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 الحكومة مسؤولياتهاحماس مستعدة لتسليم وزارات غزة شرط أن تتحمل برهوم:  .1

ددت حركة حماس تأكيدها على جهوزيتها تسليم حكومة الوفاق القطاعات الحكومية والووزارات كافوة ج
على أن تلتزم بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة وتطبيق كل ما اتفق عليه بحضور القوى الوطنية 

 واإلسالمية.
ة التوافووق رامووي الحموود ه دعوتووه الحركووة ويووأتي تجديوود حموواس باوود سوواعات موون تجديوود ر وويس حكوموو

 بتسليم قطاع غزة لو "القيادة الشرعية".
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان إن على الحكومة بدل التهرب من مسؤولياتها وافتاال 

يفًا األزموووات والتوووررع بوووررا ن واهيوووة أن تقووووم بكامووول مهامهوووا وواجباتهوووا تجووواه غوووزة وأهلهوووا  وأ  تبقوووى سووو
 مسلطًا على رقابهم.

وأضوا  أن: موا ورد فوي تحوريحات ر ويس الحكوموة راموي الحمود ه حوول األرقوام الماليوة التوي تنفقهوا 
حكومتووه علووى غووزة وأنهووم يقومووون بووواجبهم الكاموول تجوواه غووزة هووو "إحوورار علووى قلووب الحقووا ق والكوورب 

 وتضليل الرأي الاام".
مون عوا ود الضورا ب علوى البضوا ن التوي تودخل إلوى القطواع وبين برهوم أن ما يدخل لخزينة الحكومة 

 ليون دو ر شهرًيا.م   100 يقرب من حوالي
إلووى أن الحكومووة لووم تتخوولب عوون واجباتهووا تجوواه أهوول غووزة المحاحوورين فحسووب  بوول النظوور ولفووت برهوووم 

عموودت إلووى افتاووال األزمووات وحووناعتها لسووكان القطوواع والتضووييق علوويهم وضوورب مقومووات حوومودهم 
 وثباتهم.

ونوه إلى أن ما تقوم به من فرض للضرا ب بالكامل على الوقود الالزم لتشغيل محطوة توليود الكهربوا  
 واستقطاع مخححات الموظفين وعوا ل الشهدا  ومستحقاتهم باإلجبار لهو أكبر دليل على رلك.

 7/4/2017موقع حركة حماس، 
 

نما تم خفض بعض العالواتالحمد هللا: رواتب موظفي قطاع غزة األساسية لم ت .2  مس وا 

قال ر يس الوزرا  رامي الحمد ه اليوم الجماة  إن الحكومة بدأت تقشف على المحروفات : تونس
منر الاام الماضي في الضفة الغربية وكان القطاع األول الري تم البد  به هو قطاع األمن  حيث 

نيات الاديد من القطاعات  نظرا   باإلضافة إلى تخفيض ميزا%25تم تخفيض نفقاته بمقدار 
   ونااني أزمة مالية كبيرة.%70 نخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 
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جا  رلك في مارض رده على أس لة الححفيين خالل مؤتمر ححفي عقب لقا ه ر يس الوزرا  
يز التونسي يوسف الشاهد  اليوم الجماة  في الااحمة التونسية تونس  حيث بحث ماه سبل تاز 

 التااون المشترك  خاحة تفايل اللجنة المشتركة بين البلدين.
نما تم خفض باض  وأضا  ر يس الوزرا : "رواتب موظفي قطاع غزة األساسية لم تمس  وا 

 الاالوات  وتم إبقا  باض الاالوات  حتى نستطين إدارة األزمة المالية التي نااني منها".
قطاع غزة للقيادة الشرعية  فحماس تجبي كافة اإليرادات و  وتابن الحمد ه: "نطالب حماس تسليم 

تنفقها إ  على نفسها  ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع  حيث انه تم حر  في 
مليار دو ر  ونؤكد على تحميم  17سنوات األخيرة من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب  10الو

 أسها الر يس محمود عباس أنه   دولة في غزة و  دولة دون غزة".القيادة الفلسطينية وعلى ر 
 7/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 النائب عن كتلة فتح نعيمة الشيخ علي تطالب عباس والحمد هللا بـ"الرحيل" .3

 يس السلطة محمود طالبت النا ب عن كتلة فتح البرلمانية  نايمة الشيخ علي  ر : نبيل سنونو -غزة 
عباس  ور يس حكومته رامي الحمد ه  بالرحيل  ماتبرة أن تحريحات األخير بشأن الخحم من 
رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة  "غير مقناة"  فيما أعربت عن تخوفها من وجود مخطط 

 لفحل القطاع عن الضفة.
نما تم جا  رلك بادما قال الحمد ه  أمس  إن "رواتب موظفي قطا ع غزة األساسية لم تمس  وا 

خفض باض الاالوات  وتم إبقا  باض الاالوات  حتى نستطين إدارة األزمة المالية التي نااني 
 منها"  على حد قوله.

لكن الشيخ علي  قالت لححيفة "فلسطين"  أمس: إن كالم الحمد ه غير مقنن  مردفة: "يقناني 
ين  فال يجوز أن موظفي قطاع غزة هم من يدفاون ثمن أزمة حينما تام األزمة المالية على الجم

وأوضحت أن موظفي السلطة في القطاع   مالية في حين أن موظفي الضفة الغربية تزيد رواتبهم".
"بقدر ما يستطياون يحاولون أن يابروا عن رفضهم للظلم الواقن عليهم"  نتيجة قرار الحمد ه خحم 

 .من رواتبهم %30ما يزيد على 
وأكدت أن قرار الحمد ه بشأن الرواتب "غير مبرر  ومفاجئ  وبدون مقدمات"  مشيرة إلى أن 
"الجمين متخو  من أن يكون خطوة أولى على طريق تنفير سياسة فحل قطاع غزة وتجز ة الوطن.. 

 الكل مرهول من القرار غير مفهوم األسباب".
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  قا لة إنه في الدول المتقدمة إرا م س وشددت الشيخ علي على ضرورة رحيل حكومة الحمد ه
 ألف موظف وأسرهم تضرروا من هرا القرار؟". 53مواطن بسو  فإن الحكومة تستقيل "فما بالنا بو

 8/4/2017، فلسطين أون الين

 
 "إنهاء حكم حماس للتخلص من الظلم"سكان غزة إلى  ويدع الهباش .4

للشؤون الدينية محمود  طة الفلسطينية محمود عباسالسل اختار مستشار ر يس: كفاح زبون  - رام ه
الهباش في خطبة الجماة أمس التي حضرها عباس التركيز على تشكيل حماس إدارة جديدة لقطاع 

 غزة.
  متهما الحركة بتوجيه طانة لخاحرة «أخطر أنواع الظلم»وقال الهباش إن ما تمارسه حماس هو 
الخطى وتطرق األبواب  لحكم غزة  فيما كانت السلطة تحثالشاب الفلسطيني بتشكيلها إدارة جديدة 

 من أجل جمن كلمة واحدة.
رغم موافقتهم المسبقة على حكومة »وأضا  الهباش في خطبة الجماة بمسجد التشريفات بالمقاطاة: 

أو إمبراطورية  الابرة في  التوافق فما مانى أن تشكل حماس حكومة جديدة تسميها لجنة أو حكومة
 «.إنها حكومة انشقاق... انفحال... حكومة فرقة وحرام الجوهر 

عليهم أن يالموا وعلى الرين يقفون من ورا هم من أعدا  هرا الشاب أننا   »وتابن محررا حماس: 
جز ا منفحال عن  يمكن أن نسمح بتمرير هره المؤامرة. الشاب الفلسطيني واحد  غزة ليست

 «.ا  في قلب القيادة وعقلها ووجدانها وضميرهافلسطين  غزة في القلب  في قلوبنا جميا
مااناة أهلنا في »ولمح الهباش إلى ضرورة أن ينهي أهل غزة حكم حماس عبر ثورة شابية بقوله: 

يا حماس. علينا أ   غزة يجب أن تنتهي مرة واحدة لألبد. كفى عبثا بمحير الشاب الفلسطيني
نسكت على الفرقة والحرام الري تمارسه حركة نخجل وأن نضن النقاط على الحرو ... يجب أ  

 «.سنوات 10حماس منر 
إلى متى يستمر رلك  الجواب عند الشاب الفلسطيني عندنا جمياا  وباألخص عند »ومضى يقول: 

علينا أن نضن حدا »وأرد :  «.إخواننا أهل قطاع غزة. الجواب عندكم والفال عندكم والقرار قراركم
وأن نضرب على يده وأن نمناه من ا ستمرار في تمزيق الشاب  وأن نأخر على يد الظالم

 «.الفلسطيني
 7/4/2017، الشرق األوسط، لندن
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 دائرة المفاوضات نظمت جولة ميدانية في القدس لدبلوماسيين وصحافيين أجانب .5
نظمت دا رة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية جولة «: القدس الاربي» –رام ه 

دانية في القدس المحتلة بمناسبة عيد الفحح المجيد  الري يتزامن ا حتفال به هرا الاام من إحيا  مي
الركرى الم وية لوعد بلفور المشؤوم  وسباين عامًا على النكبة والتشريد القسري وخمسين عامًا على 

يين والححافة الدولية ا حتالل ا ستاماري لفلسطين. ورافق وفد الدا رة مجموعة كبيرة من الدبلوماس
وشخحيات دينية ومن المجتمن المدني  للحديث عن الايد في ظل ا حتالل  والتحضير لالحتفا ت 

 رغم نظام السيطرة والتحكم الري تفرضه قوات ا حتالل على الفلسطينيين في القدس.
في الدا رة فؤاد  وانطلق الوفد من ساحة باب الخليل في البلدة القديمة حيث قدم مستشار السياسات

  التي هدفت بمجملها 1967الحالق عرضًا مفحاًل حول سياسات ا حتالل منر احتالله للمدينة عام 
لغا  الوجود الفلسطيني  وفحل القدس الشرقية عن باقي فلسطين  الى المحافظة على أغلبية يهودية وا 

بقا ها ضمن التاريف اإلسرا يلي بو  ما « ريها عاحمة لدولة اسرا يلالقدس الموحدة بشط»المحتلة وا 
تجلت هره السياسات في عدة نواح »يضمن عدم تقسيمها في أية مفاوضات مستقبلية. وأضا  

اهمها محادرة األراضي وبنا  المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها  حيث تم محادرة حوالى 
من المساحة الكلية  %13ى من القدس الشرقية لبنا  المستوطنات  ولم يتبق للمقدسيين سو  35%

ي شرعت لمنزل في القدس الشرقية مبنية دون تراخيص  وبالتا 20000للمدينة للبنا   فهناك حوالى 
منزل  باإلضافة الى سحب  3500اسرا يل في حملة لهدم المنازل ودمرت منر ا حتالل أكثر من 

نر ا حتالل  وبالتالي فقد هوية م 14500حق اإلقامة والهويات المقدسية حيث تم سحب أكثر من 
 «.اآل   من القدسيين حق اإلقامة في مدينتهم

 8/4/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 1988السفير عبد الهادي: "م.ت.ف" متمسكة بالثوابت التي وضعها المجلس الوطني عام  .6
ي  اليوم نور عبد الهادأشارك مدير الدا رة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير : دمشق

الجماة  با حتفال الري اقيم في خيمة الاودة على مشار  مخيم اليرموك في الااحمة السورية  
 ليوم ا رض الخالد. 41بمناسبة الركرى الو 

 69ن اليوم هو الركرى الو إوقال عبد الهادي  في كلمة منظمة التحرير الفلسطينية في ا حتفال  "
 ن شابنا يناضل للحفاظ على ارضه منر اليوم األول للنكبة عام  41ليوم ا رض وليست الركرى الو 

في كل بقاع األرض الفلسطينية  من كل تقديرنا واحترامنا لنضال اشقا نا في يوم ا رض  1948
 في الجليل". 1976
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زمة السورية واضح ونحن من الحفاظ على وحدة سوريا وندعم الحل واضا   ان "موقفنا بالنسبة لأل
 من خالل حوار سوري سوري". السياسي

وبالنسبة للمخيمات الفلسطينية قال عبد الهادي  نامل كل جهدنا لادم زجها باألزمة السورية رغم أن 
المسلحين ا رهابيين من جبهة النحرة وداعش اقتحموا مخيماتنا وسفكوا دم شابنا ودفاوه إلى الهجرة 

اودة خدمة إلسرا يل  ونحن نتااون من مارضينه لكل ا خطار ورلك بهد  القضا  على حق ال
 الحكومة السورية لتخفيف مااناة شابنا على كل المستويات.

واضا  "ان منظمة التحرير متمسكة بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي وضاها المجلس الوطني عام 
محمود جلها الر يس أجلها الراحل الرمز ياسر عرفات ومازال يناضل من أالري استشهد من  1988

 عباس".
 7/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 طلب ترشيح قوائم لالنتخابات المحلية في الضفة الغربية 761: لجنة االنتخابات .7

طلب ترشيح  761أعلنت لجنة ا نتخابات المركزية الفلسطينية  عن تلقيها : منتحر حمدان - رام ه
هي ة  391ربية للمشاركة في ا نتخابات المحلية  والتنافس على قوا م في محافظات الضفة الغ

ومجلسًا بلديًا  ما يظهر إحجامًا عن إنجاز قوا م التوافق التي راجت في عملية التحضير لالنتخابات 
 المحلية الاام الماضي  وتاطلت بسبب طاون أدت إلى إرجا  عقدها.

لقد »)الخليج(  وركزية فريد طام ه  في حديث لقال المتحدث الرسمي باسم لجنة ا نتخابات المو 
عملنا حتى ساعات منتحف الليلة قبل الماضية من اجل استقبال طلبات الترشح للهي ات المحلية 

 «.ولمسنا من نتا ج أرقام هره الطلبات وجود رغبة جامحة للمشاركة في ا نتخابات بقوا م انتخابية
طلب ترشيح لالنتخابات المحلية في الضفة وحدها هو رقم  761وحسب ما أكده طام ه فإن تقديم 

طلب قدمت في الاام الماضي للمشاركة في ا نتخابات المحلية التي  800كبير  مقارنة من قرابة 
 أجلت بقرار قضا ي على مستوى الضفة وغزة.

  والتي 2017  انتها  مرحلة الترشح لالنتخابات المحلية أمسوأكدت لجنة ا نتخابات المركزية  
طلب ترشح في جمين مكاتبها في  761مارس الماضي  حيث استقبلت اللجنة  28بدأت حباح 

الضفة الغربية خالل فترة الترشح والتي استمرت عشرة أيام. وتامل طواقم اللجنة حاليا على مراجاة 
دار  دخالها وا  تها  تمهيدًا الطلبات المقدمة  كما تقوم بتدقيق بيانات المرشحين وطلبات الترشح وا 

 لارضها على لجنة ا نتخابات للبت فيها طبقًا للقانون.
 8/4/2017، الخليج، الشارقة
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 فتح تحمل حماس المسؤولة الكاملة عن األوضاع اإلنسانية في غزة .8

والمتحوودث باسوومها أسووامة القواسوومي  إلووى إنهووا   حركووة فووتحدعووا عضووو المجلووس الثوووري فووي : رام ه
غوزة  واسووتمرار سوويطرة حركوة "حموواس" بقووة السووالح علوى القطوواع  مؤكوودًا أن  الوضون الشووار فوي قطوواع

وتوحيود مؤسسوات  األسوودا نقسوام  إنهوا في غزة برمته يجوب أن ينتهوي  مون خوالل  اإلنسانيالوضن 
 الوطن.

وقال القواسمي في تحريح له اليوم الجماة  إن "حماس" لوم تتاواطف مون الشواب الفلسوطيني كلوه فوي 
نهوا سونوات  وهوي تورفض المحوالحة  10 القطاع منر   2007ا نقسوام الوري بودأ بانقالبهوا فوي الاوام  وا 

مليوووون موووواطن ياوووانون  2الحووواب لحووووالي  اإلنسوووانيوهوووي فوووي نفوووس الوقوووت تووورى بوووأم عينهوووا الوضووون 
  وخاحة األساسية اإلنسانيةالظرو  المايشية بكافة المستويات  ومن انادام لكافة الخدمات  أحاب
 كل ما جرى وما زال". أماموالما  والاالج  ولم تحرك ساكنا  الكهربا 

واتهووم القواسوومي حركووة "حموواس" بمنوون الحكومووة موون الاموول فووي غووزة  وتشووكيل حكومووة ظوول  وموون ثووم 
  والتووي توودير القطوواع اآلن  وهووي وحوودها موون يجبووي الضوورا ب أسووابينمنوور عوودة  اإلداريووةتشووكيل اللجنووة 

لخزينوووة الدولوووة  مسوووتهجنا اسوووتمرار  األمووووالمووون تلوووك  أيقووووم بتوريووود وفوووواتير الكهربوووا  وغيرهوووا  و  ت
 "حماس" في عملية التضليل للرأي الاام.

 7/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الهندي: السلطة منهارة ومبررات خصم الرواتب غير مقنعة .9
لهندي  المبررات التي تسوقها الحكومة رفض القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي محمد ا: غزة

 في رام ه لخحم رواتب موظفي غزة.
وقال الهندي في لقا  من فضا ية األقحى  مسا  الجماوة: "الحجوج والمبوررات لخحوم رواتوب السولطة 
غير مقبولة.   أعتقد أن خحومات رواتوب مووظفي غوزة ناجموة عون أزموة ماليوة لودى السولطة فوي رام 

 التي ساقتها غير مقناة". ه  وكل الحجج
وتووابن الهنوودي: "إرا كانووت هنوواك أزمووة ماليووة فووي الرواتووب  فلمووارا تكووون فقووط علووى حسوواب غووزة دون 

وبين أن "السلطة الفلسطينية   تملك من أمرهوا شويً ا  وهوي سولطة منهوارة. نحون بحاجوة إلوى  الضفة".
 إعادة بنا  منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق المحالحة".

 فت إلى أن المحالحة أحبحت   تهم الشاب الفلسطيني  لادم جديتها.ول
 7/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 هللا لتبرير الخصومات كشفت حجم جريمته فتح بغزة: تصريحات الحمد .11

قال إقليم شرق غزة في حركة فتح إن تحريحات ر يس الحكومة راموي الحمود ه التوي أدلوى بهوا : غزة
ماة  حول الخحوومات األخيورة علوى رواتوب مووظفي القطواع الاوام فوي المحافظوات الجنوبيوة اليوم الج

 "كشفت عن حجم الجريمة الوطنية التي ارتكبها".
وأضا  اإلقليم في بيان حادر عن مفوضية اإلعالم اليوم أن: "محاولة الحمد ه تبرير ما قامت بوه 

اع غووزة موون خووالل الحووديث عوون أرقووام ماليووة حكومتووه موون مجووزرة بحووق الموووظفين الاموووميين فووي قطوو
رفت على غزة با ت بالفشل".  ح 

 7/4/2017، فلسطين أون الين
 

 فتح تدعو عناصرها للمشاركة في فعالية احتجاجية بغزة .11
حركوة فوتح بأبنا هووا ومناضوليها  وموظفيهوا  المشواركة الفاعليووة فوي ا حتجواج  علوى قوورار  أهابوت :غوزة

السوبت  ورلوك  ]اليووم  اضي بتقليص رواتب الموظفين في قطاع غوزة  غوداحكومة الوفاق الوطني والق
 في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

هوره الفااليوة  أليوة أغوراض  باسوتغاللفتح باناحرها ا لتزام وا نضباط التوام  وعودم السوماح   وأهابت
كافووة حقوووق أهلنووا   تخوودم المطالووب الاادلووة  وفووي مقوودمتها عوودم المووس بووأي موون حقوووق الموووظفين  و 

 وشابنا  في قطاع غزة  باعتبارهم  جز  أحيل من مكونات  السلطة الوطنية الفلسطينية.
أبنا ه الموظفين  من  إلنحا وناشدت حركة فتح  الر يس محمود عباس  ا ستجابة والتدخل الفوري 

 قطاع غزة.
 7/4/2017وكالة معا اإلخبارية، 

 
 ار غزةتظاهرة للجهاد تنديدا باستمرار حص .12

يوم الجماة مسيرة جماهيرية في محافظة خانيونس جنوب قطاع  اإلسالمينظمت حركة الجهاد : غزة
 غزة  رفضًا لسياسات ححار غزة  وتنديدًا بمحاو ت كسر حمود الشاب الفلسطيني.

ونووودد المشووواركون قيوووام الحكوموووة بخحوووم رواتوووب مووووظفي القطووواع الاوووام فوووي قطووواع غوووزة  ماتبووورين أن 
 أتي محاولة إلغراق قطاع غزة المحاحر في األزمات.اإلجرا  ي

فوووي الحركوووة  داوود شوووهاب قوووا اًل: "إن قطووواع غوووزة كغيوووره مووون المووودن  اإلعالمووويوقوووال مووودير المكتوووب 
الفلسطينية حمد في وجه الشدا د وسجل حموده في كتب وأحاديث الحمود بموثثر خالودة عون شواب 
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ار والادوان مون قبول ا حوتالل ورغوم األزموات التوي   رغم الححوالتراجنعظيم رفض الخنوع والتفريط 
 جرى افتاالها".

المشووووؤوم فووووي  أوسوووولووأضووووا  شووووهاب" أن الحقووووا ق تتكشووووف وأن هنوووواك مخططووووات حيكووووت فووووي ليوووول 
 الشاب للوحدة والحمود. أبنا محاو ت تركين شابنا ودفاه للتخلي عن حقوقه وثوابته"  داعيا 

قطون الرواتوب وحرموان عوا ول  أوشوكل الخحوومات  أوموة أن المشوكلة ليسوت فوي قي إلوىولفت شهاب 
 من رلك بكثير. أعمقمن حقوقهم  بل إن المشكلة  واألسرى الشهدا  

بأن األزمات التي تاحف ببلدنا  أوسلو  مؤكداً وطالب بماالجة جررية للمشكلة من خالل إلغا  اتفاق 
 سياسية تقف ورا ها دول وأنظمة.

 7/4/2017وكالة معا اإلخبارية، 
 

 ةعلى سوري األمريكيتدين العدوان  "الشعبية" .13
دانت الجبهة الشابية لتحرير فلسوطين الاودوان األمريكوي علوى مطوار الشوايرات فوي سووريا الوري : غزة

مووا جوورى فووي خووان شوويخون  واعتبرتووه دعمووًا ل رهوواب الووري  بشووأناسووتبق نتووا ج أي تحقيووق دولووي نزيووه 
 أولوياتها. أحدهو طالما ادعت إدارة ترامب على أّن تحفيته 

ورأت الجبهة في بيوان وحول "ماوا" فوي هورا الاودوان الوري توم بتنسويق  كامول مون دولوة ا حوتالل  ومون 
األطوورا  التووي   زالووت تحوور وتاموول علووى تفكيووك الدولووة السووورية  مووا هووو إّ  محاولووة لقطوون الطريووق 

حوووافل علوووى وحووودة سووووريا علوووى الجهوووود السياسوووية التوووي تقودهوووا األموووم المتحووودة إليجووواد حووول سياسوووي ي
 وشابها.

 7/4/2017وكالة معا اإلخبارية، 
 
 شتباكات بمخيم عين الحلوة تجدد اال قتيل وسبعة جرحى في .14

وووق    عووون د ب أ مووون بيوووروت  أن شخحوووًا 8/4/2017القـــدس العربـــي، لنـــدن، ركووورت  رح سوووباة تووول وج 
مدينووة حوويدا جنوووب لبنووان  فووي ا شووتباكات  آخوورون فووي مخوويم عووين الحلوووة لالج ووين الفلسووطينيين فووي

التي اندلات الجماة بين مجموعة بالل بدر المتشددة من جهة  والقوة المشتركة الفلسوطينية مون جهوة 
 ثانية.

اللبنانيووة الرسوومية أن حوودة ا شووتباكات تحوواعدت مسووا  اليوووم فووي ” الوكالووة الوطنيووة ل عووالم“وركوورت 
مفرق سوق الخضار بين مجموعة بالل بدر المتشددة مون جهوة  – الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة

 والقوة المشتركة الفلسطينية وحركة فتح من جهة أخرى.
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وانووودلات ا شوووتباكات عحووور اليووووم فوووي المخووويم بوووالتزامن مووون انتشوووار القووووة الفلسوووطينية المشوووتركة فوووي 
 ي بالل بدر.المخيم  إثر تارض عناحرها إلطالق نار من قبل جماعة المتشدد اإلسالم

القوووة " نإوقووال قا وود األموون الوووطني الفلسووطيني اللوووا  حووبحي أبووو عوورب  باوود انتشووار القوووة المشووتركة 
األمنية يجوب أن تنتشور  وهنواك جهوات ونواس   يريودون أمون المخويم واسوتقراره  بول يريدونوه أن يبقوى 

 .”يجب أن تنتشر األمنيةبفوضى ويايش سكانه حاً    أمنية  لكن القوة 
 األمنيوةنحن كحركة فوتح وقووات األمون الووطني قلنوا فوي ا جتماعوات أي اعتودا  علوى القووة “وأضا  

المشتركة سنتحدى له مهما كلف األمر  فنحن نريد المحافظوة علوى الجووار وأهلنوا بكول موا أوتينوا مون 
 ”.إمكانات

جرحوووى علوووى  6سوووقوط    مووون بيوووروت  أن ا شوووتباكات أدت إلوووى8/4/2017الحيـــاة، لنـــدن، وأضوووافت 
وكانوووت اللحظوووات األخيووورة  أموووس  مووون الاووود الاكسوووي لموعووود  مووونهم مووون عناحووور هوووره القووووة. 4 األقووول

بتاويضات « مجموعة بالل بدر»شهدت عرقلة لقرابة الساعة سببها مطالبة « القوة المشتركة»انتشار 
 لألهالي الرين أحيبوا بأضرار نتيجة ا شتباكات األخيرة.

فووي الشووارع التحتوواني )سووتكون المقوور الر يسووي للقوووة(. « الكفوواح»ة فووي مدرسووة وتجماووت القوووة المشووترك
نقووواط تقووورر التمركوووز فيهوووا للجوووم أي تحوووادم علوووى محووواور التقاتووول األخيووورة. وكانوووت  3وهووي نقطوووة مووون 

  قبل قليل من موعد انتشار القوة طالبت فيه  وفق أحد المقربين من أمسمجموعة بدر أحدرت بيانًا 
المال للتاويض على المتضررين وطلبنا أن ياطونا تاهدات بضمان أ  يطلق النار  بمبلغ من»بدر  

على حي الطيري ألتفه األسباب وطلبنوا أن يكوون الاناحور الورين سيتموضواون فوي مكتوب الحواعقة 
)فووي سوووق الخضووار فووي الشووارع الفوقوواني علووى خووط تموواس موون حووي الطيووري( ماتوودلين غيوور موتووورين 

 «.موافقة على أي من هره المطالب و  نار  من يريد الابث بأمن المخيمفردوا علينا بادم ال
وبقيت القوة األمنية في مدرسة الكفاح تنتظر الضو  األخضر للتمركز عند سنترال البراق )عند مفورق 

عنحر بين ضابط  100مقابل حي الحفحا ( ومكتب الحاعقة. وتتألف القوة من « بستان القدس»
د الفتحووواوي بسوووام السووواد. وأجريوووت اتحوووا ت لسوووحب مسووولحي بووودر مووون الشوووارع وعنحووور  بوووإمرة الاقيووو

فووي هوورا الشووأن ونجحووت فووي تووأمين عمليووة انتشووار سووليمة للقوووة األمنيووة. « عحووبة األنحووار»وتوودخلت 
 مكتب الحاعقة. إلىانقلب رأسًا على عقب لحظة ا نتقال  األمرلكن 
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 بمخيم عين الحلوةحماس تدين االعتداء على القوة األمنية المشتركة  .15
أكد ممثل حركة حماس في لبنان  علي بركة على دعم الحركة للقوة األمنية المشتركة في مخيم عوين 

وأدان بركووة فووي تحووريح حووحفي  مسووا  الجماووة  ا عتوودا  علووى القوووة المشووتركة  مؤكوودًا أن  الحلوووة.
 انتشارها   تراجن عنه.

 ها بواجبها في حفل األمن وا ستقرار في المخيم.وقال: لن نسمح ألحد أن يارقل انتشارها وقيام
وكانت القوة المشتركة تارضت  عتدا  أثنا  انتشوارها مون قبول مجموعوة بوالل بودر  حيوث توم إطوالق 

 النار والقرا ف عليها وعلى القيادة السياسية المواكبة لها.
 7/4/2017موقع حركة حماس، 

 
 "المسكوبية" معتقل سير مالك حامد فياألمنّفذ عملية الدهس أمس االحتالل يحتجز  .16

عاموًا(  مون  22نقل محامي نادي األسير الفلسطيني  اليوم الجماة  عن األسير مالك حامد ): رام ه
بلدة سلواد في محافظوة رام ه والبيورة إثور زيوارة أجراهوا لوه فوي ماتقول "المسوكوبية" حيوث ي حتجوز  "أنوه 

وقوود قوواموا بتاريتووه أثنووا  عمليووة اعتقالووه  مشوويرًا إلووى أنووه لووم تاوورض للضوورب علووى يوود قوووات ا حووتالل  
 يتارض آلية إحابة."

وكانت سلطات ا حتالل اعتقلت األسير حامد يوم أمس باد ادعا ها  تنفيره عملية دهس بالقرب مون 
 مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي محافظة رام ه.

 7/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 عازل في األراضي السورية شريطنتنياهو يطالب بإقامة  .17

قالت ححيفة هثرتس اإلسرا يلية  إن ر يس الحكومة اإلسرا يلية  : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 
بنيووامين نتنيوواهو  طوورح فووي محادثووات واتحووا ت موون أطوورا  دوليووة مختلفووة  فكوورة إقامووة شووريط عووازل 

ة خلووف الحوودود اإلسوورا يلية  بحجووة منوون وحووول جهووات وعناحوور مااديووة إلووى داخوول األراضووي السوووري
 الحدود اإلسرا يلية   سيما إيران والمليشيات التاباة لها.

وركوورت الحووحيفة أن نتنيوواهو بوودأ ياوورض هوورا المطلووب كجووز  موون "تحووور إسوورا يل" للحوول المسووتقبلي 
حوودود السووورية  األول بموووازاة الحوودود موون لألزمووة السووورية  حيووث يقتوورح إقامووة شووريطين عووازلين ورا  ال

إسرا يل  في هضبة الجو ن  والثاني بموازاة الحودود السوورية األردنيوة  بحجوة المحافظوة علوى اسوتقرار 
 المنطقتين الحدوديتين  دون أن يقدم تفاحيل لكيفية إقامة هرين الشريطين.

 7/4/2017، العربي الجديد، لندن
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عدام ا .18  1967لفدائيين في غزة بدأ من عام "يديعوت": اغتيال وا 

اإلسوووورا يلية فووووي ملحقهووووا « يوووودياوت أحرونوووووت»الناحوووورة: يسووووتدل موووون تقريوووور موسوووون نشوووورته حووووحيفة 
األسووبوعي  أمووس الجماووة  أن مسلسوول اغتيووا ت وا عوودامات فوودا يين فلسووطينيين فووي غووزة باوود احتاللهووا 

ش ا حوتالل مون خوالل وحودة قتلوة قد سبق اغتيال مازن فقها بنحو خمسة عقود ارتكبها جوي 1967في 
)قنبلوووة و باللغوووة الابريوووة(. ويوضوووح ماووود التقريووور الموووؤر  الاسوووكري « راموووون »خاحوووة عرفوووت بوحووودة 

والحوووحافي رونوووين بيرغموووان أنوووه نشووور قبووول نحوووو عوووام مقابلوووة مووون ر ووويس جهووواز المخوووابرات الخارجيوووة 
ها تلقى بيرغموان اتحوا ت وعلى إثر «. رامون »م ير دغان حول عدة مواضين منها وحدة « الموساد»

موون أعضووا  تلووك الوحوودة المتهمووة بارتكوواب جوورا م قتوول كثيوورة فووي غووزة باوود احتاللهووا. وفووي التقريوور يووورد 
المزيد من الشهادات على لسانهم حول تلك الوحدة. ويوضح الكاتب أنه باد ا حتالل واجوه قا ود لووا  

ومة التي كان ينفرها عناحر مون حركوة فوتح الجنوب أر يل شارون تناميا كبيرا في عدد عمليات المقا
 الحركة المسيطرة على القطاع وقتراك.

وعلى خلفية رلك شكل جيش ا حتالل وحدة مستاربين خاحة تم اختيار أعضا ها باناية فا قة ووفق 
  تولوت «ريموون »و حقوا حوارت تاور  بوو « الحربوا »ماايير حارمة  منها إتقان الاربية عرفت باسم 

 ح بأسووما  المناضوولين الفلسووطينيين فووي غووزة علووى شووكل روزنامووة  وكانووت تسووقط ورقووة منهووا إعووداد لوووا
 تحمل اسم وحورة وتفاحيل كل واحد من المقاومين الفلسطينيين باد قتله.

الجنورال با حتيواط يتسووحاق بونوداك الوري شووغل وقتهوا منحوب الحواكم الاسووكري فوي غوزة وسووينا   وأكود
ألنهووا ارتكبووت جوورا م قتوول وا عوودام ميووداني ألنهووا عووادت كيوودا مرتوودا  «ريمووون »أنووه عووارض تشووكيل وحوودة 

 على إسرا يل وساهمت  حقا في اند ع ا نتفاضة األولى. 
سوومات أر يوول شووارون « ويقوودم بونووداك شووهادة جديوودة حووول جوورا م حوورب ارتكبتهووا تلووك الوحوودة ويقووول:
مبانيا وكووول مووون يأسوووره لوووه مؤسوووس وحووودة ريموووون يقوووول للضوووباط:  كووول مووون يقتووول مخربوووا لوووه قنينوووة شوووا

تاليمووات شووارون بقتوول الفوودا يين الفلسووطينيين بوود  موون أسوورهم حالووت دون ححووولنا علووى «. كووازوزة»
 «.مالومات كانت بحوزتهم

 8/4/2017القدس العربي، لندن، 
 
 2002عرفات وترحيله عن الضفة عام  العتقالشارون خطط موفاز:  .19

ة األسووووووبق شاؤول موفاز أنه ور يس وزرا  إسرا يل األسوبق لندن: كشف ر يس هي ة األركان اإلسرا يلي
 أري يل شووووارون خططوووووا  عتقال ياسر عرفات وترحوويله عن الضفة الغربية.
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وقوووال موفووواز فوووي مقابلوووة أجرتهوووا ماوووه القنووواة األولوووى فوووي التلفزيوووون اإلسووورا يلي  فوووي الوووركرى السووونوية 
سوور عرفووات  وقيووام الجوويش اإلسوورا يلي بمووا يسوومى بامليووة الخامسووة عشوورة لححووار الوور يس الشووهيد يا

  كانت هنالك خطة لور يس الحكوموة اإلسورا يلية فوي حينهوا أري يول شوارون 2002عام « السور الواقي»
  قتحام المقاطاة  والقبض على عرفات  وطرده إلى مكان بايد عبر طا رة خححت لهرا الغرض.

مالوموووات كافيوووة عووون الوووزعيم الراحووول  لدرجوووة التسووولل إلوووى وأضوووا  أن األمووون اإلسووورا يلي كوووان يمتلوووك 
مخدعه والقوبض عليوه وهوو نوا م  وطورده مون طواقم محوغر مون مقربيوه  باإلضوافة لطبيبوه  إلوى مكوان 

   على حد تابيره.«إسرا يل»بايد جدًا عن حدود 
 8/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
  منع نشطاء المقاطعة غير مْجد   قانون أربعة أسباب تجعل : "القوميمعهد أبحاث األمن " .21

قالت دراسة إسرا يلية إن القانون األخير الري أقره الكنيست حوول منون دخوول نشوطا  حركوة المقاطاوة 
الاالميووة )بووي دي أس( إلووى إسوورا يل غيوور مجوود  وقوود ياووود بنتووا ج عكسووية علووى إسوورا يل فضووال عوون 

 تابير.إثارته ردود فال دولية كبيرة باعتبار أنه يقيد حرية ال
أن القووانون  -التووي أحوودرها ماهوود أبحوواث األموون القووومي التووابن لجاماووة توول أبيووب-وأوضووحت الدراسووة 

يمنح وزير الداخلية حالحية منن دخول مون يوراه مااديوا إلسورا يل  فوي ظول إسوتراتيجيتها التوي أعلنوت 
ات المجتمون الحرب على كل ما من شوأنه "نوزع الشورعية عون إسورا يل" والموجهوة باألسواس مون مؤسسو

 المدني.
وأضافت: في الوقت الري   تدعم فيه الدول الاظمى حول الاالم حركة المقاطاة ضود إسورا يل  فوإن 
المجتموون الوودولي يتوويح المجووال لتوجيووه انتقووادات لووو المسووتوطنات اإلسوورا يلية باعتبارهووا مشووروعا ينتهووك 

 القانون الدولي.
اجهووة حركووة المقاطاووة ألرباووة أسووباب  أولهووا أن وأوضووحت أن هوورا القووانون غيوور مجوود موون ناحيووة مو 

القانون يظهر إسرا يل بالمجتمن الدولي كأنهوا تاوادي كول مون   يوافقهوا علوى مشوارياها ا سوتيطانية  
إلووى الحووورة التووي تحوواول رسوومها إسوورا يل لنفسووها حووول الاووالم بأنهووا دولووة  -وفووق الدراسووة-ممووا يسووي  
 ديمقراطية.

جهود الووري تقوووم بووه أوسواط مؤيوودة إلسوورا يل فووي مواجهوة حركووة المقاطاووة قوود وثواني هووره األسووباب أن ال
يبوودو أكثوور جوودوى موون هوورا القووانون   سوويما موون قبوول الكتوول الطالبيووة بالجاماووات والنشووطا  السياسوويين 
الشووباب والحووحافيين والموودونين ورجووال األعمووال وحووناع الوورأي الاووام  فووي حووين أن القووانون قوود يقوودم 

 مته ألعدا  إسرا يل في دعايتهم المضادة لها.نتا ج عكسية بخد
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والسبب الثالث من عدم جدوى هرا القانون هو أنه يقوم على فرضية "مقاطاة المقاطاين" وهو باكس 
التوجهووات التووي يقوووم بهووا الماسووكر المؤيوود إلسوورا يل حووول الاووالم والووري يوودير نقاشووات ضوود المقاطاووة  

 اإلسرا يلي. وبالتالي فإن هرا القانون يضاف الموقف
وفووق مووا أعدتووه الباحثووة اإلسوورا يلية ميخووال رودشتسووكي المتخححووة بدراسووة حووورة -ورابوون األسووباب 

فهو ألنه يحد من خيارات أحدقا  إسرا يل حول الاالم  ألنه يلزمهم بخياري إما  -إسرا يل حول الاالم
ا يل بالطريقووة التووي موون أو ضوود إسوورا يل  وهووو مووا موون شووأنه عوودم موونحهم الحريووة فووي الوودفاع عوون إسوور 

 يرونها مناسبة.
 7/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من دخول مدينة القدس "األونروا" حافالتالقوات اإلسرائيلية تمنع  .21

المقوام علوى  األنفواقالمتواجودة عنود حواجز  اإلسورا يليمنات قووات ا حوتالل  :نجيب فراج -بيت لحم 
قدس  الحافالت التاباة لوكالوة غووث وتشوغيل الالج وين مدينة ال إلىمدينة بيت جا  والمؤدي  أراضي

الور يس  األونورواالفلسطينيين  والمووظفين القوادمين مون بيوت لحوم والخليول  لاللتحواق فوي عملهوم بمقور 
 في الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

 7/4/2017القدس، القدس، 
 
 هجوم كيماوي محتمل أية تبحث استعداداتها لمواجه "إسرائيل"العاشرة اإلسرائيلية": " .22

ركوووورت القنوووواة الابريووووة الااشوووورة  مسووووا  اليوووووم الجماووووة  أن ر وووويس الوووووزرا   :ترجمووووة خاحووووة -رام ه 
اإلسرا يلي بنيامين نتنياهو سياقد األسبوع المقبل اجتماعا خاحا لبحث استادادات الجهات المختحة 

 لمواجهة أي هجوم كيماوي باد ما ححل في سوريا.
اة  ان نتنياهو سيبحث خالل هرا ا جتماع كمية أقناة الغاز المتوفرة في إسورا يل وكول القن وأوضحت

 ما يتالق با ستادادات الخاحة للتحدي للمخاطر المترتبة على هجوم من هرا النوع.
 7/4/2017القدس، القدس، 

 
 اقتحام منزل منفذ عملية الدهس برام هللا وأخذ قياساته تمهيدًا لهدمه .23

اقتحمت قوات ا حتالل اإلسرا يلي فجر اليوم الجماة  منزل منفر عملية الدهس  الرأي: –رام ه 
 التي وقات أمس في رام ه.
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وقالت محادر محلية إن قوة كبيرة من جيش ا حتالل اقتحمت بلدة سلواد وحاحرت المنزل 
 واقتحمته  وقامت بأخر قياساته تمهيدًا لهدمه.

ضًا من أفراد عا لة األسير مالك حامد منفر الاملية  واقتدتهم إلى جهة وركرت أن ا حتالل اعتقل با
شيكل خالل عمليات دهم  ألف 40كرلك حادر ا حتالل من رات البلدة خمس مركبات و مجهولة.

 منازل المواطنين  كما منات األهالي من فتح المساجد وأدا  حالة الفجر.
 7/4/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 بدء اجتماع األمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في بيروت .24

بدأت األمانة الاامة للمؤتمر الشابي لفلسطينيي الخارج  اليوم الجماة  اجتماعاتها التي : بيروت
 تستمر يومين  في بيروت بهد  استكمال تشكيل األمانة الاامة ولجان الامل.

مر  زياد الاالول  في تحريح  مقتضب   عبر حفحته على "فيسبوك" وأكد الناطق الرسمي باسم المؤت
بد  ا جتماعات  مشدًدا على أن أهمية هرا الحراك تأتي في ظل حديث عن طروحات أمريكية 

 لتحفية القضية الفلسطينية وا عترا  بيهودية "دولة ا حتالل".
يحفل حقوق الشاب الفلسطيني بما وتاهد بأّ  يقف فلسطينيو الخارج مكتوفي األيدي ألي حل   

قامة الدولة الفلسطينية وعاحمتها القدس.  فيها حق الاودة وا 
وأشار إلى أن اللقا  الري تاقده األمانة الاامة للمؤتمر اليوم وغًدا في بيروت  سيشهد تشكيل أعضا  

غيرها من اللجان األمانة الاامة  ولجان الامل التي سو  تضم الاودة والالج ين والمرأة والشباب  و 
 التي سيالن عنها في نهاية ا جتماع.

 25وكان المؤتمر الشابي لفلسطينيي الخارج  الري استضافته مدينة إسطنبول  على مدى يومين )
 فبراير/شباط الماضي( بدأ أعماله  بإطالق حرخة "استاادة روح الثورة والتضحية". 26و

يًسا له  فيما انتخب الدكتور سلمان أبو ستة ر يسا وانتخب المؤتمر الدكتور أنيس فوزي قاسم  ر 
 لهي ته الاامة  ومنير شفيق أمينا عاما له.

 7/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 االحتالل اقترب من الوصول لمخططه النهائي للضفة عساف: .25

ليد عسا   أن أكد ر يس هي ة مقاومة الجدار وا ستيطان الوزير و : يحيى الياقوبي -رام ه / غزة 
حكومة ا حتالل اإلسرا يلي باتت قريبة من الوحول للشكل النها ي للمخطط ا ستيطاني الري 
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  والقاضي بإسكان مليون مستوطن بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين حتى 1979وضاته عام 
 .2020عام 

"  يقسم الضفة وقال عسا  في حوار من ححيفة "فلسطين"  أمس: إن المخطط ا ستيطاني 
الغربية إلى كنتونات مازولة عن باضها فقط  بل يقسمها إلى مجموعة من الجزر الحغيرة المتناثرة 

 والمازولة عن باضها".
وأضا  عسا : "إن ا حتالل يقوم برسم الماالم الر يسة لخطة تقسيم الضفة الغربية"  مبيًنا  أن كل 

 ول في المححلة النها ية لاملية الفحل في الضفة.مستوطنة جديدة تكون جزً ا من الخطة  للوح
مساحة  %9.5منها  الضفة من مساحة  %45وأشار إلى أن ا حتالل يسيطر على أكثر من 

من  %24سيطر عليها بوضن اليد بفال أوامر عسكرية   %18المستوطنات ومخططاتها الهيكلية  و
 األراضي أعلنها "أراضي دولة".
منزً  فلسطينًيا منر بداية الاام الجاري  مبيًنا أن  230حتالل هدمت وركر عسا  أن سلطات ا 

عاًما الماضية من خالل  50شهر يناير/ كانون الثاني الماضي سجل أعلى نسبة هدم على مدار الو
 منزً . 145هدم 

وحول محادقة حكومة ا حتالل على بنا  مستوطنة جديدة في منطقة "مرج شيلو"  وسط الضفة 
  للمستوطنين الرين تم إخالؤهم من "بؤرة عامونا"  قال ر يس هي ة مقاومة ا ستيطان: "إن الغربية

حكومة ا حتالل تحاول ترويج كربة كبيرة بأن المستوطنة الجديدة المستوطنة األولى منر عشرين 
 عاًما".

أقيمت مستوطنة  120وأضا : "ححيح أنها األولى التي يحادق عليها بقرار حكومي  ولكن هناك 
عاما الماضية  مولت بشكل كامل بطريقة غير مالنة من قبل حكومة ا حتالل التي  20خالل الو

 تامل على تشرياها اليوم من خالل "قانون التسوية".
ولفت إلى أن بنا  المستوطنة الجديدة   يشكل إضافة كبيرة للمشارين ا ستيطاني اإلسرا يلية  مبيًنا 

آ   وحدة استيطانية  أي ما ياادل أكثر  6قرارات منر بداية الاام ببنا   أن حكومة ا حتالل اتخرت
 من ستة أضاا  المستوطنة الجديدة.

تجمًاا بمنطقة "ج"   تاتر  سلطات ا حتالل بها  وتساى لتهجيرهم عبر  23ولفت أن هناك 
ل في تلك التجماات علميات الهدم  منوًها إلى أن هي ته تقوم بإعادة بنا  ما تهدمه سلطات ا حتال

 لادم ترحيلها.
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منزً  فلسطينًيا خالل الاام الماضي  مشيًرا إلى أن  1114ومن رلك  والكالم لاسا   هدم ا حتالل 
الفلسطينيين أعادوا بنا ها بشكل كامل وبقوا في أراضيهم  وهرا يشكل أحد الاوامل الر يسة المايقة 

 لتنفير مخطط ضم "أدوميم".
 8/4/2017، نفلسطين أون الي

 
 إغالق لألراضي الفلسطينية.. واشتباكات مع االحتالل في الضفة .26

أعلنت إسرا يل  فرض إغالق شامل على األراضي الفلسطينية : األناضول -الرأي-القدس المحتلة 
 لمدة أسبوع  بمناسبة عيد الفحح اليهودي.

ة وقطاع غزة سيبدأ ليلة األحد اإلغالق على الضفة الغربي»الجماة إن  أمسوقال الجيش اإلسرا يلي 
خالل هره الفترة سو  »وأضا   «.من الشهر راته 17نيسان الجاري ويستمر حتى ليلة اإلثنين  9

لى البلدات والمحانن اإلسرا يلية في مناطق  يمنن السكان الفلسطينيون من الدخول إلى إسرا يل وا 
 «.الضفة الغربية ألي غرض ومن ضمنها الامل فيها

  أحيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحا ت اختناق  إثر تفريق الجيش اإلسرا يلي  خرى أمن جهة 
 مسيرات مناهضة لالستيطان والجدار الفاحل  في الضفة الغربية.

الجيش اإلسرا يلي أطلق قنابل »  في بيان إن «اللجان الشابية لمقاومة الجدار وا ستيطان»وقالت 
طاطي لتفريق المسيرات األسبوعية المناهضة لالستيطان والجدار الغاز المسيل للدموع والرحاص الم

 «.الفاحل
 8/4/2017، الرأي، عّمان

 
 على طريق القدس الخليل فلسطينيَّينمستوطن يحاول دهس  .27

ن من بلدة بيت آمر شمال الخليل  اليوم الجماة  من محاولة دهس من قبل انجا فلسطينيب  :الخليل
 يل.مستوطن على طريق القدس الخل

يمر عبر طريق القدس الخليل  إسرا يليا  كانوقال الناشط اإلعالمي محمد عوض إن مستوطنا 
عاما(   25المار بمحاراة البلدة شمال الخليل  حاول دهس المواطنين محمد باسم خضر الاالمي )

هة عاما(  لو  تدخل عناية ه ومالحظتهم لسرعة المركبة المتج 20وسا د سمير حسن الحليبي )
 نحوهم في اللحظة األخيرة  وسقوطهم أرضا بمنحدر جانب الطريق  بينما فر المستوطن مسرعا.

 7/4/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
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 2017عام منذ بداية فلسطينيًا  1,360أسرى فلسطين: اعتقال مركز  .28
ا عتقا ت  قال مركز أسرى فلسطين للدراسات  إن سلطات ا حتالل واحلت عمليات الرأي: –غزة 

اليومية  والتي باتت جز ًا من ثقافة المؤسسة األمنية والاسكرية لالحتالل  وتقليدًا ثابتًا في سلوكهم  
( حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خالل الربن األول من 1,360حيث رحد المركز ما يزيد عن)

 الاام الحالي.
" الناطق اإلعالمي للمركز بان ا عتقا ت لم تستثنى أيًا من شرا ح األشقروأوضح الباحث "رياض 

( من نواب 6( امرأة وفتاة قاحر  إضافة إلى )50و) طفاًل ( 225حيث طالت ) الفلسطيني المجتمن 
( من األكاديميين ومحاضرين 3و)( من المرضى بينهم مااقين  23المجلس التشرياي الفلسطيني  و)

( ححفي وا عالمي  من بينهم الححفي محمد 15ت من األسرى المحررين  و)في الجاماات  والم ا
 اإلداري.وحولته إلى  الخليل القيق" من 

 7/4/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 ينذر بتداعيات كارثية بالحسم وقطع رواتب في غزةالفلسطينية قرار الحكومة  :"مجلس منظمات" .29

حقوق اإلنسان الفلسطينية تطبيق أية سياسات حكومية تقشفية  رام ه: استهجن مجلس منظمات
بسبب الححار المالي  على موظفي قطاع غزة فقط  الرين يايشون أساسًا ححارًا خانقًا وظروفًا 
حياتية حابة. ودعا الحكومة الفلسطينية إلى سرعة التراجن عن قرارها الخطير والنظر في تداعياته 

مناحي الحياة في قطاع غزة. ورأى أن أية سياسات تقشفية يجب أن  الكارثية التي ستطال مجمل
تطال كافة النفقات الحكومية  ومن أعلى هرمها وفق سياسات واستراتيجيات تقشفية منهجية   تمس 

 بكرامة الموظفين وحقوقهم المالية.
يفتقر ألي واعتبر مجلس المنظمات أن قرار الخحم الري يستهد  موظفي قطاع غزة دون غيرهم   

عن حالة ا نقسام السياسي  الناشئمسّوغ قانوني وحسب  بل يندرج ضمن الحراع السياسي 
الداخلي  حيث ان توظيف األموال الاامة أو إدارتها من قبل الحكومة لخدمة موقف سياسي يشكل 

 استغالً  للسلطة  وتمييزًا مهينًا للكرامة اإلنسانية.
اعيات الكارثية لهرا القرار  خاحة وأن غالبية الموظفين لديهم وأعرب المجلس عن خشيته من التد

التزامات مالية وقروض بنكية  وحقوق مالية وقانونية آلخرين  وهره الخحومات ستسهم في عجز 
الموظفين عن الوفا  في سداد تلك ا لتزامات  مما سيناكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتحاد 

 الموظفين وعا التهم وكرامتهم بشكل خاص.في قطاع غزة بشكل عام وحياة 
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أن المخرج الوحيد لألزمة الفلسطينية الراهنة هو المحالحة الوطنية والرهاب إلى المجلس وأكد 
 انتخابات ر اسية وتشرياية وتجديد أ طر منظمة التحرير الفلسطينية.

 8/4/2017، القدس العربي، لندن
 
 1948خمسة آالف من فلسطينيي العمرة ل رحالت"األوقاف األردنية" تلغي  .31

حالة استيا  وغضب من إقدام السلطات األردنية على إلغا  رحالت عمرة  48الناحرة: تسود أراضي 
الربين في الدقيقة األخيرة  بدعوى عدم توفر حافالت كافية لنقلهم للديار الساودية. وحدمت 

موا ألدا  مناسك الامرة بإعادتهم السلطات األردنية نحو خمسة آ   من فلسطينيي الداخل الرين ه
لديارهم من مابر الشيخ حسين بادما سددوا الرسوم وقاموا بكافة اإلجرا ات الالزمة في الشهور 

 48األخيرة. وحمل المتضررون ورووهم وزارة األوقا  األردنية ولجنة الحج والامرة داخل أراضي 
 تخفا .مسؤولية المااناة واتهموها بالتورط با ستهتار وا س

 8/4/2017، القدس العربي، لندن
 
 منزال في أسبوعين 19 وهدم: أربعة شهداء "أوتشا" .31

طالق نار نفرتها قوات : القدس استشهد أرباة مواطنين بدعوى تنفير عمليات طان  وفي هجمات وا 
مواطنا  ماظمهم في مسيرات سلمية  خرجت لمناسبة يوم  124ا حتالل اإلسرا يلي  بينما أحيب 

  بحجة عدم ححولها على تراخيص مبنى بالضفة الغربية 19وهدمت سلطات ا حتالل رض  األ
وفقا لتقرير "حماية المدنيين"  الحادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"    إسرا يلية للبنا 
  نيسان/أبريل الجاري. 3آرار/مارس و 21عن الفترة بين 

 7/4/2017، ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
 
 النووية لضمانات دولية "إسرائيل"يدعو إلخضاع منشآت  عون  .32

أكد ر يس الجمهورية ميشال عون "ان لبنان الري وّقن على كل ا تفاقات والمااهدات الدولية التي 
تحّرم استامال اسلحة التدمير الشامل  يدين استامال هره ا سلحة من اي جهة  ويدعو في المقابل 

اسرا يل والدول التي لم توقن هره المااهدات  التقيد بمضمونها ومفاعيلها  إلزامتمن الدولي الى المج
 واخضاع منشثتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الررية".

وابلغ مدير اقليم الشرق ا وسط في منظمة الححة الاالمية محمود فكري الري زاره في قحر بابدا  
 يس مجلس الوزرا   وزير الححة الاامة غسان حاحباني  "ان ا عبا  الضخمة في حضور نا ب ر 
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 ألف 500من مليون ونحف مليون سوري الى لبنان  اضافة الى وجود نحو  أكثرالتي رتبها نزوح 
فلسطيني على اراضيه  تحتم التجاوب من حاجاته التي حددها في مؤتمر بروكسيل ليتمكن من 

عاية  وللحد من التداعيات السلبية لهرا الواقن الري يرزح تحت عب ه منر بداية ا ستمرار في تقديم الر 
 حوادث سوريا".

 8/4/2017، النهار، بيروت
 
 البحرية االسرائيلية تخرق المياه االقليمية اللبنانية .33

و حدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان اشار فيه الى" ان ثالثة زوارق حربية تاباة للاد: بترا -بيروت
 مترا ". 685ا سرا يلي اقدمت على خرق المياه ا قليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة أقحاها 

 شار البيان الى" انه تجري متاباة الخروق بالتنسيق من قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان".أو 
 8/4/2017، الرأي، عّمان

 
 فيذ معظم المشاريع المهمة في إيرانالحرس الثوري بات يحتكر تن :دراسة إسرائيلية .34

ا قتحادية  اإلمبراطوريةكشفت دراسة إسرا يلية عن باض مظاهر : حالح الناامي -21عربي -غزة
 التي يملكها الحرس الثوري اإليراني.

وقالت الدراسة الحادرة عن "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرا يلي إن الحرس الثوري وسن من دا رة 
 تحادية وبات يحتكر تنفير ماظم المشارين المهمة في أرجا  إيران.أنشطته ا ق

"  أن الحرس الثوري 21وجا  في الدراسة التي نشرت اليوم على موقن المركز  واطلات عليها "عربي
  وياد مسؤو  حتى اآلن عن بنا  الم ات من 1989يملك مجمن "خاتم األنبيا "  الري دشن عام 

 150شركة ومقاول  ناهيك عن تشغيل  5,000انب أنه يوفر عقود عمل لوالمشارين الكبرى  إلى ج
 ألف عامل.

وأشارت الدراسة إلى أن مجا ت عمل الحرس الثوري في الجانب ا قتحادي تشمل المسؤولية عن 
قامة محطات لتكرير النفط وتدشين مخازن  تدشين مشارين الطاقة  وضمنها تطوير حقول الغاز وا 

ين أنابيب غاز  إلى جانب تنفير مشارين التطوير الهندسي  التي تضم بنا : ضخمة للوقود وتدش
موانئ  وأنفاق  وطرق  وخطوط سكك حديدية  وجسور  وقنوات ما ية  ومشارين حناعية  ومشارين 
 اقتحادية تهد  إلى محاربة الفقر من خالل تطوير المناطق التي تضم الف ات ا جتماعية المهمشة.

من ا قتحاد اإليراني  وهو ما  %40-20أن الحرس الثوري يسيطر عمليا على  وأضافت الدراسة
 يجاله أكبر تجمن اقتحادي في البالد.
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وأوضحت الدراسة أن الحرس الثوري بات "المتاهد" الري يقوم بمشارين البنى التحتية التي تقرر 
على أن يشارك المهندسون الحكومة اإليرانية تدشينها  في حين أن المشارين التي   ينفرها يحر 

 التاباون لها في اإلسهام فيها.
 6/4/2017، "21موقع "عربي 

 
 موقع "ديبكا": تقليص رواتب غزة كان بطلب من المبعوث االمريكي غرينبالت للرئيس عباس .35

رضوخا قال موقن "تيك ديبكا" ا ستخباري ا سرا يلي ان خحم رواتب موظفي غزة كان : بيبأ تل
على الر يس الفلسطيني  تالري اشترطه المباوث الر يس األمريكي جاسيون غرينبال الثامن للشرط

 مارس الماضي 16محمود عباس خالل لقا هما بتاريخ 
مطالب أحالهما م ر"  9مباوث ترامب عرض على عباس ان "ديبكا ا ستخباراتي  موقن تيكواكد 

 كان بينها خحم رواتب موظفي غزة.
 ر شروط عرضت على عباس هي:والتسن نقاط والتي تاتب

 أوً : على الفلسطينيين الاودة للمفاوضات من "إسرا يل" بدون شروط مسبقة.
ثانيا: على الفلسطينيين أن يوافقوا على إشراك إسرا يل في المفاوضات ليس فقط األمريكيين بل دول 

 عربية وهي محر والساودية ودولة ا مارات الاربية واألردن.
على الفلسطينيين أن ياترضوا على قرارات تم اتخارها في المراحل األولى من  ثالثًا:   يجب

 المفاوضات  فلن يكون هناك تجميد كامل للبنا  ا ستيطاني ولكن لن تقام مستوطنات جديدة.
عن السلطة  عامة تحدرراباًا: اإلدارة األمريكية لن تكن على استاداد باد اليوم ل كتفا  ببيانات 

" المقاومة ضد "إسرا يل السلطة وقفبما يتالق بوقف أعمال المقاومة  فجيب على  الفلسطينية
اسما   الفلسطيني وتغيرحقيقية أيضًا في النظام التاليمي  ترى تغيراتاألمريكية تريد أن  فاإلدارة
على شوارع فلسطينية سميت بأسما  شهدا  فلسطينيين لجانب وقف التحريض عبر وسا ل  أطلقت

 لفلسطينية.ا عالم ا
خامسا: على قوات األمن الفلسطيني أن تغير أسلوبها المتبن لمحاربتها للمقاومة  وبأشخاص 

فلسطينيين مشبوهين يريدون تنفير عمليات وباد رلك  باعتقالمشبوهين فاإلدارة األمريكية   تكتف 
من خطط  اهم لمارفةما مريكية تطالب بأن يتم التحقيق  سراحهم فاإلدارةتطلق السلطة الفلسطينية 

اعتقال كل من هو متورط  المتفجرة فيجب بالسالح والموادزودهم  أرسلهم ومنللامليات ومن 
 للمحاكمة.وتقديمهم 
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على السلطة الفلسطينية وقف دفن رواتب ألسر الشهدا  واألسرى القاباين في السجون  سادسا:
 "اإلسرا يلية".

ي ا جهزة األمنية الفلسطينية بهد  وقف جدول دوام ساباا: يجب على السلطة القيام بإحالحات ف
 عناحر األجهزة ا منية الفلسطينية فهم يقسمون وقتهم لفترتين ويححلون على راتبين شهريًا.

 األمر بتمويلثامنا: على السلطة الفلسطينية أن تتوقف عن تحويل أموال لقطاع غزة حيث يساهم 
 تحويله لقطاع غزة. الفلسطينية يتمالسلطة  من ميزانية %52نسبته  حماس فمامحروفات 

 األمريكية بر اسة ترامب ستواحل دعمها لفكرة دولتين لشابين. تاساا: اإلدارة
 7/4/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 ترامب يشكر نتنياهو على دعمه للقصف بسورية: القناة اإلسرائيلية الثانية .36

مسا  اليوم الجماة  اتحا  بر يس الحكومة  أجرى نا ب الر يس األميركي  مايك بنس : أ   ب
اإلسرا يلية  بنيامين نتنياهو  بهد  'شكره باسم الر يس ترامب على الدعم اإلسرا يلي القوي للاملية 

 األميركية' في سورية  بحسب المحادر اإلسرا يلية.
ي استهد  قاعدة وركرت القناة اإلسرا يلية الثانية أن بنس أطلن نتنياهو على تفاحيل الهجوم الر

الجماة  فيما جدد نتنياهو دعوته على منن انتشار األسلحة  –الاشيرات بريف حلب  ليل الخميس 
 الكيماوية.

 7/4/2017، 48عرب 
 
 ترامب يسأل عباس عن نتنياهو: معاريف .37

قالت ححيفة "مااريف" اإلسرا يلية  إن الر يس األميركي دونالد ترامب سأل الر يس  -الغد -الناحرة
الفلسطيني محمود عباس قبل شهر  "هل برأيك نتنياهو هو شريك للسالم  وهل برأيك سيكون ممكنا 
 التوحل ماه إلى الحفقة المثلى؟". وقد طرح ترامب السؤال على عباس مرتين وبحيغتين مختلفتين.

 8/4/2017، ، عّمانالغد
 
 «أونروا»غوتيريس يدعو إلى توفير تمويل كاف  لوكالة  .38

ا األمين الاام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى توفير تمويل مستدام وكا   لدعم دع: وكا ت
 «. أونروا»عمل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
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وحث غوتيريس في تقرير أعضا  األمم المتحدة كافة على تكثيف الدعم المالي للوكالة  لتفادي 
 مليون  جئ فلسطيني.  5.3ات مالية تارقل تقديم الخدمات لحوالي حدوث أزم

 8/4/2017، الخليج، الشارقة
 
 أكبر نقابات العمال النرويجية تطالب حكومتها باالعتراف بدولة فلسطين .39

( حكومة بالدها با عترا  بدولة Fagforbundetطالبت نقابة موظفي البلديات النرويجية ): أوسلو
أيضًا إلى حظر منتجات المستوطنات اإلسرا يلية  وفرض مقاطاة تجارية دولية على فلسطين  داعية 

 إسرا يل.
وتم اإلعالن عن رلك في بيان ححفي أحدرته النقابة اليوم  في أعقاب استضافة جمايتها الاامة 
لمدير عام مؤسسة الحق الناشطة في الدفاع عن حقوق اإلنسان في فلسطين  شاوان جبارين في 

موظفًا  ما يجالها  360,000مة النرويجية أوسلو  علما بأن عدد أعضا ها يحل إلى حوالي الااح
 (.LO Norwayأكبر نقابة ضمن اتحاد النقابات الامالية النرويجي )

من جهتها أكدت مستشارة اللجنة التنفيرية لنقابة موظفي البلديات إنغون إريكسين دعم اتحاد النقابات 
 طيني من خالل دعم المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.النرويجي للشاب الفلس

واستارضت دور ا تحاد في الضغط على الحكومة النرويجية لقطن ِحالتها با حتالل  مضيفة: إن 
"مرور خمسين عامًا على ا حتالل بدون فرض عقوبات على إسرا يل قد يؤدي إلى خمسين عامًا 

 أخرى من ا حتالل."
 7/4/2017، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا

 
 في غزة "إسرائيل"األمم المتحدة تستنكر إعدام "متخابرين" مع  .41

استنكر مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان التابن لألمم المتحدة في األراضي : غزة/ مؤمن غراب
غزة )تديرها حركة حماس( لثالثة الفلسطينية  مسا  اليوم الجماة  إعدام وزارة الداخلية في قطاع 

 "متخابرين" من إسرا يل  أمس الخميس.
وقالت المتحدثة باسم المكتب األممي  رافينا شامداساني  في بيان وحل األناضول نسخة منه "إننا 
نشجب بأشد الابارات إعدام ثالثة رجال في غزة على الرغم من المناشدات بادم المضي بهرا 

 الطريق".
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اساني "تنفير اإلعدامات ياتبر خرًقا  لتزامات فلسطين بموجب القانون الدولي  بما في وأضافت شامد
رلك الاهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  والري يضن شروطًا حارمًة  ستخدام عقوبة 

 اإلعدام".
ة  وبموجب القانون وركرت أن "إدانة هؤ   األفراد بالخيانة   يرتقي إلى مستوى الجرا م األشد خطور 

ر هره الجرا م على أنها جريمة من جرا م القتل الامد".  الدولي لحقوق اإلنسان   ت فسب
وأعربت عن قلقها إزا  المحاكمات في غزة التي تؤدي إلى فرض عقوبة اإلعدام  "والتي يبدو أنها   

 ترتقي إلى الماايير الدولية للمحاكمة الاادلة".
مكتب المفوض السامي السلطات في القطاع  على وقف أي عمليات إعدام وحثت المتحدثة باسم 

 أخرى  وا لتزام بالتاهدات الفلسطينية بموجب القانون الدولي.
 7/4/2017لألنباء، وكالة االناضول 

 
 أربعة ماليين نازح عراقي معظمهم من نينوى  .41

ارتفاع »خالل مؤتمر ححافي أعلن وزير الهجرة الاراقي جاسم محمد الجا   ": الحياة" –الموحل 
عدد النازحين إلى أكثر من أرباة ماليين موزعين في محافظات البالد كافة  والنسبة األكبر من 

 «.محافظة نينوى 
وتشير التقارير الرسمية إلى أن ماليين الاراقيين فروا من مناطقهم بسبب القتال الدا ر بين قوات 

وديالى ونينوى وحالح الدين وكركوك وحزام بغداد  في األنبار 2014منر عام « داعش»األمن و 
 وبابل وواسط.

ألفًا منر انطالق عمليات تحرير نينوى في  437إححا ات الوزارة سجلت نزوح »وأوضح الجا  أن 
عودة أكثر »وأكد «. ألفًا من الساحل األيمن للموحل 260تشرين ا ول )أكتوبر( الماضي  بينهم  17

ألفًا  150نزوح »وتوقن «. المحررة في الساحل األيسر وجنوب نينوى  ألف إلى مناطقهم 100من 
اإلسراع في »  وطالب محافل نينوى والوزارات المانية بو «خالل عملية تحرير ما تبقى من المدينة

تأهيل المناطق المحررة  وا عادة الخدمات إليها  وبرل الجهود إلعمار البنى التحتية لتشجين النازحين 
 50ألف وحدة إيوا  على شكل مخيمات منها  60الوزارة قامت بإنشا  ». وأضا  أن «على الاودة

ألف عا لة دخلت المخيمات وخرجت منها إلى مناطقها المحررة   16ألف وحدة يشغلها النازحون و
 «.ألف وحدة جاهزة  ستقبال الفارين 16ولدينا اآلن 

خحًا في مخيمات الجدعة والحاج علي ومدرج ش 23,586إيوا  »وأعلنت دا رة المالومات في الوزارة 
في مخيمات  3,255في مخيمات الخازر وحسن شام ومكور و 31,439المطار في ناحية القيارة و
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داخل المناطق المحررة في الساحل األيسر  47,172النركزلية التابن لمحافظة دهوك  فيما تم إيوا  
 «.لمحافظة نينوى وكوكجلي
عدات آجلة إلى األسر النازحة من الموحل في المخيمات خالل األسبوع وقدمت وزارة الهجرة مسا

 ألف ححة غرا ية وححية ومنزلية. 100الماضي تضمنت أكثر من 
الفرق الميدانية وزعت المساعدات على النازحين في مخيمات الخازر وحسن شام »وأفادت بأن 

لحاج علي التاباة لناحية القيارة ومكور في محافظة إربيل  فضاًل عن مخيمات الجدعة والمدرج وا
 «.ومخيم حمام الاليل  إلى جانب مخيمي ديبكة في قضا  مخمور والنركزلية التابن لمحافظة دهوك

 8/4/2017، الحياة، لندن

 
 عن اقتطاع الرواتب واقتطاع الوطن .42

 راسم المدهون 
قطوواع غووزة  فضوويحة قوورار حكومووة السوولطة الفلسووطينية اقتطوواع أرباووين فووي الم ووة موون رواتووب موووظفي 

بوالمانيين السياسووي والمايشووي. الحووديث هنووا عوون أزمووة ماليوة خانقووة تايشووها السوولطة   مكووان لووه حووين 
يتالووق قوورار ا قتطوواع بجغرافيووا محووددة كانووت و  تووزال عنوووان ا نقسووام الفلسووطيني وسوواحته الجغرافيووة  

ني قطاع غزة باعتبارهم فا ضوًا ثانويوًا والرين أحدروا القرار لم يلتفتوا إلى ما يانيه من نظر إلى مواط
يقبن في الدرجة الثانية في تراتبية اجتماعية با سة تفتح الباب لرياح التفرقوة وتاميوق ا نقسوام وتغريتوه 
بقوانين ووقا ن تاتبر شارة وغريبة عن أي منطق وطني مهما حواول الوباض تفسوير دوافون قورار كهورا 

 ن حقيقتها ووجاهتها.أو ربطه بأسباب اقتحادية ما مهما تك
أول مووا يحملووه القوورار موون شوورور أنووه يرمووي ثقوول الضووا قة الماليووة كلووه علووى كاهوول موووظفي قطوواع غووزة 
وحدهم من ما يانيه هرا من سقوط   أخالقي في مستنقن آسون مون التفريوق بوين أبنوا  الشواب الواحود 

لفاقن التخلي عون قطواع غوزة وزجهم في متاهة تاارضات بل تناقضات مفتالة وبالغة البؤس عنوانها ا
ومواطنيه وبياهم مجانًا ودون منطوق لسولطة األمور الواقون الشوارة والمررولوة التوي توديرها منفوردة حركوة 

الوري اختطوف القطواع وأهلوه « حمواس»هوو بمانوى آخور تنواغم مون واقون انقوالب «. حماس اإلخوانية»
 ارة قطاع غزة وتقرير محيره كما تشا .في إد« حماس»ويشبه واقايًا اعترافًا أو بداية اعترا  بحق 

قوورار يحموول كوول هووره األباوواد   يمكوون و  يجوووز النظوور إليووه أو تفسوويره باعتبوواره قوورارًا ماليووًا واقتحوواديًا 
وحسب  ألن السؤال الري يطرح نفسه فوي هوره الحوال  والوري يحضور اليووم فوي جودا ت الفلسوطينيين 

بيوة وهوم أيضوًا يشوكلون بورواتبهم عب وًا علوى موازنوة السولطة جمياًا: لمارا لم يشمل موظفي الضوفة الغر 
 الفلسطينية التي تايش ضا قة قاسية؟
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أول هوورا بماووزل مقحووود ومتاموود عوون كوول الحيثيووات التووي يمكوون أن تسوووقها قيووادة السوولطة ومسووؤولوها 
   التنفيريون عن ظرو  توظيف من شملهم القرار فاألحل واألهم في رأيي هوو الواقون المايشوي آل

الاووا الت الفلسووطينية التووي فاجووأ القوورار عوزهووا وحاجتهووا وقوور  بهووا فووي جحوويم اليووأس. كووم هووي مؤسووفة 
ومحزنووة مشوواهد الموووظفين عنوود الحوورافات اآلليووة وقوود وقوون باضووهم فووي الشووارع بحوودمات أودت بحيوواة 

كوان و   أحدهم بالسكتة القلبية فيما أغمي على الاشرات منهم  خحوحًا أن واقاهم المايشوي القاسوي
يزال يحتاج إلى ماالجة حقيقية تقوم علوى رفون رواتوبهم   تخفيضوها أو اقتطواع موا يحول إلوى أرباوين 

 في الم ة منها.
ناوووم  هنووواك ضوووا قة ماليوووة تايشوووها السووولطة وتحتووواج إلوووى حلوووول علوووى المسوووتويين اإلسووواافي الااجووول 

بوووالغ األهميوووة هوووو التقليووول مووون والحقيقوووي المبووورمج  لكنهوووا حلوووول تقتضوووي أن تأخووور فوووي اعتبارهوووا هووودفًا 
امتيازات من يتمتاون با متيازات من أححاب الوظا ف الاليا وليس إلقا  عب  األزموة علوى الف وات 

 الدنيا البا سة  والتي تحتاج إلى تأمين األسباب األولية للايش.
وترحيوول قوورار تاسووفي كهوورا ناتقوود أن ماالجووة آثامووه وضوورره تسووتوجب إلغووا ه كليووًا ولوويس أقوول موون رك 

حكومووة راموووي الحموووده التووي أحووودرته فهوووو لووويس مجوورد قووورار خووواطئ فنيوووًا  بوول يحمووول رهنيوووة   تليوووق 
بالحالووووة الوطنيووووة الفلسووووطينية وتنووووزع عوووون أحووووحابها أهليووووة القيووووادة  وفووووي المقووووام األول منهووووا ا لتووووزام 

 بالمحالح الاليا للشاب الفلسطيني على المستويين الوطني والمايشي ماًا.
لمواطنوون الفلسوطينيون اليووم: هول يمكون أحودًا أن يقتنون بوأن حكوموة تاوادي جناحوًا مون الووطن يسأل ا

 مهمتها األبرز استاادة الوحدة؟« حكومة وفاق وطني»مؤهلة ألن تكون 
 8/4/2017الحياة، لندن، 

 
 اغتيال مازن فقهاء والتحصين األمني الفلسطيني .43

 عبد الستار قاسم
ن "همووووم األمووون الفلسوووطيني"  ووزعتوووه بووواآل   مجانوووا  وخححوووت منووور سووونوات كتبوووت كراسوووا بانووووا

األماكن والمجتماات الحساسة بكمية كبيرة من النسخ. لم يراجاني أحد حوول موا كتبوت  ولوم أتلوق أي 
تاليق  ولم يتطوع أحد إلبدا  رأي أو إضافة فكرة ربما قد غابت عني  أو نسيت أن أركرها. وقود نقول 

يلقي بالنسخ في حاوية القمامة. لم أستغرب ما نقله لوي هورا الشوخص ألن لي أحدهم أنه رأى شخحا 
هناك عداوة بيننا وبين الكتاب وبين القرا ة بحورة عامة. علما أن الكوراس نواقش قضوايا أمنيوة حيويوة 

 وخطيرة  وأوضح الكثير من المسا ل األمنية التي تمس أمن كل فرد فينا. 
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ونيوووة لمووون أراد أن يطلوون عليوووه. وقووود كوووان تقوووديري منووور أن كتبوووت والكووراس متووووفر علوووى الشوووبكة اإللكتر 
 الكراس أنه إرا حاز على عشرة قرا  فهرا إنجاز عظيم.

الشووهيد مووازن فقهووا  هووو آخوور ضووحايا المخووابرات اإلسوورا يلية فووي قطوواع غووزة  ولوون يكووون األخيوور علووى 
يمسووون بوواألمن اإلسوورا يلي أو  السوواحة الفلسووطينية أو اللبنانيووة أو السووورية. والسووبب أن مالحقووة الوورين

يفكرون بالمساس به يبقون على قا مة ا نتقام اإلسرا يلي. اغتيال المقاومين أو النيل منهم يشكل مبدأ 
أمنيووا إسوورا يليا متفرعووا عوون مبوودأ أكبوور وهووو المحافظووة علووى هيبووة الجوويش اإلسوورا يلي وهيبووة المخووابرات 

ى جهاز مخابراتها قويا جدا  ويزرع ا نطباع لدى األعودا  اإلسرا يلية. بالنسبة إلسرا يل  يجب أن يبق
بأنه ياور  كول شوي  ويسوتطين أن يطوال أي هود  يشوا  فوي الووطن الاربوي  وربموا أيضوا فوي الودول 
اإلسووالمية. لقوود طووال هووورا الجهوواز الاديوود مووون المقوواومين الفلسووطينيين واللبنوووانيين ووحوول إلووى إيوووران  

يرانيووة با نتقووام  لكننووا لووم نوور فاووال إ  موون واغتووال علمووا  ررة  وفووي المقابوول  سوومانا تهديوودات عربيووة وا 
 حزب ه الري لم يكن رده بمستوى الجريمة اإلسرا يلية.

تمكنت إسرا يل عبر السنوات من النيل واغتيال الاديود مون المناضولين والمجاهودين الاورب فلسوطينيين 
م يكونووووا ظووواهرين فوووي وسوووا ل اإلعوووالم أو ولبنوووانيين. قتلوووت قوووادة فحوووا ل وأسووورى محوووررين  وأناسوووا لووو

الميوودان  ولووم ياوور  النوواس عوونهم إ  باوود اغتيووالهم. وواضووح موون قوودراتها ا سووتخبارية أنهووا   تهوودأ و  
نمووا تتووابن دا موووا حرحووا علووى أمنهوووا والنيوول موون الووورين تشووك أنهووم يهوووددون أمنهووا. وقوود ركوووزت  تنووام  وا 

لمالوموووات عووون الاووورب وغيووور الاووورب وهموووا التقنيوووات إسووورا يل تاريخيوووا علوووى أمووورين هوووامين فوووي جمووون ا
 الحديثة في الرحد وا ستطالع والبحث عن المالومات  وتجنيد الجواسيس والامال .

من الناحيوة التقنيوة  تواكوب إسورا يل مختلوف التطوورات التقنيوة التوي يوتم اسوتامالها عالميوا  وفوي أغلوب 
األسوواق إموا مون خوالل الودول المتااطفوة ماهوا األحيان تححل على هره التقنيات قبول أن تحول إلوى 

أو موون خووالل جواسيسووها الوورين ينتشوورون علووى المسووتوى الاووالمي بخاحووة فووي مراكووز البحووث الالميووة 
والمنشووثت الحوووناعية  الوووخ. وهووي تسوووتامل هوووره التقنيووات بكثافوووة فوووي جموون المالوموووات عووون نشووواطات 

نظيموات المقاوموة. وفوي كثيور مون األحيوان توزرع المقاومة الاربيوة  ونشواط األفوراد الورين ينتموون إلوى ت
التقنيات في مكاتب قادة دول وتنظيمات  وفي مكاتوب وزرا  ومودرا  مؤسسوات وفوي دوا ور المخوابرات 

 والشرطة وهي ات األركان  الخ.  
وقوود سووبق إلسوورا يل أن زرعووت أجهووزة تنحووت واسووتطالع فووي دول عربيووة مثوول لبنووان واألردن  وزرعووت 

حكومية مثلما ححل في فلسطين في الضفة الغربية وغزة  الخ. إنها تفتش دا ما عن  أجهزة في مبان
 وسا ل استخبارية جدية وأساليب متطورة من أجل أ  تبقى عميا  بدون مالومات.
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موون الناحيووة األخوورى  تركووز إسوورا يل علووى تجنيوود عمووال  لهووا موون كافووة ف ووات المجتماووات لتقووف علووى 
والمؤسسات ومختلف النشاطات. وقد نشطت كثيرا في البلدان الاربيوة تفاحيل دقيقة حول األشخاص 

وتمكنووت موون تجنيووود الاديوود مووون الجواسوويس مووون عامووة النوواس ومووون المسووؤولين فوووي الوووزارات وقيوووادات 
الجيش والشرطة والمخابرات. هرا ناهيك عن عمال ها وجواسيسها في مختلف دول الاالم وعلى رأسها 

 الو يات المتحدة. 
دنووا  تمكنووت إسوورا يل موون اختراقنووا بقوووة  فاخترقووت منظمووة التحريوور والفحووا ل الفلسووطينية علووى فووي بال

مختلوووف أطيافهوووا  وتمكنوووت مووون إحبووواط الاديووود مووون المخططوووات الاسوووكرية قبووول أن يوووتم تنفيووورها. لقووود 
اخترقتنووا بقوووة إلووى درجووة أن مؤسسوواتنا وفحووا لنا أحووبحت كفووا مفتوحووا أمووام مخابراتهووا. فقووط عجووزت 

 ا يل عن اإلحاطة بالامليات الفردية التي يقوم بها أفراد ليسوا منظمين.إسر 
وقوود اسووتاملت إسوورا يل نقوواط ضوواف الرجووال الاوورب  سووتقطاب الامووال  والجواسوويس وهووي المناحووب 
والنسا  والمال. نحن رجال الارب ضافا  جدا أمام هره النام الحياتية ومن السهل أن نسوقط أمامهوا. 

يهي ون عادة األجوا  اإلعالمية المناسبة ألشخاص ترغب بوجودهم في دولهم مون  إسرا يل ومن ماها
أجوول اسووتالم مناحووب حساسووة  وهووم يغوورونهم أيضووا بالمووال والنسووا . والجميوون يالووم كيووف أن تسوويفي 
ليفنوووي ححووولت علوووى تووورخيص دينوووي بالزنوووا  سوووتمالة مسوووؤولين عووورب وفلسوووطينيين وتجنيووودهم لخدموووة 

 إسرا يل.
ني من أمراض اجتماعية تضافنا أمام األمن اإلسورا يلي مثول المفواخرة والمشوابهة وحوب هرا ونحن ناا

الظهور  وحب مراقبة الناس واإلسهاب في القيل والقال  ونقل األخبار  الخ. هنواك أموراض اجتماعيوة 
 كثيرة تتمكن إسرا يل من خاللها الححول على الكثير من المالومات.

ن أمني. حاولت حركتا حمواس والجهواد اإلسوالمي تطووير قودراتهما باختحار  نحن بحاجة إلى تححي
األمنية  وعملتا على متاباة الجواسيس والامال   وتحسين أدا هما بالرحد والمتاباة وا سوتطالع  و  

 شك أنهما أنجزتا أشيا  مهمة  وقطاتا شوطا جيدا في التقليل من أعداد الجواسيس والامال .
 6/4/2017، "21موقع "عربي 

 

 أوهام الهجرة اليهودية .44
 برهوم جرايسي
قالووت مالومووات جديوودة  إن الهجوورة اليهوديووة موون الاووالم  خحوحووا فرنسووا والو يووات المتحوودة األميركيووة 
إلى فلسطين  شهدت تراجاا حادا في األشهر الثالثة األولى من الاام الحالي  مقارنوة بالسوابق  الوري 

بله. وهره الماطيات غير المفاج ة  تؤكد أن   أساس لألوهام شهد هو أيضا تراجاا عن الاام الري ق
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الحهيونية التوي ظهورت قبول سونوات قليلوة  بأنهوا ستسوتقدم م وات اآل   مون هواتين الودولتين بالورات. 
فموجات الهجرة بغالبيتها الساحقة جدا  قا مة على أساس المنفاة ا قتحادية  وبزوالها لون تكوون  موا 

  " الري تحاول بثه الحهيونية. يؤكد زيف "ا نتما
عاموووا تشوووهد الهجووورة اليهوديوووة انهيوووارا حوووادا مقارنوووة مووون سووونوات التسووواين مووون القووورن الماضوووي  11فمنووور 

أساسا  وأيضا من السنوات األولى لأللفية الثالثة  إر بات مادل الهجرة سنويا ينخفض  إلى أن وحل 
مهاجر سنويا  مقابل مادل باشرات اآل    الف 15قبل ثماني سنوات وما تالها إلى مادل يقل عن 

آ   شوخص بماودل سونوي   10من قبل. وهره تاد هجرة "حفر" تقريبا  إرا أخرنا باين ا عتبار أن 
يغوووادرون إسووورا يل علوووى شوووكل هجووورة دا موووة  ليقيمووووا بشوووكل دا وووم فوووي الخوووارج  فوووي حوووين أن غوووالبيتهم 

السولطات   تطلوب سوحبها  كوي   يختول الميوزان  الساحقة يواحلون حمل الجنسية اإلسورا يلية  إر أن
ألفوووا مووون حملوووة  850. وياووويش بشوووكل دا وووم فوووي دول الاوووالم أكثووور مووون 48الوووديمغرافي أموووام فلسوووطينيي 

 الجنسية اإلسرا يلية.
ألفووا  موون  30ألفووا وحتووى  27قفووزت أعووداد المهوواجرين إلووى مووا بووين  2015و 2014إ  أنووه فووي الاووامين  

مون فرنسوا التوي فيهوا قرابوة نحوف مليوون يهوودي  والو يوات المتحودة األميركيوة  ارتفاع حاد فوي الهجورة
مليووون يهووودي. فقوود اسووتثمرت الحووهيونية سلسوولة موون الامليووات التفجيريووة التووي شووهدتها  5,4التووي فيهووا 

فرنسووا لترهيووب اليهووود  بينمووا اسووتغلت األزمووة ا قتحووادية التووي عحووفت بالو يووات المتحوودة. و"نجوواح" 
آ   اليهود من هاتين الدولتين  جال الحهاينة يحلمون "بطوفان" هجرة. فوي حوين نّبوه عودد  استقدام

 من الخبرا  اإلسرا يليين  من أن هره موجة عابرة  لن تدوم  وهرا ما تم فاال.
علوووى مووور السووونين  اعترفوووت سلسووولة طويلوووة مووون األبحووواث فوووي الوكالوووة الحوووهيونية  بوووأن حوووافز الهجووورة 

ا قتحادي  وهرا السبب ورا  اسوتقدام أكثور مون مليوون مهواجر مون دول ا تحواد األساس هو الجانب 
السووووفييتي السوووابق  خحوحوووا روسووويا وأوكرانيوووا. وفوووي مرحلوووة  حقوووة  بووودأت تتووورّمر جهوووات إسووورا يلية 
رسمية وغيرها  من أن تلك الهجرة شوكلت أيضوا عب وا اقتحواديا  بفاول ارتفواع ميزانيوات المخححوات 

ا أن هوووووره الهجووووورة فوووووي مراحلهوووووا األولوووووى لابوووووت دورا فوووووي ارتفووووواع ماووووود ت النموووووو ا جتماعيوووووة. علمووووو
 ا قتحادي.

ولهوورا بوودأت تحوودر أحوووات تطالووب بمووا يسوومى "هجوورة نوعيووة"  بمانووى اسووتقدام روي القوودرات الالميووة 
خحوحووووا الماليووووة  وبالوووورات أثريووووا  كبووووار  مقابوووول تقووووديم إعفووووا ات ضووووريبية ضووووخمة علووووى ثوووورواتهم 

وهرا نجح في استقدام بضن م وات مون مورور السونوات الاشور الماضوية  إ  أن إسورا يل  واستثماراتهم.
تحولووت إلووى دفي ووة لمتهربووي الضوورا ب اليهووود موون أوطووانهم. ولكوون منوور ثووالث سوونوات  وجوودت كبوورى 
البنوك اإلسرا يلية نفسها في ورطة تحقيقات وغرامات باهظة من السولطات األميركيوة  لكونهوا تسوترت 
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ات أميركيين ححلوا على الجنسية اإلسرا يلية لغرض ا سوتفادة مون اإلعفوا ات الضوريبية  على حساب
 باد أن نقلوا أموا  إلى حسابات بنكية إسرا يلية.

هرا المشهد الوري نارضوه باختحوار شوديد هنوا  يثبوت مجوددا ا سوتنتاج الواحود والوحيود  والوري نارفوه 
اليهووودي" لفلسووطين  هووو بدعووة  فاألبحوواث الحووهيونية  علووى موور السوونين  وهووو أن مووا يسوومى "ا نتمووا 

فوووي أحسووون  % 15إلوووى  % 10راتهوووا  تاتووور  بوووأن الهجووورة علوووى أسووواس أيوووديولوجي  تتوووراوح موووا بوووين 
أحوالها. والمؤشر لهرا  هو نسبة المهاجرين الرين يختارون الهجرة إلوى القودس والمسوتوطنات. أموا موا 

ا يسووومى "شووووق الاوووودة إلوووى أرض اآلبوووا "  فهووورا لغووورض نسوووماه أموووام الكووواميرات مووون المهووواجرين  عمووو
التبريور والدعايووة  فهووؤ   تارضوووا لحملووة غسوول دموواغ علووى موور سوونوات  وسووماوا عوون إغوورا ات ماليووة  
ولكووون هوووره اإلغووورا ات تتبخووور باووود األشوووهر األولوووى مووون الهجووورة  ليجووود المهووواجر نفسوووه أموووام واقووون مووور 

ة جدا مونهم  إموا أنهوم ياوودون مون حيوث أتووا  أو يواحولون اجتماعيا واقتحاديا  ولهرا فإن نسبة عالي
سرا يل.   التنقل بين الوطن األم وا 

   8/4/2017الغد، عّمان، 

 
 حماس على خطى فتح .45

 نبيل عمرو
نحووو المطووار الووري هبطووت إليووه طووا رة فووتح منوور عقووود  رلووك ي سووتدل موون البرنووامج الجديوود الووري سووربته 

مموووا سوووبقه مووون  بووودأت طوووا رة حمووواس هبوطووواً  تووودريجياً  وحاً حركوووة حمووواس  واتسوووم باعتووودال أكثووور وضووو
كانت تقدم توارة علوى ألسونة قادتهوا  وأكثور الورين تحودثوا بلغوة ماتدلوة كوان ر ويس المكتوب « اعتدا ت»

مجوووال اإلعوووالم الووودكتور أحمووود  السياسوووي خالووود مشوووال  علوووى مسوووتوى آخووور كوووان القيوووادي النشووويط فوووي
 يوسف.

ورغوم ردود الفاول  مات إلى الواقن الموضوعي  يشير إلوى أن تغيوراً يتادى منطوق الكل في الخطاب قد
حوودث بالفاوول  وأن حموواس  المشووككة فووي حوودقية الابووارات الماتدلووة فووي البرنووامج الجديوود  فووإن تحلوويالً 

اإلخوانيوووة تسوووير علووووى خطوووى فووووتح الفلسوووطينية  و  فوووورق بوووين التوووووأمين السوووياميين  فووووي أمووور التشوووودد 
يبدو بحياغاته ويقين ماتنقيه بأن   أمل في  يات فتح أيام انطالقتها األولى وا عتدال  فمن يقرأ أدب
 تغييره أو التخلي عنه.

 يلمس تشدداً 
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بوودأت فووتح بمشووروع إنهووا  الكيووان الحووهيوني  واعتموودت مبوودأ أن الحووراع ماووه حووراع وجووود   حوودود  
يم كبيور هوو جموال عون زعو وكان لها موقف جرري برفض كل ما يمت للتسوية بحلة  حتى لو حدر

 عبد الناحر.
وحووين كبوورت فووتح  وكبوورت ماهووا منظمووة التحريوور  وبوودأ الحوووار الوودولي ماهووا كقوووة سياسووية وكانوووان 
للفلسووطينيين  بوودأت رحلووة التخلووي عوون األدبيووات المتشووددة. فووي البدايووة لووم تتقنووأدا  واجبووات ا عتوودال  

سوومي فووي حينووه حووين ظنووت أنهووا سووتدخل الماادلووة الدوليووة باوود أن تبنووت برنوو امج النقوواط الاشوور الووري  
 بالبرنامج المرحلي.

توووولى الاووووالم آنوووراك مهمووووة تووودريب الحركووووة الثوريوووة علووووى التقيووود بأدبيووووات ا عتووودال المقنوووون ل خوووورين  
طلب إليها أن تلغي كلمة المرحلي لمحلحة نقطة آخر السطر.     
ا عتدال  فالمرحلي ياني قيام دولوة  كانت كلمة المرحلي موحية بالتشدد ولم يشترها أحد كبرهان على

 يزال إبادة الدولة الابرية.  أي أن النها ي   1967فلسطينية على األراضي التي احتلت في عام 
اقتنات فتح بمنطقية النحا ح التي قدمت لها  فأسقطت في المجلس التوالي كلموة المرحلوي  واعتمودت 

وطنيوووة علوووى أي جوووز  مووون  فلسوووطيني سووويقيم سووولطةمبووودأ   يوووزال سووواري المفاوووول  مفووواده أن الشووواب ال
 األرض يندحر ا حتالل عنه.

كانت تلك اناطافوة نحوو واقايوة واعتودال أوحول إلوى محوالحة تاريخيوة مون إسورا يل  دشونتها تفاهموات 
 حديقة البيت األبيض. أوسلو وا عترا  المتبادل  والمحافحة الحارة بين عرفات ورابين في

خيوول فووي األدبيووات األولووى  فهكوورا هووي السياسووة  تشوودد يفضووي إلووى اعتوودال  لووم يكوون هوورا المشووهد ليت
 واعتدال ربما يفضي إلى الهد .

هرا هو حال حماس في رحلتها قحيرة األمد نحو ا عتودال  وفوي السياسوة أيضوًا   فورق بوين اعتودال 
 طوعي يقوده تطور الوعي  وبين اعتدال اضطراري تفرضه الحسابات.

اس لواقاها وتحالفاتها ومحالحها  كان   بد  وهي محقة في رلوك  مون إعوالن حين نظرت حركة حم
يحول بين حركة حماس في غزة  ا نفحال عن األم  فما حاجتها  ندماج من حركة حارت عب ًا هي

 والدولة المتحكمة بمابرها الوحيد إلى الاالم... محر.
 اإلخوان المسلمون، وصارت ّسداً 

تها من تركيوا الدولوة اإلقليميوة الاظموى  وتفهموت ولوو علوى اسوتحيا  الاالقوة وحين حللت طبياة عالقا
دفوون ضوووريبة اعتووودال   ا سووتراتيجية التوووي تووربط دولوووة الخالفوووة بالدولووة الابريوووة  وجووودت حاجووة لهوووا فوووي

 تساعد حلفا ها على تسويقها عند الرين   يزالون يحجمون عن مجرد الحديث ماها.
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ينية التي طرحت حماس شواار المقاوموة مون أجول تحقيقهوا  فقود وجودت  وفيما يتحل بالحقوق الفلسط
القبوول بشورط ا عتورا  بدولوة  وهي واقاية في رلك  أن باستطاعتها تبني جز  مون حول الودولتين دون 

إسووورا يل  وهوووره حووويغة تتمووواهى فيهوووا مووون الماادلوووة الدوليوووة  وتحفووول خوووط الرجاوووة وموووا  الوجوووه باووودم 
 التحرير نيابة عن الجمين. ما تولت القيام به منظمةا عترا  بإسرا يل  وهرا 

كارهو حماس قرأوا برنامجها الجديد على أنه خدعة وتحايل  أو أنه نكوص عن مبادئ كانت مقدسة  
والهبووط التودريجي يرجحوان حقيقوة  ومن أن السياسة تحتمول هورين التفسويرين  إ  أن الوقوا ن المشوابهة

يد بحاجة إلى تظهير أوضح واستكما ت ضرورية  ليس بالضرورة أن أن هنالك جديدًا  وأن هرا الجد
فووي كوول الظوورو   ألن المطلوووب الووري يفيوود ويقنوون  أن  اسوورا يل -نشوواهد السوونوار أو هنيووة يحووافحان

نتنيوواهو ويتفاهمووان ماوه  فهوورا لوويس  تقوول حموواس جملووة واحودة قوود تكووون المفتواح السووحري الووري ياوالج
تلتووووزم حموووواس بمووووا التزمووووت بووووه منظمووووة »اب الموحوووودة  هووووم يارفونهووووا... األبووووو  مطلوبووووًا و  ضوووورورياً 

 «.التحرير
 8/4/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 نفسها دولياً « تسويق»تحاول « حماس» .46

 وبين باركوؤ د. ر 
فوووووي بيوووووروت  أفووووواد ر ووووويس المكتوووووب السياسوووووي « الزيتونوووووة»فوووووي نهايوووووة آرار الماضوووووي  أثنوووووا  موووووؤتمر 

ا ستراتيجية للمنظموة.  –نظمة تاد ورقة عمل تطرح الرؤيا السياسية الم أن  خالد مشال  «حماس«لو
وسووووتتناول  2017فووووي « حموووواس»  ستشووووكل عالمووووة طريووووق لسياسووووة 2016وفووووي ضووووو  دروس الاووووام 

بتسوووريب تفاحووويل عووون مضووومونها  « حمووواس»  يانوووى مسوووؤولو األثنوووا فوووي هوووره «. مشوووروع المقاوموووة»
. وأمور مشووق آخور هوو 1967دولة فلسطينية في حدود  ةإقامبشأن استاداد المنظمة  اإلعالنوأبرزها 

فوووي كووول موووا يتالوووق بالووودول الاربيوووة المحيطوووة وتجووواه « حمووواس»فوووي سياسوووة « ا ناطافوووة الدراماتيكيوووة»
سرا يلالغرب   .وا 

الووري « حموواس»كووان هوورا تغييوورا لميثوواق  إراوموون رلووك  فووان فتووات المالومووات عوون الوثيقووة لووم توضووح 
الووري يقلوول موون  األموور –ة اسووتراتيجية ملتويووة  مرافقووة للميثوواق وليسووت مكانووه أم وثيقوو 1988ياووود للاووام 

التوي تتميوز بهوا التسوريبات ترسوم تغييورا براغماتيوا  األسواسالخطوط  إن«. ا ناطافة الدراماتيكية»شدة 
فوووي تقوووويم المنظموووة للوضووون  قووودراتها و وأمانيهوووا  ورلوووك علوووى خلفيوووة أزمتهوووا الاسوووكرية  ا قتحوووادية  

اسووية. كوول هووره تاكووس ميلهووا لتحظووى بالشوورعية الدوليووة  وتحطوويم المووأزق والطوووق الووري تايشووه والسي
 المنظمة.
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وعوودم « ا خوووان المسوولمين«فووي البنووود التووي تسووربها ل عووالم علووى نفووي ا رتبوواط بووو« حموواس»تحوورص 
ود  تدخلها في شؤون الدول األخرى  وشطب تاابير  سامية من ميثاقهوا تونص علوى القتوال ضود اليهو

ستسوووق نفسووها موون « حموواس» أنوتسووتبدلها بووا لتزام بالقتووال ضوود ا حووتالل الحووهيوني. كمووا تسوورب 
 «.منظمة فلسطينية للتحرير الوطني»اآلن فحاعدا كو

بشووأن  اإلعووالنبشوورى دراماتيكيووة. مووثال  « حموواس»هنوواك موون يوورون فووي بالونووات ا ختبووار هووره موون 
الواقون(  األمور)بحكوم « دي فواكتو»فسور كواعترا   1967د ا سوتاداد للقبوول بدولوة فلسوطينية فوي حودو 

بإسوورا يل وخطوووة إيجابيووة لمحووالحة مسووتقبلية موون السوولطة الفلسووطينية  ومقدمووة  قامووة دولووة فلسووطينية 
. وهناك من يستمدون التشجين أيضا من تغيير إسرا يلجانب  إلىموحدة في الضفة الغربية وفي غزة 

تلتووزم  أيضووامثلمووا ركوور  ورلووك رغووم حقيقووة أنووه فووي الوثيقووة الجديوودة  الحوويغة الالسووامية فووي الميثوواق 
بكاملها. كما أنها ستواحل « فلسطين»بمواحلة الكفاح المسلح ضد الحهاينة حتى تحرير « حماس»

  وبالتالي فما «فلسطين»التنازل عن قسم من  أو« م.ت. »وباتفاقاتها من  بإسرا يلرفض ا عترا  
اللحظووة  اضووطرارياتمنشووأها « حموواس»الواضووح أن تحووريحات مسووؤولي الووري يشووجن فووي رلووك؟ موون 

 اإلطوووارالتوووي تايشوووها منظموووتهم ورغبتهوووا فوووي كسووور الححوووار والضوووغط الوووداخلي المتحووواعد. فوووي هووورا 
الاوالمي  التوي  اإلسوالمي اإلرهوابالغربيوة التوي تقاتول ضود منظموات  لألرانجا ت التسريبات موجهة 

 نفسها.« حماس»عن « ترفن الضغط»ين  كي المسلم اإلخوانولدت من رحم حركة 
  وبقطووون 1967بدولوووة فوووي حووودود  –مثووول السووولطة الفلسوووطينية  –تلتوووزم المنظموووة اآلن بحووويغة ملتويوووة 

« منظموووة تحووورر وطنوووي»وتالووون بانهوووا  األخووورى  اإلرهوووابومنظموووات « المسووولمين اإلخووووان«حووولتها بوووو
هوي منظموة براغماتيوة توتالم « حمواس»حهاينة  وتدع اليهود جانبا.   شوك أن « فقط»مستادة لتقتل 

الدروس. في إطار خطواتها هره يفترض بمحر  وكرا الدول الاربية ا خرى المحيطوة بغوزة  ان تهودأ 
  «و يوة سوينا »ووقوف المسواعدة لتنظويم داعوش فوي « ا خووان المسولمين»القطياة عون  إعالنبمجرد 

در دوليووة وموون الخلوويج  فووي ظوول بشوورياة تضووخ الووى غووزة تمووويال موون محووا« حموواس»وهكوورا تحظووى 
تجاهووول اشوووتراطات السووولطة الفلسوووطينية. وسوووتفتح الحووودود مووون محووور علوووى محوووراعيها  كموووا يوووأملون  

 وستشق الطريق الى مجال المناورة والتااظم الاسكري  ا قتحادي والسياسي المتجدد.
 كالم خطابي

فووووي ميثوووواق « ييوووور الااحووووفالتغ»جملووووة ردود الفاوووول وتيووووار التحلوووويالت للخطوووووة المرتقبووووة فووووي ضووووو  
  التوي اشوترطت السوالم مون اسورا يل «المبوادرة الاربيوة»توركر بالجلبوة المتفا لوة التوي أثارتهوا « حماس»

ومنهوا ا نسوحاب مون الجوو ن  التنوازل  –  والتي مقابلها سيكون السوالم «التناز ت ا سرا يلية»بتنفير 
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)حوق الاوودة(. ومثلموا كوان « رات ا موم المتحودةبوروح قورا»عن القدس الشرقية  وحل مشكلة الالج وين 
 في حينه اآلن أيضا تبرد األحر  الحغيرة النشوى.

« خطوطووه الحموور«أن هوورا لوويس تغييوورا للميثوواق و« حموواس»يوضووح محللووون فلسووطينيون مقربووون موون 
شو ة التسويق  تابر عن مفاهيم براغماتية نا ألغراضالمتالقة بالكفاح المسلح  بل تغيير في الخطاب 

عن احتياجات المنظمة السياسية  تجربتها السلطوية والسياسية  وعن ا ضطرارات التي أملت الهوزا م 
غير تنظيمية بل « ا خوان المسلمين«بو« حماس»والتغييرات ا قليمية والاالمية. وبزعمهم  فان حلة 

 فكرية  لرا فلن تنفض المنظمة هره الحلة بها.
األخيوورة تالعبووا هووداما « حموواس»ن موون السوولطة الفلسووطينية فووي خطوووات بالمقابوول  يوورى محللووون مقربووو 

  مووؤخرًا  بتأييوودها  هووو تخليوود «حموواس»  إر إن التغييوور ا سووتراتيجي الووري تقوووده إسوورا يلفووي خدمووة 
دولة كهره  من جانب السولطة «. دولة فلسطينية قا مة منر اآلن«كو« حماس»لالنقسام وتأسيس لدولة 
دولووة فلسووطينية مسووتقلة موحوودة فووي غووزة وفووي  إلقامووة رادة الوطنيووة الفلسووطينية الفلسووطينية  تضوواف ا

إلمووارة « الشوورعي»والتووي هووي أموور مسووتنكر فووي نظوور إسوورا يل. بووزعمهم فووان الوجووود  –الضووفة الغربيووة 
  توؤدي الوى محوالحة وطنيوة  بول « حمواس». فدولوة إسورا يليةفي غوزة وحوده هوو محولحة « حماس»

دولتهم وستضاف السلطة الفلسطينية. ستسمح دولة  بإقامةدعا ات الفلسطينيين ستنزع الشرعية عن ا
بضووم القوودس واقامووة كيووان فلسووطيني مقلووص وعقوويم  والسوويطرة األمنيووة فووي الضووفة  إلسوورا يل« حموواس»

فووي هوورا السوويناريو  فحتووى إطووالق الحووواريخ «. الاووودة»وفووي غووور ا ردن  وضووم المسووتوطنات ومنوون 
المحدودة  هي مسرحية تخدم إسرا يل مون خوالل  إسرا يلزة على إسرا يل وردود وقرا ف الهاون من غ

  في المنطقة وفي الاالم  كاامل استقرار  امن وردع في «حماس»تكريس ا نقسام الفلسطينيو وتضن 
الداعموة لهوا مثول قطور  « ا رهواب»ولودول « حمواس«القطاع. ماادلة المحالح المتبادلة هوره تسومح لوو

 ناد سياسية ومادية لتبرير وجودها.بنقطة است
محووودر « غيووور منضوووبطة»وبالفاووول  فوووان خطووور التحوووايد   يححووول ا  عنووودما تقووووم منظموووة ارهووواب 

الووى رد عنيووف غيوور مرغوووب فيووه موون أي موون الطوورفين. « حموواس«بجوور اسوورا يل و« مختلووف»تمويلهووا 
تقاتل ضود الحوهاينة « يمنظمة تحرر وطني فلسطين»وبالتالي  فان التغيير في تحنيف الحركة الى 

وياووورض مكانتهوووا التسوووويقية « م.ت. »  هوووو تضوووليل وخوووداع  يجلوووس فوووي خانوووة «ولووويس ضووود اليهوووود
 للخطر.

والدولي  في إطار  اإليرانيالاربي   األجماعضمن « حماس»تاود السلطة الفلسطينية وتقول: تثبيت 
فوووي غوووزة. ان غايوووة « اسحمووو»  يقووورب المحوووالحة الفلسوووطينية  بووول يخلووود إموووارة « المحسووون»نهجهوووا 

تحقيوق تأجيول  باإلجموالهوي  اإلسورا يليفي إطار ا ضطرارات الميدانيوة وضوربات الجويش « حماس»
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وكمووووا يقووووول القوووورآن سوووويتاين علووووى «. الهدنووووة»للمواجهووووة لغوووورض الثبووووات والتاوووواظم. وهوووورا مووووا يسوووومى 
 ان تاد ما استطاعت من قوة ورباط الخيل... كما في الماضي.« حماس»

 "معاريف"
  8/4/2017األيام، رام هللا، 
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 ا حتالل يفرض طوقا أمنيا على الضفة وغزة. 

 7/4/2017وكالة الرأي الفلسطينية، 


