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 .1هنية :قتلة الشهيد فقها لن يفلتوا من عقاب المقاومة
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنيةة إن قتةةة الشة يد

مةةازن اق ةةا لةةن يعةت ةوا مةةن عقةةاب المقاومةةة م كةةدام عةةةأل وقةةوف الحركةةة ة ة

الم سسةةة األمنيةةة اةةي

معركت ا وصراع ا المعتوح مع االحتالل.

وأضةةاف هنيةةة ةةالل ااتتةةاح نصةةب األسةةرم التةةلكاري وميةةدان الشة يد مجةةدي حمةةاد شةةمال ق ةةا غةةز

اليةو السةب

أن كةةل مةن امتةةد

يةدش إلةةأل الشة يد مةازن وأسةرانا المحةررنن األط ةةال سةتق ع وستصةةل

األج ز األمنية اليو أو غدا أو طعد حين إلأل من اغتاله.
وشدد هنية عةأل أن القتةة ومن أرسة

لن يعةتوا من عقاب القدر الربةاني ومةن عقةاب الشةعب وعقةاب

المقاومة والثور مشي امر إلأل أن الج د واالستنعار األمني طغز ستكون له نتائجه.
وأكد أن شعبنا ال ينسأل ش داءش وأسراش وأط اله ولن ي وي صعحة الط وال التي قدم ا ه الء الرجال
مجددام تمسك حماس طالثواب

العةس ينية وأال مستقبل لالحتالل اإلسرائيةي عةأل أرضنا.

وتةاطع هنيةة :رسةالتنا إلةةأل العةدو الةلي يقتةةل أبنةاء شةعبنا أن شة داءنا أحيةةاء عنةد رب ة ااالغتيةاال

ال

ت يعنا واألسر ال يضععنا والحصار ال يقتةنا مبينام أن استش اد الرجال حيا لةشعوب والمطةاد والقةي

ومعنأل الحرنة والتحرنر لكامل اةس ين.

وا ةةي تعقي ةةب ل ةةه عة ةةأل قة ةرار االح ةةتالل بةقام ةةة مس ةةتو نة جدي ةةد طالض ةةعة المحتة ةةة اعتب ةةر أن قة ة ار ار

االح ةةتالل طاالس ةةتمرار ا ةةي األعم ةةال االس ةةتي انية طمثاط ةةة رد واض ةةر عة ةةأل قة ة ار ار القم ةةة العربي ةةة الت ةةي

انعقد

اي األردن.

موقع حركة حماس2017/4/1 ،

 .2عباس يبحث مع وزير الخارجية النرويجي ترتيبات انعقاد مؤتمر للدول المانحة
ار هللا :استقبل رئيس السة ة العةس ينية محمود عطاس مساء اليو السب
ار هللا وزنر ال ارجية النرونجي بورغ برندش.
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وأ ةةةع عطةةاس الةةوزنر الضةةي
ال اصةةة طالمسةةير السياسةةية

عةةةأل ت ةةر مسةةتجدا

االتصةةاال

والتحركةةا

اصةةة مةةع اإلدار األميركيةةة ونتةةائ لقةةاءا

م ار اي الممةكة األردنية ال اشمية.

السياسةةية والدبةوماسةةية

القمةةة العربيةةة التةةي عقةةد

وثمةةن ال ةرئيس الج ةةود الكبيةةر التةةي تقةةو ب ةةا النةةرون لةةدع المسةةير السياسةةية واةةي دع ة االقتصةةاد

العةس يني من الل تنسيق عقد م تم ار الدول المانحة لشعبنا.

وأكةد أهميةةة مة تمر الةدول المانحةةة الةةلي سةيعقد اةةي بروكسةةل م ةةع شة ر أيةةارم مةايو القةةاد اةةي دعة

االقتصاد وبناء الم سسا

العةس ينية.

بدورش أكةد وزنةر ال ارجيةة النرونجةي اسةتمرار طةالدش اةي دعة بنةاء الم سسةا

العةس يني من الل عقد اجتماعا

العةسة ينية واالقتصةاد

الدول المانحة ومن ا االجتما اللي سيعقد اي بروكسةل لطحة

س ةةبل ت ةةواير ال ةةدع لالقتص ةةاد العةسة ة يني وت ةةواير ال ةةدع لةبني ةةة التحتي ةةة ومواص ةةةة بن ةةاء الم سس ةةا

العةس ينية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/1 ،

 .3وزارة الداخلية في غزة :إجراءات ُمشددة ضد عمالء االحتالل خالل الساعات القادمة
غةةز  :أعةنة وزار الدا ةيةةة واألمةةن الةةو ني اةةي ق ةةا غةةز أن ةةا سةةتقو بةةةجراءا مشةةدد ضةةد عمةةالء
االحتالل الل الساعا
وقال

واأليا القادمة.

الوزار – عةأل لسان المتحد

مةةازن اق ةةا سةةتقو الةةوزار بةةةجراءا
وأضاف البز إن "هلش اإلجراءا

طاسم ا إياد البز – إنه "واي سياق متاطعة قضية اغتيال الش يد

مشةةدد ضةةد عمةةالء االحةةتالل ةةالل السةةاعا

واأليةةا القادمةةة".

ستت طما يحعظ أمن مجتمعنا العةس يني".

فلسطين أون الين2017/4/1 ،

 .4هيئة الجدار" :إسرائيل" تسعى الستكمال "الحزام االستعماري" الفاصل في الضفة
ار هللا :حلر رئيس هيئةة مقاومةة الجةدار واالسةتي ان وليةد عسةاف مةن

ةور إعةالن إسةرائيل إقامةة

مستو نة جديد اي الضةعة الغربيةة موضةحام أن ال ةدف من ةا اسةتكمال "الحة از االسةتعماري" العاصةل
ةةا االسةةتعماري السةةتكمال ال ار ةةة
بةةين شةةمال الضةةعة الغربيةةة ووسة ا كتحةةد ةوا تنعيةةل م

الن ائية لتقسي االراضي العةس ينية إلأل "كانتونا ".
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وحلر عساف اي حدي لبرنام "مة اليو " اللي يب عبر تةعزنون اةس ين من
االسرائيةي ال ادف الأل السي ر عةأل مزند من أراضي العةس ينيين معتب امر أنه ٍ
تحد إسرائيةي لةمجتمةع
ور هلا القرار

الدولي ولقرار مجةس األمن  2334ولةمحكمة الجنائية الدولية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/1 ،

 .5بلدية رام هللا توقع مذكرة تفاهم بقيمة  8ماليين دوالر مع الصين
ار هللا :وقعة

بةديةةة ار هللا ممثةةةة طمةةديرها العةةا احمةةد أبةةو لةةبن مةةع ممثةيةةة جم ورنةةة الصةةين الشةةعبية

لدم دولة اةس ين ممثةة طالمةحق االقتصادي والتجاري شو اانغ وتح

رعايةة رئةيس بةديةة ار هللا .

موسأل حديد والسعير الصيني لدم دولة اةس ين تشن شينغ شونغ يو السب

اي مقر دار بةديةة ار

هللا مةةلكر تعةةاه المنحةةة الصةةينية إلنجةةاز مشةةرو الشةوار الراط ةةة اةةي مدينةةة ار هللا طقيمةةة  8مةيةةون

و 326.800ألة ة

دوالر .وش ةةارك ا ةةي حع ةةل توقي ةةع المنح ةةة الص ةةينية أعض ةةاء المجة ةةس البة ةةدي والوا ةةد

الصيني التقني والعرنق ال اص طالمشرو من بةدية ار هللا.

القدس ،القدس2017/4/1 ،

 .6هيئة شؤون األسرى 85 :أسي اًر مريضاً يواجهون الموت في سجون االحتالل
غةز  -ارئةةد الاةي :قالة «هيئةة شة ون األسةرم والمحةةررنن» التاطعةة لمنممةةة التحرنةر العةسة ينية أمةةس
السةةب إن  85أسةةي امر اةةي سةةجون االحةةتالل يعةةانون مةةن أمةراي
والشةل واإلعاقة وأشار إلأل أن استمرار وجوده اي السجون يعرض

يةةر و بيثةةة كةةاألو ار السةةر انية

وأكةةد

ل

ال يئةةة أن اإلاةراأل عةةن األسةةرم مةةن لوي الحةةاال

المرضةةية ال

لةمو .

يةةر لةةه أولويةةة عاجةةةة نمة امر

ةةور األوضةةا التةةي يمةةر ب ةةا العش ة ار مةةن المعتقةةةين المصةةابين بجةةروح أو المصةةابين طةةتمراي

ير ومزمنة أو أمراي نعسية مستعصية.

الخليج ،الشارقة2017/4/2 ،

 .7جوازات سفر فلسطينية لالجئين السوريين في غزة
ار هللا :أعةن ة

الرئاسةةة العةس ة ينية أمةةس تقةةدي رزمةةة مسةةاعدا

بين ا تزونده جوا از سعر اةس ينية لتمكين

التاريخ :األحد 2017/4/2

العدد4247 :

لالجئةةين السةةورنين اةةي ق ةةا غةةز

من التحرك إلأل ال ارأل.

ص

6

الرئاسة اي بيان ل ا إن الرئيس محمود عطةاس اسةتجاب طشةكل اةوري لمناشةد وج ت ةا عةائال

وقال

سةورنة لجةةت

إلةةأل ق ةةا غةةز منةةل عةةا  2012طمةةد يةةد العةةون والمسةةاعد ل ةةا نمة امر لةمةةروف اإلنسةةانية

الصعطة التي تعيش ا.

وجاء اي البيان أن هلش االستجاطة جاء

برنام «اةس ين صطاح ال ير» اللي يب
الرئاسة إن عطاس أوعز لةج ا

وقال

عقب مناشد وج ا أحد ه الء الالجئين الل اتصةال مةع
عبر أثير إلاعة «صو اةس ين».

الم تصة طصرف مساعدا

مالية ارئة وعاجةة ل لش األسر

از سعر اةس ينية ل .
السورنة وتواير تتمين صحي ألارادها واصدار جو ا

وأضةةاف البيةةان« :كمةةا أوعةةز الةرئيس لةةوزار التنميةةة االجتماعيةةة ضة أسةةماء هة الء الالجئةةين السةةورنين
إلأل برنام المساعدا

النقدية اي الوزار » .ونقة

«ه ة الء السةةورنون يقيمةةون اةةي و ةةن

وكالة األنطاء العةس ينية الرسمية عن عطاس قوله:

الثةةاني اةس ة ين وشةةعبنا ل ة يةةنس وقعةةة األشةةقاء السةةورنين مةةع

الالجئةةين العةس ة ينيين منةةل النكطةةة متمني ةام مةةن هللا العةةةي القةةدير أن يحعةةظ سةةورنة وأهة ةةا وأن تعةةود

أاضل مما كان

الق ةةا

عةيه» .ويعيش اي ق ا غز  600الجة قةدموا مةن سةورنة إلةأل مصةر ومن ةا إلةأل

عب ةةر األنع ةةاق عةةا  2012هربة ةام م ةةن جحةةي الح ةةرب .وغالبي ةةة ه ة الء الالجئ ةةين م ةةن الالجئ ةةين

العةس ينيين اي سورنة لكن من بين

 150سورنام.

الحياة ،لندن2017/4/2 ،

 .8دبلوماسية فلسطينية :لن نسمح بكتم صوت األذان في القدس
أنقر -مةت بولور-األناضول :أكد
أن

وقال

مساعد وزنر ال ارجية العةس يني لةش ون األوروبيةة أمةل جةادو

لن يسمحوا إلسرائيل طكت صو األلان اي القدس.
جادو اةي تصةرنحا

اصةة لم ارسةل األناضةول اةي العاصةمة التركيةة أنقةر إن صةو األلان

ل ينق ع يومةا اةي القةدس منةل د ةول اإلسةال إلةأل المدينةة وشةدد

اإلسرائيةي طمنع راع األلان.

طةتن

لةن يسةمحوا بت بيةق القةرار

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/31 ،

 .9الجبهة الشعبية تحذر القيادة المتنفذة من مغبة االستمرار في اللقاءات مع كيان االحتالل
غز  :ح ّلر الجب ة الشعبية لتحرنر اةس ين اليو القياد العةس ينية المتنعل اةي منممةة التحرنةر مةن

مغطة االستمرار اي رنق العب

اي لندن أوا ر العا الماضي.
التاريخ :األحد 2017/4/2
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و البة

الجب ةةة القيةةاد المتنعةةل طةةالرد عةةةأل التقرنةةر الةةلي صةةدر طةةاألمس حةةول لقةةاءا

جر مع واود ص يونية أوا ر  2016كشةع

صحعية وطاعتطارش سكة ثانية لةمعاوضا

مسةةار بةةديل

عن ةا منممةة " طةايكو " الصة يونية ومصةادر برن انيةة

أو مسار بديل!.

وتشةكل عنةة لنضةاال
واعتبر الجب ة أن مثل هلش التقارنر تقوي ج ود حركةة المقا عةة الدوليةة ّ

تالف مةةن أبنةةاء شةةعبنا اةةي هةةلش الحركةةة الدوليةةة التةةي تةةدعو لعةةزل كيةةان االحةةتالل وج ةرش إلةةأل المحةةاك

الدولية الرتكاطه جرائ حرب طحق شعبنا العةس يني.
وقال

الجب ة الشةعبية اةي بيةان ل ةا " إن الةقةاءا

اي المراهنة عةأل رنق العشل والعب

المسةتمر السةرنة والعةنيةة وغيرهةا إنمةا هةو اسةتمرار

وما يسمأل المعاوضا

طالرعاية األمرنكية".

وكالة سما اإلخبارية2017/4/1 ،

" .11الشرق األوسط" :حماس توزع داخلياً مسودة وثيقتها السياسية تمهيداً إلعالنها خالل أيام
غةةز  :وزع ة حركةةة حمةةاس عةةةأل قيةةادا مكتب ةةا السياسةةي وأعضةةاء مجةةةس الشةةورم العةةا المسةةود

الن ائية لةوثيقة السياسية التي ستعةن عن ا الحركة الل أيا قةيةة مقبةة اةي مة تمر صةحااي سةيعقد

اي العاصمة الق رنة الدوحة.
وقالة ة

مص ةةادر ا ةةي حم ةةاس ل ة ة«الش ةةرق األوسة ة » إن ةةه م ةةن المق ةةرر أن يةق ةةي الوثيق ةةة رئ ةةيس المكت ةةب

السياسةي لحمةاس

الةد مشةعل والةلي تنت ةي اتةر واليتةه الشة ر الحةالي طعةدما كةان ينتمةر أن يعةةةن

عن ا طعد انت اء االنت اطا

وأكد

الحالية وتشكيل مكتب سياسي جديد.

المصادر أن عددا من قيادا

الحركة سيحضرون الم تمر الصحااي اللي سةيعقد اةي الدوحةة

قرنطا إلعالن الوثيقة السياسية الجديد لحماس الاتة إلأل أن ا وثيقة تحمل أاكا ار جديةد تتماشةأل مةع

المتغي ار اي المن قة وتقد لغة أكثر مرونة اي مواق

حماس طشتن كثير من القضايا.

وطحسةةب المصةةادر اةةةن الوثيقةةة سةةتكون طةةالةغتين العربيةةة واإلنجةيزنةةة وسةةيت توزنع ةةا عةةةأل ج ةةا
عربية ودولية طعد إعالن ا اي الم تمر.

وتقةةول المصةةادر إن هةةلش الوثيقةةة سةةتحمل رسةةائل متعةةدد لةةةدول العربيةةة والمجتمةةع الةةدولي إل تم ةةر
ت ةةو ار اةةي صةةياغة سياسةةا

الحركةةة تجةةاش المحةةي العربةةي والةةدولي طمةةا يسةةاعد عةةةأل منةةع المحةةاوال

اإلسة ارئيةية الحثيثةةة لةتحةرني ضةةد الحركةةة دوليةةا طحجةةة سةةعي ا لتةةدمير إسةرائيل كمةةا جةةاء اةةي ميثاق ةةا
األول اللي أعدته حماس منل نحو  3عقود عند تتسيس ا عا .1987
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وأكةد

المصةادر أن الوثيقةة لةن تكةون بديةةة عةن الميثةاق األساسةي لةحركةة ولكن ةا ستشةمل تعةديال

اي جزئيا

من المواق

طشتن المتغي ار السياسية طالمن قة.

الشرق األوسط ،لندن2017/4/1 ،

 .11استشهاد فتى بالقدس طعن ثالثة إسرائيليين
الجزنةةر  -وكةةاال  :استشة د اتةةأل اةسة يني السةةب

بنيةران جنةةود االحةةتالل اةةي طةةاب العمةةود اةةي البةةةد

القديمة من القدس المحتةة طعد عنه جنديا واثنين من المستو نين المتشددين.

وأااد ش ود عيان طتن الش يد هو أحمد غزال من نابةس شمالي الضعة الغربية ونبةةغ مةن العمةر 17

عاما قتةه جنود االحتالل دا ةل مبنةأل اةي شةار الةوادي اةي من قةة قرنطةة مةن طةاب العمةود اةي البةةد

القديمة من القدس الل إليه طعد أن اردش الجنود طعد عنه مستو نين اثنين وجنديا.

وأصيب الجندي والمستو نان بجروح بين متوس ة و عيعة نقةوا عةأل إثرها إلأل المستشعأل.

وقد سارع

اعتةةد

قوا

االحتالل إلأل إجطار أصحاب المحال التجارنة اي المن قة إلأل إغةالق محةال

عةةةأل المةةار والطاعةةة ممةةا أثةةار مشةةادا  .وقةةد داع ة

وأجر عمةية تمشي وتدقيق اي هويا

ق ةوا

كمةا

االحةةتالل بتعزن ة از إلةةأل المن قةةة

الموا نين اللي كانوا عةأل مقربة من المكان.

الجزيرة.نت2017/4/1 ،

 .12هيئة شؤون األسرى والمحررين :كافة الفصائل ستشارك في إضراب األسرى بقيادة البرغوثي
ار هللا :أااد

هيئة ش ون األسرم والمحررنن إن أسري سجن هدارن طكااة العصائل قرر المشاركة

اي اإلضراب الو ني الشامل المقرر وضه بتارنخ .2017-4-17

ومن الجدير طاللكر أن سجن هدارن هو قس لةعزل الجماعي وهو القس الوحيد اي سةجون االحةتالل

الةلي يشةةتمل عةةةأل أسةةري مةةن كااةةة العصةةائل العةسة ينية مةةن لوي الم بةةدا
 120أسير يتوزعون عةأل  40زنزانة بواقع ثالثة اسرم اي كل من ا.

واألحكةةا العاليةةة وعةةدده

ونتوز األسرم عةأل النحو التالي 65 :اتر  27حماس  16ج اد إسالمي  5جب ة شعبية  3جب ةة

ديمق ار ية

كما تجد اإلشار أن القائد المناضل مروان البرغوثي يتواجد اي هلا القسة لةعةزل الجمةاعي وهةو الةلي

سيقود اإلضراب الو ني الشامل بتارنخ .2017-4-17

التاريخ :األحد 2017/4/2
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 .13حركة فتح ترحب باإلدانات الدولية :الرد على االستيطان يكون باالعتراف بدولة فلسطين
بروكس ةةل :رحبة ة

حرك ةةة التحرن ةةر ال ةةو ني العةسة ة يني "ا ةةتر" ط ةةالمواق

االستي اني اإلسرائيةي.
وقال

الدولي ةةة المن ةةدد طاالس ةةتعمار

"اتر" اي بيان لةنا ق طاسم ا اي أوروطا جمال نةزال :إن االعتةراف العةوري بدولةة اةسة ين هةو

الرد المن قي الوحيد والمجدي نععا عةأل االستعمار االستي اني اإلسرائيةي.

وثمنة

"اةةتر" موق ة

وزنةةر ارجيةةة برن انيةةا بةةورنس جونسةةون مةةن إعةةالن إس ةرائيل بنةةاء  2000وحةةد

استي انية اي الضعة ودع

برن انيا إلأل تصحير ال

ت التةارن ي المتمثةل بوعةد بةعةور واالعتةراف

بدولة اةس ين قبل االحتعال طاللكرم المئوية لةوعد المس ول.
ورحبة ة

ببي ةةان االتح ةةاد األوروب ةةي ا ةةي الش ةةتن لات ةةه وج ةةدد

م البت ةةا طات ةةال

ة ةوا

رادع ةةة ض ةةد

االستي ان أول ا حمر شامل لد ول منتجاته أراضي أوروطا لنعي يد االتحاد مةن أيةة مسةاهمة اةي

تعميق أسطاب طقاء المستو نين اي أراضي دولة اةس ين.
كما ثمن

"اتر" بيان وزار ال ارجية العرنسية وال ارجية السوندية داعية إلأل الحلو حلو السةوند اةي

مجال االعتراف بدولة اةس ين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/1 ،

 .14هدوء حذر في مخيم عين الحلوة واتصاالت لتهدئة األوضاع
لبنان :ي ي ال دوء الحلر عةأل م ي عةين الحةةو لالجئةين العةسة ينيين اةي لبنةان اةي أعقةاب التةوتر
األمنةي المحةةدود الةةلي شة دش م ةةر السةب

وأسةةعر عةةن إصةةاطة ش صةةين همةا نجةةل أحةةد كةوادر حركةةة

"اةةتر" ون ةةدعأل ط ةةالل قتيط ةةة تم ةةي وشة ة ص ت ةةر يةةدعأل محم ةةد ا ةةري دي ةةب .طحس ةةب الوكال ةةة الو ني ةةة
لإلعال اي لبنان.
وأضاا

الوكالة أن الوضع كان قد توتر إثر اإلعالن عن واا الجرنر محمد هالل اللي أصيب اةي

األح ةةدا

األ ي ةةر ا ةةي الم ةةي حية ة

المجموعةةا

ج ةةرم تط ةةادل إل ةةالق الن ةةار ب ةةين من قت ةةي الصعص ةةاف معق ةةل

اإلسةةالمية المتشةةدد والبركسةةا

معقةةل حركةةة "اةةتر" وقةةد أقعةةل الشةةار العوقةةاني و ةةال مةةن

المار نتيجة رصاص القنص وت واا من ت ور الوضع وتجدد االشتطاكا .

وكالة معاً اإلخبارية2017/4/1 ،
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 .15جنرال إسرائيلي :عرفات رفض نزع سالح حماس و"الجهاد" خالل اتفاق أوسلو
تةةل أبيةةب :أكةةد قائةةد المن قةةة الجنوبيةةة األسةةبق اةةي الجةةيش اإلس ةرائيةي يةةو تةةوف سةةامية أن ال ةرئيس
العةس يني ياسر عراا
اإلسالمي.

راي التوقيةع ةالل “أوسةةو” عةةأل نةز السةالح مةن حركتةي حمةاس والج ةاد

وق ةةال س ةةامية وه ةةو المرش ةةر لرئاس ةةة ح ةةزب العم ةةل

مشاركتي اي اتعاقية أوسةو إقنا الرئيس عراا
لكةن عراةا

راةةي للةك طشةدش وقةةد قةة

عةأل غز الل ثال

 ..هلا كان رد عراا

سنوا

ارد عراا

لعراةةا

ةةالل

ةةالل مقابة ةةه م ةةع إلاع ةةة الج ةةيش حاولة ة

طتن يوقع عةأل بند لنز السةالح مةن حمةاس والج ةاد

أنةا أعةرف ق ةةا غةز أكثةر منةةك “احمةاس” ستسةةي ر

عةيه قائال وانةا اعةرف حمةاس اكثةر منةك وال شةان لةك بةللك

الجاف معي وتركني وغادر المكان".

وأضاف الجنرال ساميه الل الةقاء عةأل إلاعة الجيش " حمةاس منممةة “إرهابيةة” يجةب أن ال تشةعر
طال ارحةةة أو طال ةةدوء ولةةو دقيقةةة واحةةد أو ب ارحةةة نعسةةية لقادت ةةا عنةةد التن ةزش عةةةأل شةةا

زعمه.

الطحةةر" حسةةب

وكالة سما اإلخبارية2017/4/1 ،

 .16يهود إسرائيليون يتظاهرون في القدس ضد احتالل األراضي الفلسطينية
أ ف ب  :تماهر مئا

معمم

من الي ود اإلسرائيةيين اي القةدس أمةس تنديةدام طةاحتالل األ ارضةي

العةس ينية منل مسين عامام طحسب تقدي ار الشر ة.

لكن المنممين وصحاايين اي المكان قدروا عدد المشاركين بنحو ألعين ساروا من القدس الغربيةة الةأل
طاب يااا اي المدينة القديمة حي

وهت ة

أقيم

منصة راع

عةي ا األعال اإلسرائيةية والعةس ينية.

الحشةةد طالعبرنةةة والعربيةةة «ي ةةود وعةةرب لسةةنا أعةةداء» و«ال لحكومةةة ض ة » و«سةةال وعدالةةة

اجتماعية».

وجر التماهر بدعو من حزب ميرنتس اليساري المعةاري ومةن القائمةة العربيةة الموحةد التةي تضة

أحزاطام عربية إسرائيةية اي البرلمان

المستقبل ،بيروت2017/4/2 ،

 .17زعيم المعارضة اإلسرائيلية :الحكومة على وشك االنهيار
الق ةةدس -عب ةةد ال ةةر وف أرن ةةا و  -األناض ةةول :توق ةةع زع ةةي المعارض ةةة اإلسة ةرائيةية يتس ةةحاق هرتس ةةوغ
ان يار الحكومة اإلسرائيةية برئاسة بنيامين نتنياهو.
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وقةةال رئةةيس حةةزب "المعسةةكر الص ة يوني" اةةي نةةدو ثقاايةةة يةةو السةةب
"االئتالف الحكومي يعاني من تصدعا

ير " حسطما نقة

اةةي بئةةر السةةطع جنةةوب إن

اإللاعة اإلسرائيةية رسمية .

وأضاف هرتسوغ إن "نتنياهو اقد القدر عةأل الحعاظ عةأل االئتالف وأي ش ص م ةةع عةةأل السياسةة

اإلسرائيةية يعرف إنه االئتالف اي رنقه لالن يار".

ونرم هرتسوغ ارصة لحزبه "المعسكر الص يوني" و"كةنا" لتشكيل ائتالف بديل.

واةةي إشةةار إلةةأل اسةةتعدادش لةتنةةازل ألحةزاب يمينيةةة قةةال هرتتسةةوغ "مسةةتعد لتقةةدي تنةةازال

تنحي نتنياهو عن رئاسة الحكومة".

وم مار برز

الاا

بين نتنياهو ووزنر الماليةة كحةةون حةول سةة ة البة

وسائل اإلعال الممولة من الحكومة.
وتمة ة

تس ةةوية ه ةةلش ال الا ةةا

ب ةةين ال ةةرجةين طع ةةد أن ل ةةوح نتني ةةاهو طانت اط ةةا

األحزاب الشرنكة اي االئتالف الحكومي.
ولكن نتنياهو ما زال يواجه

ر اإلدانة طالعساد إثر التحقيقا

منل عد أش ر طشب ة االنتعا من رجال أعمال.
وحتةةأل ا ن ل ة تقةةرر الشةةر ة مةةا إلا كان ة

كثيةةر تضةةمن

اإلسةرائيةية المسة ولة عةن
مطك ةةر وه ةةو م ةةا راض ةةته

التةي تجرن ةا الشةر ة اإلسةرائيةية معةه

ستوصةةي المستشةةار القضةةائي لةحكومةةة ااي ةةاي منةةدلبةي

بتقةةدي الئحةةة ات ةةا ضةةد نتنيةةاهو .ويسةةود االعتقةةاد طتنةةه يتعةةين عةةةأل نتنيةةاهو االسةةتقالة اةةي حةةال تقةةدي

الئحة ات ا ضدش.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/4/1 ،

طة إلجالء نصف مليون إسرائيلي من الشمال خالل الحرب مع حزب هللا
 .18ضابط إسرائيلي :خ ّ

ائيةية النقةاب عةن
الناصر “-رأي اليو ” -من زهير أندراوس :كشع صحيعة “جيةروزالي بوسة ” اإلسةر ّ
ة مة إلجةةالء مئةةا تالف اإلسةرائيةيين المقيمةةين قةةرب الحةةدود مةةع لبنةةان اةةي
أن الدولةةة العبرّنةةة أعة ّةد
ّ
حال نشوب ح ٍ
ةرب جديةد ٍ مةع حةزب هللا .ونقةة الصةحيعة عةن ضةاط ٍ كبي ٍةر اةي جةيش االحةتالل قولةه
اإلجةةالء قةةد تشةةمل ربةةع مةيةةون ش ة ص واةةق

إن عمةيةةا
ّ
ٍ
محتمل مع حزب هللا.
لن از ٍ

ةةة أعةةدت ا قيةةاد الجب ةةة الدا ةيةةة تحسة مةطا
كامةةة لكننةا نةتع

عكر ساطمقا اةي ضةرور إجةالء بةةدا
ونقة الصحيعة عن الضاط قوله :ل ن ّ
أننةةا سنض ة ر إلجةةالء مئةةا تالف النةةاس وأوضةةر ّأنةةه مةةن المسةةتحيل إ ةةالء المن قةةة مةةن السةةكان
ّ
عةمةةا طةةتن عةةدد المقيمةةين اي ةةا يبةةةغ ق ارطةةة مةيةةون ش ة ص لكنةةه تحةةد
طالكامةةل م
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ا الف .ورب ة الضةةاط ضةةرور ات ةةال هةةلش ال

ةةو بتنةةامي القةةد ار التكنولوجيةةة لحةةزب هللا واكتسةةاطه

ب ار قتالية جديد اي سياق الحرب السورّنة.

وتةةاطع الضةةاط
ٍ
جدي.
محمل ٍّ
بتنةةا نعة ة ّأنةةه

قةةائالم لةصةةحيعة :نحةةن ننص ة لكة ّةل مةةا يقولةةه حسةةن نصةةر هللا ونت ةةل ت ديداتةةه عةةةأل
أن يةلهبوا إلةأل المالجة لكننةا اليةو
ولع إلأل ّأنه اي الماضي ّ
كنا ن ةةب مةن السةكان ذ
أن يطق ةوا اةةي ال ةةو األماميةةة إلا انةةدلع الحةةرب .وأردف قةةائالم :لقةةد
ال يمكةةن ل ة الء ذ

وقعة تغية ار إقةيميةةة كبيةةر لة يكةةن أحةةد يتوقع ةةا وهنةةاك تغية ار عةةةأل الحةةدود تجعةةل الجةةيش يسةةتعد
ٍ
ٍ
ٍ
جيوش.
ضد
ضد مجموعا مسةحة وليس ّ
لةحرب ّ
رأي اليوم ،لندن2017/4/1 ،
" .19إسرائيل" :مستعدون للتدخل ولن نقبل بقاعدة إيرانية في سوريا

تل ابيب  -وكاال  :أكد غاري كورنن السةعير اإلسةرائيةي لةدم روسةيا اسةتعداد تةل أبيةب لإلقةدا عةةأل
عمةية عسكرنة اي سورنا ضد حزب هللا الةبناني والقةوم الرديعةة لةه إلا شةعر ب

من هناك.
واةةي حةةدي

لةصةةحعيين الةةروس قةةال كةةورنن“ :النمةةا اإلي ارنةةي كةةان م تمةةا عةةةأل الةةدوا بةةدع سةةورنا

وحزب هللا واستغالل ما أداتين لت ديد إسرائيل وردع ا”.

وأضاف“ :تتعري أراضينا لةقص
يق ة

ةر حقيقةي يت ةددها

المتعمد أو غير المقصود من م تةة

أنةوا األسةةحة وجيشةنا ال

مكتةةوف األيةةدي ونةةرد عةةةأل للةةك .إال أنةةه والا مةةا تغيةةر الوضةةع وشةةر حةةزب هللا وأي ميةيشةةيا

شيعية أ رم أو إيران اي حشةد جب ةة ثانيةة عةةأل مرتععةا

الجةوالن اةننةا لةن نقبةل ب ةلا األمةر حين ةا

وسوف نرد اي أسر وق

ممكن”.

اإلسرائيةي أن حصول

ران عةأل مرات اي سورنا واألسوأ من للك تشييد قاعد عسكرنة طحرنة ل ا

وعةأل صعيد األنطاء الصحعية التي تحدث

عن نية سورنا إتاحة أحد مراائ ا أما إيران اعتبر السعير

هناك لن يصب اي صالر روسيا وطالدش عةأل حد سواء.

رأي اليوم ،لندن2017/4/1 ،

 .21والد الجندي "هدار غولدين" يدعو القيادة اإلسرائيلية للعمل على إعادة ابنه
القدس المحتةةة – الةرأي :الةب والةد الجنةدي اإلسةرائيةي المعقةود اةي ق ةا غةز "هةدار غولةدين" قيةاد
حكومة االحتالل طالتوق

التاريخ :األحد 2017/4/2
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وقةةال والةةد هةةدار ةةالل االحتعةةال طعيةةد مةةيالد ابنةةه أمةةس الجمعةةة إنةةه يجةةب العمةةل عةةةأل إعةةاد هةةدار
والجندي األسير لدم كتائب القسا "أورون شا ول" إلأل "إسرائيل".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/1 ،

" .21إسرائيل" متخوفة من هجمات انتقامية لحماس في عيد الفصح اليهودي
تل أبيب :لكر موقع القنا العبرنة العاشر صطاح يو السب
حمةةاس لعيةةد العصةةر الي ةةودي لتنعيةةل هجمةةا

اق اء.

أن هناك م ةاوف مةن اسةتغالل حركةة

انتقاميةةة تشةةن ا الحركةةة لةةةرد عةةةأل عمةيةةة اغتيةةال مةةازن
أمنية راع حالة التتهب عةةأل حةدود ق ةا

وبناء عةأل تعةيما
وحسب الموقع اةن الجيش اإلسرائيةي
م
غز وأيضا اي الضعة الغربية التي تسعأل حماس لالنتقا ان القا من ا وليس من غز .
وأشةةار الموقةةع إلةةأل الت ديةةدا

تت ل تةك الت ديدا

التةةي أ ةقت ةةا حمةةاس لةةةرد عةةةأل عمةيةةة اغتيةةال اق ةةاء وقةةال إن إسةرائيل

عةأل محمل الجد.

القدس ،القدس2017/4/1 ،

" .22إسرائيل" تقرر حماية كافة دباباتها ومدرعاتها بنظام "معطف الريح"
تل أبيب :نشر موقع والال العبري يو السب
ةةالل الس ةةنوا

تقرن ار م وال عن نما "مع

القةية ةةة الماض ةةية ب ةةدف ص ةةد عمةي ةةا

طالصوارنخ المضاد لةدطاطا .

اس ةةت داف ال ةةدطاطا

الرنر" اللي ت ت ونرش

والم ةةدرعا

وحسةةب الموقةةع اةةةن هةةلا النمةةا أصةةطر األكثةةر تقةةدما عةةةأل مسةةتوم العةةال وتعوق ة
العسكرنة اإلسرائيةية عةأل غيرها من الصناعا

العسكرنة العالمية.

اإلسة ةرائيةية

ايةةه الصةةناعا

وواقا لةتقرنةر اةةن رئةيس أركةان الجةيش اإلسةرائيةي غةادي تيزنكةو قةرر مة ار حمايةة كااةة الةدطاطا

والمدرعا

اي المستقبل القرنب من الل تركيب نما مع

إ الق الصوارنخ المضةاد لةةدطاطا

والةدرو عةن مسةااة ال تقةل عةن  5كيةةومت ار ويقةو بتعجيةر تةةك

الصوارنخ قبيل إصابت ا لةدطاطة.
وكش

ادار يرصةد عمةيةة
الرنر اللي يشمل ر ما

التقرنر ألول مر عن تمكن النما من اعتراي  15صارو ا مضادا لةدطاطا

قبل عناصر حماس

الل الحرب األ ير عةأل ق ا غز .

التاريخ :األحد 2017/4/2
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 .23غالبية بو"إسرائيل" ترفض االنسحاب من األراضي الفلسطينية

ق ةةال الوكي ةةل الس ةةابق ل ةةوزار ال ارجي ةةة اإلسة ةرائيةية ا ةةي موق ةةع المع ةةد األورش ةةةيمي لشة ة ون الدول ةةة إن
االست العا

األ ير تشير إلأل أن غالبيةة اإلسةرائيةيين تةراي االنسةحاب مةن األ ارضةي العةسة ينية

وترنةةد المحاامةةة عةةةأل حةةدود تمنةةة لة ة إس ةرائيل طمةةا اي ةةا غةةور األردن والمنةةا ق القرنطةةة مةةن م ةةار بةةن

غورنون واإلطقاء عةأل القدس موحد .
وزع ة دوري غولةةد أن هةةلش مع يةةا

ليس ة

متشةةائمة بةةل واقعيةةة ألن ةةا تسةةعأل لةحعةةاظ عةةةأل مةةا وصةةعه

طالكنوز االستراتيجية إلسرائيل مما يجعل م مة إسرائيل اي مواج ة العال ليس
و الب طتن تقود الواليا

المتحد بدال عن األم المتحد المعاوضا

س ةة.

بين اإلسرائيةيين والعةسة ينيين

وللك عبر زناد التنسيق بين تل أبيب وواشن ن اي ع د الرئيس دونالد ترمب.

وكان المع د اللي يترأسه غولد قد أجرم است العا بين اإلسرائيةيين قال ايه  %57إن إسرائيل يجب

أن تك ةةون ل ةةدي ا مسة ة ولية أمني ةةة كامة ةةة عة ةةأل الدول ةةة العةسة ة ينية و %88راضة ةوا تس ةةةي العةسة ة ينيين

أراضي قرنطة من م ار بن غورنون.

لكن  %57من اإلسرائيةيين قالوا إن السي ر األمنية اإلسرائيةية لن تمنع العةس ينيين من حعر األنعاق
نحو إسرائيل وقال  %53إن إسرائيل يحب أن توااق عةةأل دولةة اةسة ينية كجةزء مةن الكونعدراليةة مةع

األردن بينمةةا أكةةد  %84أن العةةال سةةيطقأل يوجةةه انتقةةادا
ستتوصل إليه مع العةس ينيين.

إلس ةرائيل طغةةي النمةةر عةةن االتعةةاق الةةلي
الجزيرة.نت2017/4/1 ،

 .24تقرير :أكثر من  12ألف معتقل فلسطيني في السجون السورية

معتقال حتّأل ن اية الش ر
السوري  12ألعام و492
م
ينيين اي سجون ّ
بةغ عدد المعتقةين العةس ّ
النما ّ
الماضي وجميع يمنع لووه من معراة مكان اعتقال أو مصيره واق ما وثّقه مركز توثيق
طحق
االعتقال ّ

ينيين اي سورنة اللي أشار إلأل وجود عدد من حاال
المعتقةين والمعقودين العةس ّ
األمنية لالستعسار عن مصير أبنائ .
توج إلأل األار
ّ
أهالي المعتقةين طعد ّ
طحق المعتقةين أقسأل أنوا
وأشار المركز اي تقرنر أصدرش الجمعة إلأل أن ّ
السوري يمارس ّ
النما ّ

النمر إلأل دواعي اعتقال
ينيين اق من دون ّ
التّعليب كون اةس ّ
ٍ
ائية.
أن معم المعتقةين لدم ّ
ساطقين م كدا ّ
النما اعتقةوا اعتقاال عشو ّ
ينية اي
النساء اي سجون ّ
وت رق التقرنر إلأل ّ
السوري وتحد عن وجود  613معتقةة اةس ّ
النما ّ
المعنوي
السوري يرتكب طحّق ن انت اكا تتراوح ما بين االغتصاب والتّعليب
سجون ّ
ّ
النما ّ
طحسب ش ادا
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والجسدي ومن بين االنت اكا

الدهن إلجطاره عةأل
اغتصاب ّ
النساء أما أزواج ّن أو أو ّ

االعتراف طالتّ المةّعقة ل .
عددهن  38ش يد
اقد بةغ
الش يدا
أما ّ
ّ
غلية والتّعليب الجسدي حتّأل المو .
التّ ّ

واي
من ّن من ت ّ

المتكرر وسوء
جراء االغتصاب
ّ
ّ

السوري بين
أما ب صوص األ عال اقال التقرنر إن هنالك  789عالم اةس ينيًّا اي سجون ّ
النما ّ
ٍ
النما وال
عش ار األ عال دون  5أعوا
يتعرضون النت اكا معجعة امعمم غّيبوا اي أقبية ّ
ّ
معةوما عن منل لحمة اعتقال .
التّعليب وهو ما ي ّكد

عال اةس ينيًّا تح
وطحسب
إحصائيا المركز اقد ت ّ توثيق استش اد  54م
ّ
تعرض النت اكا ٍ
جسدية ّأد إلأل موت تح التّعليب.
ّ
ّ
السوري 1194
ينية اي سجون ّ
من ج ة أ رم بةغ عدد قيادا وكوادر العصائل العةس ّ
النما ّ
ينية ساهم طاإلاراأل عن
معتقال و 166ش ميدا .ولع تقرنر المركز إلأل أن من ّ
م
ممة التّحرنر العةس ّ

طتن
11
السن ايما ّادع المن ّ
م
ممة ّ
معتقال ومعتقةة منل بداية األحدا اي سورّنة معمم من كطار ّ
أيدي بدماء السور ّنين رغ
هابيين وحمةة السالح اللين تة ّ
السجون ه من اإلر ّ
من تطّقأل اي ّ
وجود مئا

النساء واأل عال دون  10أعوا .
ّ

ينيين منل بداية
السورّنة المسّةحة اقد ساهم بتحرنر 88
م
معتقال ومعتقةة من العةس ّ
أما المعارضة ّ
السوري.
األحدا اي سورّنة وللك ضمن صعقا تطادل أسرم جر بين ا وبين ّ
النما ّ
ينيين  539ش ميدا وأحصأل المركز تسةي  22جثمانام من اق
وبةغ عدد ش داء التّعليب العةس ّ
بين

كان مقابل داع لون

مالية
مطالغ ّ

الش داء دون مراس دان أو جناز .
ّ

ائةة كما اشتر

عةي

السورّنة دان
األج ز
ّ
األمنية ّ

العربي الجديد ،لندن2017/4/1 ،

 .25االحتالل يعتقل  20مقدسيا معظمهم من ُت ّجار القدس القديمة
القدس :اعتقة قوا االحتالل االسرائيةي مساء اليو السب  20موا نام بين

 16الأل  17تاج امر من

البةد القديمة اي القدس المحتةة .ولكر مدير نادي األسير اي القدس المحتةة ناصر قوس لة"واا" أن
االعتقاال

جاء

الل محاوال

قوا

االحتالل اغالق المحال التجارنة اي البةد القديمة

اصة

اي من قة طاب العامود وشار الواد عقب إ الق الرصاص عةأل العتأل العةس يني واستش ادش اي

شار الواد بزع تنعيلش عمةية عن مستو ذنين ومجند اي المن قة.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/1 ،
التاريخ :األحد 2017/4/2
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 .26رائد صالح :ال تفريط وال مساومة أو بديل عن األرض
القدسمعبد الر وف أرنا و  :قال الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية اي الدا ل
العةس يني أن ال تعرن وال مساومة وال بديل عن األري العةس ينية.
وقال صالح اي

طة الجمعة اليو اي بةد أ الحيران اي النقب جنوب "أ الحيران لنا اري لنا

و ن لنا جلور ولنا وجود ولنا تراب ولنا تارنخ ولنا مسير ولنا بي

هنا سار أجدادنا وهنا سار

تطا نا وهنا سرنا ومن ةعنا األوالد واألحعاد وأحعاد األحعاد وسنطقأل هنا حتأل نةقأل هللا تعالأل".

وقال الشيخ صالح "ال تعرن اي ارضنا المقدسة وال بديل عن ا وال مساومة عةي ا حتأل نةقأل هللا

سطحانه وتعالأل لللك نحب أرضنا ونحب ا ألننا م البون طاإلضااة إلأل حب ا أن نراط

اي ا

والم ةوب منا رجاال ونساء وشطاطا وأ عاال أن نحب أرضنا وأن نراط اي أرضنا ".
وتشير مع يا

مكتب اإلحصاء اإلسرائيةي إلأل أن مةيونا و 400أل

ويشكةون  %20من عدد السكان الطالغ نحو  8ماليين ونص

عربي يعيشون اي إسرائيل

المةيون نسمة.

وكالة األناضول لألنباء2017/3/31 ،

" .27قدس برس" :استشهاد  9فلسطينيين واعتقال  430آخرين خالل آذار/مارس الماضي
رصد

وكالة "قدس برس" إنترناشيونال لألنطاء انت اكا

االحتالل اإلسرائيةي اي الضعة الغربية

والقدس المحتةتين طاإلضااة إلأل ق ا غز ؛ الل ش ر تلارم مارس العائ .

 3أ عال دون سن الة 18واعتقال

وأم ر رصد الوكالة ذقت َل جيش االحتالل  9اةس ينيين بين
أكثر من  430ت رنن اي عمةيا إسرائيةية متواصةة ضد العةس ينيين.

قدس برس2017/4/1 ،

 .28مركز أسرى فلسطين 480 :حالة اعتقال خالل آذار/مارس بينها  16امرأة و 75طفال
غز -معا :أكد مركز أسرم اةس ين لةدراسا

طان االحتالل واصل حمال

االعتقال التعسعية ضد

أبناء الشعب العةس يني الل اقتحامه لةمنا ق العةس ينية ومداهمة المنازل وتعتيش ا حي
المركز  480حالة اعتقال من بين

75

عالم قاص امر  16ام أر واتا

الل ش ر تلار.

واصاطة اثنين من

بجراح و 5حاال

وأشار المركز اي تقرنرش الش ري حول االعتقاال

 5صيادين طعد إ الق النار عةي

التاريخ :األحد 2017/4/2
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حانون  4من

عةأل معبر بي

من العمال دا ل المعبر إضااة إلأل اعتقال  7ت رنن ادع

حاوال التسةل لألراضي المحتةة.

اي سجون االحتالل ارتعع

وأشار المركز إلأل إعداد األسرم العةس ينيين المحكومين طالم بدا
الل مارس لتصل إلأل  500أسير.

ان

وكالة معاً اإلخبارية2017/3/31 ،

 .29المستوطنون يعتدون على مواطنين جنوب نابلس
مجموعا

نابةس :اعتد

من المستو نين مساء اليو السب

بورنن جنوب مدينة نابةس شمال الضعة الغربية المحتةة.

عةأل موا نين اي بةد حوار وقرنة

وأااد ش ود عيان لمراسل "المركز العةس يني لإلعال " أن المستو نين اعتدوا عةأل مجموعة من

الموا نين أثناء مروره طالقرب من مالهي كانتري عةأل األ راف الغربية لبةد حوار وال تطعد عن

مستو نة ايتس ار سوم مئا

األمتار .كما ش د

عةأل الموا نين .ولكر الش ود أن نداءا

ان ةق

أجل التجمع والتصدي لق عان المستو نين.

قرنة بورنن اعتداءا

مماثةة من المستو نين

عبر مكب ار الصو من مساجد البةد والقرنة من
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/1 ،

 .31االحتالل يشن حملة اقتحامات واعتقاالت واسعة في الضفة
قوا

ار هللا :اقتحم

االحتالل الص يوني اجر األحد عد منا ق وأنحاء اي الضعة الغربية

ت ةة ا أعمال استعزاز است دا
وقال

اقتحم

الموا نين.

مصادر محةية لمراسةنا إن قو كبير من جيش االحتالل مصحوطة طآليا
من قة طاب الزاوية وشار الش داء وس

االسمنتية طالمكان.
واعتقة

قوا

االحتالل اجر اليو ثالثة أسرم محررنن من بةد بي

عدد من األحياء اي المدينة سةم
كما اقتحم

وهدد

ال ةيل وقام

طتعمال تجرن

قوا

أسرته وأغةق

الل ا طالغا

لمراجعة م ابرات ا.

كبير من جيش االحتالل اجر اليو

التاريخ :األحد 2017/4/2
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وأااد ش ود عيان أن أكثر من نحو  15دورنة لالحتالل اقتحم

بناية المصري اي المدينة حي

المدينة من عد ج ا

تق ن عائةة غزال واقتحم

منزل الش يد أحمد غزال واللي

استش د أمس اي مدينة القدس وأجر تحقيقا مع ااراد عائةته.

من جانب ت ر اقتحم

قو احتاللية محي حر جامعة النجاح القدي

يديرها األسير عالء سال ال يراوي وللك لمد ش رنن.
الةيةة مواج ا

واندلع

الغربية ايما نصب
دورنا

قوا

عقب اقتحا قوا

وحاصر

وأغةق

مكتطة الب اري التي

االحتالل بةد جيوس شرق مدينة قةقيةية شمال الضعة

االحتالل حاج از عةأل مد ل عزون .وقال

عسكرنة اقتحم

جيوس ما أدم الندال

طالحجار اي مل مواج ا

متكرر تش دها البةد .

مواج ا

مصادر محةية لمراسةنا إن عد

رشق الل ا الشطان قوا

االحتالل

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/2 ،

 .31حملة شعبية للدفاع عن حقوق أبناء قطاع غزة وكرامتهم

صطاح :أ ةق ناش ون اةس ينيون أمس حمةة شعبية تعتبر األولأل من نوع ا اي ق ا
غز  -اتحي ّ
غز طعنوان «غز موحد ضد االحتالل والحصار والت ميش».

وقال الناش ون الل م تمر صحااي عقدوش اوق مبنأل المجمع اإلي الي المدمر الل العدوان
إن «ال دف من الحمةة إلقاء حجر كبير اي بركة مياش راكد » .ويسعأل م سسو

األ ير عةأل الق ا

الحمةة الأل حي ماليين العةس ينيين اي الدا ل وال ارأل
حقوق

اي العيش طحرنة وكرامة.

صوصام اي الق ا

عةأل الداا عن

وراع مئا الناش ين الاتا كتب عةي ا« :بدنا عمل» و «نرند عالجام» وأ رم تتعةق طالحق اي
ٍ
حرنة السعر والحرنة والكرامة ايما صدح اغنيا أعدها م لعون ومةحنون محةيون
طتغان اصة
طالحمةة.

وحمي الم تمر الصحااي لةحمةة بتغ ية اعالمية واسعة من وسائل اعال محةية وعربية ودولية

وكللك عةأل شطكا

ومنمما

التواصل االجتماعي .وبد

المجتمع المدني والنقاطا

واالتحادا

الاتة مشاركة ممثةين عن القوم الو نية واإلسالمية

الشعبية والم نية.

وكان الم سسون وه سياسيون ساطقون وصحاايون وكتاب وانانون وأ طاء وعمال استطقوا اإلعالن
عن الحمةة بة الق حمةة تغرند عةأل شطكا

وانستغ ار »

التواصل االجتماعي

صوصا «اايسبوك وتونتر

الل األيا الثالثة الماضية عةأل «هاشتاغ إنقال غز ».

التاريخ :األحد 2017/4/2
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ووصل «التغرند» الأل لروته إل ارتعع العدد إلأل  10ماليين تغرند أمس بزناد قدرها أربعة ماليين
عن الجمعة.

الحياة ،لندن2017/4/2 ،

 .32ستة مشاريع تكنولوجية فلسطينية متهمة بالتطبيع مع االحتالل
غز  :حصة

شركا

س

دما

اةس ينية ناشئة تقد

الكترونية وتكنولوجية عةأل تمونل من

صندوق “صدار اينتشورز” الصندوق اللي يعتبر أحد المشارنع الت بيعية مع االحتالل اإلسرائيةي.
اعي تقرنر لوكالة رونترز كش
األعمال العةس يني سائد ناش

عن

بيعة عمل صندوق “صدار اينتشورز” اللي يمتةكه رجل

ورجل األعمال اإلسرائيةي يادين كوامان ونديرانه عبر مكاتب اي

ار هللا والقدس المحتةة.

وحسب التقرنر تتسس الصندوق عا  2011بدع من سيسكو وجوجل ااونديشن والصندوق
عةأل يد سائد ناش

األوروبي لالستثمار وغيره

اللي عمل كم ندس برمجيا

لدم مايكروسوا

قبل أن ينش شركته ال اصة ويادين كوامان اإلسرائيةي األمرنكي اللي ساعد اي رناد رأس المال

الم ا ر اي إسرائيل.

وبين أن الصندوق جمع  30مةيون دوالر ألول تمويالت ا وتعتز استثمار المبةغ الل عشر سنوا
الاتا إلأل أنه يجري ا ن دراسة إنشاء صندوق ثان.
وتوم

الشركا

التي يدعم ا الصندوق أكثر من  200ش ص وجمع

دوالر طما اي للك أحد

عبر اإلنترن

جولة تمونةية قام

 25مةيون دوالر.

جمع

استثما ار طقيمة  74مةيون

ب ا شركة “ارنتوس” التي تقد

دما

لةشحن الدولي

ونوجد لدم ارنتوس مكتبين اي القدس المحتةة و ار هللا يشرف عةي ا المدير التكنولوجي لةشركة ارند

قدور واللي عمل ساطقا مدي ار لةبرمجة لدم أمازون.
ومن بين الشركا

التي يتضمن ا الصندوق أيضا شركة “يا مساار” وهي دمة إلكترونية لةسعر

تركز عةأل عمالء العال العربي و”سوق تل” التي تقد
وغيرها من العامةين اي بيئا

استشا ار

ر أو يصعب الوصول إلي ا إضااة لموقع “ونب ب” اللي يقد

بية طالةغة العربية.

التاريخ :األحد 2017/4/2

دما

االتصاال

الرقمية لوكاال

اإلغاثة

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/1 ،

العدد4247 :

ص

20

 .33تقرير فلسطيني :تصعيد االستيطان رد على القمة العربية
الضعة الغربية :اعتبر المكتب الو ني لةداا عن األري ومقاومة االستي ان اي تقرنرش األسبوعي
أمس السب

أن إقرار بناء مستو نة جديد طالضعة الغربية المحتةة يمثل رد الحكومة االسرائيةية

المطاشر عةأل القمة العربية التي انعقد
المجتمع الدولي.

م مار اي الطحر المي

وأشار التقرنر اي سياق أ ر إلأل أن سة ا

العنصري عةأل أراضي الموا نين اي مدينة بي

وتحد صارخ لةشرعية الدولية وإلراد

االحتالل شرع

جاال غرب بي

طاستكمال بناء جدار العصل

لح .

لجنة المالية اي

ونوميا صادق
اعةيا
م
واي إ ار الترجمة الحقيقية لسياسة حكومة االحتالل الم طقة م
الكنيس اإلسرائيةي برئاسة موشيه غعني عةأل تحونل مبةغ قدرش  27مةيون شيكل لمستو نا
الضعة الغربية عةأل شكل هطة لمجالس مستو نا

لمستو نة معاليه ادومي .

الضعة الغربية” ومن بين ا  4,51ميةون شيكل

الةجنة الملكور ت صيص مبةغ ت ر قدرش  30مةيون شيكل لغري زناد الحماية اي

كما أقر

التي تست د لةسعرنا

الحااال

اي مستو نا

الضعة.

عمان2017/4/2 ،
السبيلّ ،

 .34جيش االحتالل يجري مناورات بالذخيرة الحية وسط مساكن المواطنين باألغوار الشمالية
األغوار الشمالية -محمد طالص -األيا االلكترونية  :ل تكد العائال

البدوية اي ربتي الرأس

األحمر وحمصة طاألغوار الشمالية أمس تنت ي من حز أمتعت ا وتجميع مواشي ا وما تيسر من

متكل وشراب استعدادام إل الء مساكن ا حتأل اوجئ
وناقال

طالدطاطا

العسكرنة.

طقوا

الجند المصعحة تحاصر مساكن ا إيلانام ببدء جولة جديد من التدرنطا

ورأم بير االستي ان واالنت اكا

اإلسرائيةية اي األغوار عارف دراغمة اي إقدا جيش االحتالل

عةأل إجراء مناوراته العسكرنة طالل ير الحية وس

مساكن العائال

المحدد ل ا إل الء مساكن ا طموجب أوامر عسكرنة م ش امر

سة ا

كبير من جيش االحتالل معزز

االحتالل.

البدوية قبل انقضاء الم ةة

ي امر عةأل انت األ سياسة جديد من

وقال دراغمة :إن جيش االحتالل انتقل إلأل إتطا سياسة رعب جديد ضد األهالي اي الرأس األحمر

وحمصة وتشكل ت و امر

ي امر اي التعامل مع العائال

إ الء مساكن ا قبل وأثناء إجراء المناو ار
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االحتالل ا ليا

الثقيةة طما اي ا الدطاطا

وناقال

الجند المدرعة والمدااع إلأل جانب المروحيا

القتالية وال ائ ار الحربية لتحول منا ق واسعة من األغوار إلأل أشطه ما تكون طساحة حرب.

واعتبر دراغمة ما أقد عةيه جيش االحتالل طمثاطة سياسة ترهيب جديد تضاف إلأل سةسةة
الممارسا

ممتةكات .

القمعية التي يمارس ا وال اداة إلأل ت جير أصحاب األري الشرعيين واالستيالء عةأل
األيام ،رام هللا2017/4/1 ،

 .35إصابات بمواجهات مع االحتالل في مدينة جنين ومخيمها
جنين :أصيب عدد من الشطان طحاال

ا تناق اجر اليو السب

االحتالل اإلسرائيةي اي مدينة جنين وم يم ا.
ولكر مصادر محةية لة"واا" أن قوا

مواج ا

ا ةق

الل ا قوا

إلأل إصاطة عدد من

االحتالل اقتحم

الل مواج ا

مع قوا

مدينة جنين وم يم ا واندلع

إثر للك

االحتالل قنابل الصو والغاز المسيل لةدمو اتجاش الشطان ما أدم
ا تناق .واي السياق لاته داهم

طحاال

محمود صالر شرن اي م ي جنين واتشته وعبث

طمحتوياته وعاث

االحتالل منزل األسير

قوا

ايه اسادا و راطا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/1 ،

 .36مدير برنامج الصحة باألونروا  %60:من األطفال الغزيين مصابون بو"فقر الدم"
نائب مدير برنام الصحة بوكالة غو

غز  -يحيأل اليعقوبي :كش

وتشغيل الالجئين "األونروا"

د .محمود شاكر أن أعداد المصابين طاألمراي المزمنة سكر ضغ

اللين يتةقون

دما

صحية من ا بةغ  78ألعا و 717حالة بزناد سنويا بنسطة  %5بتصاعد ال يتناسب مع الزناد

السكانية.

وأشار إلأل أن عدد الحاال

المسجةة لدم األونروا اي برنام تنمي األسر بةغ  72ألعا و 225حالة

حتأل ن اية العا الماضي بينما بةغ عدد السيدا

و 206حاال

أما عدد الزنا ار

المسجال

ضمن برنام رعاية الحوامل  43ألعا

العالجية التي تةقت ا األونروا العا الماضي ابةغ

 3ماليين 810

تالف زنار .

وع از شاكر اي حوار مع صحيعة "اةس ين" ارتعا نسطة اإلصاطة طاألمراي المزمنة إلأل المروف

السكانية واالجتماعية والسياسية والنعسية التي تزند من عوامل و ور اإلصاطة طمري السكر
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والضغ

طاإلضااة لنم الحيا مع ت ور ال دما

وقةة ارص العمل وأن األعمال أصطح

تقل الل ا الحركة وطالتالي تزند نسطة اإلصاطة.

مكتبية

فلسطين أون الين2017/4/1 ،

 .37إعادة انتخاب اللواء جبريل الرجوب رئيسا للجنة األولمبية
البير " -القدس" دو كو  :أعاد

االتحادا

الرناضية العةس ينية اليو السب

الرجوب رئيسا لةجنة األولمبية العةس ينية ألربع سنوا

أكاديمية جوزن

 15بة"التوااق".

طالتر اي البير  .وأعةن

انت اب الةواء جبرنل

مقبةة اي الم تمر اللي عقد اي مقر

الةجنة اوز الرجوب وأعضاء المكتب التنعيلي الطالغ عدده

ونتولأل جبرنل الرجوب رئاسة الةجنة منل العا  2008وهو يجمع هلا المنصب مع رئاسة اتحاد كر

القد ورئاسة المجةس األعةأل لةشطاب والرناضة.

القدس ،القدس2017/4/1 ،

جنديا بأجسادهم
 .38محلل إسرائيلي :التنسيق األمني مع السلطة "مثير للغاية" ..عناصرها حموا ً
غةةز  :قةةال المحةةةل العسةةكري اإلس ةرائيةي اةةي القنةةا العاشةةر اإلس ةرائيةية "ألةةون بةةن داايةةد" إن التنسةةيق
األمني اإلسرائيةي مع السة ة العةس يني مثير لةغاية.

ةددا مةن عناصةر الشةر ة العةسة ينية قةاموا طحمايةة أحةد الجنةود طتجسةاده
وأشار "بةن داايةد" إلةأل أن ع م
اي بةد سعير شمال مدينة ال ةيل جنوب الضعة الغربية المحتةة وللةك طعةد د ولةه البةةد عةن رنةق
ال

ولع

ت".

النمةر إلةأل أن رئةيس ج ةاز الم ةاب ار العةسة يني ماجةد اةرأل يواصةل التصةرنر لةيال ون ةا ار عةن

انتقامةةا الغتي ةةال األس ةةير
ان المق ةةا مةةن الض ةةعة المحتة ةةة
م

أنةةه ل ةةن يسةةمر لحرك ةةة حم ةةاس بتنعيةةل عمةي ةةا

المحرر مازن اق ا اي غز قبل أسبو .
وشةةدد

عةةةأل إدراك "إسةرائيل" عجزهةةا عةةن إاشةةال م

ةةا

حمةةاس "االنتقاميةةة" جعة ةةا تةراهن طشةةكل

كبير جدام عةأل الدور اللي تقو طه األج ز األمنية التاطعة لةسة ة العةس ينية".
وأشار إلأل أن "أمن السة ة يجمع معةوما

است طارنة يستقي ا من الميدان ومةن ةالل التحقيةق مةع

عناصر حماس ب دف مساعد إس ارئيل عةأل منع تنعيل عمةيا

انتقامام الغتيال اق اء".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/1 ،
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 .39مصر تتهم إسرائيل بو"تقويض" جهود السالم
القاهر م حسين القطاني :أدان

مصر اليو الجمعة مصادقة مجةس الوزراء اإلسرائيةي المصغر عةأل

بناء مستو نة جديد اي الضعة الغربية واعتبر

الرامية الستئناف عمةية السال ".

ال

"تقوي ارص حل الدولتين والج ود
و ّ

جاء للك واق بيان صادر عن ال ارجية المصرنة اليو عشية زنار الرئيس المصري عبد العتاح
السيسي إلأل البي

وتستمر  5أيا

األبيي والتي يبدأها غدا السب

دونالد ترامب اي قمة تت رق لعمةية السال طالشرق األوس .
وقال

يةتقي الل ا نميرش األمرنكي

ال ارجية المصرنة اي البيان إن طالدها "تدين مصادقة مجةس الوزراء اإلسرائيةي أمس

عةأل بناء مستو نة جديد اي الضعة الغربية".

وأضاف البيان أن "استمرار األنش ة االستي انية وتسار وتيرت ا يقةل من ارص حل الدولتين
واحياء المعاوضا

ويقوي الج ود الرامية الستئناف عمةية السال
ّ
واإلسرائيةي ب دف التوصل إلأل تسوية عادلة وشامةة لةقضية العةس ينية تستند إلأل المرجعيا
الدولية ومقر ار الشرعية الدولية".

بين الجانبين العةس يني

وكالة األناضول لألنباء2017/3/31 ،

 .41األردن يشجب ق ار ار إسرائيليا ببناء مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
عمان – بت ار :أعرب

الحكومة عن شجب ا وادانت ا الشديد لمصادقة مجةس الوزراء اإلسرائيةي عةأل

بناء مستو نة جديد اي الضعة الغربية واالستيالء عةأل ما يقارب  977دونما من األراضي

العةس ينية وضم ا إلأل أ ارضي حكومة االحتالل اإلسرائيةي.

وقال وزنر الدولة لش ون اإلعال النا ق الرسمي طاس الحكومة الدكتور محمد المومني إن هلا

القرار يشكل اعتداء صار ا عةأل حقوق الشعب العةس يني وال سيما حقه اي إقامة دولته المستقةة
عةأل تراطه الو ني اي حدود الراطع من حزنران عا  1967ويضرب ج ود إحياء عمةية السال

وان اء الص ار ونطع

القرار ي ال

اي الثال

ق ار ار

عةأل إحياء البيئة التي تعتاش عةي ا قوم الت رف واإلرهاب .وأضاف أن هلا

الشرعية الدولية والقانون الدولي وال سيما قرار مجةس األمن رق  2334الصادر

والعشرنن من كانون األول عا .2016

ودعا المومني إلأل "تكات

المجتمع الدولي اي إدانة السياسا

الالمس ولة من أجل ت بيق ق ار ار الشرعية الدولية ووق
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واستئناف المعاوضا

تم يدام لةتوصل إلأل سال عادل وشامل يضمن إقامة الدولة العةس ينية".

عمان2017/4/1 ،
الرأيّ ،

عمان" :مهندسون ألجل فلسطين" تطلق المسابقة المقدسية المدرسية
ّ .41
عمان :أعةن لجنة م ندسون ألجل اةس ين والقدس ومةتقأل القدس الثقااي عن ان الق المساطقة
المقدسية المدرسية بدورت ا الثامنة بدءا من األول من نيسان ابرنل الحالي.

وقال رئيس الةجنة بدر ناصر إن هلش المساطقة تتتي اي مل الم ا ر المتزايد التي ت دد المسجد

األقصأل ما يت ةب اهتماما إضاايا اصة اي مل الدور التي تةعطه الممةكة اي حماية المسجد

مشي ار إلأل مشاركة ما يزند عةأل  90أل

مشارك من كااة المحااما

اي المساطقة.

بدورش قال مدير مةتقأل القدس الثقااي أحمد الشيو ي إن المةتقأل يسعأل من الل المساطقة ألن يزر
معاهي وقي وحب المسجد األقصأل ومدينة القدس اي نعوس ةطة المدارس وتنمية معرات

المجال وتععيل مواهب

من أجل األقصأل والقدس.

عمان2017/4/2 ،
الغدّ ،

 .42أبو الغيط :الحكومة اإلسرائيلية ليست شريكاً حقيقياً في تحقيق السالم

القاهر  -واس :أدان األمين العا لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغي
اإلسرائيةي إنشاء مستو نة جديد اي الضعة الغربية.
وأكد أبو الغي

قرار حكومة االحتالل

أن القرار يعكس نوايا إسرائيل الحقيقية إزاء العةس ينيين والتسوية السةمية .وأااد بيان

صدر اليو السب
ليس

اي هلا

أن األمين العا يعتبر القرار

شرنكام حقيقيام اي تحقيق السال .

وأوضر أن الحكومة اإلسرائيةية صار

اإلسرائيةي يتبنأل أجندت ا طصور كامةة.

أسير لجماعا

و تشير بجالء إلأل أن الحكومة اإلسرائيةية
االستي ان المت راة وأن رئيس الوزراء

وأشار البيان إلأل أن أبو الغي يرم أن البناء االستي اني توسع طصور سر انية اي الضعة الغربية

وبين أن قرار الحكومة األ ير بتسمية مستو نة
والقدس الشرقية منل توقيع اتعاقية أوسةو والأل اليو ّ .
جديد يكش عن مدم است انت ا طاإلجما الدولي الرااي لالستي ان والداعي إلأل وقعه وامعان ا
اي تحدي اإلراد الدولية ٍ
بوجه مكشوف.
عكاظ ،جدة2017/4/1 ،
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 .43السعودية تدعم موازنة السلطة الفلسطينية بو  30مليون دوالر
ار هللام محمد بيصة :أعةن

الممةكة العربية السعودية اليو الجمعة عن تحونل مبةغ  30,8مةيون

دوالر إلأل حساب وزار المالية العةس ينية لدع الموازنة العامة لةطالد.

أن "مندوب الممةكة الدائ لدم جامعة الدول العربية أحمد

ولكر وكالة األنطاء السعودية اليو

ق ان أوضر أن المبةغ يمثل قيمة مساهما

الممةكة الش رنة لدع موازنة اةس ين لةعتر من

ديسمبرم كانون أول  2016حتأل مارسمتلار  2017بواقع  7.7مةيون دوالر ش رنام".
و عض

السعودية من دعم ا المالي لةسة ة العةس ينية منل أبرنلم نيسان  2016من  20مةيون

دوالر أمرنكي ش رنام إلأل  7.7مةيون دوالر أمرنكي.

وأكد ق ان أن الممةكة العربية السعودية ستستمر اي دع القضية العةس ينية عةأل األصعد

السياسية واالقتصادية واإلنسانية كااة.

وكالة األناضول لألنباء2017/3/31 ،

 .44مئات التونسيين يحيون الذكرى الو 41لو"يوم األرض" الفلسطيني
تونس م يامنة سالمي :أحيا المئا

السب

من الناش ين التونسيين طالشار الرئيسي وس العاصمة اليو

اللكرم الة 41لة"يو األري" العةس يني طمشاركة جمعيا

المماهر التي دع

إلي ا جمعية "أنصار اةس ين" مستقةة وت تنميم ا تح

ردد المشاركون اي ا شعا ار
أرضناّ ..
عزنا وتارن نا" ّ
وتدع صمود العةس ينيين حسب مراسل األناضول.
وراع المشاركون اي المماهر الاتا
والصم

ومنمما

مجتمع مدني.

شعار "يو األري:

تدعو إلأل تحرنر اةس ين ونبل االحتالل

كتب عةي ا "اي القدس تنت ك الحرما

عار" و"اةس ين تجمعنا والعود موعدنا".

وقال المدير التنعيلي لة"أنصار اةس ين" طشير ال ضري اي حدي

المماهر إن "الجمعية موجود دائما كعادت ا اي المح ا
وأضاف ال ضري أن "نم ار لالستحقاقا

وتدنس المقدسا
ّ

لألناضول عةأل هامش

الكبرم لةقضية العةس ينية لةتعرن

ب ا".

الدا ةية اي تونس وهي مةحة ومشروعة عقب الثور

ينايرم كانون الثاني  2011اقد اتر عالقة الشعب التونسي طالقضية العةس ينية لللك نحن نجدد

هلش العالقة ونلكره طالقضية العةس ينية وبيو األري".
وتاطع" :وطمناسطة يو األري ت الت

والشطاب والجمعيا
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الكاف شمال غرب واي دار المحامي طالعاصمة وغدا اي بنزر

شمال مع مكونا

المدني ونو  15أبرنلمنيسان ستكون اي مدينة المنستير وس شرقي ".

المجتمع

وكالة األناضول لألنباء2017/4/1 ،

 .45انتقادات دولية لو"إسرائيل" بعد قرار بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
ار هللا  -كعاح زبون :تصاعد

طشكل كبير حمةة االنتقادا

مستو نة جديد اي الضعة الغربية.

من ج ته أعرب ستيعان دوجارنك المتحد

الدولية والعربية ضد قرار إسرائيل بناء

طاس األمين العا لألم المتحد أن ونيو غوتيرنش اي

بيان عن « يطة امةه واستيائه» .وقال إن «األمين العا أكد طاستمرار انه ال توجد

ة بديةة

لإلسرائيةيين والعةس ينيين لةعيش معا اي سال وامن وهو يدين كااة األعمال أحادية الجانب مثل
القرار الجديد اللي ي دد السال ويقوي حل الدولتين» .بدورها ندد

طارنس طما اعتبرته «ت و ار

مقةقا لةغاية ي دد بتصعيد التوتر عةأل األري».

أما السعير السوندي لدم األم المتحد أولوف سكوأل اقال إنه يجب عةأل مجةس األمن أن يرد عةأل

أحد

إعالن من إسرائيل طشتن المستو نا  .وأضاف قائالم «إلحاح الوضع والتدهور عةأل األري

ربما يستدعيان إجراء ما من مجةس األمن رغ أننا نعرف أنه ليس من الس ل إيجاد توااق حول

هلا».

الشرق األوسط ،لندن2017/4/2 ،

 .46جيروزالم بوست :واشنطن تخطط لمؤتمر سالم إقليمي يضم عباس ونتنياهو وقادة الخليج
تل ابيب :اكد

صحيعة 'جيروزالي بوس ' اإلسرائيةية أن أعضاء اي إدار الرئيس األميركي دونالد

ترامب يطحثون إمكانية استضااة م تمر الل الصي

القاد

يجمع قاد ال ةي ورئيس السة ة

العةس ينية ورئيس حكومة إسرائيل عةأل منصة واحد ألول مر ما يشير إلأل حقيقة أن م تمر القمة

العربية اللي عقد اي األردن م ار ل يغةق الطاب أما الحة اإلسرائيةي طحل إقةيمي يحتوي
العةس ينيين أو يتجاوزه وان كان قد أكد عةأل تمسكه طمطادر السال العربية وعزز من مكانة رئيس

السة ة العةس ينية محمود عطاس.
وقال

الصحيعة انه قد ت الكش

م ار عن م تمر إقةيمي كان يعتري أن يعقد العا الماضي

طمشاركة قاد مصر واألردن إضااة إلأل إسرائيل والسة ة العةس ينية إال أن نتنياهو هو من أاشةه.
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وقال

الصحيعة أن ترامب كان قد تحد

طحماسة عن رغبته اي التوس لةسال اي الشرق األوس

واهتمامه طالتقارب اإلقةيمي األوسع بين اإلسرائيةيين والعرب مشير إلأل أن ص ر الرئيس وكبير

قدما
المستشارنن جارند كوشنر كان قد تشاور مع عدد من قاد ال ةي حول أاضل السبل لةمضي م
اي عمةية سال تض العبين إقةيميين.

كبير قوله أن 'هلا األمر أصطر ممكنا لكن الس ال هو مالا
مصدر إسر
ونقة الصحيعة عن
ائيةي م
م
م
سيحد طعد للك' .وأشار المس ول اإلسرائيةي نعسه إلأل أنه يتعين عةأل إسرائيل 'الموااقة عةأل تجميد
غير رسمي وغير معةن لبناء مستقبةي ارأل الكتل االستي انية القائمة' كشر مسبق لةم تمر حددش

المشاركون العرب.

وكالة سما اإلخبارية2017/4/1 ،

 .47إيطاليا :البناء االستيطاني يتعارض مع القانون الدولي ويقوض السالم
ار هللا" -القدس" دو

وزار ال ارجية اإلي الية اليو السب

كو  :أعرب

عن قةق ا العميق إزاء

إعالن الحكومة اإلسرائيةية عن بناء مستو نة جديد اي الضعة الغربية "وللك ألول مر منل أكثر

من  20عاما اضال عن مصادر أراي جديد اي الضعة الغربية".
وقال

"ال ارجية اإلي الية" اي بيان ل ا "إن هلش الق ار ار

استئناف معاوضا

تتعاري مع القانون الدولي وتصعب

السال بين ال راين واحتمال قيا دولتين لشعبين".

القدس ،القدس2017/4/1 ،

 .48االتحاد األوروبي يدين القرار االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية
عمان :دان االتحاد األوروبي طشد

الغربية معتب امر أن "هلش ال
وأكد

قرار الحكومة اإلسرائيةية إقامة مستو نة جديد اي الضعة

و تقوي ا مال طحل قابل لةحيا ايما يتعةق طموضو التسوية".

الممثةة العةيا لةسياسة ال ارجية واألمنية اي االتحاد األوروبي ايديرنكا موغيرنني أن "كل

المستو نا

التي تقا اي األراضي العةس ينية المحتةة طما اي ا شرقي القدس غير شرعية واق

القانون الدولي وتشكل عائقام أما التسوية وت ديدام لة"حل الدولتين".
وأضاا

اي بيان أمس أن "االتحاد األوروبي يدعو الجانب اإلسرائيةي إلأل وق

االستي انية وتعكيك الب ر االستي انية التي أقيم
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 .49أستراليا :ال دليل على تلقي "حماس" مساعدات من منظمة "وورلد فيجن"
سيدني ة د ب أ :قال

با

الحكومة األسترالية أمس إن ا ل تجد أي دليل من الل مراجعة قام

عةأل أن أي من مساعدات ا لمنممة "وورلد ايجن" المسيحية ال يرنة قد ت تحونة ا إلأل حركة حماس.
وكان ج از األمن الدا ةي اإلسرائيةي قد ات

مدير ار وورلد ايجن اي غز محمد الحةبي اي تب

من العا الماضي بتحونل  50مةيون دوالر إلأل حماس من أجل مساعدت ا اي حعر أنعاق وشراء

أسةحة.
وعةق

كل من أستراليا وألمانيا تمونل المنممة عقب صدور تةك االدعاءا .

وقال متحد

طاس إدار الش ون ال ارجية والتجار أمس إن "دعوم المحكمة اإلسرائيةية سوف تقرر

براء أو إدانة السيد الحةبي" .وأضاف المتحد

أن اإلدار أجر مراجعة ول تجد شيئا يشير إلأل "أن

لدينا أي معراة طالتقصير المزعو من جانب السيد الحةبي" .وتاطع" :سيمل تمونل المساعدا

األسترالية معةقا إلأل ندرس نتائ هلش العمةيا ".
رحب

منممة " وورلد ايجن " األسترالية طما توصة

إليه الحكومة .وأمر المنممة بةجراء مراجعت ا

المستقةة الجارنة حاليا.
وقال متحد

طاس وورلد ايجن امس " :نمل قةقون طشد من هلا الوضع ويعترننا الحزن جراء أثرش

عةأل أ عال غز وعائالت

".

األيام ،رام هللا2017/4/1 ،

 .51مفوض األونروا 25 :ألف الجئ فلسطيني بحلب محنتهم شديدة

القدس –معا :أجرم المعوي العا لألونروا بيير كراينبول زنار إلأل سورنا اي العتر من  26إلأل 31

تلارممارس والتقأل مع الالجئين العةس ينيين ومومعي األونروا وكطار المس ولين الحكوميين.

وكان الحد

األبرز اي الزنار هو توجه المعوي العا إلأل حةب حي

الل ا طالتعصيل عةأل اعتطا ار

الحماية واالحتياجا

اي هلش المدينة والمن قة اي شمال سورنا التي عان

مدار السنوا

الس

الماضية.

أمضأل ثالثة أيا تعرف

لدم حوالي  25,000الج اةس يني ممن طقوا
من المعارك وتعرض

لندوب عميقة عةأل

وزار كراينبول م ي عين التل اللي اض ر الالجئون العةس ينيون عةأل إ الئه عةأل يد الجماعا

المسةحة اي نيسانمإبرنل  2013وقد أصطر ا ن أ الالم .والتقأل المعوي العا مع ممثةين عن
الالجئين النازحين عن عين التل واللين عاش العديدون من اي مراكز إيواء شديد االكتماظ وغير
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مستقر لمد تكاد تصل إلأل أربع سنوا " :طكةمات
صدمة العقدان والدمار .كان

م الب

سمع

متواضعة ولكن محنت

واتجه كراينبول اي زنار منعصةة إلأل م ي النيرب حي
األمنية قد تحسن

أن مروا

أل جيل ت ر من العةس ينيين يعاني من
شديد ".

كان

يقي حوالي  16,000الج اةس يني .وايما

اي األش ر األ ير اقد تحد

ممثةو المجتمع المحةي عن م اوف

وعبروا عن تقديره العميق لةعمل اللي قا طه
شديد طشتن مستقبة عةأل المدم العاجل والطعيدّ .
وال اتر الن از  .كما أعرب
أعضاء ارنق األونروا اي حةب واللين طقوا اي المن قة وقدموا ال دما

الممثةون عن األمل اي أن تزند الوكالة طعي برامج ا وال سيما المساعدا
وال دما

النقدية والغلائية

الصحية.

وعقد المعوي العا لقاءا

مع مومعي األونروا اي مدينة حةب وم ي النيرب وللك أوالم وقبل كل

شيء لةتعبير عن احترامه العميق وتقديرش لما أبدوش من عزنمة وشجاعة اائقة عةأل مدار جميع هلش

السنوا

من الن از " :اي الوق

اللي كنت ايه تشعرون طالقةق كل يو عةأل عائالتك وسالمت

تبدون هلا التصمي اي الوقوف إلأل جانب الالجئين العةس ينيين .لقد أرد

أقول لك شك امر" هلا ما قاله السيد كراينبول ل .

كنت

أن أحضر ش صيام لكي

وكالة معاً اإلخبارية2017/4/1 ،

 .51تظاهرة في باريس لمساندة الشعب الفلسطيني والتنديد باالحتالل اإلسرائيلي
طارنس ة عبد اإلله الصالحي :ش د

طارنس طعد م ر اليو السب

تماهر حاشد لمساند الشعب

العةس يني ودع المقاومة الشعبية لالحتالل اإلسرائيةي .وتجمع المئا

من المتماهرنن اي ساحة

شاتةي طقةب العاصمة العرنسية حامةين األعال العةس ينية بدعو من ائتالف لحوالي  40منممة

وجمعية ارنسية مساند لةحق العةس يني.

وش د

التماهر حضو امر كثيعام لقوم األمن التي وق

وحاول

مجموعة صغير من المتشددين الص اينة اللين راعوا أعال دولة االحتالل اإلسرائيةي

إغالق مح ا

الميترو القرنطة واا من وقو انعال

كل المناال الم دية إلأل ساحة شاتةي وت

أمني.

استعزاز التماهر ونعتوا المتماهرنن بة "اإلرهابيين" غير أن قوا

األمن

وقت

من

ومنعت

االحتكاك طالمتماهرنن .وطعكس ما روأل طعي المعادين لةحق العةس يني ل تت ةل هلش التماهر أية

أحدا

عن

ومر طالعكس اي أجواء هادئة جدا.

وراع المتماهرون شعا ار

ت الب بدع الشعب العةس يني األعزل اي مواج ة تلة االحتالل

اإلسرائيةي وبراع الحصار عن ق ا غز.
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و الب المتماهرون بةنزال عقوطا

دولية مشدد ضد دولة االحتالل لمنع ا من مواصةة سياسة

االستي ان والتوسع اي األراضي العةس ينية المحتةة .كما دان المتماهرون توا
مع دولة االحتالل ولوحم

طالتوا

الاتة عرنضة تص

إسرائيل طالدولة المحتةة وتت

مع ا.

السة ا

المصرنة

النما المصري

العربي الجديد ،لندن2017/4/1 ،

عملية السالم
 .52مصاعب تعترض تركيا إلدماج حماس في
ّ

عدنان أبو عامر

مل برود عالقات ا
ايما تواصل حماس حعام ا عةأل عالقا داائة مع تركيا إلأل جانب ق ر اي ّ
اةن عالقة حماس وأنقر
مع العديد من العواص العر ّبية و
اإلقةيمية كمصر واألردن وسورنا وايران ّ
ّ
يت ّةة ا طعي التطاين.

أن طالدش
اقد أعةن وزنر ال
ارجية التركي مولود جاويش أوغةو بتصرنر معاج اي  22تلارممارس ّ
ّ
أن الحركة أبد
مارس ضغو ام عةأل حماس إللقاء سالح ا والد ول اي معاوضا مع إسرائيل و ّ
استعدادها لالعتراف بة ا.

يحدد أوغةو اللي جاء تصرنحاته اي لقاء عقدش اي مبنأل الصحااة الو ني اي واشن ن اي
ل
ّ
ّ
أي وق مارس تركيا ضغو ا عةأل حماس.
ّ
المقربة من إيران اي اليو لاته اي  22تلارممارس عن مصدر اي حماس
ونقل موقع قنا الميادين ّ
لكن
ل يلكر اسمه تعةيقام عةأل كال أوغةو ّأنه جرم ضغ
تركي عةأل الحركة لالعتراف بةسرائيل ّ
ّ
حماس ل تستجب.
عبر ايه عن است جان ا
سارع حماس من ج ّ ت ا إلأل إصدار بيان
رسمي اي  22تلارممارس ّ
ّ
تعري الحركة إلأل ضغو من
من تداول طعي وسائل اإلعال ما وصعته ّ
طادعاءا وأكاليب حول ّ
أجل االعتراف بةسرائيل.
االدعاءا
اكتعأل
إن " ّ
ّ
المتحد طاس حماس اوزي برهو طالقول لة"المونيتور" ّ
جيدام موق حماس الثاب من راي مستلة
اإلعال ال أساس ل ا من
الصحة ااأل راف كاّاة تعة ّ
ّ
االعتراف طالكيان الص يوني" وأضاف" :وأدعو وسائل اإلعال إلأل تو ّ ي الدّقة والم ّنية قبل نشر
ّ
أ طار وابركا ت دف إلأل تشويه الحقائق واإلساء إلأل حماس والنيل من مواقع ا".
الوارد اي طعي وسائل

التركية ل يصدر عةأل تصرنر أوغةو وال يعرف ما
ارجية
أي بيان أو توضير من ال
كان مةعتام ّ
ّ
ّ
أن ّ
التركية عةأل حماس.
إلا كان للك تتكيدام لكال الوزنر أ موااقة عةأل حقيقة الضغو
ّ
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أن بيان حماس الرسمي ل يت عةأل راي كال الوزنر التركي بل اكتعأل بةدانة وسائل اإلعال
كما ّ
ّ
ّ
دبةوماسية مع
مما قد يق أر عةأل ّأنه رغطة من حماس اي عد الد ول اي مواج ة
ّ
التي تداول ال بر ّ
تركيا.
السياسية اي المجةس التشرنعي العةس يني عبد هللا
وقال عضو المجةس الثور ّي لعتر ورئيس الةجنة
ّ
ّ
ّ
طعمةية السال والمعاوضا مع إسرائيل لالحتعاظ
عبد هللا لة"المونيتور" إ ّن "تركيا تحاول إقنا حماس
ّ

متميز مع
معنية بطقاء عالقت ا
ّ
ينية طامتالك ا عالقا وثيقة مع الحركة وحماس ّ
طالورقة العةس ّ
أن القيادا العسكرّنة اي حماس تحتاأل إلأل المال والسالح من إيران
تركيا" .وأضاف" :صحير ّ
لكن الحركة اي عموم ا أقرب إلأل تركيا من إيران ولللك ستطقأل قرنطة من ا
اللي ال توّارش تركيا ّ
ولن تغضب ا ألن تركيا تحتضن جماعة اإل وان المسةمين وحماس جزء من الجماعة وتركيا تعتبر
نعس ا إحدم أه الدول اإلسالمية السنية الكبرم المنااسة إليران الشيعية اي المن قة".
اي ا أوغةو عن ج ود تبلل ا تركيا إلقنا

حماس طاالعتراف

يتحد
المر األولأل التي
ليس
ّ
ّ
أن تركيا من أكثر الدول التي ساهم اي إحدا
بةسرائيل اقد أعةن اي كانون الثانيميناير ّ 2015
طتن الوق اللي سيت ّ ايه
اروق اي ّ حماس السياسي السابق و
الحالي .وأضاف" :وأقنعناها ّ
ّ
ّ
حل سياسي سيتضمن اعتراا ا بةسرائيل".
التوصل إلأل ّ
ّ
ّ
وكان مةعتام حين ا أن حماس ل ترد عةأل كال أوغةو والتزم الصم دون معراة سبب هلا

الصم .

هنية ولو العالقا
وقال المستشار السياسي السابق لنائب رئيس المكتب
السياسي لحماس اسماعيل ّ
ّ
ّ
لحل الص ار مع
الوثيقة طالمس ولين األتراك أحمد يوس لة"المونيتور" ّ
إن "األتراك يطحثون عن صيغة ّ
إسرائيل وتركيا ترتط

طعالقة مع حماس واسرائيل وتبلل ج ودام إلنجاز تسوية بةقامة دولة عةأل

طتن ا
حدود  1967وتحاول تةيين مواق حماس بت عي الضغو عةي ا واع اء ان طا عن حماس ّ
حل سياسي ورّبما تتتي مصالحة تركيا واسرائيل اي حزنرانميونيو  2016لترسيخ
تسعأل إلأل إيجاد ّ
ّ
الحق العةس يني والمساهمة اي ت عي
التركية بين حماس واسرائيل طالحعاظ عةأل
الوسا ة
ّ
ّ
ّ
سياسية".
الحصار عن الحركة طعقةنة ال رف اإلسرائيةي لةقبول طحةول
ّ
ّ
ش د حماس وتركيا تطاينام مشاب ام قبل أسابيع حين أدان رئيس الوزراء التركي عةي يةدرن ونائطه
ّ
محمد شيمشيك ال جو العةس يني اي القدس اي  9كانون الثانيميناير اللي قتل  4جنود
ّ
ّ
ائيةيين وداع حماس اي  9كانون الثانيميناير إلأل إبداء است جان ا من الموق التركي والقول
إسر ّ
ّ
ضد شعبنا.
حق مشرو اي القوانين
الدولية واإلرهاب ما تمارسه إسرائيل ّ
ّ
ّ
إن المقاومة ّ
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تل أبيب اي  20تلارممارس
وأعةن السعير
التركي لدم إسرائيل كمال أوكي اي محاضر اي جامعة ّ
ّ
غز والت عي عن .
أن طالدش ال تدع حماس واّنما تدع أهل ق ا ّ
ّ
إن
وقال الطاح المستقل المقي اي تركيا والقرنب من
السياسيين األتراك عةي طاكير لة"المونيتور" ّ
ّ
كل
ينية المستقّةة عةأل حدود 1967
"تركيا مع
عمةية سال عادلة واقامة الدولة العةس ّ
ّ
ّ
وتشجع ّ
ائيةية أ طضرور قبول حماس بللك
األ راف عةأل المضي اي ا سواء اي ما يتعّةق طالتزاما إسر ّ

أن حماس ت ضع إلأل ضغو تركيا أو
لكن تركيا ال تمتةك مع حماس ما يتجاوز النصر وال أعتقد ّ
ّ
أن
أي التزاما من إسرائيل عةأل الرغ من ّ
ّ
أن األ ير ستقد عةأل الضغ عةأل الحركة لغياب ّ
سياسية وهلش
هلا النقاش يتزامن مع إعداد حماس وثيقة
ّ
إقةيمية كتركيا".
لاتية من حماس ومشاو ار مع دول
ّ
ّ

جدام جاء
و م ّمة ّ

نتيجة مراجعة

إن "تركيا التي
هونته قال لة"المونيتور" ّ
ّ
ينية اي ار هللا أ عأل ّ
جية العةس ّ
لكن مس والم اي وزار ال ار ّ
ترتط طعالقا إيجابية مع السة ة العةس ينية ال ت عي مساعي ا لترويي حماس وتقديم ا إلأل

ينية سواء من الل تجاوز الرئيس أبو
المجتمع
الدولي طاعتطارها م ّهةة الستال زما القياد العةس ّ
ّ
مازن أو بوجود حماس بجانطه لكن األه عند تركيا عد إطقاء حماس طعيد عن العمةية السةمية
مقبةة وااساح المجال أما دور

غز بين إسرائيل وحماس لسنوا
وللك من الل تمديد الت دئة اي ّ
السياسية التي تشمل
تركيا اي الق ا وقرب إصدار حماس وثيقت ا
ّ

ينية عةأل حدود ."1967
اةس ّ
أ ي امر ...تمتةك تركيا بزعامة الرئيس رجب

اطام جديدام يقبل بدولة

جدام مع قياد
صية وثيقة ّ
يب أردوغان عالقا ش ّ
حماس صوصام مع رئيس مكتب ا السياسي الد مشعل اللي يعتبر ضيعا دائما عةأل أنقر
ّ
م
وت رها اي كانون أولمديسمبر كما وااق تركيا عةأل إقامة طعي األسر المحررنن من حماس
عقب اإلاراأل عن

من السجون اإلسرائيةية ضمن صعقة التطادل بين حماس واسرائيل 2011

وترحيب حماس بدور تركي إلب ار صعقة تطادل جديد مع إسرائيل وت نئة حماس ألردوغان طعشل
تركيا اي أن يساه هلا االنسجا بين ما بتعبيد

تتمة
االنقالب عةيه اي يوليومتموز الماضي ورّبما ّ
لكن انت اب قياد سياسية جماعية جديد لحماس اي
طالعمةية
ال رنق أما دم حماس
السةمية ّ
ّ
ّ
أوا ر شطا مابراير يقودها يحيأل السنوار قد تبدي مواق

يصعب م ّمة تركيا.
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 .53الفلسطينيون وذكرى يوم األرض
جيمس زغبي
كان يو الثالثين من مارس عا  1976نق ة تحول اي التارنخ العةس يني اعي للك اليو

الموا نون المعرواون طعةس ينيي «ال
إضراطام شامالم لالحتجاأل عةأل

نم

األ ضر» أو «عرب  »48اي كااة األراضي المحتةة

الحكومة اإلسرائيةية الرامية إلأل مصادر تالف األادنة اإلضااية

من األراضي العةس ينية اي من قة الجةيل .وطال طع كان ال دف من المصادر هو توسع السكان

الي ود اي هلش المن قة أمالم اي تغيير التركيطة السكانية التي كان

غالبيت ا من العرب.

ول تكن عمةيا المصادر أم امر جديدام ا الل العقود الثالثة بين  1948و 1976صادر الحكوما
المتعاقطة لالحتالل زهاء  5.1مةيون ادان من األراضي العةس ينية ومعمم ا من اةس ينيين ت
رده اي عا  .1948ولكن محاولة ت وند الجةيل كان

قال «عرب « :»48كعأل» وكان

لدي

هي «القشة التي قصم

وسائل تنميمية لةتحرك.

واإلضراب اللي أ ةق عةيه اس «يو الداا عن األري» ت الت

ي له كمماهر سةمية تعبر

عن التصمي العةس يني واقتصر عةأل القرم والمدن العربية كااة .وقد حقق
المشاركة والسيما عةأل صعيدي الت

م ر الطعير» إل

نجاحام من حي

ي والتنعيل إل رأل اي ا عش ار ا الف من العمال وال الب

والموا نين العاديين رجاالم ونساء عةأل السواء.
غير أن نجاح ا أ مدش عن

الشر ة العةس ينية ضد المتماهرنن اي إ ار الج ود الرامية إلأل قمع

كااة أشكال المقاومة العربية .وطعد حمر المماه ار
القوا

ومحاولة ت ونق المدن والقرم العربية رد

اإلسرائيةية بوحشية عةأل الحشود اي أنحاء الطالد وقتة

عربي .ومنل للك اليو يحيي العةس ينيون اي م تة

مارس لكرم استش اد المتماهرنن طعاعةيا

ستة وأصاب

أنحاء العال

أكثر من  100موا ن

اي كل يو يوااق الثالثين من

يو األري.

وتتثير يو األري كان م مام عةأل صعد متعدد

واي المقا األول أصطر «عرب  »48ية مون

أشقاءه من العرب والعةس ينيين الم جرنن ونتتثرون ب  .وقبل ااعةيا

عا  1976كان ه الء

العةس ينيون غير معرواين أو كانوا مراوضين من قبل كثيرنن اي العال العربي .وكان

أشعار

محمود درويش وتوايق زناد وسمير القاس معرواة لدم الطعي ولكن حقيقة المجتمع اللي نش وا

ايه ل تكن كللك.
وقد أل

ثطا

«عرب  »48ومستوم التنمي اللي أم روش وعطقرنة أساليب

نالوا احت ار الجميع كجزء ال يتج أز من المجتمع العةس يني .واي السنوا
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الالجئين اي لبنان األردن وبين الجاليا

يو األري اي كااة األراضي المحتةة وم يما
العةس ينية اي أنحاء العال .

مكن يو األري «عرب  »48ومنر طقية الموا نين العةس ينيين الج أر اي مواج ة
ومن أوجه كثير ّ
إسرائيل .وعةأل رغ إصراره عةأل الحصول عةأل حق

عزز «يو األري» هونت
ّ
من تطقوا ممن ت ت جيره وتشتيت

اي العدالة والمساوا كموا نين اي إسرائيل

كجزء من المجتمع العةس يني ا

شعب

طتسرش.

ول الما كان

بين األم

عن األري تحركام نياطة عن

وللا اعتبروا دااع

هلش ترنيمة الشعراء العةس ينيين من «عرب  »48اللين كتبوا عن جلوره وحب

لألري ورثوا مئا

القرم العةس ينية التي دمرت ا إسرائيل وتحدثوا

الالجئين اللين يحةمون طالعود  .واي حين كان
التي واج وها اي التكي

من

ويالم عن بني جةدت

أشعاره مش ور بين المجتمع اإلسرائيةي وساعد

اي تشكيل وعي جيل من «عرب  »48إال أن تمكين
والصعوطا

أصحاب األري األصةيون وه

السياسي مل أسي امر لعمةيا

القمع

مع النما اإلسرائيةي وتحونل أنعس

لقو سياسية معاصر.

طق

منمومة قوانين قمعية

غير للك!
ولكن «يو األري» ّ
وقد حمر إسرائيل تتسيس أحزاب سياسية عربية وعةأل مدار عقود

تنم النشا السياسي العربي .ومن الجدير طاالهتما أنه عند أول محاولة لتتسيس حزب سياسي

عربي اي إسرائيل أ ةق عةيه اس «األري» .وطعد وق
و رد

م سسيه وأثناء تةك العتر كان

قصير حمر الحكومة اإلسرائيةية الحزب

الوسيةة السياسية الوحيد المتاحة لة«عرب  »48هي

الحزب الشيوعي .وعةأل رغ للك كان حزبام قوميام بديالم لةسكان العرب! ومن الل للك الحزب
تمكن توايق زناد من العوز طعضوية «الكنسي » ومنصب عمد الناصر .

االتحاد ،أبو ظبي2017/4/2 ،

المس بإسرائيل
 .54صفقات التبادل
مصممون على ّ
ّ
مازن اق اء اللي تحرر اي صعقة شالي

نداف شرغاي

لتحونل عيد العصر القرنب الأل حما دماء

طالنسطة لموا ني إسرائيل .اق اء اللي أرسل اي العا " 2002م ربام انتحارنام" الأل الحااةة اي
رق  361قرب ميرون وقتل تسعة اسرائيةيين سعأل الأل تنعيل عمةيا شديد مشاب ة اي الوق
القرنب لكنه ل يتمكن من للك .اقد صعي ليةة السب

الماضي طتربع رصاصا

مع كات لةصو

قرب منزله اي غز  .وحسب المصادر االجنبية والعةس ينية اسرائيل هي المس ولة عن التصعية.
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شرنكه عبد الرحمن غنيما
الحيا .

اليا "حماس" التي كش

وغنيما

رد هو ايضا الأل غز اي صعقة شالي

اللي

عن ا "الشاطاك" اي االش ر اال ير كان

مع محررنن ت رنن اي الصعقة نسقوا الل اتر

ما زال عةأل قيد

من صنع االثنين اق اء

ونةة اعمال

مع نشي

ت ر من

"حماس" هو صالر العاروري اللي تواجد حتأل ا ونة اال ير اي تركيا وا ن طضغ من اسرائيل
ومن الواليا

المتحد ت إطعادش من هناك الأل ق ر .قياد "حماس" اي الضعة الغربية المكونة اي

معمم ا من محرري صعقة شالي

ةب

غز من اجل عد اسقا سكان الق ا اي

إطعاد طصما

حرب ا رم واللين ل يتعااوا طعد من أضرار "الجرف الصامد".

له قياد "حماس" اي الضعة الغربية كان عمةية ا ت اف أ رم

العنوان الرئيس لةعمل اللي ت

لجندي أو موا ن مثل عمةية ا ت اف جةعاد شالي  .وال دف العةني هو إ الق سراح أصدقائ

اللين ل يتحرروا اي الصعقة وطقوا اي السجون االسرائيةية .اي لحمة تحرره من السجن ل يتوق
من

ردوا الأل غز عن الت

لعمةية ا ت اف عةأل أمل اعاد االنجاز الكبير لة "حماس" منل

ي

العا  2011وهو إ الق  1027أسي ار الكثيرون من
صعقة شالي

كما تعترف اسرائيل ا ن ساهم

أيادي

مة

ة طالدماء.

ليس اق اي ازدياد "اإلرهاب" بل أد

الأل يقمة

صعوف قياد "حماس" .القياد الجديد لةمنممة تع ي دعم ا الكامل لقياد الضعة الغربية اي
الت

سنوا

ي لتنعيل العمةيا

و اصة اال ت اف .القياد الجديد لة "حماس" مةيئة طاألش اص اللين قطعوا

ونةة اي السجون االسرائيةية وه الء االش اص يةتزمون بة الق سراح اصدقائ

اي السجون.

اللين طقوا

االختطاف كهدف أساسي
يحيأل السنوار اللي كان شقيقه محمد عةأل صةة طعمةية ا ت اف جةعاد شالي

حك عةيه اي العا  1989طتربعة م بدا
السنوار اي الت

ي لعمةيا

ي

لعدد من العمةيا

طالتعاون مع اسرائيل.

التي قتل اي ا موا نون اسرائيةيون

طعد  22سنة اي السجن االسرائيةي تحرر السنوار اي صعقة شالي  .واي

الل ار العسكرنة لة "حماس" وجميع التنميما
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العةس ينيين اللين طقوا اي السجن" .وقد لكر السنوار طعي االسماء ومن ا حسن سالمة اللي حك
عةيه  46م بدا وهو المس ول عن قتل عش ار االسرائيةيين اي العمةيا

"االنتحارنة".

اي دي.ان.إيه ةيل الحية نائب السنوار ترسخ قضية األسرم وكللك الوسيةة – ا ت اف الجنود
إل الق سراح "الم ربين" اي صعقة شالي

من اجل تحقيق للك .الحية كان اي اق المعاوضا

واي السنة الماضي قال عةنا طتن "حماس ستستمر اي بلل الج ود ال ت اف الجنود من اجل

مطادلت

طاألسرم العةس ينيين المعتقةين اي اسرائيل".

الش ص اللي ال يقل عن الحية اي االلت از بة"اإلرهاب" وعمةيا

اال ت اف هو روحي مشت أل وهو

محرر ت ر اي الصعقة وهو من ضمن قياد "حماس" الجديد الأل جانب السنوار .الحية مك

السجن االسرائيةي  24طعد الحك عةيه طسطعة م بدا
وضع

"حماس" اي يدش مة

طسبب قتل المتعاونين مع اسرائيل .وقد

األسرم .ومشت أل ايضا يتحد

الجنود لعقد صعقة ا رم.

الت از قاد "حماس" المحررنن اي صعقة شالي

عن الحاجة الأل ا ت اف المزند من
اال ت اف ال يغيب عن قاد

طاالستمرار اي عمةيا

االج ز االمنية االسرائيةية .وقد كان محررو الصعقة عةأل صةة طعدد من محاوال
لقيا

ت احطا ا :ةية من بي

ال ت اف اسرائيةيين وأعد

لة "حماس" اي "السامر " مول ا محررو صعقة شالي

شالي

اال ت اف التي

مغار إل عاء الم

واين .ةية

اي غز من اجل اال ت اف .محرر من صعقة

جند نش اء لة "حماس" من المزرعة الشرقية ال ت اف إسرائيةيين .أو توجي ا

اال ت اف التي ارسة

كل للك وعش ار

اي

لتنعيل

الأل الطالد من قبل عمر أبو سنينة وهو محرر ت ر اي صعقة شالي .

عمةيا

اال ت اف اال رم التي وضع ا محررو صعقة شالي

اي غز ت

احطا ا من قبل اسرائيل.
 50في المئة من محرري صفقة شاليت
مع مرور السنين يتبين حج الضرر اللي سببته صعقة شالي
مسطقا .وبناء عةأل صعقا

أو مطاد ار

طالضط كما حلر من عارضوها

حسن نية ساطقة .االضرار تتراك وتمتد الأل عد مجاال :

ملء قياد "اإلرهاب" طالد الجديد لالستمرار اي العمل المسةر والعمةيا

واال ت اف راع معنويا

الشار العةس يني اي غز والضعة لصالر يار "اإلرهاب" تحونل المحررنن الأل اط ال ونمالأل
لةتقةيد واالهتما المطاشر أو غير المطاشر الغةبية المحررنن بة"اإلرهاب" سواء اي تنعيل العمةيا

التحرني وتقدي المساعد .
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اي

البروايسور بوعز غانور رئيس مع د السياسة ضد "اإلرهاب" اي المركز المتعدد المجاال

هرتسةيا يقول إن "سياسة اسرائيل الةيبرالية اي إ الق سراح ارهابيين سواء اي ا ار صعقة تطادل

االسرم أو اي ا ار التسويا

اي الماضي والحاضر الأل ضرر كبير" .ونلكر

السياسية أد

غانور طتقوال رئيس "الشاطاك" السابق يو ار كوهين اللي قال عةأل ةعية صعقة شالي

اي 2011

إن  60اي المئة من "اإلرهابيين" المحررنن يعودون الأل "اإلرهاب" طعد إ الق سراح  .ا ن تقول
الج ا

االمنية إن نسطة محرري صعقة شالي

اللين عادوا طشكل مطاشر أو غير مطاشر الأل

"اإلرهاب" هي  50اي المئة .أكثر من  100ش ص من

مجددا.

ت اعتقال

"يمكن تعةيل الرق العالي لةلين يعودون الأل "اإلرهاب" طعد اسطاب" قال غانور "المروف التي
تحرر اي ا اإلرهابيون من السجن اي صعقا
من ت ا الق سراح

التطادل تشير الأل نجاح عمل اإلرهاب وتنش الت از

طالمنممة التي حررت  .الاا لمحاوال

اعاد التتهيل لةجنائيين اثناء اعتقال

وطعدش لدم االسرم االمنيين ليس هناك دااعية لةتتهيل وه يعودون الأل الواقع اللي ي ند اإلرهاب

بل يحصةون عةأل تتييد السكان طسبب هلا .اإلرهابيون اللين يتحررون يصطحون نمولجا لةتقةيد اي

اوسا

الشطاب العةس ينيين ويحمون طالتقدير وأحيانا يحصةون عةأل المكااآ

ت ند اإلرهاب".

يقولون اي االج ز االمنية إن محرري صعقة شالي
مطاشر عن عش ار

العمةيا

المالية من ج ا

ه المس ولون حتأل ا ن طشكل مطاشر أو غير

بل أكثر من للك امحررو الصعقة كانوا عةأل صةة مطاشر طالعمةيا

التي قتل اي ا سطعة اسرائيةيين .عشية عيد العصر قبل ثال

سنوا

قتل طالرصاص قرب كرنا

أربع طاروخ مزراحي .القاتل زناد عوي كان أحد محرري الصعقة حي

د ل الأل السجن

االسرائيةي طسبب قتةه متعاونين اةس ينيين.

اي حزنران  2015قتل قرب دولب داني غونين اي عمةية إ الق نار نعلت ا ةية كان أحد

اعضائ ا اسامة اسعد تاجر سالح وهو من محرري الصعقة .اي ن اية للك الش ر قتل مال ي

روزنعةد اي عمةية إ الق نار قرب شعو رحيل عةأل أيدي ةية تاطعة لة "حماس" كان مس وال عن ا
احمد النجار اللي هو ايضا من محرري الصعقة وكان مس وال قبل اعتقاله عن عدد من عمةيا

ا الق النار التي أد

الأل قتل ستة اسرائيةيين.

اي تموز الماضي قتل اي عمةية إ الق نار الحا ا مي ائيل مارك من عتنئيل وأصيب

واثنان من ابنائه .كان القاتل محمد اقيه من محرري صعقة شالي
مع القوا

اإلسرائيةية .العقيه قطع اي السجن طعد ت
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إن العمةية االه التي كان أحد محرري الصعقة عةأل صةة ب ا هي العمةية التي طادر الي ا محمود
القواسمي:

تتثير كبير وأد

وقتل ثالثة اتيان اي غوش عصيون .وقد تحول
الأل تدهور االحدا

هلش العمةية الأل استراتيجية ل ا

والحرب الشامةة مع "حماس" .اي البداية عمةية "عودوا أي ا

اال و " اي الضعة الغربية اي محاولة لةعثور عةأل الم

واين الثالثة .وطعد للك إ الق كثي

لةصوارنخ من قبل "حماس" عةأل الجنوب واي ن اية الم اف عمةية "الجرف الصامد" التي تسبب

طضرر كبير جدا لة "حماس" وقتل اي ا  68جنديا اسرائيةيا و مسة موا نين وأصيب  1620جنديا
و 837موا نا.

تجربة صعبة
تجربة اسرائيل مع "اإلرهابيين" المحررنن – حتأل قبل صعقة شالي
الصعقا

وحسن النية حرر

– هي تجربة صعطة .اي إ ار

اسرائيل منل العا  1985أكثر من  12أل

"ارهابي" .وقتل مئا

االسرائيةيين عةأل أيدي ه الء المحررنن وأصيب  3200اسرائيةي تقرنطا.

محررو صعقة جبرنل اي أيار  1985اللين كان عدده  1150تحولوا الأل العمود العقري االساسي
لالنتعاضة االولأل .وحسب المع يا

"الم ربين" اللين أ ةق سراح
أكثر من نص

الرسمية لوزار الداا ومن الل احص عينة من  238من

اي صعقة جبرنل اان  50اي المئة من

"اإلرهابيين" السطعة تالف اللين أ ةق سراح

عادوا الأل "اإلرهاب".

اي اعقاب اتعاق اوسةو اندمجوا اي

اج ز "اإلرهاب" العةس ينية وشاركوا اي االنتعاضة الثانية .عش ار

من محرري صعقة تننطاو عادوا

ايضا الأل "اإلرهاب" .وحتأل نيسان  2007قتةوا  37اسرائيةيا وا ن – محررو شالي .
من بين العمةيا

التي ت تنعيلها أو ت

االسرائيةي يمكن الحدي

ي ا عةأل أيدي "الم ربين" اللين تحرروا من السجن

عن العمةية االنتحارنة اي اندق "طارك" اي نتانيا التي قتل اي ا 30

ش صا .والعمةية اي معترق كركور التي قتل اي ا  14ش صا وايضا العمةيا

اي مق أل مومن

 11قتيال ومق أل هيةل اي القدس  7قتةأل  .ايضا كرن عويس اللي أ ةق سراحه اي 2001

كمطادر حسن نية لةعةس ينيين قتل اي للك العا مي ال مور ونوعا غوزواسكي وأرسل "م ربة"
انتحارنة الأل شار كينغ جورأل اي المدينة حي

قتة

ثالثة اسرائيةيين وأصاب

 81ش صا.

عطاس محمد السيد اللي ا ةق سراحه اي العا  1996كان مس وال عن العمةية "االنتحارنة" اي

شار هرتسل اي نتانيا اي العا  2001والتي قتل اي ا ثالثة اسرائيةيين .ومحمد جاد ةيل اللي

كان اي السجن العةس يني وأ ةق سراحه تسةل الأل مستو نة حم ار اي غور االردن اي شطا
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 2002وقتل ثالثة موا نين ه ميري اوحانا وابنت ا ياعيل ومجوس ميكونان .هناك امثةة كثير ا رم
ولكن ال يمكن لكرها جميعا.

تجربة اسرائيل السيئة مع "الم ربين" المحررنن ال تقتصر اق عةأل اللين عادوا الأل "اإلرهاب" بل

اولئك اللين أصطحوا قاد لةمنمما

"اإلرهابية"" .اش اص معرواون" مثل السنوار واق اء استبدلوا

السجن االسرائيةي طالمواقع القيادية .وهناك اش اص مثل الشيخ احمد ياسين اللي اغتيل اي تلار

 2004عبر صاروخ أ ةق عةيه من سالح الجو .وصالح شحاد رئيس الل ار العسكرنة لة "حماس"
اي غز اللي أرسل "الم رب" اللي قتل طالرصاص
عتسمونة وقد تم

الب من المع د قبل التجنيد اي

مسة

تصعيته اي االنتعاضة الثانية .وعبد هللا القواسمي قائد الل ار العسكرنة لة

"حماس" اي ال ةيل اللي كان مس وال عن عمةيا

 2002وقتل اربعة اش اص من بين

كثير من ا التسةل الأل مستو نة أدو ار اي نيسان

ال عل دانييل شيعي  5سنوا

.

مصدر أمني له تجربة كبير اي مكااحة "اإلرهاب" لكر اي هلا االسبو كي
سراح شالي

واحدا

أن من البوا طا الق

قاموا طالتتثير اي الرأي العا اي اسرائيل" .من الل حمةة دعائية كبير وميزانية كبير

مقارنة بين مصير شالي

المتوقع ومصير رون أراد وايضا من

الل تصونرش كتسير

يتعري لةتعليب ومسجون اي بئر" .إال أن هلش االقوال ال أساس ل ا من الصحة كما قال المصدر

األمني.

"إسرائيل اليوم"

األيام ،رام هللا2017/4/1 ،

 .55كاريكاتير:

الشرق األوسط ،لندن2017/4/2 ،
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