتها ال دس العربية 1967المست لة ذات السيادة على كامع أراضي  المحتلة في يونيو/حزنران 
وحسب المنظمة فكن  ذه الحملة تهد  إلى التذكير ب رارات الشرعية الدولية التي  الشرقية المحتلة.

لح  الشعب  تؤكد بط ن اإلجرا ات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، وتوفر األساس الداعم
في إقامة دولت  المست لة وعاصمتها ال دس. وتستهد  الحملة جم  توقيعات عالمية على  الفلسطيني

 المذكرة التي أعد ا فرن  الحملة بهد  توجيهها إلى السكرتير العام لألمم المتحدة.
 7/4/2017، القدس العربي، لندن

 
 لفلسطين "الشرقية"و "لإسرائيـ"عاصمة ل "القدس الغربية"الخارجية الروسية:  .51

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، أن ال دس الشرقية يجب أن تكون ناتاليا سيلفرستوفا: 
على موقعها  ،وأعربت وزارة الخارجية الروسية عاصمة للدولة الفلسطينية، وال دس الحربية إلسرائيع.

اإلسرائيلية، وقالت: تمنذ ن ث سنوات لم  اإللكتروني، عن قل ها بشأن مفاوضات الس م الفلسطينية
الع قات بين  تد وريجلس الفلسطينيون واإلسرائيليون معا للتفاو ، و ذا األمر قد يودي إلى 

وأضافت الخارجية: تإن الفرا  الحاصع اليوم وتوق  مفاوضات الس م يخل   الطرفين بشكع مطردت.
ة اإلسرائيلية الفلسطينية ال ائمة على أساس صعوبات تؤدي إلى ت وي  الحلوا الدولية للمشكل

وأكدت الخارجية الروسية: تإننا ملتزمون ب رارات األمم المتحدة حوا مبادئ  افعترا  بالدولتين معات.
التسوية، بما في ذلك وض  ال دس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية. وفي الوقت ذات ، نعتبر أن  

  ذا السيا ، ال دس الحربية بمنابة عاصمة لدولة إسرائيعت. من الضروري إع ن، أننا نر  في
 6/4/2017وكالة سبوتنيك الروسية، 

 
 واشنطن تدرج قياديا  في "القسام" على قائمة اإلرهاب .52

أدرجت الوفيات المتحدة أمس، قيادياح في الجناح العسكري لحركة تحماست على إحد  قوائم 
وأعلنت وزارة الخارجية  ركة التي ت سيطر في قطاع غزة.اإلر اب، في إجرا  ع ابي نددت ب  الح

األمرنكية أنها تعتبر ال يادي في تكتائب عز الدين ال سامت احمد الحندور، وكنيت  أبو أنس الحندور، 
تإر ابياح دولياحت بحسب التصني  المتب  في الديبلوماسية األمرنكية الذي يستهد  سنوياح عشرات األفراد 
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وتصن  واشنطن حركة تحماست الفلسطينية تنظيماح تإر ابياحت منذ  معنوية في العالم.أو الكيانات ال
 سنوات.

وباتت الوفيات المتحدة تفر  على الحندور ع وبات حوا تارتكاب  أو خطر ارتكاب  أعماا إر اب 
 ةت.تهدد أمن الرعايا األمرنكيين واألمن ال ومي والسياسة الخارجية أو اقتصاد الوفيات المتحد

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن الحندور تمتورط في العديد من العمليات اإلر ابيةت، خصوصاح في  جوم 
، ولن يعود بكمكان  حيازة أم ك أو ع ارات في  ذا البلد أو 2006ضد ال وات اإلسرائيلية العام 

ية  ي عادة وسائع وتاب  أن  ذه الع وبات ال ضائية والمال التعامع م  أي شخي في  ذا البلد.
 للردع من أجع تكش  منظمات وأفراد وعزلهمت.

 7/4/2017، المستقبل، بيروت
 
 مؤتمر إقليمي "صيفي" للشرق األوسط": الحياة" .53

علمت تالحياةت أن البيت األبي  تيعتزم ع د مؤتمر إقليمي للس م منتص  : جويس كرم -واشنطن 
الد ترامب ومستشارن  بحنوا م  الجانبين األردني الصي  في الوفيات المتحدةت، وأن الرئيس دون

والمصري في  ذا الشأن بانتظار زنارة الرئيس محمود عباس واشنطن خ ا أسابي ، في وقت أفادت 
أنبا  صحافية إسرائيلية بأن الموفد األمرنكي لعملية الس م جيسون غرننب ت طالب إسرائيع بتحسين 

 .مع مساعدت للحع السياسيالوض  افقتصادي الفلسطيني كد تعا
وأكدت مصادر ديبلوماسية عربية وأخر  أمرنكية على تواصع م  إدارة ترامب لد تالحياةت، أن اإلدارة 
تتخط  لع د مؤتمر )إقليمي( كهذات، وأن التوج  المبدئي  و تع ده في تموز )يوليو( الم بع في 

فلسطيني واإلسرائيلي على مستو  الرؤسا ، الوفيات المتحدةت بحضور ال يادات العربية والجانبين ال
 .2007في خطوة  ي األولى منذ مؤتمر أنابوليس عام 

وفيما لم يتم بعد حسم انع اد المؤتمر، أكدت المصادر أن  ناك تتفاؤفح حذراحت بمسار عملية الس م 
مكان ع ده. ولم يعل  البيت األبي  رداح على أسئلة تالحياةت على  ذه الخط .  وا 

ى رغم أن صورة التحرك األمرنكي في عملية الس م لم تتبلور حتى اآلن، إف أنها تدور في وعل
حل تْين: األولى تحظى بتواف  آرا  األمرنكيين والفلسطينيين واإلسرائيليين، وتتعل  بتعزنز افقتصاد 

ة لتطبي  حع الفلسطيني في الضفة الحربية وقطاع غزة. والنانية أن يكون تالس م افقتصاديت م دم
الدولتْين، و و ما يطالب ب  الفلسطينيون، ويصحي إلي  األمرنكيون، ونختل  اإلسرائيليون في شأن  

 بين أنفسهم.
 7/4/2017، الحياة، لندن
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 متطوعون وناشطون بريطانيون يعيدون بناء منزل هدمه االحتالل في بيت لحم .54

سرائيلي سياسة  دم المنازا الفلسطينية فادي أبو سعد : تمارس سلطات افحت ا اإل –بيت لحم 
حسب تصنيفات اتفا  «  »بشتى الذرائ . فتارة ألن  بنا  غير مرخي، وتارة ألن  ي   في المنط ة 

 أوسلو، وتارة نالنة إلي اع مزند من الظلم بح  الفلسطينيين أصحاب األر  األصليين.
فستيطان وحتى من دون سبب  ي قرنة ومن بين المناط  التي تعاني سياسة الهدم بسبب الجدار وا

 الولجة الفلسطينية إلى الجنوب الحربي من بيت لحم.
ونجم ستة وعشرون متضامناح وناشطاح برنطانياح في إعادة بنا  منزا فلسطيني في ال رنة كانت قد تم 

لبنا .  دمت  سلطات افحت ا اإلسرائيلي في ابرنع/ نيسان من العام الماضي، كون  لم يكن مكتمع ا
وكانت العائلة الفلسطينية تحضره فبنها الذي يرند الزوا ، إف أن سلطات افحت ا قامت بالهدم قبع 

 شهر واحد من موعد الزفا  الم رر.
قام متطوعون برنطانيون بحملة تبرعات « صندو  آموس»وعبر مؤسستها الشرنكة في برنطانيا و ي 
   المنزا، وحضروا وأموالهم ونفذوا المهمة.شخصية وجمعوا المبلم المطلوب إلعادة بنا

وي وم المتطوعون ضمن مهمتهم الرئيسية كذلك بعمع محاضرات ونشر م افت لتوعية المجتم  
البرنطاني تحديداح عن سياسة  دم المنازا الفلسطينية التي تمارسها إسرائيع بح  الشعب الفلسطيني 

 ياسة.وإليضاح حجم الظلم الواق  عليهم بسبب  ذه الس
وكان من بين البرنطانيين مهندسون ومعلمون في المدارس والجامعات. وكان ففتاح ان اننين منهم في 
األربعينيات من عمر ما والب ية في الستينيات والسبعينيات من العمر لكنهم أصروا على تنفيذ  ذه 

 المهمة.
في بيت لحم، كما أكد الياس «  ولي فند تراست»ويعتبر  ذا المشروع التاس  الذي تنفذه مؤسسة 

في موق  المنزا في الولجة، حيث كانت « ال دس العربي»ادعيس مدير قسم السياحة والمعرفة لد 
وأكد أن وجود مجموعات اجنبية ت وم بعملية البنا  يشكع ب  أدنى شك  .7002البداية في عام 

 عملية ضح  على حكومة افحت ا اإلسرائيلي لمن  الهدم من جديد.

 7/4/2017، ، لندنالقدس العربي
 
 مزاج الروس يتبدل... ويتمرد .55

التظا رات افحتجاجية التي شهدتها روسيا خ ا افسبوعين افخيرنن، دقت ت: الحياةت –موسكو 
ناقوس الخطر بالنسبة الى الكرملين. ليس بسبب تالحشودت التي فاخرت المعارضة بأنها نجحت في 
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رة افولى منذ سنوات طونلة، لكن ألنها عكست م  استط عات تنظيمها تحت مطالب محددة للم
 الرأي التي اع بتها، تبدفح  و افخطر في مزا  الشارع الروسي.

ل  شخي في موسكو، و و رقم كبير بالنسبة الى روسيا حيث تعتبر ن افة أ 30حشدت المعارضة 
 مواجهة. أقسىبور خامست يستح  تالمليونياتت وتالميدانت بحيضة. ونوص  من يدعو اليها بأن  تطا

لكن الم ل  ليس العدد بع طبيعة المشاركين، وشعاراتهم. اذ لم يسب  ان نزلت فئات الشباب الى 
الشارع في تظا رات غير مرخصة، ما دف  الصحافة الروسية الى التنبي  من تظا رة جديدةت تحمع 

خو ت. كما ان توحيد الشعار تالتحيير نوعاح من التمرد، وتمهد لتداعيات خطرة بسبب تكسر حاجز ال
الشامع في روسيات حمع مضامين جديدة عنوانها مكافحة الفساد باعتباره الحوا افخطر، وتالعدو 

 افوضمت لفئات كنيرة في المجتم .
كان يمكن ان تمر الفعاليات من دون ان تترك انراح واسعاح، وتتم التحطية عليها بالتأكيد ان الن ة 

في  64ديمير بوتين تلم تتراج  كنيرات. و ذا فع  ما اكدت  استط عات اشارت الى ان بالرئيس ف 
المئة من الروس سيمنحون اصواتهم للرئيس لو جرت انتخابات مبكرة. لكن افستط عات ذاتها 

في المئة  89مركز تليفادات الرصين ان  أعد احملت مؤشرات سيئة في الم ابع. اذ تبين في دراسة 
روس يؤندون مطلب تالتحيير الشامعت لل ضا  على الفساد نهائيا. على رغم تفاوت النسب بين من ال

من يحملون بوتين المسؤولية بشكع شخصي عن تفشي الفساد في الطب ة الحاكمة، و ؤف  تبلم 
في المئة يحملون   42في المئة يرون  تمسؤوف بشكع كليت و 25في المئة، توزعوا بين  67نسبتهم 

في المئة ف   انهم ين ون بأن بوتين يحارب الفساد وف يتحمع  4ؤولية جزئيةت. في الم ابع قاا تمس
 اي مسؤولية عن انتشاره.

لكن مل  الفساد الذي نجحت المعارضة في دفع  الى الواجهة ب وة، ف يعكس وحده التحوا افسوأ 
ى مد  قرون تالعدو الداخلي في مزا  الشارع، فالفساد، على رغم افجماع على خطورت ، ظع عل

الذي يتعايش مع  الروست لدرجة ان رئيس الوزرا  ديمتري مدفيدي  وصف  يوما بأن  تجز  من 
طبيعتنات و ذا امر عكست  ايضاح افستط عات نفسها، اذ قاا كع راب  روسي ان  ف يتردد في دف  

 رشوة لتيسير معام ت .
و المتعل  بتنامي مؤشرات في المجتم  للتمرد على تبديهياتت اما التبدا افسوأ في مزا  الشارع، فه

 حكمت الع قة بين المواطن والدولة طوي ، بينها ان تمصلحة الدولة فو  مصلحة المواطنت.
في المئة في استط ع منفصع ان تمن  47 ذه الع قة تعرضت كما يبدو الى  زة كبر ، اذ قاا 

في المئة ف    24و تعارضت م  مصالم الدولةت. بينما قاا ح  الفرد ان يداف  عن مصالح  حتى ل
 دعت لذلك مصالم الدولة. إذاان  يمكن التضحية بح و  المواطن 
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كانت النسب  2006 ذه المعادلة جديدة في المجتم  الروسي، ففي استط ع ممانع اجري عام 
للدولة ألنها ف ت دم لنا  تغير ملزمين بشي  أنفسهمم لوبة تماماح. وافسوأ ان نلث الروس يرون 

في المئة ابعد مشيرنن الى ان  4على الواجب الوطني، وذ ب  أكدوافي المئة  11شيئات. في م ابع 
 الدولة تليست ملزمة بشي  للمواطنت.

 46 أعربونتزامن بروز  ذه المشاعر م  ان سام كامع في المجتم  حياا النظرة الى المست بع، اذ 
. وقد يكون أفضعفي المئة ن تهم بأن الحد سيكون  45 أكدحياا الحد، بينما في المئة عن تشاؤمهم 

في المئة تقالت انها تتعيش ليومها  60ما لفت افنظار  و توزن  النسب بين غالبية مكونة من  أكنر
 8في المئة قالوا انهم يخططون لحد م، بينما اتضم ان  29ف   وف تفكر في شي  آخرت في م ابع 

 تيعيشون في الماضيت!في المئة 
 7/4/2017، الحياة، لندن

 
 القصاص من العمالء.. واجب شرعي وضرورة وطنية وقومية .56

 د. أحمد بحر
ف يخفى على أحد أن اغتياا الشهيد مازن ف ها  قد أورث غصة في حل  كع فلسطيني، وأنار الكنير 

التارنخ المشر  والدور  من األلم والشجون في قلوب الفلسطينيين جميعا دون أي استننا  بحكم
 الجهادي الم اوم للشهيد.

أن العم   المجرمين قد لعبوا الدور األكبر في تنفيذ عملية افغتياا الجبانة بدم  -أيضا–وف يخفى 
بارد، ما يوجب على وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية فتم  ذا المل  بكع قوة، والعمع على متابعت  

 رحلة الم بلة.بشكع جاد وحنيث خ ا الم
ل د أظهرت عملية اغتياا الشهيد مازن ف ها  أن دور العم   لم يعد قاصرا على ت ديم المعلومات 
ورصد األماكن والمواق  واإلحدانيات المطلوبة ل حت ا، بع إن األمر أضحى من الخطورة بمكان 

 فست رار الداخلي.في ظع انت اا العم   إلى العمع الميداني السافر واستباحتهم األمن وا
من  نا فكن الحملة األمنية التي بدأتها وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية ضد العم   المجرمين، 
واإلجرا ات المشددة التي اتخذت ضد م، والع وبات التي ستنزا بح هم بما يتناسب م  حجم 

الفلسطيني وصيانة األمن جرائمهم، تشكع واجبا شرعيا وضرورة وطنية وقومية ملحة لحماية المجتم  
وافست رار الداخلي، وقط  دابر مخططات العدو الصهيوني في استهدا  الم اومة الباسلة وقادتها 

 الميامين ورجافتها األبطاا.
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لذا فكننا في المجلس التشرنعي الفلسطيني نؤكد دعمنا الكامع ووقوفنا التام إلى جانب وزارة الداخلية 
جرا اتها المتخذة ضد العم   المجرمين، بما فيها أحكام  وأجهزتها األمنية في كع خطواتها وا 

ال صاي وغير ا من اإلجرا ات، وندعو الوزارة وأجهزتها األمنية إلى تكني  أعمالها وجهود ا 
األمنية وافستخبارنة ضد العم   خ ا األيام واألسابي  ال ادمة، وأف تتهاون في تع بهم واإلي اع بهم 

 لفهم حتى النهاية.ومتابعة م
إن المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية للعم   بهد  تسوية أوضاعهم والتوبة عن إجرامهم وع قتهم 
ف  اآلنمة م  افحت ا، تشكع فرصة ذ بية أمام  ؤف  العم   للعودة إلى دينهم وأحضان شعبهم، وا 

فحت ا سو  ي   في قبضة األجهزة فكن كع من يصر على اإلنم والعدوان ويستمر في عمالت  م  ا
 األمنية بكذن هللا، ولن يفلت من أحكام ال صاي ف محالة.

وفي الواق  فكن كافة فئات وشرائم شعبنا الفلسطيني والحالبية الساح ة من ال و  والفصائع الوطنية 
 يبة ال انون  واإلس مية تنادي بتطبي  ال صاي في ال تلة وتنفيذ ال انون في المجرمين، حفاظا على

وأمن وس مة المجتم ، واستعادة قوة الردع في مواجهة من تسوا ل  نفس  التجرؤ فستهدا  
 الم اومة وقادتها وكوادر ا وعناصر ا، والعبث باألمن والسلم األ لي وافجتماعي.

ات إن نعمة األمن وافست رار التي نعم بها أ الي ال طاع منذ ال ضا  على فلوا الفلتان وجماع
الفوضى ف يمكن التفرن  بها أو السماح بها بأي حاا من األحواا، وكع من تسوا ل  نفس  المس 
بها من عم   افحت ا فكن  سيل ى جزا  إجرام  بما يتواف  م  متطلبات حماية شعبنا ووطننا 

 وقضيتنا وبما ينسجم م  مبادئ ال انون والدستور الفلسطيني.
بمعادلة األمن في ال طاع على مدار السنوات الماضية ألغرا   ل د حاوا الكنيرون اإلخ ا

ومصالم مفضوحة، وكانت المؤامرات تحاك وتدبر بليع للنيع من صمود  ذا الشعب األبي الصابر 
دخال  في أتون الفتنة وافضطراب، إف أن هللا سبحان  كان يهيئ ألجهزتنا األمنية في كع  المحتسب وا 

إلحباط كع  ذه المحاوفت في مهد ا قبع أن تطاا قادة الم اومة ورجافتها مرة سبع وأسباب النجاح 
 الميامين.

إن أمن وس مة أبنا  شعبنا جميعا، وفي م دمتهم قادة وعناصر الم اومة، قيمة م دسة عليا ف يمكن 
أن تخض  للتهاون أو افبتزاز تحت أي سبب من األسباب أو ظر  من الظرو ، وسو  نوفر كع 

لبات ال زمة من أجع الم اومة وأبنائها وحماية شعبنا وممتلكات  عبر مختل  األدوات والوسائع المتط
حباط مخططات ، وتعزنز صمود شعبنا فو  أرض ،  األمنية وال انونية بهد  كسر إرادة افحت ا وا 

ذكا  روح  المعنوية في مواجهة افحت ا ومشارنع  العنصرنة والعدوانية.  وا 
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ننا نؤكد أن المجلس التشرنعي الفلسطيني سو  يب ى الضمانة األ م في تعزنز األمن وختاما.. فك
واألمان في مجتمعنا الفلسطيني، وسيظع مراقبا وداعما لكع الجهود األمنية وال انونية في إطار 
 ال صاي من العم   المجرمين، ومحاربة أي شكع من أشكاا الجرنمة واإلخ ا باألمن وال انون.

 غالب على أمره ولكن أكنر الناس ف يعلمونت توهللا
 6/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لن يقصم الخصم ظهر غزة فقط .57

فايز أبو شمالة د.  
لم ي ع محمود عباس لدسرائيليين: ف، حين طلبوا من  إلحا  وزارة شؤون األسر  والمحررنن، ولم ي ع 

تئنا  المفاوضات، ولم ي ع لهم: ف، حين فاو  لهم: ف، حين طالبوه بوق  التحرن  كشرط فس
في ظع التوس  افستيطاني، ولم ي ع لهم: ف، و م يهودون المسجد األقصى، ويضمون ال دس، 

، ولم ي ع لهم: ف، و م 2016فلسطينياح في الضفة الحربية سنة  167وي تحمون رام هللا، وي تلون 
ف  ، ولم ي ع لهم: ف، و م يهدمون عشرات  2016فلسطيني من الضفة الحربية سنة  6600يعت لون 

 البيوت، وي يمون مئات الحواجز على طرقات الضفة الحربية!.
فهع سي وا محمود عباس لدسرائيليين: ف، و م يوعزون ل تحاد األوروبي، ليعلن في مطل   ذا 

تب موظفي غزة، مليون يورو من أمواا روا 30العام بأن  سيتب  سياسة جديدة ت ضي بوق  توجي  
 وتحونلها لدعم العائ ت الف يرة ومشارن  التنمية والبنية التحتية وخل  فري عمع؟.

من رواتب موظفي غزة إف استجابة لطلب  %30لم يكن ال رار الذي اتخذه رامي الحمد هللا بخصم 
ليس قراراح افتحاد األوروبي الذي يأتمر بأمر إسرائيع، ف رار الخصم من رواتب موظفي قطاع غزة 

فردياح، وف ي در علي  رامي الحمد هللا، وف ي و  على التفكير في  مجلس الوزرا ، وف يجرؤ على 
اتخاذه محمود عباس نفس  دون حصول  على ضو  أخضر من )إسرائيع(، التي درست درة الفعع 

عكاسات  السلبية التنظيمية على منع  ذا ال رار، وقدرت آناره الجانبية على تماسك حركة فتم، وان
على حياة الناس في غزة، ومد  تمسكهم بالسلطة، ومن نم أصدرت )إسرائيع( ت ديراتها التي استندت 

 إلى تخطي  دقي  لمعالم المرحلة السياسية ال ادمة.
 فما الذي ترنده )إسرائيع( في المرحلة ال ادمة، ويمهد ل  قرار الخصم من رواتب موظفي غزة؟

تر  غزة وقد غرقت م  م اومتها في البحر، وانفصلت بحياتها وشئونها عن ترند )إسرائيع( أن 
الضفة الحربية، وترند )إسرائيع( أن تفكك الراب  السياسي بين غزة والضفة كما فككت م  أوسلو 

، ليسهع بعد ذلك تمرنر 48الرواب  السياسية بين الضفة الحربية وفلسطينيي المنافي، وفلسطينيي الد
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سية المنسجمة م  الرؤيا اإلسرائيلية التوسعية، وترند )إسرائيع( أن ت ضى على تنظيم الحلوا السيا
حركة فتم، وأن تهين كوادره، وأن ت و  التراب  بين عناصره، بهد  ال ضا  على أي تراب  معنوي 
أو تنظيمي بين مدن وقر  الضفة الحربية، وكع ذلك م دمة لتفكيك مفاصع ال ضية الفلسطينية، 

 ها على مصالم أشخاي ومناط  ف صلة لهم بالنوابت الوطنية.وبعنرت
نما  و  وطالما كان الخصم من رواتب موظفي قطاع غزة ف يهد  إلى ت وي  اقتصاد غزة ف  ، وا 
خطوة سياسية مدروسة على طرن  الفصع النهائي بين غزة والضفة الحربية، فكن الرد على منع  ذه 

نما تمس وجود قيادة حركة فتم في الضفة الخطوة ليس م تصرحا على قيادة ح ركة فتم في غزة، وا 
نما يمهد لسح   الحربية أيضاح، والخصم من رواتب موظفي غزة ف يضر بدأ ع قطاع غزة ف  ، وا 
لحاقهم بعد فترة بمنس  شؤون المناط ، والخصم من رواتب موظفي غزة  موظفي الضفة الحربية، وا 

دار ما يضر بوجود كع التنظيمات التي ينصب لها محمود ف يضر بتماسك تنظيم حركة فتم بم 
عباس المشان ، بعد أن يفر  من إعدام حركة فتم م  انتها  ع د جلسة المجلس الوطني الو مية في 
نما  رام هللا في األشهر ال ادمة، وخصم رواتب موظفي قطاع غزة ف يضر باألسوا  في قطاع غزة، وا 

ي مدن الضفة الحربية التي تحاصر ا المؤامرة، وافقت ع، وتصفية يضر بوجود اإلنسان الفلسطيني ف
 الوجود من الجذور.

الخصم من رواتب موظفي قطاع غزة يستوجب الرد الوطني والشعبي والرسمي والتنظيمي 
والمؤسساتي وعلى كافة المستويات المحلية والعربية والدولية وبكافة ال درات، ألن الصمت على قط  

أل  موظ  في غزة  و جس النب  األوا لتمرنر األطماع الصهيونية في ضم  أرزا  خمسين
 الضفة الحربية، وتهوند ال دس، وتصفية ال ضية الفلسطينية.

 6/4/2017، فلسطين أون الين
 
 قمة التوسعية اإلسرائيلية .58

 د. أسعد عبد الرحمن
شارن  لحع الصراع الفلسطيني اعتادت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على طرح العديد من أفكار وم

اإلسرائيلي، تفاوتت في خطورتها، و ي تركز في مجملها على سلب األر  الفلسطينية والتخلي 
من الشعب الفلسطيني. س حها األشهر، إضافة إلى الحرب والحصار وافضطهاد، يتجلى في 

وا دولة فلسطينية سياسة افستيطان. والمشارن  آنفة الذكر تتواف ، في مجملها، على رف  قب
أما أحدث  ذه المشارن  فيتجسد بخطة «. الدولة اليهودية الخالصة»مست لة و دفها المركزي إع ن 

من  %40الوزنر اليميني المتطر  )نفتالي بينيت( التي عرضت منم « البيت اليهودي»رئيس حزب 
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من األراضي المتب ية من  %60مرتبطاح بالدولة الصهيونية، م  ضم « حكماح ذاتياح »الضفة الحربية 
وتعزنزا «. دولة فلسطينية مست لة»الضفة إلى دولة الكيان الصهيوني، ودف  قطاع غزة إلى إقامة 

« خطة مارشاا»تتضمن خطة )بينيت( وض  برنام  إن اذ اقتصادي شبي  بد« المنشود»للحكم الذاتي 
بحيث يشمع ذلك البرنام  استنمارات األميركية لمساعدة أوروبا بعد نهاية الحرب العالمية النانية، 

، طبعاح دون ال دس التي ستكون، في نظره، «من أجع افزد ار»اقتصادية  ائلة في البنى التحتية 
عاصمة الدولة الصهيونية، م  نفي ح  إعادة ال جئين الفلسطينيين من دوا العالم إلى أراضي 

 الفلسطيني.« الحكم الذاتي»
نتنيا و والوزرا  » ، بأن الكع في إسرائيع يدعم مشروع : بينيت وان ، بحسب تصرنحات

، و و األمر الذي تؤكده نتائ  استط ع للرأي نشرت  مؤخراح اإلذاعة اإلسرائيلية العامة. «و)الشعب(
فنص  اليهود اإلسرائيليين يؤند ضم األراضي الفلسطينية المحتلة إلى السيادة اإلسرائيلية: أكنر من 

، وأكنر من «البيت اليهودي»من مصوتي  %60الحاكم، وأكنر من « يكودل»نص  مصوتي حزب 
، مؤمناح بسهولة تطبي  أفكاره، «بينيت»الديني المتزمت. ويعلن « شاس»من مصوتي حزب  80%

حان األوان فختبار حلنا، السيادة، وأخذ أكبر قدر من األراضي م  أقع عدد من »أن  
فعع ما فعلناه في ال دس ومرتفعات الجوفن وفر  السيادة الحع  و أن ن»ويضي : «. الفلسطينيين

المجتم  الدولي سيسل م بذلك ألن العالم ف يحب الدوا الضعيفة »ونوضم: «. اإلسرائيلية  ناك أيضاح 
 «!التي تتخلى عن أراضيها

ساع  ما أ م حلي  بالنسبة لرئيس الوزرا  نتنيا و، فكن ات« البيت اليهودي»وحزب  « بينيت»وم  أن 
دائرة التح ي  م   ذا األخير بتهمة الفساد، م  عودة التحال  ال ديم الجديد بين األخير ووزنر 

، وتنسي  نتنيا و خطوات  بشأن افستيطان م  الرئيس األميركي دونالد «أفيحدور ليبرمان»الحرب 
كداح من اقتراب ترمب، كلها عوامع عززت شهية بينيت لرئاسة الحكومة. ونبدو أن األخير قد بات متأ

إذا اضطر نتنيا و إلى الرحيع، فكننا لن نواف  على حكومة »نهاية حكم نتنيا و لدرجة أن  أعلن: 
 «.بديلة، بع سندعم ت ديم موعد افنتخابات العامة

ل د قرر بينيت إنارة جنون نتنيا و، »كتب ي وا: « زئي  كام»في م اا للمحلع السياسي اإلسرائيلي 
رر رئيس الحكومة إع ن إقامة وحدات سكنية جديدة في )يهودا والسامرة(، سوي ة م  ورداح على ذلك ق

«. حليف  الجديد ال ديم ليبرمان، وليس في إطار جلسة المجلس الوزاري التي يشارك فيها بينيت
ليس سراح أن  بدأ يبرز بين ليبرمان وبينيت في الفترة األخيرة شعور متزايد بالعدا  «: »كام»ويضي  

 جمات متبادلة كنيرة على خلفية البنا  في المستوطنات، وبصورة خاصة على خلفية تصرفات و 
بينيت إزا  اإلدارة األميركية الجديدة. ونبدو أن الصراع بين افننين على ورانة نتنيا و سيزداد 
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واشنطن »بع إن بينيت كان أكنر صراحة، ففي م ابلة أجرتها مع  صحيفة «. وسيصبم أكنر قذارة
ل د كانت »، كان صرنحاح ب ول : «افستيطان»األميركية ع ب قرار مجلس األمن بشأن « بوست

إسرائيع غير واضحة في موقفها لسنوات طواا، فرؤسا  الوزرا  اإلسرائيليين من اليمين واليسار 
عم تحدنوا عن إقامة دولة فلسطينية في قلب )أرضنا(، وفي ذات الوقت، السياسات اإلسرائيلية ف تد

 ذه الرؤية. أعت د أن  ذا  و السبب الذي أحب  العالم. ما أرنده  و أن تتطاب  أقواا وأفعاا إسرائيع 
 «.معاح 

يبدو أن أطرا  الحل  الحاكم في إسرائيع باتت تدرك أن التطر  يعبد الطرن  إلى رئاسة الحكومة، 
في تارنخ الدولة الصهيونية.  و و ما يمنل  بينيت اليوم، رغم أن حكومة نتنيا و  ي األكنر تطرفا

 و الممنع األبرز للمستوطنين، وف يحاوا تجميع صورت  أمام العالم، ويعمع بشكع « بينيت»فد
علني، أكنر من غيره، لحرس النزعات المتطرفة في المؤسسات الرسمية، منع الجيش وجهاز التعليم 

العنصرنة. وغني عن الذكر أن بينيت والجهاز ال ضائي. و و وحزب  يطرحون ونؤندون كافة ال وانين 
 و المطالب األوا بتشرن  افستيطان. وفو  ذلك كل ، كان بينيت والوزرا  وأعضا  الكنيست من 

من أوائع المبادرنن فقتحامات المسجد األقصى وافستيطان في قلب « البيت اليهودي»حزب 
قتع الفلسطيني عند افشتباه، مجرد  األحيا  الفلسطينية بال دس، منلما كانوا طليعة الداعين إلى

« تدفي  نمن»افشتباه، بنيت  تنفيذ عملية طعن، نا يك عن مطالبة بينيت وحزب  بممارسة سياسة 
 من خ ا  دم المنازا في البلدات العربية بحجة أنها بنيت من دون تراخيي! 48ضد فلسطينيي الد 

 7/4/2017، االتحاد، أبو ظبي
 
 الحرب التالية على غزة« فرملة» إدارة ترامب تسعى لـ .59

 باراك رابيد وأمير تيفون 
طالب الموفد الخاي للرئيس األميركي للعملية السلمية، جايسون غرننب ت، في محادنات  م  كبار 
المسؤولين في حكومة إسرائيع وم  وزرا  خارجية عرب، بخطوات مهمة من أجع تحسين الوض  

ن جهوده فستئنا  المفاوضات بين الطرفين ]الفلسطيني افقتصادي واإلنساني في غزة كجز  م
واإلسرائيلي[ وتوفير جو مؤند للعملية السياسية. وذكرت أطرا  إسرائيلية وأميركية تحدنت م  
غرننب ت لصحيفة ت آرتست أن  ذا الموضوع يتمت  بأولوية قصو  من ناحيت ، لكن غرننب ت 

عن الدف  قدماح بالعملية السياسية بين الطرفين، بع  و أوضم إلى محدني  أن ذلك ف يشكع بدي ح 
 يشكع عام ح مساعداح.
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وسب  أن تطر  غرننب ت إلى الوض  في غزة في أوا جلسة محادنات ع د ا م  رئيس الحكومة 
بنيامين نتنيا و في ال دس قبع نحو شهر، ومرة نانية قبع ن نة أسابي  خ ا زنارة مستشاري نتنيا و 

األبي . وفي األسبوع الماضي الت ى غرننب ت في واشنطن نائب الوزنر مايكع أورن  إلى البيت
المسؤوا من جانب نتنيا و عن الدف  قدماح بكعادة إعمار البنى التحتية في غزة بمشاركة المجتم  
الدولي. وبحث غرننب ت الوض  اإلنساني في غزة م  مجموعة من وزرا  الخارجية العرب الت ى 

 عمان على  امش قمة الجامعة العربية.بهم في 
خ ا الزنارة األولى التي قام بها إلى إسرائيع والسلطة الفلسطينية، الت ى غرننب ت بطلب من  
مجموعة مواطنين من غزة، وصفها بعد الل ا  بأنها تمنع جمي  شرائم السكان في ال طاع. وقاا في 

ين أعطاه تأم ح بكمكان إيجاد حلوا للتحديات نهاية افجتماع إن الحديث في بيت لحم م  مواطن
 اإلنسانية، وفي الم ابع الحري على احتياجات إسرائيع األمنيةت.

نمة موضوع كان ل  تأنير على غرننب ت بصورة خاصة  و الصعوبات التي يعيشها سكان غزة من 
   طبي.المصابين بأمرا  مستعصية، ويحتاجون إلى الذ اب إلى إسرائيع للحصوا على ع 

وطرح الموضوع في ل ا  ل  م  منس  أنشطة الحكومة في تالمناط ت، اللوا  يوآ ، مردخاي بعد 
ل ائ  المواطنين الحزاونين، وبعده أيضاح في محادنات أجرا ا م  أطرا  مختصة في واشنطن. تل د 

كش  عن أنر في   ذا الموضوع كنيراحت، قاا شخي لدت آرتست تحدث إلى غرننب ت وطلب عدم ال
تإن  رجع حساس يهتم باإلنسان، والروايات التي سمعها من سكان   ونت  بسبب حساسية المسألة:

 غزة أنرت في ت.
في اجتماع غرننب ت م  اللوا  مردخاي، كان الوض  اإلنساني الصعب وخطر نشوب مواجهات 

ضو الكنيست جديدة الموضوعين األساسيين اللذين طرحا للن اش. وشج  مردخاي، منل  منع ع
أورن، غرننب ت، على معالجة الموضوع وبلورة خطوات م  إسرائيع وم  دوا عربية من أجع 
تحسين الوض . وشدد سفير إسرائيع في واشنطن رون درنمر، المشارك في محادنات غرننب ت 
ى بشأن عدة بادرات حسن نية تطلب الوفيات المتحدة من إسرائيع تنفيذ ا حياا الفلسطينيين، عل

 رغبة إسرائيع ال يام بخطوات على األر  لتحسين الوض  في غزة قبع أي شي  آخر. 
وخ ا زنارة غرننب ت إلسرائيع في أواس  آذار انضم وزنر المواص ت وافستخبارات، يسرائيع 
كاتس، إلى أحد افجتماعات بين  وبين نتنيا و. وعر  كاتس على الموفد األميركي خطت  إلقامة 

طناعية م ابع قطاع غزة يبنى عليها مرفأ بحري ومنشآت تحتية للكهربا  والمياه فستخدام جزنرة اص
سكان ال طاع. وقاا كاتس إن غرننب ت أعرب عن استعداده لتجنيد اإلدارة األميركية من أجع الدف  

 قدماح بالموضوع.
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 -جزنرة  ورو  كاتس أن  خ ا افجتماع عر  على غرننب ت مبادرت  التي سما ا تخطة
افنفصاات عن غزة التي يدعو إلى تبنيها في السنوات األخيرة. ووف اح لكاتس، فكن منشآت البنى 
التحتية التي ست ام على الجزنرة افصطناعية ستتيم لسكان ال طاع إقامة ع قة مواص تية 

 واقتصادية وستشكع منفذاح إلى العالم من دون المس بأمن إسرائيع.
السنة األخيرة حاوا كاتس عدة مرات أن يطرح أننا  ن اشات المجلس السياسي  خ ا السنة ونص 

األمني خطت  إلقامة جزنرة م ابع غزة. كما طرح موضوع الجزنرة باختصار في بع  جلسات  -
الطاقم الوزاري المصحر في الماضي، لكن لم يجر ن اش جد ي للموضوع. ونؤند ضباط كبار في 

اتس ويعت دون أن  يجب مناقشتها بجدية، بينما يتحفظ جهاز األمن العام الجيش اإلسرائيلي فكرة ك
عن الفكرة. وحتى اآلن لم يبد نتنيا و أي حماسة من أجع الدف  قدماح بالموضوع، في حين يعار  
وزنر الدفاع أفيحدور ليبرمان الخطوة. ويعت د كاتس أن المضي قدماح بالفكرة يمكن أن يساعد في 

فقتصادي واإلنساني في قطاع غزة، ويحوا دون التد ور نحو حرب أخر  في است رار الوض  ا
 ال طاع.

وقاا كاتس، أوا من أمس: تقلت لحرننب ت إن  ذه المبادرات تساعد الع قات بين إسرائيع والدوا 
العربية السنية والفلسطينيين، وتحير وتحسن حياة السكان في المنط ة وتشكع أساساح لمبادرات سياسية 
فح اح. وأعرب الموفد األميركي عن تأنره العمي  وعن استعداده لتجنيد رئيس الوفيات المتحدة دونالد 
ترامب واإلدارة األميركية من أجع الدف  قدماح بالموضوع. ومن المنتظر أن يكون للوفيات المتحدة 

لساحة اإلقليمية دور مهم في إحيا  روح سياسية لمبادرة ب يادتها، كما سيكون لدوا أخر  في ا
والدولية دور مهم في المساعدة على تح ي   ذه المبادرة قوفح وفع ح، سوا  بالتخطي  لها أم بتمونلها 

 وتنفيذ ات.
وأشار مسؤوا إسرائيلي رفي  الت ى غرننب ت إلى أن الموفد األميركي معني بتشجي  خطوات في غزة 

  الحياة في المد  ال صير، كما أن  مهتم أيضاح تؤدي إلى تحيير إيجابي للوض  افقتصادي ولمستو 
بمشارن  على صعيد البنى التحتية تمن  افنهيار الكامع لل طاع في المد  البعيد. ووف اح لك م 
المسؤوا، فكن غرننب ت يعت د أن ال يام بمنع  ذه الخطوات يمكن أن يؤدي أيضاح إلى است رار 

 ، دواف  تحماست للدخوا في جولة عن  أخر  في الوض  في غزة ومن ، أو على األقع تخفي
 مواجهة إسرائيع.

منذ تسلم  منصب  كانت مشكلة افقتصاد الفلسطيني في الضفة الحربية وفي ال طاع موضوعاح 
مطروحاح في كع افجتماعات التي ع د ا غرننب ت م  إسرائيليين وفلسطينيين وعرب، وبرز ذلك 

  إدارة ترامب بشأن  ذا الموضوع في الشهر األخير. وعملياح، فكن ت رنباح في كع بيان صحافي أصدرت
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أحد الل ا ات األولى التي ع د ا ضمن مهمت   ذه كانت م  مجموعة من رجاا األعماا 
الفلسطينيين الذين جاؤوا إلى واشنطن أياماح قليلة بعد تنصيب ترامب من أجع جس نب  موق  

 .اإلدارة الجديدة من الموضوع الفلسطيني
إن جز اح كبيراح من افجتماع بين غرننب ت ووزنر التعليم، زعيم تالبيت اليهوديت، نفتالي بينت، في 
واشنطن، األسبوع الماضي، دار حوا افقتصاد الفلسطيني. وقد قاا بينت لحرننب ت إن  يتعين على 

لرغم من ذلك، قاا . وعلى االفلسطينيإسرائيع وعلى المجتم  الدولي تحرنك خطة لترميم افقتصاد 
إسرائيلي كبير الت ى الموفد األميركي إن  ذا األخير أوضم ل  أن تحسين افقتصاد  مسؤوا

 الفلسطيني ف يشكع بدي ح عن المضي بعملية سياسية مهمة ومحاولة التوصع إلى اتفا  س م.
ئيع  ي إزالة نمة مشكلة اقتصادية أخر  ط رحت في محادنات غرننب ت م  مسؤولين كبار في إسرا

الع بات التي تواجهها تالروابيت، المدينة الفلسطينية الجديدة التي يجري بناؤ ا شماا رام هللا. وكان 
الذين الت ا م غرننب ت.  الفلسطينيينالمسؤوا عن بنا  المدينة، بشار المصري، أحد رجاا األعماا 

ا ات الفلسطينيين بأن إسرائيع ومن األمور األخر  التي طالب بها غرننب ت إسرائيع فحي ادع
تمن  توسي  الطرن  المؤدية إلى الروابي كي تتمكن من معالجة زحمة السير الخان ة بعد أن تصبم 

 المدينة مسكونة بصورة كاملة.
في الطاقم المصحر الذي يعمع تحت إمرة غرننب ت في البيت األبي  وفي الخارجية األميركية، 

ليس ف   بسبب قدرتها على المس بالعملية بحد ذاتها، بع أيضاح  -ت ناك تخو  دائم من التسرنبا
بسبب الضح  الذي مورس على البيت األبي  من جانب تنظيمات يمينية إلزاحة ياعع فمفرت 

الفلسطيني  -ومايكع رتني من منصبيهما، و ما خبيران دبلوماسيان عم  على الموضوع اإلسرائيلي
ارة ترامب في منصبيهما. والتخو   و من أن أي معلومة ت سرب في تحت إدارة أوباما وأب تهما إد

 الفلسطيني يمكن أن تؤدي إلى تجدد  ذا الضح . -الموضوع اإلسرائيلي
 "هآرتس"

 7/4/2017األيام، رام هللا، 
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