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 الفلسطيني ءنها  امنقسام  لةزة برئاسة العالول وفد مركزية فت  وصوللترتيبات  .1

مرررز مصرررادر ناصرررة أز هنرررا   علمررر ، مرررز ،رررزا، أن رررا 11/4/2017، لنااادن، لقااادس العرباااياذكرررر  
تحضيرا  قائمة لوصول وفد كبير مز اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع ،زا، بقيادا نائب رئري  

د العالول، للبحث مع قيادا حركة حما  فري ملرت تشركيل حكومرة وحردا وطنيرة جديردا، الحركة محمو 
 وذل  بعد أز عقد  قيادا فتح اجتماعا ل ا في القطاع، أحيط  نتائجه بالسرية.

ويرفررع وفررد حركررة فررتح المقرررر وصرروله إلررى القطرراع فرري أي لحتررة، ناصررة مررع برردء التحضرريرا  مررع 
القرررد  "ل حكومرررة وحررردا وطنيرررة جديررردا، حسرررب مرررا علمررر  حركرررة حمرررا  ل رررذا ال رررر ، شرررعار تشررركي

 مز مصادرها، وذل  لوضع حد حقيقي إلن اء االنقسام السياسي القائم منذ عشر سنوا . "العربي
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ويضرررم وفرررد حركرررة فرررتح الرفيرررع إضرررافة إلرررى العرررالول، كرررال مرررز أحمرررد حلررر ، والحرررا  إسرررماعيل جبرررر، 
 وحسيز الشيخ، وروحي فتوح، وعزام األحمد.

، للقرراء قيررادا حركررة "األعيرراد الي وديررة"أز يصررل هررذا الوفررد إلررى قطرراع ،ررزا بعررد انت رراء عطلررة  ويتوقررع
حما  والبدء بحوار للتوصل إلى بنود واضحة لتطبيق اتفاق المصالحة، علرى أسرا  تشركيل حكومرة 

، مرز الشر ر الجراري  25ويتوجب على وفد حركة فتح القيادي الرفيع أز يقردم تقريررا يروم  وحدا وطنية.
حول نتائج زيارته إلى ،زا ولقائه بقيادا حركرة حمرا ، إلرى الررئي  محمرود عبرا  فري اجتمراع تعقرد  

 اللجنة المركزية لحركة فتح لمناقشة الملت.
حرررديث مليررروني ، أز فتحررري صرررب اح، مرررز ،رررزا عرررز مراسرررل ا 11/4/2017فااااي الحياااااة، لناااادن، وجررراء 

ألرت موترت يعملروز  54كبيررا علرى رواترب  فلسطيني أصبح منصربا  تمامرا  علرى أزمرة الحسروم بنسرب
 .ألفا   162لدى السلطة الفلسطينية في قطاع ،زا، مز أصل 

إز الررئي  محمرود عبرا  وضررع شرروطا  واضرحة وحاسرمة ال لررب   "الحيرراا"وقالر  مصرادر موثوقرة لرر 
، قد تصل في ن ايرة المطراإ إلرى قطرع أي صرلة "أحالها مر"أمام نيارا   "حما "في ا تضع حركة 

 أو عالقة للسلطة والحكومة بالقطاع.
 "فرتح"وأضاف  أز رسالة عبرا ، التري سرتبل  ا اللجنرة السداسرية التري شركلت ا اللجنرة المركزيرة لحركرة 

كل الوزارا  وال يئا  الرسمية والمعابر لحكومة  "حما "، تتلنص في أز تسلم "حما "للتفاو  مع 
اللجنررة اإلداريررة محكومررة األمررر الواقررعت الترري شرركلت ا التوافررق الرروطني برئاسررة رامرري الحمررد   وتحررل 

أنيررررا ، كررري تتجنرررب إجرررراءا  عقابيرررة، مرررز بين رررا وقرررت كرررل التحرررويال  الماليرررة والموازنرررا  الموج رررة 
 للقطاع، وتر  الحركة تتحمل مسؤوليات ا عز كل تفاصيل الحياا في إدارا شؤوز ال زييز.

رسميا  بزيرارا اللجنرة السداسرية، برل علمر  ب را مرز نرالل لم ُتبلغ "إز الحركة  "حما "وقال قيادي في 
 ."، ووسائل اإلعالم"فتحاوييز"اتصاال  شنصية مع قيادييز 

الجرراري، وهررو السررقت الزمنرري  25ورأى مراقبرروز أز هنررا  أربعررة سرريناريوا  أو نيررارا  محتملررة بعررد 
 "حمررا "حرروارا  مررع الررذي علررى اللجنررة السداسررية أز تنجررز م مت ررا ناللرره، مررز دوز مفاوضررا  أو 

 شبي ة بتل  التي أجري  نالل السنوا  العشر الماضية.
أمام العاصرفة وترضرخ لشررو   "حما "ويعتقد المراقبوز أز أول النيارا ، وربما أفضل ا، أز تنحني 

ويت رر  "ينرر  راضريا  "بطريقرة تجعرل كرل طررإ  "اقتسرام الععكرة"عبا ، أو أز يتوافرق الطرفراز علرى 
وتمردهرا علررى شرررو   "حمررا ". أمرا الثالررث وهررو صرعب جرردا ، فيتمثررل فري رفرر  "ارا  حقررق انتصرر"كأنره 

 ."الطالق البائز بينونة كبرى " إلىعبا ، ما يعني أز األمور ستصل سريعا  
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ويبقى النيار الرابع، وهو األصعب واألسوأ على اإلطالق، ويتمثرل فري إشرعال فتيرل حررب جديردا مرع 
 ."ال روب إلى أمام"نطوا ت دإ إلى و  "حما "لحركة  "كمنر "إسرائيل 

 
 التدخالت في شؤونها هيؤكد واوفه إلى جانب البحرين ورفض عباس .2

محمرررود عبرررا  وقوفررره إلرررى جانرررب مملعرررة البحرررريز وشرررعب ا،  يةفلسرررطينالسرررلطة الأعرررد رئررري   :المنامرررة
بارهرا بلرد برالجو اإليجرابي السرائد في را باعت ورفضه المطلرق ألي تردنال  نارجيرة فري شرؤون ا، مشريدا  

، نررالل كلمترره أمررام المجلرر  العررام مررز المسررؤوليز فرري البحررريز ومررز عبررا وأعرررب  التعررايو والوئررام.
للملر  حمرد برز عيسرى لل نليفررة،  فلسرطيز، فري قصرر الصرنير بالعاصرمة المنامرة، عرز تقردير  عاليرا  

ار أهميرة لشرعب الفلسرطيني، وحرصره الردائم فري جميرع المناسربا  علرى إت رلعلى ما يقدمره مرز دعرم 
 القضية الفلسطينية وضرورا إيجاد حل عادل ل ا.

 ، واعتبرهرا لفترة نبيلرة ودلريال  رعاية المل  لمؤتمر سفراء فلسرطيز، الرذي سرينعقد ،ردا   عاليا   عبا وقدر 
 على منحه القالدا النليفية السامية.  وشكر  على عمق العالقا  بيز البلديز والشعبيز الشقيقيز.

شنصيا وباسم شعبنا الفلسطيني، للمل  حمد بز عيسى لل نليفة، القالدا العبرى وقدم الرئي  باسمه 
 لعطائه ودفاعه المنلص عز قضايا أمته ومصالح ا القومية العليا. لدولة فلسطيز، تقديرا  

 10/4/2017 ،وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 عشية األعياد اليهوديةية إجرا ات امحتالل العقاب دينالخارجية الفلسطينية ت .3

رر أفررراد  وزارا النارجيرررة الفلسررطينية برررأز "سرررلطا  االحررتالل تقررروم، عشرررية : ناديرررة سرررعد الررديز - ازعم 
األعيراد الي وديرة، براجراءا  أمنيرة كثيفررة، وتتعمرد فرر  "طروق" أمنرري مشردد علرى األراضري المحتلررة، 

. وقال ، في بيراز أمر ، إز "المرواطز تزامنا  مع رفع ما يسمى بر"حالة التأهب" في صفوإ عناصرها"
 السررررتفزازات االعقابيررررة، وضررررحية مباشرررررا  االحررررتاللالفلسررررطيني يتحررررول إلررررى هرررردإ إلجررررراءا  قرررروا  

وتوترات ا، عبر اإل،القا  ،ير المبررا للحواجز العسكرية وتحويل القرد  المحتلرة إلرى تعنرة عسركرية 
 المبار  وساحة البراق".حقيقية، ناصة بلدت ا القديمة ومحيط المسجد األقصى 

تنت ج رررا  اسرررتعماريةوأدانررر  الررروزارا "اإلجرررراءا  االحتالليرررة العقابيرررة للمرررواطنيز، والتررري تعكررر  سياسرررة 
الحكومة اإلسرائيلية للتضييق على الفلسطينييز، بناصة في القد  المحتلة، ضمز محاوالت را الراميرة 

ودع  "المجتمع الدولي إلى التحر  الفاعرل  .إلى ت ويدها وت يير معالم ا وطم  هويت ا الفلسطينية"
ونروقاته الجسيمة للقرانوز الردولي  االحتالللرفع التلم الواقع على الشعب الفلسطيني جراء انت اعا  
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والقررانوز الرردولي اإلنسرراني واتفاقيررا  جنيررت"، معتبرررا أز "،يرراب المحاسرربة الدوليررة لالحررتالل يشررجعه 
 على التمادي في جرائمه". 

 11/4/2017 ،ّمانالةد، ع
 
 سير بالنظام السياسي إلى الخلف!. ..القديم الوطني"س لالمج" عقدتقرير:  .4

يبرردو أز المجلرر  الرروطني الفلسررطيني علررى موعررد مررع اجتمرراع بتركيبترره القديمررة، : نبيررل سررنونو -،ررزا 
بتشكيل مجلر  جديرد يضرم  ُيسقُط اآلمال التي عج  ب ا اجتماع اللجنة التحضيرية األنير في بيرو ،

 كافة القوى والفصائل وفق ما يرى مراقباز تحدثا لصحيفة "فلسطيز".
ولررم يجررد رئرري  السررلطة محمررود عبررا ، فرري حرروار مررع صررحيفة "القررد  العربرري" نشررر أول مررز أمرر ، 
ررا فرري التأعيررد علررى أز اللجنررة التنفيذيررة لمنتمررة التحريررر سررائرا "فرري عقررد المجلرر  الرروطني وفررق  حرج 

 يبته القديمة"؛ متذرع ا بعدم إمكانية تعطيل ما أسما  "الشرعية الفلسطينية"؛ على حد تعبير .ترك
ررا تررداعيات ا علررى المشرر د السياسرري الفلسررطيني،  لعررز  نطرروا ك ررذ ، إزا نفررذها عبررا ، سرريكوز ل ررا حتم 

ب إلرى السيما فري ترل مرا يردور مرز حرديث عرز "صرفقة" إقليميرة يسرعى الررئي  األمريكري دونالرد ترامر
 تحقيق ا بشأز القضية الفلسطينية.

يقررول مرردير عررام مركررز الزيتونررة للدراسررا  واالستشررارا ، محسررز صررالح: "عقررد المجلرر  الرروطني أمررر 
مطلرروب وضررروري السررتعمال العمررل الطبيعرري لمنتمررة التحريررر الفلسررطينية ومؤسسررات ا"، لعنرره يشرردد 

ن ررررراء االنقسرررررام علرررررى أز التركيبرررررة القديمرررررة للمجلررررر  "هررررري رسرررررالة سرررررلبية لعررررر ل بررررررامج المصرررررالحة واس
 الفلسطيني".

ويفسررررر لصررررحيفة "فلسررررطيز"، بررررأز عقررررد المجلرررر  بالتركيبررررة القديمررررة، يعنرررري اسررررتمرار "هيمنررررة فصرررريل 
فلسررطيني هررو حركررة فررتح علررى منتمررة التحريررر ويعنرري عمليررا وضررمنيا أز الرررئي  عبررا  مررا  فرري 

، وفرراز  بالشرررعية االنتنابيررة فرري الرردانل تجاهررل قرروى أساسررية كبرررى موجررودا فرري السرراحة الفلسررطينية
ا بقوا في النار "الفلسطيني، و   .هي موجودا أيض 

ذا كاز عبا  حقًّا ال يريد تعطيل "الشرعية الفلسطينية" "فليرترب عقرد مجلر   -والعالم هنا لصرالح -واس
جديرررد قرررائم علرررى انتنابرررا  حررررا وشرررفافة، وعلرررى تشررركيلة جديررردا تنفرررتح في رررا منتمرررة وطنررري فلسرررطيني 

التحرير والمجل  الوطني على كافة القوى والفصائل بما يعبر عز حقيقة الوضرع الشرعبي الفلسرطيني 
 الحالي".

 أمرا أز يرأتي عبرا  بالتركيبرة القديمرة للمجلر ، ف ررو يرأتي "بالتركيبرة التري تعبرر عرز فصريل فلسررطيني
 معيز"، معتبرا أن ا فا  أوان ا وانت ى زمان ا؛ بحسب صالح.
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ويتررابع أنرره فيمررا إذا عقررد عبررا  المجلرر  بالتركيبررة القديمررة، "ف ررذا يعنرري أنرره هررو الررذي يعطررل الشرررعية 
الفلسطينية مرز نرالل اإلصررار علرى التركيبرة القديمرة التري مضرى علي را الرزمز، ويصرر علرى تجاهرل 

قيررة الموجررودا نررار  إطررار منتمررة التحريررر، كمررا أنرره بررذل  يصررر علررى تجاهررل القرروى الفلسررطينية الحقي
 ".2011، واتفاق المصالحة 2007، ومكة 2006، والوفاق الوطني 2005اتفاق القاهرا 

ويعرب صالح عز أسفه كوز عبا  "يستندم اسم الشرعية لتجاهل حقيقة االتفاقا "، مبينا أنه إذا ما 
 ني "أنه يصر على تجاهل الشرعية الفلسطينية".عقد المجل  القديم ف ذا يع

ويشير إلى أز ذلر  يمثرل "رسرالة سرلبية حقيقيرة تؤكرد أز القيرادا المتنفرذا فري منتمرة التحريرر والسرلطة 
وحركرة فرتح تصرر علررى أز يبقرى النترام السياسرري الفلسرطيني فار،را مرز محترروا  وعلرى تعطيرل منتمررة 

اعل والعرروارث الترري حلرر  بالشررعب الفلسررطيني نتيجررة هررذ  التحريررر ومؤسسررات ا، وعلررى أز تبقررى المشرر
 السياسا  الناطئة مستمرا لوقتنا هذا".

ونتيجة ل رذ  السياسرا ، فقرد الشرعب الفلسرطيني جرزءا كبيررا مرز أرضره، بحسرب مردير عرام "الزيتونرة"، 
 الرررذي يررررى أز اتفررراق أوسرررلو جررراء بسرررلطة هررري فررري الن ايرررة تنررردم االحرررتالل أعثرررر ممرررا تنررردم الشرررعب

 الفلسطيني وأهدافه.
ويعتقد أز نيرة عبرا  عقرد المجلر  القرديم، "إصررار علرى النطرأ واالتجرا  النراطل ورسرالة سرلبية لعرل 
القوى الفلسرطينية المنلصرة التري فتحر  صردرها للمشراركة ودنلر  فري مفاوضرا  لسرنوا  طويلرة مرع 

 ذ  الج ود العبيرا التي بذل ".هذ  القيادا مالحالية للمنتمةت لعز هذ  القيادا تضرب بعر  الحائط ه
ويضرريت: "أتررز هررو معبررا ت يعطرري بررذل  إشررارا سررلبية لعررل األطررراإ الفلسررطينية المنلصررة، سررواء 
كان  الفصائل والقوى أو المستقلوز أو الفصائل الموجودا في النار  ممز حرموا مز المشاركة طوال 

 سنة الماضية في النتام السياسي الفلسطيني". 23
 "العقلية الديكتاتورية"

وعرز مرردى ارتبررا  عقررد المجلر  بتركيبترره القديمررة بمسررار التسرروية مرع االحررتالل، يجيررب صررالح: "ربمررا 
أراد معبا ت أز يستندم هذا اإلعالز إلثبا  نوع مز الشرعية التي يريد أز يؤكدها لنفسه مع تجراوز 

لررى القرروى الفلسررطينية األنرررى فرري الحقرائق علررى األر ، وربمررا يريررد أز يسررتندم هررذا كورقررة ضرر ط ع
 محاولة لتطويع ا أو على األقل تجاوزها".

وُيبيز أز عبا  "تجاوز القوى الفلسطينية في االنتنابا  البلدية السنة الماضية عندما تفاعلر  القروى 
الفلسطينية ووجد أن را سرتقوم بمشراركة حقيقيرة قرام باالنسرحاب مرز هرذ  االنتنابرا "، معتبررا أز رئري  

لسلطة فر  االنتنابا  البلدية، التي أعلن  حكومة رامي الحمد   نيت ا إجراءها فري مرايو المقبرل، ا
 بشكل معو  ونار  عز نطاق التمثيل الفلسطيني الحقيقي.
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ويررررى صرررالح، أز رئررري  السرررلطة يريرررد أز يسرررير برررنف  المسرررار السرررابق الرررذي "ل سرررت يؤكرررد العقليرررة 
ال تتعامرل مرع اآلنرر وال تقبلره وتريرد أز ت مرو اآلنرريز وال تقبرل بشرراعة التسلطية والديكتاتورية التي 

 حقيقية في صناعة القرار الفلسطيني".
مز ج تره، يجيرب العاترب والمحلرل السياسري ذو الفقرار سرويرجو، عرز سرؤال صرحيفة "فلسرطيز" بشرأز 

صررول علررى شرررعية أهررداإ عبررا  مررز عقررد المجلرر  الرروطني بتركيبترره القديمررة، بررأز األنيررر يريررد "الح
جديررردا مرررز الشرررعب الفلسرررطيني ومرررز أعلرررى هيئرررة فلسرررطينية مسرررؤولة عرررز الشرررعب، ووضرررع نططررره 

 واستراتيجيته والنطو  العريضة السياسية القادمة".
ننرري  ويتررابع: "يريررد معبررا ت أز يجرردد شرررعيته ليقررول للعررالم: إننرري أمثررل الشررعب الفلسررطيني بأعملرره واس

تقبلية"، مشررريرا إلرررى أز ذلررر  يرررأتي فررري ترررل مرررا يطررررح اآلز فررري مسرررتعد للتفررراو  مرررع أي مشررراريع مسررر
 العوالي  مز مشروع "الصفقة العبرى" التي يتحدث عن ا ترامب.

أما ال دإ اآلنر، بحسرب سرويرجو، ف رو "محاولرة ت ييرر النترام الردانلي لمنتمرة التحريرر بمرا يترواءم 
 ويتقاطع مع الرؤى السياسية التي ينوي" عبا  الدنول في ا.

ويؤكد أز نجاح عبا  في مسعا  هذا، يعنري أنره أصربح "الرديكتاتور" الفلسرطيني الرذي ال يسرتطيع أز 
 يقول له أحد: ال.

 5/4/2017فلسطين أون مين، 
 
 الموظفينعباس يرفض بشكل ااطع التراجع عن خصومات  :دمل سالمة .5

 فرري تصررريحا  صررحفية يرروم االثنرريز ،كشررف  عضررو اللجنررة المركزيررة لحركررة فررتح دالل سررالمة :،ررزا
نررالل اجتماعرره بأعضرراء اللجنررة  ،، أز رئرري  السررلطة محمررود عبررا  رفرر  بشرركل قرراطع10/4/217

 التراجررع عررز القرررار الررذي أوعررز برره لحكومررة رامرري الحمررد   ،8/4/2017المركزيررة لحركررة فررتح السررب  
 ويقضي باقتطاع جزء مز رواتب الموتفيز الحكومييز في قطاع ،زا.

 10/4/2017 ،فلسطين أون مين
 
 لجنة التحقيق ستسلم تقريرها خالل ساعاتاألجهزة األمنية اعتقلت ااتل فقها  و  "فلسطين اآلن": .6

 كشررف  مصررادر فرري لجنررة التحقيررق الناصررة با،تيررال القائررد القسررامي مررازز : فلسررطيز اآلز -نرراص 
لرررر"فلسطيز اآلز"، أن ررا أن ررر  أعمال ررا، وستسرررلم تقريرهررا الن رررائي نررالل السررراعا  القادمررة لقائرررد  ءفق ررا

 حركة حما  في قطاع ،زا يحيى السنوار.
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وقالر  تلرر  المصررادر لررر "فلسررطيز اآلز" مسرراء االثنرريز: "علرى مررا يبرردو فقررد بررا  مررز المؤكررد أز أج ررزا 
 التحقيق معه تم يدا  لمحاعمته". أمز حما  قد اعتقل  القاتل، حيث ستستعمل

مرار  الماضري، بعردا رصاصرا  أصراب  صردر   24وكاز الش يد مازز فق ا قد ا،تيل مساء الجمعرة 
 ورأسه في قبو العمارا السكنية التي يقطن ا ،رب مدينة ،زا.

 10/4/2017، فلسطين اآلن
 

 سلطة الطااة في غزة تفّند تصريحات مدير هيئة البترول برام هللا .7
سرلطة الطاقرة فري ،رزا أعرد  أز ، أز ،رزا، مرز 10/4/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمشر  ن

ما ورد في تصريحا  مدير عام هيئة البترول برام   فؤاد الشوبكي عبارا عز م الطرا  وت ررب مرز 
قررود المسررؤولية فرري تعميررق أزمررة الع ربرراء ب ررزا مررز نررالل الضرررائب الباهتررة المفروضررة علررى سررعر الو 

، إز الضرائب ترفرع سرعر الوقرود ألعثرر مرز ثالثرة ل افي بياز  ،وقال  الطاقة الالزم لتش يل المحطة.
وشدد  الطاقة على أز توفير الوقود لمحطة ،زا  أضعاإ بما ال يوجد مثيل له في أي مكاز بالعالم.

ائب علرى وال يصرح أز تفرر  الحكومرة ضرر  ،هو مز مسرؤولية سرلطة الطاقرة التري هري ج رة حكوميرة
وأشررار  إلررى أز األرقررام المررذكورا فرري تصرررريحاته هرري أرقررام وهميررة ألن ررا تتعلررق بنصررروما   نفسرر ا.

والترري نعتبرهررا أصررال  ،يررر مشررروعة و،يررر مبررررا، وبالتررالي ال  ،الضررريبة الجزئيررة علررى وقررود المحطررة
للبترررول  وذكررر  أز ال يئررة العامررة يصررح اعتبررار هررذ  النصرروما  دعررم مررز الحكومررة لوقررود المحطررة.

تتالعرب أحيانررا  بقرررارا  الحكومررة عنرردما يكرروز هنررا  قررار بنصررم الضررريبة لصررالح سررلطة الطاقررة مررز 
نررالل المماطلررة والتسررويت فرري تنفيررذ هررذ  النصررميا ، وتتالعررب كررذل  بالعميررا  الترري يررتم توريرردها 

 للمحطة أحيانا  ر،م توريدنا ل موال بانتتام.
تورد الفلسطينية ز السلطة إ ،بي  لحم، مز 10/4/2017 ،اءخباريةوكالة معا  ل قد قال وكاز الشوبكي

بالر،م مز ارتفاع التعاليت علرى هيئرة  ،المحروقا  لقطاع ،زا بنف  السعر الذي يورد للضفة ال ربية
وأفررراد الشرروبكي أز محطرررة توليررد ك ربررراء ،ررزا كلفررر  النزينرررة  البترررول فررري ،ررزا بالمقارنرررة مررع الضرررفة.

ز وزارا الماليرررة ترردفع مرررا أنررالل العشرررا أعررروام السررابقة، و  أمريكررريمليرروز دوالر  500العامررة أعثررر مرررز 
مليروز دوالرت لتزويرد القطراع بالع ربراء والتري تتروزع مرا بريز أثمراز  270م ل سرنويا  كيتجاوز المليار شري

علررى أز أزمررة  وشرردد الشرروبكي ومصررر والمصرراريت التشرر يلية لمولررد الطاقررة. "إسرررائيل"الع ربرراء مررز 
الترري ترردير  منررذ ذلرر   ،أعرروام، بررل وجررد  مررع حركرة حمررا  10 ربراء لررم تعررز موجررودا فرري ،رزا قبررل الع

 قرررال الشررروبكي "كفررراعم تضرررليال  ، مرررز تصرررديرها إلرررى ال يرررر  الوقررر ، فلمررراذا ال توجرررد الحلرررول ل رررا بررردال  
 اآلنريز، كما تديروز قطاع ،زا يجب أز تجدوا حلوال  ألزماته".  إلىوتصديرا  ألزماتعم 
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 : حماس فاجأتنا وانقلبت على حكومة الوفاقالفلسطينيةناطق باسم الحكومة ال .8

رام  : اجتمعررر  القررروى الوطنيرررة الفلسرررطينية وعررردد مرررز ال يئرررا  األهليرررة لبحرررث قررررار حكومرررة الوفررراق 
االجتمراع ممثلريز  وضرم   الوطني بنصوص النصم مز مرتبا  الموتفيز العمرومييز فري قطراع ،رزا.

مرز  اب الوطنية ومؤسسا  مجتمرع مردني وأعضراء مرز المجلر  التشرريعي وعرددا  عز الفصائل واألحز 
ونر  االجتماع بقرار يدعو إلى المشاركة الواسعة في االعتصام أمام مقرر مجلر  الروزراء،  النشطاء.

اليرروم الثالثرراء، بررالتزامز مررع جلسررة الحكومررة األسرربوعية، علررى أز يررتم تسررليم رئرري  الرروزراء الفلسررطيني 
 الب بالتراجع الفوري عز القرار.رسالة تط

على فكرا االعتصرام بنفري فكررا انتقرال األزمرة  ،الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ،ورد طارق رشماوي 
االعتصررام المزمررع أمررام رئاسررة الرروزراء، مؤكرردا  أز الحكومررة  مررز ر،مبررالمررز قطرراع ،ررزا إلررى الضررفة، 

واننفا   ،بعد تفاقم األزمة المالية ،لي  كسببو  ،الفلسطينية اتنذ  هذا اإلجراء وهو مؤق  كنتيجة
وقال لر"القد  العربي" إز سلو  حمرا  فري قطراع  الدعم الدولي والعربي ألعثر مز سبعيز في المئة.

،ررزا كسررلطة أمررر واقررع كون ررا تجمررع اإليرررادا  وتجبرري الضرررائب، لعررز الحكومررة ال تعرررإ أيررز تررذهب 
وحسرب رشرماوي  وم بتحويرل األمروال إلرى نزينرة الدولرة.هذ  األموال، فحمرا  كسرلطة أمرر واقرع ال تقر

فقد فاجرأ  حمرا  الحكومرة وانقلبر  علي را، كون را تشركل  أصرال  باتفراق مرع حمرا ، ورئري  الروزراء 
رامرري الحمررد   زار قطرراع ،ررزا مرررتيز، والقطرراع علررى رأ  أولويررا  الحكومررة الفلسررطينية الترري قامرر  

 بيو  التي ت دم  كليا  نالل الحرب األنيرا على قطاع ،زا.مز ال %75بالفعل ببناء ما يقرب مز 
 11/4/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 اعتبار هيئة العمل الوطني محظورةقرر ت في غزةداخلية "األيام الفلسطينية": وزارة ال .9

،رررزا أز هيئرررة العمرررل فررري قطررراع ": اعتبرررر  وزارا الدانليرررة اإللعترونيرررة"األيرررام  ،فرررايز أبوعررروز  -،رررزا 
لررروطني التابعرررة لمنتمرررة التحريرررر الفلسرررطينية فررري قطررراع ،رررزا، هيئرررة محترررورا وممنوعرررة مرررز ممارسرررة ا

مقرري  نيرةماأل األج رزا جراء ذلر  نرالل اقتحرام قروا مرز عناصررو  عمل ا في القطاع اعتبارا  مرز أمر .
 دائرررا شررؤوز الالجئرريز، وهيئررة العمررل الرروطني صررباح أول مررز أمرر ، واحتجرراز عضررو اللجنررة التنفيذيررة

زكريرا األ،را لربع  الوقر  قبرل الطلرب منره م رادرا مكتبره والتعامرل . لمنتمة التحرير، رئري  الردائرا د
وأبل رر  القرروا المقتحمررة األ،ررا والموجرروديز فرري  قررول األ،ررا نفسرره". مررع بطريقررة ،يررر الئقررة، "علررى حررد  

 قطاع.المقريز بقرار "الدانلية" اعتبار ال يئة محتورا وممنوعة مز ممارسة عمل ا في ال
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وفي هذا السياق، عبر  هيئة العمل الوطني عز رفض ا الترام العتبارهرا هيئرة محترورا وممنوعرة مرز 
دانت ررا لطريقررة التعامررل ،يررر الالئقررة مررع األ،ررا ي يعتبررر شنصررية وطنيررة ذالرر ،العمررل فرري قطرراع ،ررزا، واس

ألمنيرة بمداهمرة مقرر فري بيراز ل را، إدانت را قيرام األج رزا ا ،وأعلن  ال يئة جامعة تحتى باحترام كبير.
 دائرا شؤوز الالجئيز التابع لمنتمة التحرير في قطاع ،زا والت ديد با،القه.

 11/4/2017 ،األيام، رام هللا
 
 بةزة 638أسرة بينها  2,557المالية اطعت مخصصات وزارة وزارة التنمية امجتماعية:  .11

مصادر رفيعة ، أز جياب أبو محمد ، نقال  عز مراسل ا10/4/2017 ،اماتصادية أون ميننشر  
في السلطة الفلسطينية كشف  عز قرار وزير المالية القاضي بوقت منصصا  الشئوز االجتماعية 

وقال  المصادر في تصريحا  ناصة بجريدا االقتصادية  فلسطينية مز قطاع ،زا. أسرا 630عز 
جتماعية "شيكا  مستفيد مز برنامج المعونة اال 630مر بوقت منصصا  أالوزير بشارا  إز
ز هذ  العائال  نضع  أ إلىالمصدر  وأشار وز" ب زا، دوز علم وزارا الشئوز االجتماعية.ؤ الش

لجنة مشتركة مز وزارا  ألجل مللفحص والتدقيق بناء على توصيا  وزارا المالية، وشكل   مسبقا  
الصرإ  نه تم  أوضح بأو  .التنمية االجتماعية في ،زا ورام   وتبيز استحقاق م للمساعدا  النقدية

وبيز  الوزارا صدم  بقرار وقف م. أز إلى ، مشيرا  2016سنة مز  12ل م في دفعة المساعدا  لش ر 
 ومحاولة تصحيح الوضع. األمراالتصاال  على قدم وساق مع الوزارا لتفادي  أز

تنميرة االجتماعيرة وزارا ال، أز رام  ، مرز 11/4/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(وأضاف  
أسرا تسرتفيد مرز برنرامج التحرويال   2,557بالضفة ال ربية أعد  أز وزارا المالية قطع  منصصا  

فري تصرريح  ،وقرال وكيرل الروزارا محمرد أبرو حميرد أسررا مرز قطراع ،رزا. 638المالية للوزارا، مرز بين را 
دوز أز تبل نرررا الماليرررة "  بعررردم صررررإ منصصرررا  أ"صرررفا" الثالثررراء: إز الررروزارا تفاجررنرراص لوكالرررة 
، وتواصرررلنا مررع الرروزارا فأبل تنرررا بررأز هررذ  األسرررر لرردي ا ملفررا  قديمرررة أو جديرردا فرري دائررررا بررذل  مسرربقا  

 وز التري ترم  ؤ وفي السياق، أفاد الوكيرل أز قيمرة دفعرة منصصرا  الشر الضريبة ولم تسوي أوضاع ا".
ألرررت  71ألرررت أسررررا، بين رررا  109 ألرررت شررريكل، موزعرررة علرررى 349مليررروز و 127صررررف ا اليررروم الثالثررراء 

 أسرا بالضفة ال ربية المحتلة. 197ألت و 38و ،أسرا ب زا 200و
 
 بضحايا تفجير الكنيستين البابا تواضروس معزيا  و  س يهاتف نظيره المصري عبا .11

رراز ، الرررئي  المصررري 10/4/2017 محمررود عبررا ، يرروم االثنرريز يةفلسررطينالة طلالسررهرراتت رئرري   :عم 
، وأديرا واإلسركندريةبضرحايا التفجيرريز اللرذيز اسرت دفا كنيسرتيز فري طنطرا  سي، معزيرا  عبد الفتاح السي
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هرذا العمرل " عبرا وأداز  إلى سقو  عشرا  الضحايا والمصابيز األبرياء مز أبناء الشعب المصري.
 ."اإلرهابي الوضيع

م له التعرازي هاتت عبا  بابا اإلسكندرية وبطرير  العرازا المرقسية األنبا تواضرو  الثكما  اني، وقد 
وعب ر عز إدانته ورفضه المطلق ل ذ  األعمرال اإلجراميرة الجبانرة، التري تسرت دإ  بضحايا التفجيريز.

 زعزعة األمز واالستقرار في مصر، وبث الفتنة بيز أبناء الشعب الواحد.
 10/4/2017 ،وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يدين تفجير الكنيستين في مصر الفلسطيني المجلس الوطني .12

رر أعلررز المجلرر  الرروطني الفلسررطيني تضررامنه القرروي مررع الشررقيقة مصررر إثررر األعمررال اإلرهابيررة  :ازعم 
وأعررد  الجبانررة الترري طالرر  كنيسررتيز فرري اإلسرركندرية وطنطررا والترري أد  إلررى سررقو  عشرررا  الضررحايا.

، إدانتررره 10/4/2017 نررريزفررري تصرررريح صرررحفي صررردر عرررز رئيسررره سرررليم الزعنررروز يررروم االث ،المجلررر 
 الشديدا ل ذ  األعمال اإلرهابية التي تحاول زرع الفتنة بيز فئا  المجتمع المصري.

 10/4/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 دائرة العالاات العربية بمنظمة التحرير تدين تفجير الكنيستين في مصر .13

، اللذيز وقعا في كنيستيز اإلرهابييز، التفجيريز أدان  دائرا العالقا  العربية بمنتمة التحرير :رام  
، عز استنكارها ل راتيز الجرريمتيز 10/4/2017 في بياز صحفي، يوم االثنيز ،وأعرب  الدائرا بمصر.

 .باإلسكندرية"البشعتيز"، اللتيز وقعتا في كنيسة مارجرج  بمدينة طنطا، والمرقصية 
 10/4/2017 ،وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 عريقات: التفجيرات استهدفت مصر ومواافها اتجاه فلسطين .14
أميز سر اللجنة التنفيذية لمنتمة التحرير الفلسطينية، التفجيرا  التري  ،د. صائب عريقا  أداز :رام  

وقرال عريقررا  إز هرذ  الجررائم "الفتيعررة"  اسرت دف  العنرائ  فرري مردينتي طنطرا واإلسرركندرية المصرريتيز.
 دإ مصر ووحدت ا الوطنية ومواقف ا الثابتة تجا  القضايا العربية وعلى رأس ا الفلسطينية.تست 

 10/4/2017 ،وكالة معا  اءخبارية
 
 تحويل دفعتين ماليتين لدعم الجامعات الفلسطينية تعلن وزارة التربية والتعليم .15

أم ، قيام  ،عليم العالي الفلسطينيةأعلن  وزارا التربية والت :وكاال ، الأسامة العحلو  -رام    ،،زا
ماليرريز شرريكل  8.5م لرردعم الجامعررا  الفلسررطينية، بقيمررة اسرر اوزارا الماليررة بتحويررل دفعترريز مرراليتيز ك
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صرررربري صرررريدم أز تحويررررل هرررراتيز  وأعررررد وزيررررر التربيررررة والتعلرررريم العررررالي د. مليرررروز دوالرت. 2.2حررررو نم
كانات را ر،رم األزمرة الماليرة النانقرة، فري سربيل الدفعتيز يأتي في سياق حرص الحكومرة علرى تقرديم إم

 دعم الجامعا  ودعم ج ودها في الن و  بالمستوى التعليمي وتطوير البحث العلمي. 
 11/4/2017 ،البيان، دبي

  
 أبو شهال: ثلث الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر .16

لفلسررطيني يعرريو تحرر  نررط مررأموز أبررو شرر ال إز ثلررث الشررعب ا الفلسررطيني قررال وزيررر العمررل :رام  
من رررا تتمثرررل بفئرررة  %30، وأعثرررر مرررز %28الفقرررر، ويعررراني مرررز الفقرررر والبطالرررة التررري تجررراوز  نسررربت ا 

إلرى  بيز الفتيا  وناصرة فري قطراع ،رزا، مشريرا   %73 إلىالشباب نريجي الجامعا ، وترتفع النسبة 
برل يزيرد دنرل الفررد للمرواطز تدنى متوسط دنل الفررد الفلسرطيني الرذي يقرل عرز ألفري دوالر، فري المقا

 .ألت دوالر سنويا   40 إلىاإلسرائيلي 
جاء ذل  نالل كلمة دولة فلسرطيز اليروم االثنريز، فري الردورا الرابعرة واألربعريز لمرؤتمر العمرل العربري 
المنعقد في القاهرا وتنتمه منتمة العمل العربية، بمشاركة وحضور مدير عرام منتمرة العمرل العربيرة 

 ، ووزراء العمل العرب، وممثلي العمال وأصحاب العمل العرب والوفود المشاركة.فايز لمطيري 
الحكومررة الفلسررطينية لرري  فقررط مررز أجررل إعمررار مررا  إلررىوطالررب أبررو شرر ال المررؤتمر بتقررديم المسرراعدا 

نما  مز نرالل المشراريع المقدمرة لتروفير فرصرة عمرل ألعثرر مرز  أيضا  دمرته للة الحرب اإلسرائيلية، واس
االقتصررررادية والنفسرررية والمعنويررررة  إفرازات رررات شرررراب وفتررراا يرزحرررروز تحررر  قسرررروا البطالرررة بكررررل ألررر 400

هذا  إلىنتطلع  أنناوبي ز أبو ش ال " لت أسرا تعيو تح  نط الفقر.أ 320هنا   أز والوطنية، مؤكدا  
السرريعة المؤتمر بتوفير ما يقارب مليار دوالر نالل السنوا  الثالث المقبلة وسنضع النطط العمليرة 

والمشاريع لمواج ة لفتي الفقر والبطالة، والعمل ضمز هرذ  النطرط والمشراريع لتطروير وتأهيرل مراعرز 
 . "وزارا العمل إلىالتدريب الم ني التابعة 

 10/4/2017 ،القدس، القدس
 
 هنية: خصم رواتب موظفي غزة خطوة خطيرة سياسيا   .17

يل هنيررة، علررى رفرر  الحركررة كليررا  لنصررم إسررماع ،شرردد نائررب رئرري  المكتررب السياسرري لحركررة حمررا 
 رواتب موتفي قطاع ،زا، مبينا  أنه نطوا نطيرا بالمعنى السياسي.
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وقال هنية نالل افتتاح مسجد الشيخ حمد بز نليفة في مدينة حمد السركنية بنرانيون : نحرز رفضرنا 
بمرروتفي ،ررزا الررذيز هررذا المبرردأ كليررا منررذ أز قطعرر  الرواتررب وقرررر اإلنرروا فرري رام   عرردم االعتررراإ 

 يقوموز بواجب م الحكومي والشرعي والقانوني.
وأشار هنية إلرى أز ذا  المبردأ دفرع الحركرة إلرى رفر  نصرم رواترب المروتفيز مرز أبنراء قطراع ،رزا 
العتبرررار أنالقررري قيمررري، مبينرررا  أز لحمرررا  رأيرررا فررري قررررار االسرررتنكاإ وقررررر  منرررذ لحترررة اسرررتنكاإ 

 ي البلد وأال يكوز هنا  إنالل أمني.الموتفيز عز عمل م ب زا أز تحم
ووجرره رسررالة إلررى السررلطة فرري رام   قررائال : أعيرردوا رواتررب المرروتفيز كررل المرروتفيز، مؤكرردا  علررى أز 
نصم الرواتب وقطع ا نطوا نطيرا بالمعنى السياسي تتعدى قضية الراتب؛ وهي مسألة الفصل بريز 

 أبناء الضفة وقطاع ،زا.
قرررارا  لتعزيررز االنقسررام، وال تتنررذوا قرررارا  للفصررل االجتمرراعي واإلنسرراني وأضرراإ هنيررة: ال تتنررذوا 

 والعاطفي والوطني بيز أبناء الوطز الواحد، وهذا الموضوع يتنطى الراتب إلى البعد السياسي.
كما أبدى نشيته أز يكوز الموضوع جزء مز سيناريو سياسي ب طاء دولي فري إطرار الصرفقا  التري 

 ي ال رإ الم لقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.يجري الحديث عن ا ف
وتابع: هذ  االعتبارا  دفعتنا مز أول يوم أز نكوز بجانب الموتفيز الرذيز ُنصرم  رواترب م مرز رام 

 تسرعةألفرا الرذيز يعملروز منرذ أعثرر مرز  40 ر ، وسنتل في ذا  المربع إلن اء قضية موتفي ،زا الر
 ة بال راتب.وش ور كامل % 40سنوا  بأقل مز 

وعلى صعيد التفجيرا  في مصر، تقدم هنية بالتعازي إلى الشعب المصري، وندد باألحداث المروعة 
 التي راح ضحيت ا العشرا  مز أبناء مصر.

وفي سياق االشتباعا  في منيم عيز الحلوا بلبناز، قال هنية: إننا نتابع بألم هرذ  األحرداث ووجع را، 
الرذي هرو محرل إجمرراع الفصرائل أنره يجرب علررى أبنراء المنيمرا  فرري  ونؤكرد علرى الموقرت الفلسررطيني
وأعررد علررى أنرره مررز حررق القرروا المشررتركة أز تبسررط سرريادت ا األمنيررة  لبنرراز االلتررزام باإلجمرراع الرروطني.

 العاملة على المنيم، محذرا  مز تعرار مأساا منيمي اليرمو  ون ر البارد.
 10/4/2017مواع حركة حماس، غزة،   

 

 ماس سبيل عباس لاللتفاف على أزمة الرواتبح: التحاور مع الزهار .18
شك ك  حركة "حما " في األهداإ التي تسعى حركة "فرتح" لتحقيق را مرز : عبد ال ني الشامي -،زا 

وراء تشررركيل ا لجنرررة ناصرررة للتواصرررل مع رررا محمرررا ت، معتبررررا أز هرررذ  النطررروا "حيلرررة لاللتفررراإ علرررى 
 ي  السلطة الفلسطينية، محمود عبا ".ال ضب الشعبي الناجم عز قرارا  رئ
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وفري حروار مرع "قرد  برر "، قرال عضرو المكترب السياسري لحركرة "حمرا "، محمرود الزهرار، إز قرررار 
اللجنة المركزية لحركة "فتح" تشكيل لجنة لالجتماع معنا محما ت، هو "ندعة جديدا مز ندع رئي  

 ب الفلسطيني"، على حد تعبير .السلطة الفلسطينية محمود عبا  التي لز تنطلي على الشع
وأضاإ "عبا  ُيريد اإللتفاإ على قراراته التي ُتواِجه سنطا و،ضبا شعبيا عارمرا؛ ال سريما موضروع 
تقلرريص رواتررب مرروتفي السررلطة فرري ،ررزا م...ت، والتواصررل مررع حمررا  حررول مسررألة تنفرري  الرواتررب 

 يأتي لتبرير فشل حكومة رام  ".
قيرادي فري "حمرا " أز حركتره ال تعررإ برنرامج اللجنرة التري شركلت ا مركزيرة وفي السرياق ذاتره، بري ز ال

ر بعد المشاركة في هذ  اللقاء أم ال، مقل ال في الوق  ذاته مز احتمالية قدرا  "فتح"؛ وعليه فان ا لم تقر 
 اللجنة على فعل "أي شيء"، بحسب تقدير .

مررة تقلرريص الرواتررب إلررى "حمررا "، قررائال وات ررم الزهررار رئرري  السررلطة الفلسررطينية بمحاولررة تصرردير أز 
"عبررا  اسررتأثر برراألموال الترري تررأتي باسررم الشررعب الفلسررطيني، واآلز يريررد أز يصرردر أزمترره إلررى ،ررزا، 

 ولعنه ناسر، ألز الشارع ي تت ضد "، وفق تعبير .
يرة، وات م القيادي في "حمرا " رئري  السرلطة الفلسرطينية بالتصرد ي لبرنرامج المقاومرة فري الضرفة ال رب

قررررائال "عبررررا  ال ُيريررررد وجررررود برنررررامج المقاومررررة علررررى األر ؛ هررررو ال يررررؤمز أز يرمرررري حجررررر علررررى 
 االحتالل، ونحز نؤمز بزوال االحتالل، فما الذي يمكز أز يكوز بيننا كقضية مشتركة"، وفقا للزهار.

صرة بعرد وفيما يتعلق بملت المصالحة الدانلية، قل ل الزهار مز فرص إتمام را مرع محمرود عبرا  "نا
 تجربة طويلة وحوارا  أت ر  بشكل جلي أنه ال أمل مز هذا الرجل"، وفق تعبير .

 10/4/2017ادس برس، 

 
 محيسن: وفد فت  لن يبحث أزمة الرواتب مع حماسجمال  .19

كشت جمال محيسز عضو اللجنة المركزية لحركرة "فرتح" أز وفرد حركتره سريزور قطراع : محمود هنية
 عياد الي ودية.،زا بعد االنت اء مز األ

وقرال محيسررز فري تصررريح نراص بررر"الرسالة نر " إز الوفررد سريبحث العالقررة مرع حمررا ، وال عالقرة لرره 
 نصم رواتب موتفي السلطة في ،زا. ازمهبالمطلق ببحث 

وتضم اللجنة التي شكلت ا مركزية فتح نرالل اجتمراع برئاسرة عبرا  مسراء السرب  الماضري، كرال  مرز 
 جبر، وعزام األحمد". إسماعيلومحمود العالول، وحسيز الشيخ، والحج  "أحمد حل ، وروحي فتوح،

وأضراإ محيسرز أز المكلرت بمتابعرة رواترب مروتفي ،ررزا هرو مفرو  العالقرا  الجنوبيرة فري الحركررة 
 وأوضح أز الوفد سينقل رسالة تتلنص في ضرورا تنفيذ ملفا  المصالحة. أبو ماهر حل .
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د عبرررا  قرررد أبلرررغ الجانرررب القطرررري بررررالموافقة علرررى المبرررادرا وبررري ز محيسرررز، أز رئررري  السرررلطة محمرررو 
جررراءوذكررر أز الدوحررة تقرردم  بمبررادرا مررؤنر ا، تتضررمز تشرركيل وحرردا وطنيررة  القطريررة. االنتنابررا   واس

 وبنود أنرى، وحركة فتح قدم  موافقت ا علي ا.
 10/4/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 ة حرجةحماس تحذر من ردود فعل صعبة إذا وضعت غزة بزاوي .21

أعد  فيه  موتفي السلطة في ،زا، بيانا توضيحيا حول موقف ا مز أزمة رواتب حركة حما نشر  
ال عالقة ل ا ال مز قريب وال مز بعيد ب ذ  المؤامرا التي تست دإ رواتب موتفي السلطة في أنه 

  عبا  وصم  ،زا والتي نفذت ا وتتحمل مسؤوليت ا حكومة رامي الحمد  بأوامر مباشرا مز الرئي
تضامنا  مع موتفي السلطة الذيز   اعز تعاطف وعبر  الحركة مز اللجنة المركزية لحركة فتح.

أصابت م المجزرا، وذل  بسبب ما تضيفه هذ  المجزرا مز معاناا اقتصادية واجتماعية إلى الوضع 
 المأساوي لقطاع ،زا في تل الحصار والعدواز.

ررل مسررؤوليات م الوطنيررة العررل الرروطني مررز فصررائل وقرروى  ودعرر  وشنصرريا  وهيئررا  فاعلررة إلررى تحم 
والضرر ط علررى الرررئي  محمررود عبررا  لوقررت هررذ  المجررزرا الترري تسررت دإ أبنرراء ،ررزا دوز إنرروان م فرري 

 الضفة ال ربية في نطوا عنصرية تمييزية تعمق االنقسام والشرخ االجتماعي والسياسي.
عاوز اإلسالمي واألمرم المتحردا واالتحراد األوروبري جامعة الدول العربية ومنتمة الت كما دع  الحركة

إلررى الترردنل لوضررع حررد ل ررذا االسررت تار بحيرراا أبنرراء ،ررزا، ألز ردود الفعررل سررتعوز صررعبة فرري حررال 
 وضع  ،زا في الزاوية الحرجة، فشعبنا ال يمكز أز يصبر على الضيم والمؤامرا.

 10/4/2017مواع حركة حماس، غزة، 
 

 فرصة أخيرة ءنها  امنقسامفت : أمام حماس بايادي  .21
مررز الشرر ر الجرراري، "موعرردا ن ائيررا لالسررتماع  25حرردد  حركررة "فررتح"، يرروم : إي رراب العيسررى -رام   

 إلجابا  واضحة" مز حركة "حما "، بما ينص االنقسام الفلسطيني، والوضع القائم في قطاع ،زا.
أز وفرردا  مررز اللجنررة المركزيررة للحركررة  وأعررد أمرريز سررر المجلرر  الثرروري لحركررة "فررتح"، ماجررد الفتيرراني،

سرريتوجه لقطرراع ،ررزا نررالل األيررام القادمررة، لاللتقرراء بقيررادا  حركررة "حمررا "، كنطرروا أنيرررا، إلن رراء 
وات م الفتياني في تصريحا  لر"قد  بر "، حركة "حما " بالمناورا على الوق   االنقسام الفلسطيني.

طيني اتجا  قطاع ،زا واتجا  الوحدا الوطنية، مشيرا إلرى منذ سنوا  وعلى االلتزام الوطني للعل الفلس
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ماالنقسرامت لرم يكرز يحترا  كرل هرذا الوقر  لرو  إن راء سنوا  فري االنقسرام، ر،رم أز  10أن ا "است لع  
 أن ا ترفع  عز الحسابا  الحزبية، واالرتباطا  النارجية"، وفق قوله.

ا "فررتح"، حررال فشررل زيررارا وفررد الحركررة ل ررزا، واعتبررر الفتيرراني أز الحررديث عررز النطرروا  الترري سررتتنذه
ألز علرررى حمرررا  أز تتحمرررل  اآلز"صرررعب جررردا "، مؤكررردا  أز "الوضرررع لرررز يكررروز علرررى مرررا هررري عليررره 

 المسؤولية االنالقية والوطنية بكل األوضاع".
 10/4/2017ادس برس، 

 
 جر حماسموسى: السلطة تلقي بأزماتها في ح  يحيى  .22

ي حركررة حمررا  يحيررى موسررى، تلقرري حركترره أي اتصررال مررز حركررة نفررى القيررادي فرر: الرسررالة نرر -،ررزا
"فتح" حول وصول وفد مز رام   إلى قطاع ،زا، مز أجل بحث تفعيل المصالحة الفلسطينية، مبينرا  

 أز "ملت المصالحة لم يعد حله في الدانل بل نارجيا".
المصررالحة، فرري  إنجراح وعراد  سررلطة رام   مرز جديررد للحرديث عررز سررعي ا لحرل الملفررا  التري تعيررق

 الوق  الذي يعاني فيه موتفي ا في ،زا مز نصم الرواتب.
إللصراق  إزاحرةويعقب القيادي موسى على ذل  بالقول نالل حديثه "للرسالة":" السلطة تسعى لعمليرة 

لقاءهامسئولية الرواتب  في حجرر حمرا  م..ت السرلطة تحراول ال ررب مرز مسرئوليات ا وعردم تنفيرذها  واس
 اق سابق مز شأنه حل األزما  الدانلية".ألي اتف

 10/4/2017، الرسالة، فلسطين
 
 "اءاصا  الوظيفيبسبب " انتكاسة السياسة الرسمية عنن وم ؤ مسهللا  ": عباس والحمدالجهاد" .23

حم لر  حركررة الج راد اإلسرالمي فرري فلسرطيز، رئرري  السرلطة محمرود عبررا ، ورئري  الحكومررة : جنريز
ية العاملة عما وصفته بر"انتعاسة السياسة الرسمية الفلسرطينية"؛ بسربب سياسرة رامي الحمد ، المسؤول

اإلقصاء الوتيفي والعبث بأرزاق المروتفيز فري ،رزا، ال ادفرة لتشرديد الحصرار وتضرييق الننراق علرى 
 سكاز القطاع، مؤكدا أز هذ  السياسة مز شأن ا أز تعمق العزلة بيز أبناء الشعب الفلسطيني.

ضر عدناز، القيادي في حركة الج اد اإلسالمي بالضفة ال ربيرة، فري تصرريح صرحفي وقال الشيخ ن
ز   اليوم االثنيز: إز ما تدفعه السلطة مز رواتب ومستحقا  للموتفيز في ،زا "لي  من رة مرز أحرد، واس

 المسا  بأقوا  النا  هو مسا  بأعناق م".
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رار لسياسرررة اإلقصررراء واالنفصرررال وشررردد علرررى أز مرررا فعلتررره السرررلطة مرررز اقتطررراع للرواترررب "هرررو اسرررتم
والعزل؛ ب دإ تشديد الحصار على ،زا، وهو سابقة نطيرا تعمق االنقسام الذي أتى على كرل شريء 

 جميل في حياا الفلسطينييز".
وأعد أز "شيطنة" أي حرا  جماهيري مجتمعي أو سياسي، هو إشرارا ضرعت فري مرز يفعرل ذلر  "وقرد 

 السلطة".  رأينا تعرار هذا مع كل مز ينتلت مع
 10/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 س بخصوص الرواتبفت  تحذر من فبركة تصريحات على لسان حلّ   .24

نف  ال يئة القيادية العليا لحركرة فرتح فري المحافترا  الجنوبيرة، أي تصرريحا  صردر  علرى  :رام  
د حلرر ، بشررأز موضرروع لسراز عضررو اللجنررة المركزيررة ومفررو  الحركررة فري المحافتررا  الجنوبيررة أحمرر

 "رواتب الموتفيز".
وأعد  الحركة في بياز ل ا، تلق  "األيرام االلعترونيرة" نسرنة عنره، أز هنرا  صرفحا  مشربوهة ترزور 
وتفبرر  تصررريحا  كاذبررة، ال أسررا  ل را مررز الصررحة، وليسرر  ل را أي عالقررة بعضررو اللجنررة المركزيررة 

 لحركة فتح.
بترررروني الدقررررة والحررررذر فرررري التعرررراطي مررررع التصررررريحا  وأهابرررر  حركررررة فررررتح بكافررررة وسررررائل اإلعررررالم، 

 المشبوهة، وأز تعود إلى المصادر الحركية الرسمية.
 11/4/2017األيام، رام هللا، 

 
 ايادي بفت : عباس لن يتراجع عن ارار الخصومات .25

أعرررد قيررادي فررري حركرررة فررتح، أز رئررري  السررلطة الفلسرررطينية محمررود عبرررا  "لرررز : نرراص-الرسررالة نررر 
ار النصوما  على رواتب موتفي ،زا"، مضيفا  أز حركة فتح "باتر  ال تر،رب بوجرود يتراجع عز قر 

 رامي الحمد   رئيسا  للحكومة الحالية، وأبل   الرئي  عبا  ذل ، بشكل صريح".
وبررريز القيرررادي الفتحررراوي، مفضرررال  عررردم العشرررت عرررز اسرررمه، لرررر "الرسرررالة نررر "، االثنررريز، أز الحمرررد   

مررز األزمرررا  االقتصرررادية والسياسرررية واالجتماعيررة التررري يعيشررر ا أبنررراء شرررعبنا مسررئول عرررز جرررزء كبيرررر 
وناصررة فرري قطرراع ،ررزا، وأز القرررار األنيررر الررذي اتنررذ بالنصرروما  علررى رواتررب المرروتفيز "كارثررة 

وأوضرررح أز قيرررادا  كبيررررا مرررز الحركرررة طالبررر  الررررئي   أنالقيرررة"، قبرررل أز يكررروز فشرررل فررري الحكومرررة.
مررز منصرربه علررى الفررور، والبرردء بنطرروا  رسررمية وعمليررة مررع حركررة "حمررا "  عبررا  باقالررة الحمررد  

وأضراإ القيرادي الفتحراوي: "علرى ضروء  وباقي الفصائل لتشكيل حكومة وحدا وطنية جامعة للجميرع.
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بعررر  التطرررورا  السياسرررية واالتصررراال  الجاريرررة بررريز حركتررري فرررتح وحمرررا  وزيرررارا وفرررد الحركرررة ل رررزا 
 ة الحمد   مز منصبه قد اقترب  كثيرا ".األسبوع المقبل، فاز إقال

 10/4/2017، فلسطين، الرسالة

 
 مخيملل بأسلحتهمعنصرا  من القيادة العامة  60استمرار امشتباكات في عين الحلوة ودخول نحو  .26

وبررريز المجموعرررة المسرررلحة لررربالل بررردر  "القررروا األمنيرررة المشرررتركة"االشرررتباعا  بررريز   اسرررتمر : بيررررو 
لليروم الرابرع علرى التروالي. وارتفرع عردد جرحاهرا إلرى في منيم عيز الحلروا  الطيري  المتحصنة في حي

جريحرا  بعرد عمليرا  إنرالء لمصرابيز أمر ، مرز دانرل المنريم بعردما ارتفرع عردد القتلرى الرى  40قرابة 
فترا العصر ش د  تطورا  تصب في محاولة حسرم الوضرع. فشركل  قروا مشرتركة مرز  أز إالسبعة. 

ووضعه في ع دت ما، وتوجه  إلحضار معقل بدر  إلىتوج    "الحركة المجاهدا"و "رعصبة االنصا"
 "العصرربة"الشررريت عقررل مررز  أبرروطررارق السررعدي والشرريخ  أبرروضررم: الشرريخ  اإلسررالميةوفررد مررز القرروى 

للقرراء رئرري  فرررع منررابرا  الجرريو فرري صرريدا العميررد  "الحركررة المجاهرردا"والشرريخ جمررال النطرراب مررز 
القيررادا  -الجب رة الشررعبية "عنصررا  مررز  60وقرر  نفسرره دنلر  قرروا مرز أعثررر مررز نضرر حمررود، وفري ال

مجموعرة برردر  أزالمنريم مرا أوحررى برأز هنرا  قررارا  بالحسرم نصوصرا   إلرىوعترادهم  بأسرلحت م "العامرة
قنرراعباسررتدرا  ال جرروم  إسررالميةكانرر  احتلرر  مركررز الجب ررة السررب  الماضرري، مقابررل محاولررة  برردر  واس

 بتسليم نفسه.
والقيرادا  "فرتح"از عر  بردر الرذي نقلتره القروى اإلسرالمية أول مرز أمر  لرم يلرق موافقرة مرز حركرة وك

السياسية إلن اء االشتباعا . وتضمز موافقة بدر على انتشار القوا المشتركة فري حري الطيرري مقابرل 
 اعتبار  مطلوبا  ليتوارى.
ة. وأبقرى الجريو طريرق الحسربة مفرق سوق النضار صباحا  اشرتباعا  متقطعر-وش د محور الطيري 

المحاذيررررة للمنرررريم مقفلررررة بسرررربب الرصرررراص الطررررائو. إال أنرررره قرابررررة الثانيررررة بعررررد الت ررررر تصرررراعد  
االشتباعا  وفي شكل مفاجل وسجل سقو  قذيفة صارونية في منطقة الفيال  المجاورا للمنريم كمرا 

ترردد أز مجموعرة بردر سجل  إصابة رجل في منطقة الحسبة جرراء الرصراص الطرائو مرز المنريم. و 
كانرر  وراء التصررعيد ولرري  القرروا األمنيررة. وبقرري الوضررع علررى تأزمرره حتررى الثالثررة لت رردأ األمررور بعرردها 

 مثلما تصاعد .
وتنوف  مصادر أمنيرة دانرل المنريم مرز أز يكروز وراء قروا النرار لمردا سراعة محاولرة إل راء ألهرداإ 

لررى إمرردادا  عسرركرية. ولررم يشرر د منرريم عرريز ،يررر معروفررة. وتررردد أز هنررا  احتمرراال  لحصررول برردر ع
الحلوا على ر،م استمرار هذ  االشتباعا  حاال  نزوح إلى نارجه وبقي  دانل المنيم، ذل  أز هرذ  
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االشررتباعا  ال تررزال محصررورا بجب ررة واحرردا ولررم تمتررد إلررى بقيررة المحرراور. فال رردوء بقرري مسرريطرا  علررى 
البركسا  زاويرة التعميرر، وكرذل  علرى محرور  -البركسا ، وعلى محور الطوارئ  -محور الصفصاإ

 ."معركته"بستاز القد ، والتي تتواجد في ا مجموعا  مسلحة أنرى لم تساند بدر في 
واسرررتبعد  مصرررادر فلسرررطينية احتمرررال هررررب بررردر مرررز حررري الطيرررري عبرررر منافرررذ شررررقية إلرررى منطقرررة 

. وأشررار  إلررى أز "فررتح"را سرريروب اللبنانيررة ألز األمررر يعنرري المرررور بجبررل الحليررب وهررو تحرر  سرريط
أسررامة  االسررالميهررروب برردر مررز ج ررة الجنرروب يعنرري العبررور فرري حرري حطرريز وهررو منطقررة سرريطرا 

 الش ابي، علما  أز األنير تولى الوساطة بيز بدر والقيادا المشتركة.
 11/4/2017الحياة، لندن، 

 
 فت بل بدر لتصفية ضباط استعان خالل السنتين الماضيتين ببال  جمال سليمان"الحياة اللندنية":  .27

، إز بالل بدر الذي لم يتجاوز "الحياا"مصدر فلسطيني مطلع على أوضاع المنيما  لر  : قالبيرو 
مرررز المقرررربيز مرررز بعررر  أحرررزاب الممانعرررة  "أبرررو إيررراد"الثالثررريز مرررز عمرررر  هرررو ابرررز شرررنص يعررررإ برررر 

و،يرر مترديز. وعمرل ، وهو متوإ. ويعرإ عز بالل أنه صراحب طبراع شرسرة "أبو العبا "وجماعة 
والررذي شررار  فرري رعايترره  "أنصررار  "ضررمز مجموعررة الفلسررطيني جمررال سررليماز الررذي تررزعم تنترريم 

 ."فتح"وتمويله وتسليحه الستندامه رأ  حربة دانل منيم عيز الحلوا في مواج ة 
ويررردد المصرردر أز سررليماز علررى صررلة مباشرررا بمسررؤوليز فرري األمررز السرروري. ويررت م مررز قبررل أوسررا  
األمز الفلسطيني بأنه استعاز نرالل السرنتيز الماضريتيز بربالل بردر لتصرفية ضربا  فري فرتح. ويشرير 

لى أز "داعو"و "الشباب المسلم"ثم  "فتح اإلسالم"ثم  "النصرا"أز بدر متعدد الوالءا ، فتارا يوالي  ، واس
ويررى لرى التبررؤ منره. اشتباعه أنيرا  مع القوا المشتركة تسبب بتعويز إجماع ضد  ودفع اإلسرالمييز إ

 مرجعيا  األمنية مستبعد ألنه سيور  داعميه ومموليه.للالمصدر أز تسليم بدر 
 11/4/2017الحياة، لندن، 

 
 دبركة: المواف الفلسطيني في لبنان موح  علي  .28

أعد ممثل حركة "حما " فري لبنراز، علري بركرة، وحردا الموقرت الفلسرطيني فري لبنراز، والترزام : بيرو 
صررائل والقرروى الوطنيررة واإلسررالمية بالبيرراز الررذي صرردر أمرر  حررول الوضررع فرري منرريم عرريز جميررع الف
وقررال بركررة فرري بيررازث يرروم االثنرريز، نشررر  عبررر صررفحته علررى "فيسرربو ": "الموقررت الفلسررطيني  الحلرروا.

موحد فري لبنراز، وجميرع الفصرائل والقروى الوطنيرة واإلسرالمية ملتزمرة بالبيراز الرذي صردر أمر  حرول 
 منيم عيز الحلوا". الوضع في



 
 
 
 

 

 22 ص             4256 العدد:        4/11/2017 الثالثا  التاريخ: 

                                    

وأضراإ "لرم يحصرل أي نررالإ دانرل اجتمراع القيررادا السياسرية الموحردا الرذي انعقررد فري مدينرة صرريدا 
األحد، ولم ينسحب أحد كما ذكر  بع  المواقرع اإلنباريرة"، داعيرا وسرائل اإلعرالم لترون ي الدقرة  يوم

 والموضوعية، وعدم نشر التصريحا  إال مز مصادرها الرسمية.
ل في منيم عيز الحلروا جنروب لبنراز، لليروم الرابرع علرى التروالي، االشرتباعا  المتقطعرة، التري وتتواص

صابة  8أد  لمقتل   لنريز، وفقا لمصادر طبية وميدانية. 40أشناص واس
 10/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الماضي ارسللمقاومة الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية خالل آذار/ م عملية 119: شاباك"ال" .29

أفراد  معطيررا  نشررها ج راز المنررابرا  اإلسررائيلية العامررة "شرابا "، بررأز : نلردوز متلرروم -الناصررا 
ررا ترردريجي ا قررد طرررأ فرري عرردد ال جمررا  الترري ُينفررذها فلسررطينيوز ضررد أهررداإ تابعررة لالحررتالل فرري  ارتفاع 

 األراضي الفلسطينية.
ابا " أت ر أز عدد هجما  المقاومة الفلسرطينية سرجل وقال  اإلذاعة العبرية، إز تقرير ا لج از الر "ش

را، مبينرة أن ررا معمليرا  المقاومرةت بل ر   فرري  102مقارنرة مرع  119نرالل لذار/ مرار  الماضري ارتفاع 
وأشررار تقريررر الررر "شررابا " إلررى أز ال جمررا  الفلسررطينية أوقعرر  نررالل مررار  الماضرري  شرربا / فبرايررر.

بيرررة والقرررد  المحتلترررياز، الفت رررا إلرررى أز "ال جمرررا  والحررروادث سرررتة جرحرررى إسررررائيلييز فررري الضرررفة ال ر 
 .2016األمنية" ش د  ارتفاع ا تدريجي ا منذ كانوز أول/ ديسمبر 

عمليرة  20وكان  تقارير فلسطينية، قرد ذكرر  أز المقاومرة نفرذ  نرالل شر ر لذار/ مرار  الماضري، 
الحجررارا والزجاجررا  الحارقررة فيمررا منتلفررة ضررد أهررداإ تابعررة لالحررتالل، باإلضررافة لمئررا  ال جمررا  ب

 برصاص االحتالل. فلسطينييزاستش د ثمانية 
 10/4/2017ادس برس، 

 
 حماس تعلن خالل أسبوع ميثااها السياسي الجديد"الحياة اللندنية":  .31

الجديررردا مميثررراق  "الوثيقرررة السياسرررية"أز حركرررة حمرررا  أقرررر   "الحيررراا"علمررر  : محمرررد يرررون  -رام   
لن ا رسررميا  فرري ،ضرروز أسرربوع. وتمثررل الوثيقررة الجديرردا نقلررة كبيرررا فرري الفكررر السياسرري الحركررةت، وسررتع

علررى الميثرراق القررديم للحركررة  "تعررديال  جوهريررة"للحركررة منررذ تأسيسرر ا قبررل ثالثرريز عامررا ، إذ تتضررمز 
، ويتوقررع أز تشرركل جررواز عبررور للحركررة إلررى المجتمعررياز الرردولي 1987الررذي أعلررز مررع انطالقت ررا عررام 

 قليمي.واإل
 11/4/2017الحياة، لندن، 
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 بتهمة المقاومة فلسطينيين ثالثةويعتقل  بالضفة العثور على ورشة لتصنيع السالح يزعمامحتالل  .31

ررز م: نلرردوز متلررو  -رام    أفرراد تقريررر لررر "جرريو" االحررتالل، بررأز قواترره اعتقلرر  ثالثررة فلسررطينييز، مم 
عقرب دهرم  ،تتعل رق بالمقاومرة ضرد الجنرود والمسرتوطنيزوصف م بر "المطلوبيز"؛ بت مة ممارسة أنشطة 

 مناطق منتلفة في الضفة ال ربية والقد  المحتلتياز
وادعررى جرريو االحررتالل عثررور قواترره علررى ورشررة لتصررنيع األسررلحة نررالل عمليررا  التفترريو فرري مدينررة 

 النليل مجنوب القد  المحتلةت، وصادر معدا  مز دانل ا.
 10/4/2017ادس برس، 

 
 محظور علينا التردد ونحن سنقلب كل حجر.. ندمتالحرب فس حماس تأراد إذاان: ليبرم .32

بعد مرور عشرا اشر ر علرى ترولي افي ردور ليبرمراز منصرب : يوسي ي وشع ويوفال كارني -يديعو  
بيتنرا  إسررائيلفي هذ  المقابلة يصمم رئري  و قطاع ،زا بعيوز واقعية.  إلىوزير الدفاع، أصبح ينتر 

، وهرو يعتبرر أز هرذا األنبرارسمع عز تصفية مازز فق ا النشيط في حما ، فري نشررا  على أنه قد 
. وبالتأعيرد أنرتم ترذكروز عنردما قترل يحيرى اإلرهابيرةتصفية حسابا  دانلية. "هذا ما يميز التنتيمرا  

محمد شتيوي. وقد فعل هذا على مسؤوليته، و،ضب منه نالرد مشرعل. اآلز  2016السنوار في شبا  
 بأنه هو صاحب القرار". اإلت ارقائد الجديد وهو يريد دنل ال
ال توجد تصفيا ، لعز ليبرماز يقول إنه منذ توليه منصب وزير الدفاع، حردث ت ييرر  األثناءفي هذ  

تجرررا  الحررردود المنترقرررة. "عنررردما توليررر  وزارا الررردفاع قلررر  إننرررا سرررنرد بشررركل  اإلسررررائيليةفررري السياسرررة 
الحررب فري الشرمال أو فري الجنروب، لعننرا لرز نقبرل أي اسرتفزاز.  إلرىادرا منتلت. وليس  لنا نية للمبر

 نار سيكوز رد قوي". إطالقوعلى كل 
هرردوء فرري القطرراع منررذ  األعثرررف ررو النصررت  2016أنررذنا النصررت الثرراني مررز العررام  وتررابع ليبرمرراز إذا

 ".1967العام 
، برل بسربب إسررائيلي  بسربب "لري  هنرا  شريء ك رذا. فالسركاز فري ،رزا يعرانوز لروأضاإ ليبرماز: 

جميرررع المسرررتوطنا . وأنرررا أعتقرررد أز  برررانالءسياسرررة حمرررا . لقرررد انسرررحبنا مرررز القطررراع كليرررا، وقمنرررا 
مررز الحكومررة: ،ررزا سررتعوز سررن افورا  إقررالتياالنفصررال كرراز أمرررا هسررتيريا. وقررد قررال لرري شرراروز قبررل 

ز فرررري القطرررراع، وبرررردل . ومررررا الررررذي تفعلرررره حمررررا  اآلز، تجبرررري الضرررررائب مررررز السرررركااألوسررررطالشرررررق 
نترررا  األنفررراقاالسرررتثمار فررري محطرررا  الع ربررراء والميرررا  والبنرررى التحتيرررة تقررروم بحفرررر  الصرررواريخ. فررري  واس
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ذاالسرررنوا  العشررررا الماضررري أنفقررروا مليرررار دوالر.  ف رررذ  سرررتعوز  واألنفررراقلرررم يتنرررازلوا عرررز الصرررواريخ  واس
 مشكلة السكاز في ،زا. فليأنذوا مصيرهم في أيدي م".

. نحررز ال نريررد التسرربب إنسررانية ازمررهنحونررا، وال ي م ررا وجررود  األمررربب أز حمررا  ترردحر  "بسرروقررال: 
 إقامرةعندهم في محطا  الميا  والع رباء. ل ذا أعرار  بشردا  أموالنا، لعننا لز نستثمر إنسانية بأزمة

 ذاإميناء في ،زا. ف ذا بالضبط ما يريدونه، رفع الحصار والحصول على مينراء ،يرر مسريطر عليره. 
فرري حرراجز  أيضررامينرراء ومنطقررة صررناعية  باقامررةوعررز الصررواريخ فسررأهتم  األنفرراقتنازلرر  حمررا  عررز 

أرادوا الحررب فسرريندموز. وهررذ  لرز تعرروز مثررل  إذا"العرررا فري ملعررب م اآلز"، قررال وزيرر الرردفاع، " ايررز".
قررررب الجررررإ الصرررامد، حيرررث سرررنقوم بتجنيرررد كرررل الجررريو ونرررذهب بكرررل قوتنرررا. ولرررز نكتفررري بالمنررراورا 

 الحدود".
"إسرمعوا، لري  هنرا  موضروع وقرال: في هذ  المرحلة نقول إز هنا  ثمز باهظ لمعركة ك رذ . وتابع: 

سيكوز منتلت تماما، سواء مز  األمرعملية عسكرية.  إلىثمز. الدولة ال يمكن ا النرو  كل سنتيز 
وضرع  إلرىنصرل بشركل أعبرر. ومرز المفررو  أز  اإلصرابةأو مرز حيرث قردرتنا علرى  األطرالقحيث 

يعرإ فيه الطررإ الرذي يفرر  علينرا الحررب أنره ال يسرتفيد. محترور علينرا الترردد ونحرز سرنقلب كرل 
 حجر".

فري ي رودا والسرامرا  اإلرهرابر،م عملية الرده  فري يروم النمري  الماضري، يعتقرد ليبرمراز أز موجرة و 
ز الضرررفة يجعرررل فررراز الوضرررع االقتصرررادي الجيرررد نسررربيا فررري مرررد أقوالرررهأصررربح  مرررز ورائنرررا. وحسرررب 

علرررى ال رررامو. "عنررردما نقرررارز مسرررتوى الحيررراا فررري ي رررودا والسرررامرا مرررع ،رررزا، نشررراهد الفررررق.  اإلرهررراب
السكاز في "ي ودا والسامرا" ال يريدوز العمليا . وعندما تفحص كل منفذ عملية وما هي نلفيته تجد 

الشرديد التحرري  أز لمعتم م مشركال  شنصرية. لقرد تحسرن  قردرتنا علرى منرع العمليرا ، ول سرت 
 ".األمنيةلز يتراجع، لعز هنا  نجاعة متزايدا في النطوا  

والسركاز، التري نشررها فري العرام  األراضريفي موضوع واحد بقي ليبرماز متمسكا بموقفه: نطة تبادل 
، ولرم يسرقط أحرد عرز العرسري، برل العكر ، األراضري. "في كل محفل دولري أتحردث عرز تبرادل 2004

التفاصررريل. يجرررب علينرررا االنفصرررال عرررز الفلسرررطينييز الرررذيز يعيشررروز فررري دولرررة  هرررم يسرررألوز ويطلبررروز 
 القائمة المشتركة في المجل  التشريعي في رام  ". أعضاء. وأنا ال أعرإ لماذا ال يجل  إسرائيل
 في ا تحصل على المساواا العاملة في الحقوق. األقليا الرسمي هو أز  إسرائيلموقت 
أيمررز عررودا منررذ توليرره  إلررىلررم يكررز صررحيحا. انتررر  إسرررائيلالعربيررة فرري  قليررةاأل"تعاملنررا مررع وتررابع: 

الزائدا مع ميرت  ألنره حرزب صر يوني. ولرم يوافرق  األصوا المنصب: لقد رف  التوقيع على اتفاق 
 إلرىحرزب    إدنرالوقال عنه إنه قاتل. ونددوا بجامعة الردول العربيرة بعرد  يزعلى حضور جنازا بير 
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. إز مررروقفي من جررري: مصررلحتنا هررري فررري االنفصرررال عرررز الفلسرررطينييز، ال اإلرهابيرررةمرررا  قائمررة المنت
الرذي يرنجح هرو تبرادل المنراطق والسركاز.  واألمررمقابرل السرالم.  األر يمكز العمل أعثر في مسرار 

 10القوميرة التري تقرل عرز  األقليرة. إسررائيلأنا أريد تقليص عردد الفلسرطينييز الرذيز يعيشروز فري دولرة 
في المئة تصبح عنيدا ومتشددا. نحرز نريرد  20القومية التي تزيد على  واألقليةلمئة هي قانونية. في ا
دولة فلسطينية في ي ودا والسامرا بدوز أي ي ودي واحرد، لعرز هرل نوافرق علرى أز تصربح دولرة  إقامة

 ثنائية القومية ". إسرائيل
 11/4/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
  على العالم كبيرا   مصر يشكل خطرا   انهيارشتاينتس:  .33

قال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينت  إز ان يار مصر يشكل نطرا كبيرا علرى العرالم، وكاال : 
"المجتمررع الرردولي علررى دعررم الرررئي  المصررري عبررد  -فرري تصررريحا  لةذاعررة العبريررة الثانيررة-وحرر  

ني فري برالد "، ألنره "إذا ان رار  مصرر سيشركل الفتاح السيسي في تحقيق االستقرار االقتصادي واألم
 ذل  نطرا لي  على إسرائيل والشرق األوسط فقط، بل على أوروبا أيضا".

أز يسررتقر الوضررع فرري مصررر، وأز تنررر  مررز  -تمامررا مثررل كررل العررالم الحررر  -وقررال إنرره "ي منررا جرردا 
 الوضع المعقد الذي توجد فيه حاليا.

رضررته السررتيعاب الجئرريز سررورييز فرري إسرررائيل، قررائال إز وفرري سررياق لنررر، أعرررب شررتاينت  عررز معا
 معالجة الجرحى السورييز تنتلت كليا عز استيعاب الالجئيز.

وأضرراإ أز اسررتيعاب الجئرريز سررورييز مررز شررأنه فررتح البرراب أمررام رئرري  السررلطة الفلسررطينية محمررود 
 على حد تعبير . عبا  للمطالبة باستيعاب فلسطينييز مز سوريا لتوطين م دانل مناطق السلطة،

 10/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يسعون دوما  لضعضعة اتفاق السالم مع مصر اءرهابيون آيزنكوت:  .34
وصررت ،ررادي ليزنكررو  رئرري  هيئررة أركرراز الجرريو اإلسرررائيلي، عمليررة إطررالق : كفرراح زبرروز  - رام  

 . مضررريفا :"األعيررراد ج رررا  إرهابيرررة لتعطيرررل الحيررراا نرررالل"الصررراروخ مرررز سررريناء، بأن رررا محاولرررة مرررز 
اإلرهابيوز يسعوز دوما  ويبذلوز الج رود لضعضرعة اتفراق السرالم مرع مصرر، وإلفسراد أعيادنرا كرذل ، "

 ."ولمواطني ا وجنودها لعز علي م أز يعرفوا أز إسرائيل ملتزمة بحماية وتوفير األمز لنفس ا



 
 
 
 

 

 26 ص             4256 العدد:        4/11/2017 الثالثا  التاريخ: 

                                    

لتي سقط في ا الصاروخ، ولم يجد في المنطقة الزراعية ا وفورا أجرى الجيو اإلسرائيلي مسحا  موسعا   
 لثارا  ألي هجوم لنر محتمل.

 11/4/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 مصر وتةلق معبر طابا إلىتحظر السفر  "إسرائيل" .35

منعرر  إسرررائيل مواطني ررا مررز العبررور إلررى مصررر، ودعرر  جميررع اإلسرررائيلييز : كفرراح زبرروز  - رام  
 د إنرذار محردد باحتمرال وقروع تفجيرر انتحراري يسرت دإ سرياحا  الموجوديز في سريناء للعرودا فرورا ، لرورو 

 إسرائيلييز في سيناء، كما ذكر  مصادرها.
القرررررار جرررراء وفررررق معلومررررا  "وقررررال وزيررررر المواصررررال  واالسررررتنبارا  اإلسرررررائيلي، يسرررررائيل كررررات : 

 "داعرررو"يررة . داعيرررا  اإلسرررائيلييز إلررى م رررادرا سرريناء فررورا  فررري تررل معلومررا  حرررول ن"اسررتنبارية دقيقررة
نتررا  للتحررذيرا  التري أطلقت ررا قيرادا مكافحررة اإلرهراب، ونترررا  "وجرراء فري بيرراز لعرات ، إنرره  اسرت داف م.

لتصرراعد األنطررار والت ديرردا  المباشرررا المترتبررة علررى ذلرر ، واسررتنادا  إلررى مصررادقة القيررادا السياسررية، 
اور مررع وزيررر األمررز اإلسرررائيلي قرررر كررات ، اسررتنادا  إلررى صررالحياته والنصرروص القانونيررة، وبعررد التشرر

وج ررا  مسررؤولة، عرردم السررماح لمررواطنيز إسرررائيلييز بم ررادرا الرربالد عبررر المعبررر الحرردودي فرري طابررا، 
الواقرررع علرررى الحررردود اإلسررررائيلية المصررررية، اعتبرررارا  مرررز اآلز ول ايرررة ن ايرررة عيرررد الفصرررح لررردى الشرررعب 

. وأضراإ: "لوضرع القرائم فري ذلر  الموعردعلرى أز يرتم تقيريم ا ،2017/ 4/ 18الي ودي الرذي يصرادإ 
المواطنوز اإلسرائيليوز العائدوز مز شبه جزيرا سريناء إلرى إسررائيل يمكرن م دنرول الربالد عبرر معبرر "

وأبل رررر  إسرررررائيل مصررررر بقرارهررررا هررررذا، وقررررال مسررررؤولوز إسرررررائيليوز لنترررررائ م  ."طابررررا دوز أي عوائررررق
 ية متعددا ودقيقة ومحددا.المصرييز، إز القرار جاء في أعقاب إنذارا  أمن

 11/4/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 تعترف بفقدان العشرات من جثامين الشهدا  الفلسطينيين "إسرائيل" .36

اعترفرر  إسرررائيل بفقررداز أمرراعز دفررز العشرررا  مررز جثرراميز الشرر داء إبررراهيم: كامررل  -القررد  المحتلررة 
 الفلسطينييز إباز االنتفاضة الثانية أو قبل ذل .

أز هذا االعتراإ جراء ضرمز لروائح جوابيرة قردمت ا النيابرة العامرة إلرى  أم  "هآرت " شف  صحيفةوك
المحكمرررة العليرررا ردا  علرررى التماسرررا  قررردمت ا عرررائال  الشررر داء، مطاِلبرررة  السرررلطا  المنتصرررة بتسرررليم 

ترى اآلز وقرال ممثرل النيابرة العامرة نرالل جلسرة عقردت ا المحكمرة مرؤنرا ، إنره ترم العثرور ح جثرامين م.
 جثمانا طالب  العائال  الفلسطينية بتسليم ا. 123على مكاز دفز جثمانياز فقط مز أصل 
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 11/4/2017، ، عّمانرأيال
 
 غضب إسرائيلي ضد مرشحة الرئاسة الفرنسية ماري لوبان واتهامها بمعاداة السامية .37

فرنسررا، مراري لوبرراز،  رفضرر  إسررائيل بشرردا، تصرريحا  المرشرحة اليمينيررة فري: كفراح زبروز  - رام  
، "النازيرة اإلبرادا"ألت ي ودي مز باري  إلرى معسركرا   13التي نف  في ا مسؤولية فرنسا عز ترحيل 

 ."منافية للحقيقة التارينية"ووصف  تصريحات ا، بأن ا 
إز رؤسراء فرنسرا السرابقيز أقرروا "واستنكر  النارجية اإلسررائيلية تصرريحا  لوبراز، وقالر  فري بيراز، 

تعرررب النارجيرة اإلسرررائيلية " . وأضراف :"ولية بالدهررم تجرا  الي ررود الرذيز أبيرردوا فري ال ولوكوسرر بمسرؤ 
 ."عز أسف ا مز أز معاداا السامية أصبح  تطل برأس ا في هذ  األيام في أوروبا

 11/4/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 الوميات المتحدةب "إسرائيل""جنود امحتياط" يواجهون حركة مقاطعة القناة الثانية اءسرائيلية:  .38

قالرر  القنرراا الثانيررة فرري التلفزيرروز اإلسرررائيلي إز منتمررة "جنررود االحتيررا  فرري الجب ررة" اإلسرررائيلية تقرروم 
بج ود حثيثة في الواليا  المتحدا للعمل على تحسيز صورا إسرائيل حول العالم، ومحاربة المنتما  

 طينييز في األراضي المحتلة.المعادية التي تتحدث عز انت اعات ا ضد الفلس
وأضاف  أز أعثر ما تواج ه المنتمة المقولة السائدا إز إسرائيل دولرة أبارتايرد، باعتبرار ذلر  توصريفا 

ناصررة وسررط طلبررة -ولفترر  إلررى تصرراعد الحررديث فرري المحافررل األميركيررة  لسياسررة فصررل عنصررري.
ة وتقترل األطفرال، وأز هنرا  روايرة برأز إسررائيل تقروم باجتياحرا  منتمرة للقررى الفلسرطيني -الجامعا 

 تنتشر بيز الطلبة األميركييز بأز الفلسطينييز مز الناحية العددية أعثر مز الي ود دانل إسرائيل.
وتعليقا على ذل ، قال مراسرل القنراا اإلسررائيلية الثانيرة دانري كوشرمارو إز المنتمرة اإلسررائيلية تسرعى 

مبرري دي أ ت، "حيررث قامرر  الحركررة ب سرريل دمررا  نررالل  لمحاربررة روايررا  حركررة المقاطعررة العالميررة
فعاليررا  أسرربوع األبارتايررد الررذي شرر دته الواليررا  المتحرردا فرري األيررام األنيرررا"، واسررتمر هررذا العررام علررى 

 مدار ش ر كامل.
وأضراإ أز المنتمرة تتعروز مرز نمسرريز ممرز نردموا فري صررفوإ الجريو اإلسررائيلي، وهرم باألسررا  

يرررا  المتحررردا وكنررردا، موضرررحا أز نطرررورا مرررا يروجررره نشرررطاء المقاطعرررة فررري ي رررود م ررراجروز مرررز الوال
 ، أو شرعية المستوطنا  اإلسرائيلية، 1967الجامعا  األميركية أز حديث م يتجاوز مسألة حدود العام 
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ومز بيز ما يطرحونه عالما  استف ام بشأز أحقية إسرائيل في الوجود، إذ يعتقرد بعضر م أز إقامت را 
 نيا يجب إصالحه.كان  نطأ تاري

 10/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
 الدولتين مشروععن  ة  بشأن الحل النهائي بديل "إسرائيل"تداولها : أربعة مشاريع تبرنياع .39

قررال العاتررب اإلسرررائيلي فرري موقررع "نيرروز وز" اإلنبرراري يوسرري برنيرراع إز هنررا  جملررة مررز المشرراريع 
السياسررية يتررداول ا صررناع القرررار فرري إسرررائيل بشررأز مسررتقبل الحررل الن ررائي مررع الفلسررطينييز بررديال عررز 

 حل الدولتيز.
كامررل أراضرري الضررفة وأضرراإ برنيرراع أز المشررروع األول يتمثررل فرري فررر  السرريادا اإلسرررائيلية علررى 

ال ربيررة بصرررورا كاملررة وفوريرررة، وتنييرررر الفلسررطينييز في رررا بررريز ثالثررة بررردائل: أول رررا حررق اإلقامرررة مثرررل 
فلسررطينيي شرررقي القررد ، وثاني ررا مواطنررة تدريجيررة بحيررث تحررافظ فرري الن ايررة علررى أ،لبيررة ي وديررة فرري 

را الطوعيررة والحصررول علررى تعرروي  إسرررائيل، مررع إلررزام م بالدولررة اإلسرررائيلية ومبادئ ررا، وثالث ررا ال جرر
 مالي مز إسرائيل.

وأشار إلرى أز المشرروع الثراني يتمثرل فري فرر  السريادا الجزئيرة علرى بعر  منراطق الضرفة ال ربيرة، 
والقائمررة علررى الضررم الترردريجي لرربع  المسررتوطنا  في ررا، وتبرردأ بمنرراطق " " فرري حرريز تبقررى السررلطة 

ا حكررم ذاترري مسررتقلة، لعررز المشررروع يطرررح تسرراؤال  عررز الفلسررطينية فرري منرراطق "أ" و"ب" تعمررل كررادار 
 طبيعة التوصيت السياسي واإلداري للفلسطينييز في مناطق " ".

أما المشروع الثالث فيتعلق بفر  سريادا إسررائيلية كاملرة ومرنح مواطنرة كاملرة، فري حريز أز المشرروع 
ا اإلسررائيلية علرى كامرل الضرفة الرابع واألنير المسمى "األردز هو فلسطيز" القائم على فرر  السرياد

 ال ربية.
وأضاإ برنياع أز المشروع الرابع يقوم على توسيع مناطق " " على حساب مناطق "أ" و"ب"، وباقي 
المنررراطق تقرررام في رررا إدارا حكرررم ذاتررري، وحرررق اإلقامرررة الدائمرررة للمرررواطنيز الفلسرررطينييز كمرررا فررري شررررقي 

مكانيرة ال جررا إلرى  القد ، بحيث يكونوز تابعيز ل ردز ويصوتوز في انتنابا  البرلمراز األردنري، واس
 مز سكان ا مز أصول فلسطينية. %70المملعة، حيث إز 

واعتبررر أز جميررع هررذ  المشرراريع السياسررية لررز تررنجح فرري تطبيررع عالقررا  إسرررائيل مررع اإلقلرريم المحرريط، 
ز كوز هذ  المشاريع ال ألز القوى السياسية اإلسرائيلية لم تفعل ما فيه العفاية ل ذا ال ر ، فضال ع

 تندم فكرا المساواا والديمقراطية بيز مواطني إسرائيل بشكل عام.
 10/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 نقالٌب على امتفاقارواتب موظفي جامعة األاصى  حجب": الرسالة نت" .41

حتى  لم تلبث أجواء االتفاق تسود في أروقة جامعة األقصى ب زا،: محمود فودا - الرسالة ن 
ساد  حالة مز االستياء بيز موتفي ا؛ إثر حجب وزارا المالية برام   لرواتب م دوز أي مبرر أو 

 توضيح، مما تر  الباب مفتوحا للتوقعا  حول مصير الجامعة في المرحلة المقبلة.
م ويت ر مما جرى في األسابيع القليلة الماضية على صعيد الجامعة، أز فريق رام   تفاجأ بحج

التساهل الذي أبدا  قرينه في ،زا، والموافقة على الشرو  كافة التي طالب ب ا المفاو  باسم تعليم 
 رام   الدكتور كمال الشرافي، بل والنرو  باتفاق أفضل مما كاز يتوقع.

ومما يشير إلى ذل ، ما تحدث به أحد أعضاء الفريق المفاو  عز ،زا لر"الرسالة" أنه بعد االتفاق 
ولي عاد الدكتور الشرافي إلى رام   الطالع وزير التربية والتعليم صبري صيدم على فحوا ، إال األ

 أز تراجعا طرأ مز قبل الشرافي حيز عودته ل زا، مما أرجع اللقاءا  إلى نقطة الصفر.
وأوضح أز ،زا أعط  ما يلزم مز تنازال  إلتمام االتفاق؛ حفاتا على مصلحة الطالب والمصلحة 

لعليا للجامعة، إال أز ذل  لم يكز في حسباز رام  ، التي توقع  رفضا لشروط ا الستالم ا
 الجامعة.

وبالفعل، تم تنفيذ االتفاق وتسليم الجامعة لرئي  مجل  أمنائ ا الشرافي ليقودها كرئي  ل ا أيضا، 
محسوبيز  عمداء محسوبيز على حركة فتح ومثل م سبعةوتشكيل مجل  إدارا توافقي مشكل مز 

 مستقليز ومز اليسار الفلسطيني. ستةعلى حما  و 
إال أنه بعد أيام مز االتفاق، حيز جاء موعد الرواتب، وبدال مز أز يضاإ موتفو الجامعة التابعوز 
ل زا إلى كشوفا  الرواتب، تفاجأ الموتفوز الذيز يتقاضوز رواتب م مز رام  ، بحجب ا، دوز سابق 

 إنذار أو تحذير.
ذل ، قال  مصادر حكومية في رام   لر"الرسالة" أز نالفا وقع بيز الوزير صيدم ورئاسة وفي 

الوزراء حول إنجاز اتفاق األقصى، مما حدا باألمانة العامة لمجل  الوزراء لحجب رواتب موتفي 
 الجامعة؛ إلفشال االتفاق.

ء اللجنة المركزية لحركة فتح وأوضح  المصادر ذات ا أز القيادياز أحمد حل  وزياد العالول أعضا
يدعموز االتفاق الذي قام به الشرافي والوزير صيدم، بينما رئاسة الوزراء ونصوصا نائب رئي  

 الوزراء زياد أبو عمرو وأعضاء في مكتب الرئي  ضد االتفاق.
 10/4/2017الرسالة.نت، 
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 تقليص الرواتبللتنديد بقرار  يعتصمون مجددا   موظفو السلطة في غزة .41
الثالثاء بالتزامز مع عقد الجلسة األسبوعية  يومأعلز موتفو السلطة في ،زا االعتصام مجددا 

 مز رواتب م. %30للحكومة في رام  ، للتنديد بقرار اقتطاع 
وطالب الموتفوز نالل مؤتمر صحفي السلطة الفلسطينية بالعدول عز قرارها، ورفضوا المسا  

 بلقمة عيش م وقو  أطفال م.
دع  قوى سياسية فلسطينية ومؤسسا  المجتمع المدني العتصام جماهيري أمام مقر مجل  كما 

 الوزراء في مدينة ،زا، للتنديد بالقرار ورف  القرارا  التي مز شأن ا تعزيز االنقسام الفلسطيني. 
 10/4/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مصر بوافة في غزة ضد تفجير الكنيستين  .42

لعليا لشؤوز العشائر الفلسطينية، وقفة تضامنية مع الشعب المصري أمام مبنى نتم  ال يئة ا: ،زا
 الجالية المصرية في قطاع ،زا.

واستنكر  العشائر، األعمال اإلرهابية في طنطا واإلسكندرية، وأعد  على وحدا الشعبيز الفلسطيني 
 والمصري.

، إز هذ  الوقفة هي رسالة واضحة وقال عادل عبد الرحمز رئي  المركز الثقافي للجالية المصرية 
مز الشعب الفلسطيني برجاله ونسائه وشيونه وشبابه وأطفاله، بالتعاطت العامل والتضامز مع 

 الشعب المصري في أيامه الصعبة.
 10/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األاصى وامحتالل يمنع المصلين من دخولهالمسجد المستوطنون يستبيحون  .43

واصل  قوا  االحتالل اإلسرائيلي، أم ، إ،الق مدينة القد  المحتلة، : نادية سعد الديز - ازعم  
التي حولت ا إلى "ثعنة عسكرية"، في تل حماية اقتحام المستوطنيز المتطرفيز، مجددا ، للمسجد 

 األقصى المبار ، ومنع المسلميز مز دنوله، لليوم الثاني على التوالي.
منية اإلسرائيلية المشددا في أرجاء القد  المحتلة، السيما بمحيط األقصى وانتشر  التعزيزا  األ

ودانل باحاته لحماية اقتحام المستوطنيز للمسجد، مز ج ة "باب الم اربة"، وسط "انتشار كثيت 
حبا  محاولة تدني  حرمته وقدسيته"، وفق  لحرا  وسدنة المسجد، لصد الجوال  االستفزازية، واس

 إلسالمية.ألوقاإ اادائرا 



 
 
 
 

 

 31 ص             4256 العدد:        4/11/2017 الثالثا  التاريخ: 

                                    

وجدد ما يسمى "اتحاد منتما  ال يكل"، المزعوم، باألم ، دعواته ألنصار  مز المستوطنيز 
المتطرفيز لتنفيذ اقتحاما  واسعة ل قصى، لالحتفاء بما يسمى "عيد الفصح الي ودي"، والتوعد بما 

 وصفته "ذبح قرابيز الفصح" في المسجد.
حائط البراق، حضورا  زنما  للمستوطنيز، وسط مواصلة  ويش د "باب الم اربة"، السيما عند باحة

إ،الق القد  المحتلة، حتى السابع عشر مز الش ر الحالي، بينما تمنع قوا  االحتالل دنول 
المصليز مز تقل أعمارهم عز الثالثيز عاما  تحسبا  مز تصدي م للمستوطنيز، مقابل فر  القيود 

 .المشددا على دنول اآلنريز من م للمسجد
وتش د مدينة القد  المحتلة تسيير دوريا  إسرائيلية راجلة في شوارع وأحياء البلدا القديمة، وأنرى 
راجلة ومحمولة ونيالة في الشارع الرئيسي الممتد مز منطقة باب النليل ممز أبواب القد  القديمةت، 

 وصوال إلى منطقة "باب الم اربة" التي ُتفضي لباحة حائط البراق.
 11/4/2017ان، الةد، عمّ 

 
 وتةلق معابر غزة وتمنع ذوي األسرى من الزيارة ا أمنيا  تفرض طوا  " إسرائيل" .44

على األراضي الفلسطينية يستمر حتى  "طوقا أمنيا"فرض  سلطا  االحتالل اإلسرائيلي أم  : ،زا
عيز الي ودي، وشن  هجما  است دف  المزار  "عيد الفصح"األسبوع المقبل، بمناسبة االحتفال بر 

 وصيادي الحدود.
وبموجب قرار اإل،الق الذي فرضته على المناطق الفلسطينية، أ،لق  سلطا  االحتالل معبر كرم 
أبو سالم التجاري الواقع جنوب القطاع، والمنصص لنقل البضائع للسكاز المحاصريز، وكذل  معبر 

 المنصص ل فراد. "إيرز"بي  حانوز 
المعبر التجاري ليوميز متتالييز، مما سيحول دوز وصول ومز المقرر أز تستمر عملية إ،الق 

 إمدادا  الطعام والوقود الناص بتش يل محطة توليد الع رباء والسيارا .
ومز المقرر أز يتم فتح المعبر استثنائيا ،دا  األربعاء وبعد ،د النمي  مز أجل إدنال البضائع. 

سطينية مز دنول األراضي اإلسرائيلية، حيث وشمل القرار منع سكاز ،زا كباقي سكاز المناطق الفل
واستثن  إسرائيل مز القرار الحاال   الذي يسلعه تجار ومرضى ،زا. "إيرز"أ،لق  إسرائيل معبر 

 المرضية بشكل محدود فقط.
وأل   سلطا  االحتالل أم  الزيارا بعد أز أبل   اللجنة الدولية للصليب األحمر التي تنسق 

 الزيارا  بالقرار.
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رع أهالي أسرى ،زا ونشطاء بتنتيم اعتصام أمام مقر الصليب األحمر الدولي في مدينة ،زا وش
رفعوا نالل ا صورا ل سرى والفتا  تنادي باطالق سراح م، ناصة مع قرب دنول األسرى باضراب 

 مفتوح عز الطعام. 
 11/4/2017، لندن، القدس العربي

 
 حهاستشهاد شاب من مخيم الجلزون متأثرا  بجرا .45

أعلن  مصادر طبية فلسطينية استش اد الشاب جاسم محمد ننلة، مز منيم الجلزوز القريب : رام  
مز مدينة رام   في الضفة ال ربية، متأثرا  بجراح أصيب ب ا برصاص جيو االحتالل اإلسرائيلي 

 قبل أيام نالل مواج ا  دانل المنيم.
 11/4/2017، لندن، القدس العربي

 
 األراضي المحتلةيمنع رئيس الفدرالية الفلسطينية في تشيلي من دخول امحتالل  .46

منع  قوا  االحتالل اإلسرائيلي أنور منلوإ، رئي  الفدرالية الفلسطينية في تشيلي، مز : رام  
تعتبر  مز نشطاء مقاطعة  إسرائيلدنول فلسطيز ر،م أنه يحمل الجنسية التشيلية، والسبب أز 

د أز كاز قادما  إلى فلسطيز عز طريق معبر العرامة المعروإ إسرائيلي ا باسم بع "BDS"االحتالل 
 ."جسر اللنبي"

األيام التي "دعوز ساعر وزير الشؤوز االستراتيجية ووزير اإلعالم في حكومة نتنياهو فاز جوحسب 
ى حد ، عل"كاز يعمل في ا نشطاء المقاطعة هنا بحرية قد ول  ولز نسمح ألعداء الدولة بالدنول

 وصفه.
 11/4/2017، لندن، القدس العربي

 
 أزمة الواود تهدد بتواف الخدمات الصحية في غزة .47

حذر  وزارا الصحة في قطاع ،زا، أم  االثنيز، مز أز ندمات ا الصحية : رائد الفي - ،زا
المقدمة ألعثر مز مليوني فلسطيني في القطاع الساحلي المحاصر، م ددا بالتوقت نالل أسبوعيز، 

 ا تجدد  أزمة الوقود، إثر انت اء المنحة القطرية.إذ
وقال  الوزارا في بياز، إز منحة الوقود القطرية الحالية هي المصدر األنير والوحيد لتزويد 
المستشفيا  بالوقود الالزم نالل الفترا الماضية، ومكن  المستشفيا  مز االستمرار بتقديم ندمات ا 

يد الوقود المتوفر حاليا  ال يتجاوز األسبوعيز المقبليز، ما الصحية لش ريز. وشدد  على أز رص
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سيؤثر على مجمل الندما  الصحية التي يحتا  إلي ا أعثر مز مليوني مواطز في القطاع 
 المحاصر.

 11/4/2017الخليج، الشاراة، 
 
 ألف بريطاني يواعون على طلب امعتذار عن وعد بلفور 11"العودة الفلسطيني": أكثر من  .48

بريطانيا باالعتذار عز وعد   تجاوز مؤشر التوقيعا  على العريضة اإللعترونية، لحملة طالبز: لند
الإ توقيع، محققة بذل  هدإ المرحلة األولى عبر جمع العدد المطلوب لبلفور، حاجز العشرا 

 للحصول على رد رسمي مز الحكومة البريطانية على هذ  الدعوا.
ا الفلسطيني" في بريطانيا، لموقع البرلماز البريطاني قوله بأز ونسب بال  صحفي لر "مركز العود

الحكومة بات  ملزمة اآلز بارسال رد رسمي نالل مدا زمنية أقصاها ثالثة أيام، توضح فيه موقف ا 
مز مطالب الحملة، والتي تتلنص في تقديم اعتذار للشعب الفلسطيني عز مسؤوليت ا التارينية في 

 ترتب عنه مز معاناا للفلسطينييز على مدار مئة عام.إعطاء وعد بلفور وما 
وحول هذ  التطورا  قال المدير التنفيذي لر "مركز العودا الفلسطيني" طارق حمود، في تصريح 

ز الحملة تأنذ منحى شعبيا  متزايدا ، إ: "بتحقيق هذا الرقم األولي يمكز القول اإلثنيز صحفي له يوم
طالبة حكومت م باالعتذار عز وعد بلفور هو مؤشر على تحول وانضمام عشرا لالإ بريطاني لم

م م في الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية على مدار العقد الماضي، وهي، في ذا  الوق ، 
 دعوٌا لالستمرار مز أجل تحقيق مئة ألت توقيع ومطالبة البرلماز بمناقشت ا"، على حد تعبير .

 10/4/2017، ادس برس
 
 العام الماضي طفال   36بينهم  فلسطينيا   97محتالل اتل تقرير: ا .49

أعد  مؤسسة حقوقية فلسطينية أز قوا  : تحرير محمود قديح، مز عبدال ني الشامي  - ،زا 
 8طفال و 36فلسطينيا في الضفة ال ربية وقطاع ،زا بين م  97االحتالل قتل  نالل العام المنصرم 

 فلسطينيا. 840نساء، وجرح  
والذي  2016لمركز الفلسطيني لحقوق اإلنساز م،ير حكوميت في تقرير  السنوي للعام وأوضح ا

 33فلسطينيا قتلوا في الضفة ال ربية، بين م  88يوم االثنيز، في ،زا، أز مز بيز الضحايا ، أطلقه
 أطفال وامرأا واحدا. 3فلسطينييز في قطاع ،زا، بين م  9نساء، فيما قتل  7طفال و

قوا  االحتالل واصل  نالل العام الماضي اقتراإ المزيد مز جرائم القتل العمد وأشار إلى أز 
 وانت ا  الحق في الحياا بحق المدنييز الفلسطينييز في األراضي المحتلة.
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وأوضح التقرير أز العنواز األبرز لتل  الجرائم كاز استمرار توتيت قوا  االحتالل للقوا المفرطة 
ييز، بما في ذل  جرائم اإلعدام الميداني لفلسطينييز بين م أطفال ونساء، و،ير المتناسبة بحق المدن

 جريمة إعدام ميداني بحق مدنييز فلسطينييز في الضفة ال ربية المحتلة. 58مشيرا إلى أنه وثق 
 10/4/2017، ادس برس

 
   "إسرائيل""داعش" يتبنى إطالق صاروخ غراد على سينا :  .51

لرة اإلسرالمية' مداعروت إطرالق قذيفرة علرى األراضري اإلسررائيلية، وتوعرد تبنى تنتيم 'الدو : رامي حيدر
 إسرائيل بالمزيد مز العمليا ، بحسب ما أورد  وكالة 'أعماق' التابعة له. 

وأشار التنتيم في بياز إلرى أز عناصرر  "قصرفوا مسرتوطنا  مجمرع أشركول الي وديرة جنروبي فلسرطيز 
 بصاروخ مز نوع ،راد".
ا  ،ررالإ ،ررزا، ت ررر يرروم اإلثنرريز، إن ررم سررمعوا انفجررار ا بعررد أز دو  صررفارا  وقررال سرركاز مسررتوطن
وقال  وسائل إعالم عبريرة إز القذيفرة سرقط  علرى دفيئرة زراعيرة، ولرم يبلرغ عرز  اإلنذار في المنطقة.

 وقوع إصابا .
ا وقال الجيو اإلسرائيلي إز القذيفة التي سقط  بالقرب مز الشريط الحدودي ومستوطنا  ،الإ ،ز 

 أطلق مز شبه جزيرا سيناء المصرية. 
 10/4/2017، 48عرب 

 

 : القدس تتعرض ألبشع هجمة تهويد بهدف تةيير هويتها لجنة فلسطين النيابية .51
قرررال النائررب األول لرررئي  مجلرر  النررواب نمررري  عطيررة "إز المسررجد األقصررى يواجرره نطررررا  :عمرراز

قبررل حكومررة االحررتالل الصرر يوني للمسررا  واضررحا جررراء الحفريررا  والمررؤامرا  الترري تحررا  ضررد  مررز 
 بالمقدسا  اإلسالمية والمسيحية في القد  الشريت".

وأعررد أز القررد  المحتلررة "تتعررر  اليرروم ألبشررع هجمررة ت ويررد ب رردإ ت ييررر تركيبت ررا العربيررة وهويت ررا 
اإلسررالمية والعربيررة، مررا يتطلررب مررز األمررة الوقرروإ بحررزم ضررد الصرر اينة ومنططررات م إلنقرراذ القررد  

 والمقدسا ".
جرراء ذلرر  نررالل رعايترره النرردوا الترري عقرردت ا لجنررة فلسررطيز النيابيررة برردار مجلرر  النررواب أمرر  تحرر  
عنررواز "األقصررى فررري نطررر"، بحضرررور رئرري  وأعضرراء اللجنرررة ووزيررر األوقررراإ والشررؤوز والمقدسرررا  

مريز عرام اإلسالمية وائل عربيا  والقائم بأعمال قاضي القضاا في القرد  الشرريت واصرت البكرري وأ
 اللجنة الملعية لشؤوز القد  عبد  كنعاز.
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كما أشاد عطية بر"الج ود التي يبذل ا المقدسييز وحررا  األقصرى مرز مروتفي وزارا األوقراإ لحمايتره 
 والمقدسا  فيه مز الص اينة".

إ بردور ، طالرب رئري  لجنرة فلسرطيز النيابيرة يحيررى السرعود، ال يئرا  والمنتمرا  الدوليرة كافرة بررالوقو 
بوجرررره "االنت اعررررا  اإلسرررررائيلية بحررررق األقصررررى والمقدسررررا  فرررري القررررد  الشررررريت"، قررررائال  "إز العيرررراز 

 الص يوني انت   بأفعاله تل  كل األعراإ والمواثيق الدولية".
مرررز ج تررره، بررريز أز األردز يبرررذل دورا واضرررحا ب رررذا الصررردد علرررى الصرررعيديز القرررانوني والدبلوماسررري، 

ز بحاجررة السررتمرار الرردعم المررادي والمعنرروي الالزمرريز لمررا يتعرضرروز لرره موضررحا "أز األنرروا المقدسرريي
مرز ضرر و  اقتصررادية مررا يعررزز بقررائ م واسررتمرارهم للوقرروإ بوجرره الممارسررا  الصرر يونية"، داعيررا إلررى 

 أهمية تعثيت الزيارا  للقد  ب دإ دعم صمود األنوا المقدسييز.
تتررابع مررا يجررري مررز أحررداث يعيشرر ا المقدسررييز قررال كنعرراز "إز اللجنررة الملعيررة لشررؤوز القررد  ترصررد و 

تبعرا للممارسرا  التري تفرضر ا علرري م قروا  االحرتالل اإلسررائيلي"، موضررحا  أن را تمرار  بحق رم يوميررا 
 العديد مز االنت اعا  المرفوضة جملة وتفصيال.

ل فرري ولفرر  إلررى أنرره يررتم توثيررق كررل الممارسررا  الواقعررة علررى المقدسررا  اإلسررالمية والمسرريحية واألهرر
 1967العديررد مررز التقررارير والعتررب المعنيررة ب ررذا الصرردد منررذ العررام  إصرردارالقررد  الشررريت، حيررث تررم 

 وحتى اليوم.
  11/4/2017الةد، عّمان، 

 

 مذكرة نيابية لتدريس مادة "القدس والقضية الفلسطينية" بالجامعاتاألردن:  .52
نائررب عررز كتلررة اإلصررالح النيابيررة وقررع نمسرروز نائبررا مررز مجلرر  النررواب علررى مررذكرا نيابيررة تبناهررا ال

الدكتور أحمد الرقب تطالب الحكومة بثبي  مادا "القد  والقضية الفلسرطينية" ضرمز النطرة الدراسرية 
 في كل الجامعا  األردنية.

وأشار النواب مز نالل المذكرا إلى أز نطوت م هذ  تأتي ب دإ "المحافتة على ذاعرا األجيال تجا  
لحرب األر  المباركرة ودرت را القرد  فري النفرو "، مرع اإلشرارا إلرى أز مرادا  األقصى األسير وتعزيزا

عقررد التسررعينيا  ن ايررا   أواسررط"القضررية الفلسررطينية" كانرر  مقررررا دراسرريا فرري مرردار  المملعررة حتررى 
 القرز الماضي، وتم حذف ا ضمز تعديال  المناهج الدراسية بعد معاهدا وادي عربة.

 10/4/2017السبيل، عّمان، 
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 عين الحلوةمخيم تشدد على إعادة األمن لاللبنانية الحكومة  .53

أعررررد  الحكومررررة اللبنانيررررة ضرررررورا إعررررادا األمررررز إلررررى منرررريم عرررريز الحلرررروا لالجئرررريز  قنررررا: -بيرررررو  
الفلسررطينييز، الواقررع فرري مدينررة صرريدا، جنرروبي لبنرراز. وأشررار مجلرر  الرروزراء اللبنرراني فرري جلسررة أمرر  

األمز للسلطا ، والعمل على منع تطرور االشرتباعا ، وعردم المسرا  إلى أهمية تسليم كافة المنليز ب
برراألمز والحيرراا االقتصررادية لمدينررة صرريدا، كمررا شرردد علررى ضرررورا إبقرراء الطريررق الدوليررة إلررى جنرروب 

 لبناز مفتوحة، الفتا  إلى الج ود المبذولة مز قبل الجيو والقوى األمنية في هذا السياق.
منررري عرررز تواصرررل بررريز منرررابرا  الجررريو اللبنررراني والفصرررائل وفررري سرررياق متصرررل، كشرررت مصررردر أ 

الفلسرررطينية فررري المنررريم مرررز أجرررل تسرررليم كافرررة المطلررروبيز للعدالرررة المتواجرررديز فررري منررريم عررريز الحلررروا 
شنصا ، مز اللبنانييز والفلسطينييز، نططوا أو نفذوا أعماال  مسلحة، واعتدوا على  50وعددهم يقارب 

 الجيو. 
 11/4/2017الراية، الدوحة، 

 

 ما دامت القيادة الفلسطينية راغبة في سحبه؟ الوات لسحب سالح المخيمات الكتائب: ألم يحن   .54
شدد حزب العتائب في بياز إثر اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميل، مز "امتداد رقعة المعار  في 

ضرع اآلز  ومراذا فعلر  مدينة صيدا والقررى المجراورا"، سرائال : "لمراذا انفجرر الو  إلىمنيم عيز الحلوا 
تستثني نفس ا مز كل ما يجرري فري هرذا المنريم  ألرم يحرز  أوهذ  السلطة لمنعه  ولماذا هي مستثناا 

الوقررر  للعمرررل علرررى سرررحب سرررالح المنيمرررا  المتفلررر   ومرررز يعررروق هرررذ  النطررروا مرررا دامررر  القيرررادا 
 / فبرايرررشرربا  25 الفلسررطينية را،بررة فرري سررحبه، وهرري ر،بررة لمسرر ا رئرري  الحررزب نررالل محادثاترره فرري

 الماضي مع الرئي  الفلسطيني محمود عبا  ". 
   11/4/2017النهار، بيروت، 

 
 يفتت  مسجد الشيخ حمد بن خليفة القطاعرئيس اللجنة القطرية ءعادة إعمار غزة:  .55

،رزا: افتررتح نالررد الحرررداز نائررب رئرري  اللجنررة القطريرة إلعررادا إعمررار قطرراع ،ررزا أمرر ، مسررجد الشرريخ 
نليفة لل ثاني في مدينة حمرد السركنية جنروب قطراع ،رزا، حيرث بل ر  تعلفرة المسرجد مليونرا  حمد بز 

 ألت شنص. 15ألت دوالر وسيندم سكاز مدينة حمد البالغ عددهم اآلز أعثر مز  600و
وجرررى حفررل افتترراح المسررجد بحضررور إسررماعيل هنيررة، نائررب رئرري  المكتررب السياسرري لحركررة المقاومررة 

 يوست ا،ريز مستشار رئي  اللجنة القطرية.اإلسالمية "حما " و 



 
 
 
 

 

 37 ص             4256 العدد:        4/11/2017 الثالثا  التاريخ: 

                                    

ونقل الحرداز تحيا  حضرا صاحب السمو الشيخ تميم بز حمد لل ثاني أمير البالد الُمفدى وتحيا  
صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بز نليفة لل ثاني، مؤكردا  حرصر م الردائم علرى دعرم القضرية 

قامة المزيد مز المشاريع الح  يوية واإلستراتيجية التي تندم المواطز في قطاع ،زا.الفلسطينية، واس
وأوضررررح الحرررررداز أز افتترررراح المسررررجد يررررأتي ضررررمز مشررررروع مدينررررة حمررررد السرررركنية، حيررررث تررررم إنجرررراز 
قامرة العديرد مرز المنشرآ  الحيويرة  المرحلتيز األولرى والثانيرة من را، وانطرالق أعمرال المرحلرة الثالثرة، واس

 في ا كالمدار  والحدائق العامة.
 11/4/2017لراية، الدوحة، ا

 
 فنزويال تدين امستيطان وتؤكد دعمها وتضامنها مع فلسطين .56

نرررردد  حكومررررة فنررررزويال، قرررررار حكومررررة االحررررتالل ببنرررراء مسررررتوطنة جديرررردا فرررري األراضررررري : وكرررراال 
 ت.2334الفلسطينية المحتلة منالفة بذل  بشكل قاطع قرار مجل  األمز الدولي م

مرز ،يرر المقبرول برأي شركل مرز األشركال أز تسرتمر "إسررائيل" بتطبيرق وقال  في بياز صحفي: "إنره 
 سياسات ا االستيطانية، التي تندد ب ا معتم دول العالم والمنتما  الدولية".

ورأ  أز اسرررتمرارية االعترررداءا  "اإلسررررائيلية" برررال شررر  يقرررو  حرررل الررردولتيز المقتررررح إلعرررادا ترسررريخ 
 األوسط. السالم واألمز واالزدهار في دول الشرق 

وطالب  الحكومرة الفنزويليرة، "إسررائيل" بوضرع حرد فروري لجميرع نشراطات ا ال ادفرة لبنراء المسرتوطنا  
 التي ت دإ إلى تدمير الوحدا الج رافية في الضفة ال ربية.

وأعد  جم ورية فنزويال البوليفارية، دعم ا وتضامن ا مع دولة فلسطيز وشعب ا في نضال م مز أجل 
والعرالم وتوفير األمز واالستقرار، ما سرينعك  بشركل إيجرابي علرى جميرع دول المنطقرة تحقيق السالم 

 .بأسر 
 10/4/2017م، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعال

 

 : امحتالل يعرال العملية التعليمية في فلسطين"البيان"مسؤولة أممية لا .57
لريم مرز أجرل التطروير فري منتمرة أعد  مديرا برنامج التع: وكاال  -رام   ، أسامة العحلو  -،زا 

يونيسررريت فررري فلسرررطيز مايررردا باسرررت ، إز التعلررريم فررري فلسرررطيز يواجررره تحرررديا  عررردا بسررربب الترررروإ 
 الناصة التي يعيش ا طالب قطاع ،زا والضفة ال ربية، وبناصة األطفال.

رسرة بعردم وقال  باست  لر"البياز" أز العامل األول مز التحرديا  هرو ل طفرال فري مراحرل مرا قبرل المد
 وجود تعليم جيد. 



 
 
 
 

 

 38 ص             4256 العدد:        4/11/2017 الثالثا  التاريخ: 

                                    

أمررا العامررل الثرراني هررو العنررت الررذي يواج رره األطفررال ويررؤثر علررى التحصرريل العلمرري، وهنررا  أشرركال 
عديررردا مرررز العنرررت سرررواء دانرررل البيررر  أو نارجررره والنررراتج عرررز االحرررتالل وممارسررراته، والعنرررت دانرررل 

 المجتمع الذي يعيو فيه الطفل.
وب متتاليررة لثرر  نفسرريا  علررى األطفرال، ولثررر  علررى قرردرت م وأفراد  باسررت ، أز ،ررزا مرر  بررثالث حررر 

 على التعليم والتركيز واستيعاب أي جديد، كما اثر  على قدرت م التعليمية. 
   11/4/2017، البيان، دبي

 
 من التوتر في غزة نتيجة خفض الرواتب قٌ مالدينوف ال   .58

نررراص لعمليرررة السرررالم فررري الشررررق عبرررد الحميرررد صررريام: أعررررب المنسرررق ال -نيويرررور  ماألمرررم المتحررردات
األوسط، نيكوالي مالدينوإ، عز القلق البالغ إزاء التوترا  المتزايدا في ،زا. جاء ذلر  فري بيراز قرال 

إنه يتابع بقلق بالغ التوترا  المتزايدا في ،زا. ولقد عايو الفلسطينيوز في ،زا أربعرة "فيه مالدينوإ 
وبقيود إسرائيلية ،ير مسبوقة، وأزمة إنسانية نطيرا، صراعا  على مدى العقد الماضي، دوز حرية، 

 ."ومعدال  بطالة مرتفعة، وأزمة ك رباء مستمرا، وانعدام أفق سياسي
وأشرررار إلرررى أنررره علرررى علرررم برررأز الحكومرررة الفلسرررطينية بحاجرررة إلرررى ضرررماز اسرررتدامت ا الماليرررة فررري ترررل 

ط اإلصرررالح أو القررررارا  تررروإ اقتصرررادية متزايررردا الصرررعوبة، ولعرررز مرررز الم رررم أز يررروزع عررربء نطررر
الرامية إلى نف  النفقا ، بصورا عادلة وأز تتم مع مراعاا التروإ القاسية التي يعيش ا النرا  فري 

 ،زا.
وحرررث مالدينررروإ األطرررراإ المسرررؤولة علرررى العمرررل معرررا إليجررراد حرررل ل زمرررة الراهنرررة، كمرررا دعرررا جميرررع 

في ،زا. وشدد على أز ،رزا جرزء ال يتجرزأ الفصائل إلى تمكيز الحكومة الفلسطينية للقيام بمسؤوليت ا 
مررز الدولررة الفلسررطينية المسررتقبلية، وينب رري أال يرردنر أي ج ررد لتحقيررق مصررالحة وطنيررة حقيقيررة تن رري 

 االنقسام. 
   11/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 تحميل فرنسا مسؤولية ترحيل اليهود ترفض مرشحة اليمين الفرنسي .59

المتطرررإ الفرنسرري، مرراريز لرروبز، تحميررل فرنسررا مسررؤولية إبررادا  مرشررحة اليمرريز رفضرر : رامرري حيرردر
 ي ود باري  بعد ترحيل م إلى معسكرا  االعتقال النازية نالل الحرب العالمية الثانية.
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ي وديرا  152ألفرا و 13وقال  لوبز "ال أعتقرد أز فرنسرا مسرؤولة عرز فيرل ديرت"، فري إشرارا إلرى اعتقرال 
، قبرل إرسرال م إلرى 1959مدر  لسباق الدراجا  الشتوي أزيل فري  في هذ  الحملة احتجز معتم م في

 معسكرا  االعتقال النازية.
 23وأعد  لوبز في تصريحا  قبيل الدورا األولى مز االنتنابا  الرئاسية الفرنسية التي سرتجري فري 
الررذيز نيسرراز/ أبريررل المقبررل، "أعتقررد بأنرره بشرركل عررام إذا كرراز هنررا  أشررناص مسررؤوليز، فرران م أولئرر  

 كانوا في السلطة في تل  الفترا ولي  فرنسا".
 11/4/2017، 48عرب 

 
 تقرير للبنك الدولي يكّذب تصريحات السلطة حول دعم كهربا  غزة .61

كذ ب تقرير للبن  الدولي تصريحا  السلطة حرول دعم را لع ربراء ،رزا بمليرار : إبراهيم مقبل-واشنطز
ذا المبلرغ تقريب را مرز مصرادر الجمرع المرالي مالمرواطنيز شيكل سنوي ا؛ وأت ر أنه يجري ت طيرة ثلثري هر

 والمنح النارجيةت.
 2014والذي يتناول معطيا  إحصائية لعرام  2016سبتمبر أيلول/ وكشت التقرير الدولي الصادر في 
م لردعم ك ربراء ،رزا،  374أز السلطة لم تدفع إال ما قيمته  مليوز شريكل مرز مجمروع األمروال التريُ تقرد 

 العجز بأموال الجباية التي يدفع ا المواطنوز والمنح النارجية. وهي قيمة
وكرراز مرردير عررام هيئررة البترررول فررؤاد الشرروبكي أفرراد بررأز وزارا الماليررة برررام   ترردفع مررا يتجرراوز المليررار 

مليرروز دوالرت لتزويررد القطرراع بالع ربرراء والترري تترروزع مررا برريز أثمرراز الع ربرراء مررز  270شرريقل سررنوي ا م
 " ومصر والمصاريت التش يلية لمولد الطاقة."إسرائيل

وأوضح التقرير أز مجموع ما تحوله شركة ك رباء ،زا لسلطة لطاقة في رام   والمنح المقدمرة لردعم 
، فيما ت طي الحكومرة بقيرة المبلرغ، والتري 2014مليوز شيكل في  650ك رباء ،زا بلغ مجموع ا نحو 

 والرت.مليوز د 100مليوز شيكل م 374تقدر بر 
كشت أز مجموع ما يتم شراء  مز ك رباء ل زا مز الع رباء اإلسررائيلية والمصررية ومحطرة الع ربراء و 

مليروز شريكل؛  2400مليوز شيكل، فري حريز أز مرا يرتم شرراء  للضرفة ال ربيرة المحتلرة  800يبلغ نحو 
 وهو ما يفند تصريحا  للسلطة حول دعم ا لع رباء ،زا.

مليررروز شررريكل مصرررافي  374مرررا تدفعررره السرررلطة لصرررالح ك ربررراء ،رررزا يبلرررغ  وأت رررر التقريرررر أز مجمررروع
 مليوز شيكل. 317اإلقرا ت؛ فيما يبلغ ما تدفعه لشراء ك رباء الضفة 
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مليوز شيكل؛ وتلحرق ب را نسرائر/فاقد بقيمرة  409وبيز أز ما يتم جمعه مز تعاليت ك رباء ،زا يبلغ 
مليرروز شرريكل مررز تعرراليت الع ربرراء وتلحررق ب ررا  1598مليرروز شرريكل، بينمررا فرري الضررفة يررتم جمررع  247

 مليوز شيكل. 479نسائر/فاقد 
وفي معر  تعقيبه على المعلوما  الواردا في التقرير، قال النبير المالي رامي عبد  إز هذ  األرقام 
تت ر استمرار مسلسل احتعار الحكومة الفلسطينية للمعلوما  وضخ المعلوما  التي تريرد واجتزاءهرا 

 ق وعدم إعطاءها كاملة.الحقائ
وأوضح عبد  لوكالة "صفا" أز الحكومة تتحدث عرز األمروال التري تنفق را ومرا ينرر  مرز نزينت را، وال 
ررا عمررا دنررل مررز إيرررادا  مررز ،ررزا أو مررنح نارجيررة، وهررو األمررر الررذي ينسررحب علررى مررا  تتحرردث مطلق 

 تذكر  الحكومة مز األموال ككل.
م كمررنح لع ربرراء ،ررزا سررواء  كمررنح الوقررود ونررو  عبررد  إلررى أز الحمررد   ال يت حرردث عررز المررنح الترري ُتقررد 

العيني أو على شكل ضرائب تحصل ا السرلطة، أو المبرالغ التري تحول را شرركة توزيرع الع ربراء، ومثرل 
 هذا الن ج يعك  "سوء نية وتعمد لتعمية وتضليل النا ".

تررافر ملحررم أمرر  لوكالررة "صررفا" أز  وقررال رئرري  سررلطة الطاقررة والمرروارد الطبيعيررة فرري الضررفة ال ربيررة
موضرروع إعفرراء الوقررود مررز ضررريبة "البلررو" أو عدمرره بعررد ذلرر  علررى طاولررة مجلرر  الرروزراء، وذلرر  بعررد 

 مشارفة وقود المنحتيز القطرية والتركية على النفاذ.
ميجرررا وا   157ميجررا وا  مررز التيرررار الع ربررائي، بينمررا يترروفر من ررا  600- 500ويحتررا  القطرراع مررز 

 وفق إحصائيا  رسمية. فقط،
تا بالتعاوز مع البن  الدولي دحضتا ادعاءا  السلطة بانفاق  ومز الجدير ذكر ، أز هنا  دراستاز أُعد 

 فقط. %15مز موازنة الحكومة على ،زا، مبينة  أز صافي ما تقدمه مز دعم بلغ  40%
"" بمساعدا Aixمز مجموعة  وقال  الدراستاز التي أعدها نبراء اقتصاديوز مإسرائيليوز وفلسطينيوزت

فرراز  2015و 2013نبرراء فري البنر  الردولي، إنره وبعرد فحررص دقيرق للحسرابا  الفلسرطينية بريز عرامي 
 .%33نسبة الدعم ل زا تصل إلى 

رررل ا السرررلطة مرررز واردا  ،رررزا، وحصرررت ا مرررز الررردعم  وبينترررا أنررره بحسررراب عوائرررد المقاصرررة التررري ُتحص 
 %4فقرط مرز موازنرة السرلطة، أو مرا يعرادل  %15ل رزا هرو النارجي، فاز صرافي مرا تقدمره مرز دعرم 

 مز إجمالي الناتج المحلي.
 10/4/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 "العمال الكردستاني"في  السياسيةعن العلوية  .61

ر السروري الراحرل صرادق جرالل العترم بطررح مف روم : كاتب كردي سوري  - هوشن  أوسي أثار المفك 
ررة لرردى مررز يوالرروز نتررام األسررد ومررز يعارضررونه.  "ياسرري ةالعلوي ررة الس" فرري سررورية، جرردال  واسررعا ، بناص 

ألبنراء الطائفرة العلويرة، ولري   "إهانرة"أو  "سب ة"نالصة الرف  تعمز في اعتبار ذل  التوصيت كأن ه 
وحت رى محاولة تحليل وتشرنيص للبنرى العقائدي رة التري يسرتند علي را نترام البراميرل والعيمراوي األسردي. 

قبرررل انررردالع الثرررورا، كل مرررا حررراول أحرررد العت ررراب التسررراؤل عرررز سررربب وجرررود جنرررراال  علررروييز يترأسررروز 
 أو، مررز دوز تقررديم تفسرررير "هررذا كررالم طرررائفي"المناصررب األمني ررة والعسررركري ة الحساسررة، يجرريء الررررد: 

 إجابة منطقي ة!
ردسررتاني بزعامررة جميررل بايرر  اآلز حرريز يشررار إلررى الرردور والتررأثير العلرروي فرري أداء حررزب العمررال الع

اآليرررديولوجي للحرررزبت، ُيررررد  بالشرررتم والتنرررويز واالت رررام بالطائفي رررة. فحررريز  -مأوجرررالز المرشرررد الروحررري 
يررررروم  "العمرررررال العردسرررررتاني وأعرررررراد سرررررورية... والعلوي رررررة"مقررررراال  لررررري بعنرررررواز  "الحيررررراا"نشرررررر  صرررررحيفة 

ررة، بررل ، ثررار  ثررائرا أنصررار العردسررتاني السررورييز. ولرر22/11/2016 م تقتصررر للررة التشررويه علررى العام 
، بردل أز "كاترب كرردي برتبرة سرن ي"تجاوز  ذل  إلى العت راب المحسروبيز علرى الحرزب، فقرال أحردهم: 

 يكل ت نفسه الرد  على المعلوما  الموثقة والواردا في المقال، بمعلوما  موث قة مفن دا!
ت حول أصول وهوي ة معترم 30/3/2017اإليطالية م "لعي"مناسبة العالم، ما تم  تداوله نقال  عز وكالة 

التابعة للعردستاني، مز أن م أعراد علويروز مرز تركيرا. والحرق  أز مرا  "وحدا  الحماية العردية"قيادا  
كرراز أقرررب إلررى مقررال رأي منرره إلررى تقريررر إنبرراري او تحقيررق صررحافي موث ررق. ورد  فعررل  "لعرري"أوردترره 

مررز الرررد  الموضرروعي  "ال سررترا ال و،ائي ررة"كرراز أيضررا  أقرررب إلررى  أنصررار العردسررتاني وأنصررار أنصررار ،
 ال ادئ.

فرري تقررديري، العلويررة السياسرري ة مشرربعة فرري تركيررا علررى صررعيد التجررارب الحزبي ررة، سررواء فرري السررلطة أو 
ررررب بالنتررررام الجم رررروري العلمرررراني  المعارضررررة. وفررررور ان يررررار السررررلطنة العثماني ررررة، كرررراز أعثررررر مررررز رح 

لررروييز، أتراعرررا  وأعررررادا ، نتيجرررة المجرررازر والرررويال  التررري تعر ضررروا ل رررا إبررراز السرررلطنة، األتررراتوركي، الع
رة فرري ع ررد السررلطاز مررراد الرابررع م ت. ترحيررب العلرروييز بالنتررام الجم رروري، لررم يكررز 1640-1612بناص 

قرررارا  بمنررافع النتررام، بقرردر مررا كرراز كرهررا  وانتقامررا  مررز النتررا م العثمرراني. حب ررا  بالعلماني ررة وف مررا  ل ررا، واس
بقيررادا  1938-1937وسرررعاز مررا تمرررد  العلويرروز العرررد علررى النتررام الجم رروري فرري انتفاضررة ديرسرريم 

ألرررت  14الرررزعيم العرررردي العلررروي سررريد رضرررا، وقرررد سرررحق ا أتررراتور  وقصرررت المدينرررة بالطرررائرا  موقترررل 
ةت، ثم اعتذر عن را ألفا  وفق اإلحصاءا  العردي ة العلوي   60مواطز، وفق اإلحصاءا  الرسمي ة، ونحو 
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. تلر  المجرزرا بحرق العلروييز، لرم تردفع م لالرترداد 23/11/2011رجب طيب أردو،از باسم الدولرة فري 
عررز دعررم نيررار الجم وري ررة العلماني ررة، كررون م يعلمرروز أز العررودا الررى السررلطنة أسرروأ مررز االرتررداد عررز 

حرررررزاب اليسررررراري ة القانوني رررررة واأل "الشرررررعب الجم ررررروري "الجم وري رررررة. وحترررررى اآلز، أ،لرررررب قيرررررادا  حرررررزب 
فرررة، كرررانوا ومرررا زالررروا مرررز العلررروييز األعرررراد واألتررررا ، ككمرررال كلجررردار أو،لرررو زعررريم  والمحترررورا والمتطر 

، وقبلرره مرراهر جايرراز زعرريم حررزب جب ررة التحريررر الشررعبية التركي ررة، الررذي قتررل فرري "الشررعب الجم رروري "
مؤسسرري جرريو التحريررر الشررعبي التركرري،  ، وحسرريز إينرراز، مررز1972اشررتبا  مررع الشرررطة التركي ررة فرري 

بررراهيم كايباعايرا زعرريم الحررزب  ودنيرز ،ررزميو زعريم جرريو التحريرر الشررعبي التركرري الرذي أعرردم شرنقا ، واس
الشرريوعي التركرري الررذي قتررل تحرر  التعررذيب. وبالتررالي، العلويرروز كررانوا مررز مؤسسرري الجم وري ررة ومررز 

ألترراتوركي أيضررا . والمجتمررع العلرروي فرري تركيررا، ضررحاياها، ومررز مؤسسرري المعارضررة اليسرراري ة للنتررام ا
فري المئرة، لري  فقرط ضرمز التي رارا  السياسري ة  95بأعراد  وأتراعره وتركمانره، مسري   بنسربة تزيرد علرى 

وحسب، بل ضمز مؤسسا  المجتمع المردني أيضرا . بالترالي، هنالر  قضرية علوي رة، كاملرة األوصراإ 
 في تركيا.

سرررموم الرررذي يجتررراح الشررررق األوسرررط، مرررز ال بررراء والعبرررث، مرررا يفعلررره وضرررمز هرررذا المنررراخ الطرررائفي الم
أنصار العردستاني حيز يحاولوز نفي تأث ر حزب م ب ذا المناخ، باعتبرار أز الحرزب يسراري، علمراني، 

 عابرا للقومي ا  واألدياز والمذاهب! "كوني ة"وأفكار  
الحوار مرع نترام األسرد، وأشرار إلرى ذل  أز زعيم الحزب أوجالز، وفي مطلع الثورا السورية، طالرب بر

التحررررالت معرررره فرررري حررررال اسررررتجاب النتررررام لمطالررررب الحررررزب. وسرررربق أز نشرررررُ  أقرررروال أوجررررالز ب ررررذا 
النصرروص، وفرري شررركل موث ررق. واعتفررري هنررا برررايراد تصررريح واحرررد فقررط يشرررير فيرره إلرررى علوي ررة النترررام 

جية مستمرا في سورية. كما أز االنتفاضا  االحتجا": 4/5/2011تلميحا . فقد صر ح عبر محاميه يوم 
منتمة اإلنواز المسلميز أيضا  ناد  باالنضمام إلى االحتجاجرا  م...ت هرل ينضرم العررد أيضرا  الرى 
االحتجاجا  وكيت  يمكز أز يكوز هنال  أرضرية للمفاوضرا  ممرع النترامت. يجرب أز يكروز هنالر  

مع ررم. يجررب أز يقولرروا ل سررد مررا  علررى هررذا المنحررى. يجررب الررذهاب إلرري م والتحررد ث "تشررت ل"عالقررا  
إذا جرررراء  منتمررررة اإلنررررواز المسررررلميز الررررى السررررلطة، سررررتقوم بالمررررذابح ضرررردنا ميقصررررد العرررررد "يلرررري: 

 ."والعلوييزت، ل ذا السبب، فاننا سنبني وحدا  دفاعنا الذاتي الشعبي
ررة نفرر  ينطرروي علررى تنويررت وترهيررب العرررد والعلرروييز مررز النطررر المشررتر ، علررى قا عرردا وعليرره، ثم 

، في نطاب أوجالز. وهو ذاته النف  في نطاب نترام األسرد، أثنراء "اإلنواز المسلميز"طائفي ة، مز 
 الى السلطة. "اإلنواز"تجييو الطائفة العلوي ة ودفع ا لالحتماء به مز أنطار احتمال وصول 
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وأتراعا ، كذل  كانوا علوييز، أعرادا   1978ومع أز أعثر مز نصت القيادا  المؤسسة للعردستاني عام 
ثمرة اآلز حضرور علرروي  واضرح المالمرح فرري قيرادا العردسررتاني. مرثال  ال حصررا : باسرري هرواز ، نائبررة 
جميررل بايرر  فرري قيررادا الحررزب، رضررا للترروز، مسررؤول العالقررا  النارجيررة والمسررؤول المررالي للحررزب، 

 مصطفى قاراسو، مسؤول اإلعالم، علي حيدر قيطاز، مز المؤسسيز.
مالعلمرراني اليسرراري البعيررد مررز  "العردسررتاني"الرسررمي ة لسرراز حررال  "سرررنوبوز "حي جريرردا وأثنرراء تصررف  

ول ايررة  1982الررنف  الطررائفيت، وفررق مريديرره، وجررد  أز الجريرردا مررز ترراريخ صرردورها فرري ألمانيررا عررام 
، لرم تعررز تنشرر مررواد تتعلرق بررالعلوييز والقضرية العلويررة فري تركيررا فري أبررواب الدراسرا  ومقرراال  2012

 .2012لرأي. لعن ا بدأ  وبكثافة تنشر مثل هذ  المواد منذ نيساز مأبريلت ا
فالعمررال العردسررتاني لرري  معصرروما  عررز التررأث ر بالريرراح الطائفي ررة وسررط هررذ  المنانررا ، ويسررتحيل أال  
ذا يكوز للعتلة العلوي ة الوازنة دانل الحزب أي تأثير على نياراته وسياساته وقراراته االسرتراتيجي ة. وهر

ات رامي! فمرز يراجرع  "العردسرتاني"األمر، لي  مز منطلرق أننري طرائفي أو سرن ي، كمرا يحلرو ألنصرار 
 كتاباتي سيعرإ مدى انتقادي لتفرينا  اإلسالم السياسي، المعتدلة من ا والمتطر فة.

لعررز الموضرروع ال يتعرردى كونرره دفاعررا  مررن م عررز أحررزاب م وعررز ضررلوع ا وضررلوع م فرري هررذ  السررلطة 
 ة وانت اعات ا.القائم

 11/4/2017الحياة، لندن، 
 

 غزة تنتظر خطوة مروان البرغوثي .62
 د.فايز أبو شمالة
يرتب األسير الفلسطيني مرواز البر،وثي لنطوا إضراب مفتوح عز الطعام في يوم األسير 

، وقد يبدأ نطوا اإلضراب أعثر مز ألت أسير معتم م مز حركة 17/4الفلسطيني الذي يوافق يوم 
سيلتحق ب م فيما بعد عدا لالإ مز األسرى، وال سيما أز بع  التنتيما  قد أعط  الحرية فتح، 

 ألسراها بالمشاركة في اإلضراب مز عدمه، وفق حالة السجوز التي يقيموز في ا.
األسير مرواز البر،وثي يقود اإلضراب عز الطعام ألسباب عامة تتعلق بأوضاع األسرى 

رائيلية، وألسباب ناصة تتعلق بدور  القيادي الذي تم القفز عنه، وتم الفلسطينييز في السجوز اإلس
منقسما ، وتنسيقا  أمنيا   ل اؤ  لسنوا  طويلة مز العذاب، نلف  مز بعد  مجتمعا  فلسطينيا   تجاهله واس

 مقدسا ، يندى له جبيز كل حر، فما بال  بمز هم نلت األسوار .
البر،وثي هي صاعق التفجير لسكاز الضفة ال ربية، نطوا اإلضراب التي يقودها األسير مرواز 

وهي شرارا الل ب التي ستنتشر في كل أرجاء المدز والمنيما  والقرى التي أبكاها األنيز على وطز 
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يتسرب أمام أعين م إلى أيدي المستوطنيز الي ود، وبصم  نبيث مز جم را الفاسقيز الفلسطينييز، 
 رباح الشنصية.الذيز ،رت م المكاسب الوهمية واأل

المستوطنوز والفاسقوز حلفاء منذ األزل، ول م مصالح مشتركة، وهم المتضرر الرئي  مز نطوا 
اإلضراب التي يقودها األسير مرواز البر،وثي، وهما الطرفاز الحريصاز على إفشال نطوا مرواز 

فسه، لثنيه عز البر،وثي في م دها، وذل  مز نالل محاولة تقديم اإل،راءا  لمرواز البر،وثي ن
قيادا اإلضراب المفتوح عز الطعام، وفي الوق  نفسه تتم االستجابة المبكرا للعديد مز مطالب 

 األسرى التي تحول بين م وبيز نو  اإلضراب عز الطعام.
وينقل عز مرواز البر،وثي قوله: إز أنجح المعار  هي تل  التي تنتصر في ا قبل أز تنوض ا، 

د لقاء يجمع بيز وزير الشؤوز المدنية حسيز الشيخ، ورئي  ج از لذل  يجري الترتيب لعق
االستنبارا  اللواء ماجد فر ، ورئي  ج از األمز الوقائي زياد هب الريح، مع اإلسرائيلي قائد 

 المنطقة الجنوبية لمناقشة مطالب األسرى، في محاولة لنزع فتيل أزمة اإلضراب قبل أز تبدأ!!.
ار النصم على موتفي قطاع ،زا قد جاء كنطوا استباقية مز محمود ف ل أبالغ لو قل  إز قر 

عبا ، ليحرإ األنتار عما يرتب له األسرى مز إضراب عز الطعام، ومحاولة ألش ال الرأي العام 
 الفلسطيني بقضية النصم مز الرواتب بعيدا  عز التفكير في الواقع السياسي البائ  

نالفا  دانل حركة فتح قد طف  على السطح، ولم تنجح كل يتل السؤال مشروعا ، وال سيما أز ال
محاوال  بع  المسئوليز في ثني األسير مرواز البر،وثي واألسير ناصر عويص عز قيادا 

 اإلضراب، وهما األسيراز اللذاز يحتيا بالدعم الشعبي الذي تفتقر إليه القيادا.
ا األعبر التي ستقصم ت ر التنسيق األمني األيام القادمة تحمل العثير مز المفاجآ ، ولعز المفاجأ

تتمثل في التحاق أسرى حركة حما  باإلضراب المفتوح عز الطعام، واستثمارهم اللحتة التارينية 
لصالح القضية الفلسطينية بذكاء سياسي، بعيدا  عز المواقت الشنصية، وبعيدا  عما تسجله قيادا 

لذي رف  مشاركت م إضراب م عز الطعام سنة األسرى مز مآنذ على األسير مرواز البر،وثي ا
، وقد يكوز ألسرى حركة حما  الحق في اللوم والعتب، ولعز إذا كاز الوطز فلسطيز كله 2012

ذا كاز قطاع ،زا ينتتر بفار  الصبر نطوا اإلضراب عز الطعام، كي يشار   على المح ، واس
ت ا تعوز مشاركة أسرى حركة بفعاليا  وطنية، ومسيرا  شعبية، تصفع وجو  المحاصريز، وق

حما  في اإلضراب واجبا  وطنيا  واستحقاقا سياسيا يجب استثمار  بسرعة، والوقوإ مز نلت نطوا 
 األسير مرواز البر،وثي بكل قوا وش امة، والنصر حليت األذكياء.

 10/4/2017فلسطين أون مين، 
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 اصف "الشعيرات"... ووثيقة "حماس"... وخصم الرواتب .63
 مصري هاني ال

هل أعتب عز القصت األميركي على قاعدا "الشعيرا " السورية، أم عز وثيقة "حما " الجديدا، أم 
 عز مجزرا نصم رواتب موتفي ،زا 

يبدو للوهلة األولى أز هذ  األحداث منفصلة عز بعض ا البع ، لعن ا في الحقيقة نالإ ذل ، 
دمار الشامل العراقية، حدث دوز تفوي  فالقصت األميركي لسوريا، الذي يذكرنا بكذبة أسلحة ال

دولي وقبل التحقيق في مجزرا "ناز شينوز" لمعرفة مز الطرإ الذي استندم العيميائي والذي 
ذا لم يكز مدبر ا وجاء ردا فعل ونوع ا  يستحق العقاب أي ا كاز، ما يدل على أنه حدث منطط له، واس

ونه موج   ا ضد روسيا أعثر مما يست دإ نتام مز الت و ر، ف و حدث ستعوز له تداعياته العبيرا ك
بعادها عز إيراز.  بشار األسد، في محاولة لتحجيم دور روسيا واس

لذا هو حدث مفصلي تريد إدارا دونالد ترامب أز تقول مز نالله إز  قواعد اللعبة قد ت ي ر ، وما 
 كاز ممكن ا في ع د بارا  أوباما لي  جائز ا في الع د الجديد.

ز الضربة مقدمة لتداعيا  وتطورا  نطيرا في سوريا تفتح الباب لتدهور العالقا  األميركية وقد تعو 
الروسية، واألميركية اإليرانية، وربما تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب الدائرا هنا ، أو تسر ع في 
ت إنضا  التسوية التي تحفظ حصص األطراإ والدول المتحاربة والمتنازعة، وتمنع النتام مز قط

ثمار التطورا  الميدانية التي أنجزها في الفترا األنيرا، ال سيما أز  هنا  منطط ا ترامبيًّا وجد 
التشجيع مز التمويل العربي السني يرمي إلى وضع حد للنفوذ اإليراني ويساعد على مد  النفوذ 

لقضية اإلسرائيلي مز نالل التطبيع مع العرب، واست الل الفرصة لفر  الحل اإلسرائيلي ل
الفلسطينية. فاسرائيل تريد منطقة لمنة في سوريا تمنع اقتراب مز تعتبرهم أعداءها مز الحدود، وتريد 

 االعتراإ بضم ا للجوالز، إضافة إلى دور مركزي ل ا في نارطة الشرق األوسط الجديدا.
ول: إذا وفي هذا السياق يتضح الترابط بيز ما يجري في سوريا وفلسطيز، لدرجة يمكز مع ا الق

ذا صمد  ستصمد فلسطيز.  ضاع  سوريا ستضيع فلسطيز، واس
أما وثيقة "حما " السياسية، فجاء  متأنرا، ولو جاء  أبكر وحو  ت يير ا أعبر في مرحلة صعود 
ا  اإلنواز المسلميز والرهاز األميركي على اإلسالم المعتدل كان  ستجعل "حما " طرف ا معتمد 

أبواب البي  األبي  أمام نالد مشعل. فالوثيقة أقل مما هو مطلوب  لتمثيل الفلسطينييز، ولفتح 
مز "حما " بكثير، وهذا جيد، وجاء  في وق  هبو  "اإلنواز المسلميز"، وتدهور عالقا  
"حما " العربية واإلقليمية باستثناء تحالف ا مع قطر وتركيا، اللتيز ترتبطاز بعالقا  جيدا مع 

ا يمكز أز تحصل عليه "حما " الحفاظ على سلطت ا في قطاع ،زا إسرائيل، ما يعني أز أقصى م
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ذا أراد  أعثر فعلي ا أز تقدم أعثر في مجال  كما هي عليه اآلز ضمز معادلة "هدوء مقابل هدوء"، واس
فر  ال دوء، وهدم األنفاق ال جومية، ووقت بناء المزيد من ا، وعدم تطوير سالح المقاومة، 

لى االستعداد لالعتراإ باسرائيل وااللتزام باالتفاقا  السابقة وشرو  وناصة الصواريخ، وصوال  إ
 اللجنة الرباعية التالمة.

ال تريد "حما " الوصول إلى هذا الحد ألسباب دينية وسياسية وأيديولوجية مز دوز ضماز الحصول 
ز فعل  ذل  تعوز قد نرج  مز جلدها، وال تعود "حما " التي ن  عرف ا.على إنجازا  حقيقية، واس

على "حما " أز تحذر مز مواصلة طريق إعطاء االهتمام للحصول على االعتراإ الدولي 
و"اإلسرائيلي" مز نار  المنتومة السياسية الفلسطينية، ف و يؤدي إلى ضياع كل شيء دوز 
الحصول سوى على الفتا ، لذا أقصى ما يمكز أز تحققه مما أقدم  عليه تثبي  سلطت ا االنفرادية 

زا، وهي لز تعوز دولة، حتى لو سمي  كذل ، تمام ا مثلما هو الحال في الضفة معازل ضمز في ،
حكم ذاتي. فالدولة تعني سيادا، وسيطرا على األر  والسكاز والموارد والحدود واألجواء والميا  

القوى اإلقليمية، وحرية حركة، وجيو يدافع عن ا، وكل هذا لز تسمح به إسرائيل إال مجبرا، وموازيز 
الحالية والوضع الفلسطيني والعربي الحالي ال يجبران ا على ذل ، بل يفتح ش يت ا للحصول على 
المزيد مز التنازال  الفلسطينية والعربية، لدرجة أز نتنياهو وترامب يتصوراز إمكانية فر  حل 

 تصفوي على الفلسطينييز.
تنلي الفعلي عز سيطرت ا االنفرادية على اعتدال "حما " مطلوب وطني ا بما يؤدي إلى استعدادها لل

لى  قطاع ،زا، مقابل تنلي "فتح" فعلي ا عز هيمنت ا على مكونا  النتام السياسي الفلسطيني، واس
المساهمة في إعادا االعتبار للقضية الوطنية وطابع ا التحرري، مز نالل االتفاق على برنامج 

طنية الفلسطينية، ويستند إلى ما يمكز تحقيقه حالي ا القواسم الوطنية المشتركة الذي يحفظ الحقوق الو 
للوصول للحل الن ائي، ويفتح طريق الفعل السياسي المؤثر لج ة إن اء االنقسام واسعادا بناء 
مؤسسا  المنتمة لتضم منتلت ألواز الطيت السياسي واالجتماعي، في إطار تجسيد مشاركة 

 فعال  الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.سياسية حقيقية تضمز أز تعوز المنتمة قوال  و 
وعلى "حما " مع حق ا في االحتفاظ بأبعادها الفكرية أز تقيم مسافة كافية بين ا وبيز جماعة 
ا مز الحركة الوطنية الفلسطينية هو الطابع  اإلنواز المسلميز، ليصبح طابع ا الوطني وكون ا جزء 

ا لجماعة اإلنواز المسلميز.األساسي ولي  الجمع بينه وبيز كون ا ا  متداد 
إذا كان  "فتح" والقيادا الفلسطينية لم يحققا الحد األدنى مز الحقوق الفلسطينية في تروإ أفضل 
مما هو قائم اآلز ر،م كل التنازال  التي قد م ، فلز تستطيع "حما " إذا سار  على نطى "فتح" 

" و"حما " والعل الفلسطيني اإلدرا  أنه لي  أز تحقق أعثر في هذ  التروإ. لذا، مطلوب مز "فتح
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نما هنا   باإلمكاز تحقيق الحد األدنى مز الحقوق الفلسطينية في تل الوضع الفلسطيني الراهز، واس
نجازا  وصمود للشعب للفلسطيني إذا لم يتم  مناطر محدقة بضياع ما تبقى مز مكاسب وحقوق واس

ستراتيجية نضالية وسياسية، ومؤسسة وطنية  إن اء االنقسام، على أسا  رؤية وطنية شاملة، واس
جامعة، وقيادا واحدا. وهذا الطريق ر،م صعوبته وثمنه أقل صعوبة وتعلفة مز أي طريق لنر، 

 وناصة الطرق المعتمدا مز طرفي االنقسام.
أما قضية نصم الرواتب، ف ي أشبه بالذي يطلق الرصاص على قدميه، ويتصو ر أنه قادر على 

ه المتمث لة بانضاع "حما " واسعادت ا إلى متلة السلطة، مع أنه يقدم ل ا دوز أز يدري، تحقيق أهداف
مز نالل معاقبة أنصار  وموتفيه، ندمة بتنفيت مسؤوليت ا عما يعانيه القطاع. فاذا كان  هنا  
أزمة مالية للسلطة، وهذا صحيح، ويمكز أز تتفاقم كسبيل للض ط علي ا لتمرير الحل التصفوي، 

ذا كاز نصم الرواتب يرجع إلى ض و  نارجية، فلي تحمل أعباءها الجميع في الضفة والقطاع، واس
سرائيلية، فالنضوع يفتح الباب أمام المزيد مز الض و ، وبما يؤدي إلى تعميق االنقسام  أميركية واس

 وتحويله إلى انفصال ولي  استعادا ،زا إلى حضز الشرعية.
ذا كاز األمر يعود إلى محاولة  معالجة الوضع الشاذ الناجم عز وجود عشرا  اآلالإ مز واس

الموتفيز في بيوت م، ف ذا نتيجة قرار اتنذته السلطة، يستوجب محاسبة مز وقت وراء ، وال يحل 
نما بالعمل الجاد إلن اء االنقسام واستعادا الوحدا وحل قضية الموتفيز  بمعاقبة الملتزميز بالقرار، واس

، م ز نالل إعادا بناء ال يكل الوتيفي واإلداري للسلطة على أسا  االحتياجا  ورواتب م حال  شامال 
ا عز  واألولويا  والمصالح الفلسطينية، وبما يجسد معايير العفاءا واإلنتاجية والم نية والوطنية بعيد 

 الحزبية والعائلية والفئوية والج وية.
فية تط ال الموتفيز الذيز ليسوا على رأ  عمل م ولمواج ة األزمة المالية، يمكز اتناذ إجراءا  تقش 

وبعض م يزاول  -ألت موتتت  14مهنا  مصادر أفاد  بأز عددهم يصل في الضفة إلى  -
وتائت دانل البالد ونارج ا، وتنفي  امتيازا  وسفرا  وبدال  وسيارا  المسؤوليز موكوبونا  

 داإ الموتفيز الص ار، أو منطقة البنزيزت وأصحاب الرواتب والرتب العالية، فال يكوز الحل باست
بعين ا ر،م أن ا تعاني أعثر مز ،يرها مز االحتالل والعدواز والحصار واالنقسام، ودفع  أثمان ا 
ن ا مز الصمود ومواصلة دورها المميز في مسيرا  ا تجعل ا بحاجة إلى تعامل ناص يمك  ،الية جد 

 النضال الوطني.
 11/4/2017القدس، القدس، 
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 طانيا لمئوية وعد بلفورتسخيف بري .64
 د. فايز رشيد
منذ ن اية العام الماضي تستعد وتنشط منتما  شعبية فلسطينية وعربية ودولية، إلطالق حملة 

، التي تصادإ هذا العام ب دإ إيضاح التلم الفادح الذي "وعد بلفور"واسعة في مناسبة مئوية 
لعات ا بحق شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، اقترفته اإلمبراطورية، التي لم تعز ت يب الشم  عز ممت

وذل  مز نالل نشاطا  متصلة على مدار العام. بريطانيا أجرم  بحق أرضنا وشعبنا، إز في 
إطالق وزير نارجيت ا بلفور وعد  المشؤوم للحركة الص يونية باقامة وطز قومي للي ود في فلسطيز 

وطنات م على أرضنا، أو بالمساعدا  المادية و استيرادهم إلى وطننا وتمكين م مز إقامة مست
والعسكرية لزرع دولت م ال ريبة وسط نريطة المنطقة لتشكل ننجرا  في ناصرا األمة العربية، ولمنع 
وحدت ا، واقتراإ كافة أشكال الحروب العدوانية على دول ا، ولتعوز رأ  جسر لالستعمار في الوطز 

 العربي وعموم المنطقة.
م   كافة المساعدا  للمنتما  اإلرهابية الص يونية القتراإ المذابح بحق الفلسطينييز بريطانيا قد 

وت جيرهم مز وطن م إلى الشتا ، واستمر  في تقديم مساعدات ا بعد إنشاء دولة العياز في عام 
. لم تعتت بريطانيا بأز يقتصر العدواز الص يوني على الفلسطينييز فحسب، بل شارك  دولة 1948
الص يوني التي لم يكز قد مضى على إنشائ ا سوى س  سنوا  مشاركة فرنسا أيضا  في شز  العياز

. ومنذ إنشائ ا ارتبط  دولة العياز باقتراإ الحروب العدوانية 1956العدواز الثالثي على مصر عام 
تعترإ واال،تياال  وتدمير المنشآ  التعنولوجية واألسلحة في أعثر مز دولة عربية. دولة العياز ال 

بأية شرعية دولية وال بأمم متحدا وال بشرائع حقوق اإلنساز.هي كما تؤكد هيئا  دولية عديدا 
مولنرها منتمة األسكوات دولة عنصرية، دولة أبرتايد، وأز الص يونية حركة عنصرية، وشكل مز 

 أشكال التمييز العنصري.
تنا العربية واإلنسانية جمعاء، وبالتالي مز كل هذ  الجرائم اقترفت ا بريطانيا بحق شعبنا الفلسطيني وأم

ح دورها في  الواجب علي ا تقديم اعتذارا  علنية للشعب الفلسطيني، وعلي ا اتناذ مواقت فعلية توض 
التسبب باقامة هذ  الدولة الفاشية، وفي المعاناا التي سببت ا األنيرا على مدى قرز زمني للشعب 

ا، وأز تتحمل كافة مسؤوليات ا القانونية والمادية إز في تبني الفلسطيني الُمَ ج ر مز وطنه بسبب 
قضية الالجئيز الفلسطينييز واسعادت م إلى وطن م، وتحمل كافة التبعا  المادية عز األضرار التي 

، وتحمل 1948و  1947لحق  بشعبنا جر اء ت جير ما يزيد على المليوز فلسطيني في عامي 
 ينية الجديدا مز نسل أولئ  األجداد الُمَ ج ريز.تداعيا  معاناا األجيال الفلسط
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هذ  هي أدنى حقوقنا على الدولة التي سبب  مآسينا. لي  ذل  فحسب، بل علي ا أيضا  إدانة كل 
أشكال العدواز الص يوني قبل إنشاء العياز وبعد . علي ا االعتراإ بالمذابح التي اقترفت ا المنتما  

دانت ا. علي ا توضيح دورها في الت جير القسري اإلرهابية الص يونية ضد الفلسط ينييز والعرب واس
للفلسطينييز. ودورها في إقامة العياز، وعلي ا إبطال اعتراف ا به، ومطالبة األمم المتحدا بطرد هذ  
الدولة المارقة مز كافة ال يئا  والمنتما  الدولية والعالمية المعنية. وأنيرا  علي ا إل اء هذا الوعد، 

صد قامة دولت م على كامل واس ار وعد لنر يعترإ بحق الفلسطينييز في العودا وتقرير المصير واس
 تراب م، واالعتراإ الرسمي العلني العامل والواضح والصريح ب ذ  الدولة.

لقد أوضح وزير النارجية البريطاني بوري  جونسوز منذ أسابيع، وفقا  للسفير الفلسطيني في 
!. "أز األنيرا لز تحيي مئوية بلفور، بل سيحيي البريطانيوز الذكرى "بريطانيا منويل حساسيز، 

بمعنى لنر: كالم عام قاله الوزير البريطاني، ال يسمز وال ي ني مز جوع! بمعنى أز بريطانيا لز 
م حتى اعتذار للشعب الفلسطيني!.  تقد 

برى بحق شعب ما زال بالفعل، ال ندم وال إحسا  بالمسؤولية، وال محاسبة للنف  عز جرائم دولة ك
يدفع ثمز المعاناا الطويلة على مدى يزيد على قرز، في تل مذابح متواصلة تقترإ بحقة، وت جير 
قسري تسبب في كل أشكال العذابا  اإلنسانية، وحرماز شعب بأعمله مبلغ تعداد  عشرا مالييز 

قامة دولته كما كل شعوب العالم!. بالتالي يترتب  شنصت مز حقه في أز يعيو على أرضه، واس
مقاضاا بريطانيا في محكمة الجنايا  الدولية مز كافة ال يئا  والمنتما  الحقوقية والدول المؤيدا 

 لحقوقنا.
 11/4/2017، الخليج، الشاراة

 

 األبعاد الحقيقية ألزمة الرواتب .65
 طالل عوكل

ي السلطة على الر،م مز مرور بضعة أيام على إعالز وتنفيذ قرار النصم مز رواتب موتف
الفلسطينية في ،زا، وكثرا التصريحا  الشارحة، والمحتجة علي ا، إال  أز أحدا  مز المسؤوليز، أو 

 ج ة مسؤولة، لم يقدم للنا  التفسير الصحيح ألسباب ودوافع اتناذ القرار.
 كل ما ذكر يندر  في إطار الذرائع ،ير المقبولة التي تربط بيز القرار وبيز قرار حما  بتشكيل

 اللجنة اإلدارية، أو بينه وبيز األزمة المالية التي تعاني من ا السلطة.
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حتى بياز اللجنة المركزية لحركة فتح، حاول أز يضفي بع  المصداقية على صلة القرار باالنقسام 
عبر تشكيل لجنة ستقوم بالتحقيق في األمر، وفي التواصل مع حركة حما ، أقول حتى ذل  البياز 

 ي ت دئة النواطر، وال في تقديم األسباب الحقيقية.لم ينجح ال ف
وألز تل  الذرائع ،ير منطقية، و،ير مف ومة أو مقبولة، ال مز الضحايا، وال مز المراقبيز، أقدم 
المبعوث الدولي لعملية السالم مالدينوإ على إطالق تصريحه، الذي ينطوي على نقد ،ير مباشر 

 ل األعباء والمسؤوليا .لةجراء، حيز طالب بالعدالة في تحم
كاز بامكاز مالدينوإ أز يصم  مثل كل الصامتيز، وأز يتر  األمر يتفاعل بيز الفلسطينييز، لوال 
أنه على علم بنفايا األمور، السياسية و،ير السياسية، وعلى علم، أيضا ، بالتداعيا  النطيرا التي 

 تطفح بالمزيد مز األزما  على جلد ،زا وأهل ا.
نذوا القرار يدركوز مسبقا  قبل أز يتنذو ، طبيعة ردود الفعل والتداعيا  التي ستنجم عنه، الذيز ات

 بما في ذل  في إطار حركة فتح التي ينتمي القسم األعبر مز الموتفيز ل ا.
بالتأعيد القرار ال يست دإ على نحو مباشر إربا  حركة فتح في قطاع ،زا، ما يجعل ا ضحية، 

سياسية مز طبيعة استراتيجية تتعلق بحركة حما  وارتبا  ذل  بالتحركا  وتدفع ثمز تعتيكا  
 النشطة والجادا الجارية على جب ة الحلول السياسية اإلقليمية التي تسعى وراءها الواليا  المتحدا.

ربما كان  اآلثار القريبة، مأساوية بالنسبة لحركة حما ، التي ستتأثر مدانيل ا، وقدرت ا على إدارا 
صاد ،زا، لعز هذا لي  أعثر مز حلقة في سلسلة مز اإلجراءا  الالحقة في سياق الض ط اقت

الشديد على الحركة. وسنالحظ أنه لي  فقط مدانيل حما  ستتأثر نتيجة للركود، والعساد، الذي 
يسود اقتصاد ،زا وأسواق ا، بل، أيضا ، سيؤثر ذل  على مدانيل السلطة مز أموال المقاصة على 

 ع التي تدنل القطاع ذل  أز حركة التجارا واالستيراد ستننف  على نحو ملحوظ، أيضا .البضائ
العل ناسر بسبب هذا اإلجراء األولي، مز حما  إلى السلطة إلى حركة فتح، إلى الموتفيز 
المعنييز، إلى المجتمع كله في قطاع ،زا، وحتى على مستوى الفصائل الفلسطينية التي ستت م 

صير ألن ا لم تستطع تحري  أعضائ ا وأنصارها، في الضفة لممارسة الض ط على بالعجز والتق
 السلطة.

إذا  نحز أمام عامل تحري  قوي تم استدعاؤ  لتحري  كل الوضع الفلسطيني، في إطار تحضير ، 
للتعاطي اإليجابي مع منرجا  الحرا  األميركي اإلقليمي، ال ادإ لتحري  عملية التسوية وفق 

 اق ال تحقق للفلسطينييز الحد األدنى مز حقوق م.مبادئ ولف
سيندر  هذا العمل وما سيلحق به في إطار رؤية سياسية يعتمد مبدأ إنقاذ ما يمكز إنقاذ  مز الحقوق 

 الفلسطينية التي تصر إسرائيل على مصادرت ا.
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لسابقة، إلى وسائل اآلز تتبدل وسائل العمل لتحقيق "المصالحة"، مز الحوار والعودا إلى االتفاقيا  ا
الض ط واإلنضاع، إذ يصبح على حركة حما  أز تقبل بما طرحه الرئي  محمود عبا  على 

 أمير قطر ولم تجب عنه حما  حتى اآلز.
المطلوب مز حما  أز توافق على تشكيل حكومة وحدا وطنية تلتزم ببرنامج منتمة التحرير 

با ، الذي يعلز صباح مساء التزامه بالعمل مز الفلسطينية، الذي هو في األسا  برنامج الرئي  ع
 أجل السالم، ويكر  التوجه نحو التعاطي اإليجابي مع التحر  األميركي، المقبول والمدعوم عربيا .

إذا  المشكلة ليس  بالضبط مشكلة اللجنة اإلدارية التي شكلت ا حما  وحدها كبديل واقعي عز 
اإلعالز عز تشكيل اللجنة واسعالن ا، لم يكز منتلفا  عما  حكومة الوفاق في ،زا، ذل  أز الوضع قبل

هو عليه بعد تشكيل ا واسعالن ا. دائما  كان  هنا  ج ة تنتيمية إدارية ،ير معلز عن ا للتنسيق بيز 
أج زا سلطة األمر الواقع في ،زا، ودائما  كان  هنا  مرجعيا  لعمل الوكالء والمؤسسا  السلطوية 

ز اللجنة لم يكز سوى الذريعة التي تستدعي نطوا  وقرارا  تبحث ل ا عز ما يعني أز اإلعالز ع
 مبررا  تتصل بحركة حما  والوضع في القطاع.

سيأتي الوفد الفتحاوي وي ادر قطاع ،زا، دوز أز يحصل على موافقة مز قبل حركة حما ، التي لم 
قبل أو تتبنى برنامج منتمة يصل التطوير في سياسات ا ومواقف ا إلى الحد األدنى الذي يجعل ا ت

 التحرير، واالندرا  في مجرى البحث عز حلول سياسية، أصبح  لفاق ا معروفة.
وربما كاز علينا أز نشير إلى أز حركة حما ، لم تتأنر في إيصال رسالت ا السلبية على قرار 

تور زكريا وبياز اللجنة المركزية لحركة فتح، حيز اقتحم  دوز مبرر وبسلو  مرفو  مكتب الدك
 األ،ا عضو اللجنة التنفيذية لمنتمة التحرير ورئي  هيئة العمل الوطني الفلسطيني في ،زا.

لم تحصل عملية اعتقال، ولم يأنذ المقتحموز أي شيء مز مكتب الدكتور زكريا، واعتفوا فقط 
 .بالتفتيو الذي لم ينجم عنه سوى أز تصل الرسالة، إلى مز يفتر  أز تصل إليه في رام  

المرحلة القادمة، إذا  مرحلة حسم وكسر عتم، فمسلسل األزما  لقطاع ،زا لز يتوقت، فبعد أزمة 
الرواتب ثمة أزمة قادمة بالنسبة لموضوع الع رباء وال از، وربما أزمة تتعلق، أيضا ، بالتحويال  

 الطبية.
أو اآلالم فاز  الض ط على القطاع سيتواصل بصرإ النتر عز حجم الضحايا، ونوع التضحيا 

نضع  حما ، وهي لز تنضع، كان  الساحة الفلسطينية جاهزا للتعامل مع متطلبا  واستحقاقا  
العملية السياسية أما إز لم يحصل ذل ، فاز الض ط سيتحول إلى كارثة جديدا لسكاز قطاع ،زا، 

 مدعومة بأ،طية دولية وعربية.
 10/4/2017، األيام، رام هللا
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 ن الحلوة: الحسم صعب وامستنزاف الطويل احتمال اائمالمواجهات في عي .66

  بيرم إبراهيم             
قفاز التحدي في وجه المجموعا  المتشددا في منيم عيز  أطلق هذ  المرا أقدم  حركة "فتح". 

لز تتجرأ على اتناذ القرار الصعب  إن االحلوا ونجح  في تبديد رهانا  استمر  سنوا ، فحواها 
مز  أعثرالعتبارا  عدا على ركوب المركب النشز، لعن ا كسر  المحرما  وبدأ  قبل  ولز تجرؤ

 دفعة واحدا: أهداإطابع الحسم ب ية تحقيق حزمة  أعطت اساعة مواج ة  48
"فتح"ت ما برح  الرقم الصعب في المعادلة الفلسطينية دانليا  وفي  أيم إن اعمليا  األثبا  -

ن االشتا ،  تجم ع  أعبرتمثل مز شرعية نضالية وسياسية هي مرجعية القرار في ما زال  بما  واس
حد كبير بنوع مز الحكم الذاتي كوز  إلىت يتمتع الجلبشري فلسطيني في لبناز منحو مئة الت 

تقت عند مدانله وعند حدود  وال قرار لدي ا بالدنول اليه وجعله تح   أج زت االسلطة اللبنانية بكل 
 سيطرت ا وسطوت ا.

ضمور وتقل ص في المنيم  إلىتبديد اعتقاد سرى أعواما  جوهر  از نفوذ أعبر الفصائل وأعرق ا هو  -
مساع ا أنواع افي مقابل تقدم نفوذ المجموعا  المتشددا على  األعبرالفلسطيني  المط رد بمفاصل  واس

ه لتنتيم القرار في المنيم، نصوصا  از بعض ا، وال سيما مجموعة بالل بدر، قد جاهر بمبايعت
"داعو" ويسعى أز يكوز ذراع ا الضاربة في لبناز، فيما ال ينفي البع  اآلنر ارتباطاته 
بالمجموعا  المتشددا في الساحتيز السورية والعراقية، وانه يشكل ل ا رديفا  نلفيا  واحتياطا  ،ب 

 الطلب.
از  إمكازتمثل في السياسية في بيرو  عز نطر كامز ي األوسا وعليه، كلما ارتفع الحديث في 

تقدم المجموعا  المتشددا ذا  يوم على إقامة رؤو  جسور ل ا في الدانل اللبناني، توج   
تلقائيا نحو عيز الحلوا متنوفة مز تعوز المجموعا  المتشددا المنتشرا هنا  احتيا  الفتنة  األنتار

 لفعل.الناليا النائمة المنتترا أمر عمليا  للتحر  وا أوالجاهز لدور ما، 
ن  مدى   10الر  األعوامومما زاد في هذا االعتقاد از المجموعا  المتشددا في المنيم حص 

تعد  نفس ا للمواج ة ولمثل هذ  المرحلة منذ  إن ا أيومناطق محددا،  إحياءالمنصرمة نفس ا دانل 
مز السلطة  التي كان  الفصائل تتفق على تشكيل ا بدعم األمنيةزمز، وقد حال  دوز انتشار القوا 

ن اءفي المنيم  األمزبزمام  اإلمسا اللبنانية ب دإ تولي   كل متاهر التمرد والفوضى والفلتاز. واس
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والمناطق المقفلة مالذا  لمنا  لعل المطلوبيز  األحياءفضال  عز ذل ، جعل  هذ  المجموعا  مز هذ  
ل شاعر وسواهم العشرا  مز بأنرى، مثل شادي المولوي والفناز "التائب" فض أومز الدولة بت مة 

 لبنانييز و،ير لبنانييز.
المعنية، كان  دوما تنسق مع حركة "فتح" وفصائل  األمنية األج زاومعلوم از الدولة، والسيما 
 منتمة التحرير طالبة من ا:

بذل كل ما في وسع ا للحيلولة دوز فقداز اإلمرا ودور المرجعية في المنيم وتقديمه لقمة سائ ة  -
 شدديز الز ذل  مز شأنه از يسفر عز مناطر كبرى وتداعيا  سلبية.للمت
ام تمنع تحويل المنيم بؤرا نارجة على الن األقلعلى  أوالعمل على تسليم كل المطلوبيز للدولة،  -

 العام وملجأ لعل الفاريز مز وجه العدالة.
عمليا  اال،تيال  إن اءر في المنيم والحيلولة دوز تحوله بؤرا فلتاز عب األمنية األوضاعضبط  -

 المواج ا  المسلحة. أبوابوالقتل والتفجير وفتح 
كان  تحاول  أنرى از "فتح" والفصائل المنضوية تح  لواء منتمة التحرير وفصائل  أيضاومعلوم 

ما تتع د ، لعن ا كان  تحذر مز المضي قدما  في المواج ا  حتى  أودوما تنفيذ ما يطلب من ا 
ة الجتثاث متاهر الفوضى والفلتاز تح  شعار: الحرص على الحيلولة دوز إ،راق الن ايا  الحاسم

 المنيم المكتظ في دوامة عنت جارفة وعاصفة فوضى قد ال تنت ي.
في الساعا  القليلة الماضية المحتور وما كاز ينشا  الجميع، فالواضح از  األموروقد بل    إما

نييز، نصوصا  از المعلوما  الواردا لر "الن ار" تؤكد القرار الصعب والحاسم قد اتنذ  جميع المع
 :أبرزهادنول مستجدا  نوعية على الموقت، 

عنصرا  مز منيما   250حشد "فتح" لمزيد مز مقاتلي ا في الميداز بعدما استقدم  ما ال يقل عز  -
 .أنرى الرشيدية والبر  الشمالي والبص ومنيما  

مز نوعه ويتمثل بدعم واضح وحاسم مز "عصبة  األولهو  " لقرار "فتح"إسالميتوافر ،طاء " -
" في موازاا عدم تماس  المجموعا  المتشددا حول قرار واحد اإلسالمي" وحركة "الج اد األنصار

 دور الوسيط والمفاو . ألداءواستعداد بعض ا 
تعري   الحسم الن ائي ب ية أوازلبنانية تح  شعار انه لز  أحزابدعم مطلق مز الدولة ومز  -

 وضع مستقر دانل المنيم ال يكوز مصدر قلق للدولة والمحيط.
 وعليه، فاز السؤال المطروح هو: متى ساعة الحسم، واستطرادا  متى تنت ي معاناا المنيم وسكانه 

حركة "فتح"،  أماماز الم مة س لة  إلىمز ج ة ال تؤشر  أعثرالمتوافرا مز  األوليةالمعطيا  
دانل المنيم للسيطرا عليه وتحرير  تواَجه بمقاومة شرسة مز  ي ا نحو حي الطير فاندفاعت ا وَمز مع 
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عنصرا ، 120و 80المتحصنيز فيه ممجموعة بالل بدر ومز مع ات، والذيز يقد ر عديدهم ما بيز 
وق   ألطولفضال عز از هؤالء يقاتلوز بروحية إما االستمرار في الصمود والثبا  في المواج ة 

واالجتثاث على ،رار ما حصل  اإلن اءعلي م از يالقوا مصيرا صعبا جدا قد يكوز از  وأماممكز، 
 .األسيرلجماعة احمد 

 احتمال مز ثالثة: أماموفي كل الحاال ، فاز الوضع في المنيم با  
إما از ينجح حشد "فتح" في المضي في ما بدأ ، وبالتالي توجيه ضربة قاصمة لمجموعة بدر مز  -

ما الدنول شأن ا فر  أمر و  اقع جديد على كل المجموعا  المتشددا، بما معنا  االنكفاء والتسليم، واس
 في مرحلة استنزاإ طويلة ال يمكز التع ز سلفا بنواتيم ا.

إما از يقبل بالل بدر والقوى الواقفة في نندقه التسليم ولعز وفق شرو  معينة يطلب ا هو تجعله  -
 يحتفظ بدور ما ولو في شكل محدود.

في انتتار جولة  األولمربع ا  إلى األمورفي الميداز، وبالتالي تعود  باإلنجازإما از تعتفي "فتح"  -
 عنت جديدا.

 11/4/2017، النهار، بيروت
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