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" .1إس ارئيل" توقع اتفاقا مع دول أوروبية على مد أنبوب غاز طبيعي إليزا
وق ععز وزراء الةاق ععس م ععن قبع عراليل وق ععرط واليون ععان ووايةالي ععا وان ح ععاد ا ورو ععي ع ع ع قع ععالن مشع ع ر
يقضي دفز مشروع لمد أن وب غاز ة يعي عن ةريق ال حر من قبراليل قل أورو ا.

وقععال وزيععر الةاقععس يوفععال ش ع ايني س قن قب عراليل ععدأآل مععن اون عععب دو ار مممععا فععي مجععال م ارفععق

الةاقس العالميس .ومن المقرر م عم يس مد ا ن عوب العالل ثمعاني بعنواآل و قعدر ك ع عي عشعرين م يعار

شيكل.

صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي2017/4/3 ،

 .2الحكومة الفلسطينية تدين سياسة التضليل اإلسرائيلية بشأن االستيطان
رام هللا :أدان مج ععس الععوزراء الع بععةيني ،الععالل ج ب ع ي ا ب ع وعيس ال ععي عقععدها فععي رام هللا ،رلابععس
رامي الحمد هللا يوم انثنين  ،2017/4/3شدة قرار حكومس انح الل اإلبعرالي ي انبع يالء ع ع

900

دونم من أراضي قرى قريوآل والباويس وال ن الشعرقيس وبعنجل و رمبععيا جنعوب نعا س ،و حوي معا قلع
أراض حكوميععس مععدن قبععكان ثمععاني عععالالآل كانععآل قععيم فععي ال ع رة انب ع يةانيس عمونععا  ،ال ععي ععم

قالال ها م ال ار ،وواقامس مب عمرة جديدة ع يما.

وأكد المج س أن حكومعس انحع الل واصعل بيابعس الكعلب وال ضع يل عالنمعا ععن أن هعل المبع عمرة

هععي المب ع عمرة ا ول ع ال ععي ع ععن عععن ققام مععا منععل المبععس وعش عرين عامععا ،م كععدا وجععود  230ع رة
اب يةانيس عمل الحكومس اإلبرالي يس ع
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ال بععويس ،مشععي ار قل ع بيابععس ال حايععل ال ععي

عمععا حكومععس انح ع الل والم مث ععس صععنين المب ع عمراآل

(شرق – غرب) و(أ ،ب ،ج) في محاولس ل حايل ع
اللي أدى قل

اإلععالن ععن ققامعس مبع عمراآل جديعدة ،ا معر

ضاعن مباحس ال ناء انب يةاني ثالثس أضعان عما كان ع يي ق ل  25عاما.

وأك ععد المج ععس ك ععلل  ،أن قع ععالن رل ععيس ال ععوزراء اإلبع عرالي ي ع ععن ققام ععس  2,000وح ععدة ابع ع يةانيس ف ععي

مال ن مب عمراآل الضعس الغر يس ما فيما القعدس ،ليصعل ععدد الوحعداآل انبع يةانيس ال عي أع عن ععن

ققام ما  9,000وحدة منل ولي الرليس ا مريكي ممام منص ي.
واب مز المج س قل

قرير من وزير الحكم المح ي حول ال حضيراآل نن الا اآل الميلاآل المح يس.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/3 ،

 .3الخارهجية الفلسطينية :نتنياهو يسعى لشرعنة االستيطان عبر خداع العالم
رام هللا :قالع ععآل و ازرة الالارجيع ععس الع بع ععةينيس قن رلع ععيس الع ععوزراء نيع ععامين ن نيع ععاهو يبع ععع قل ع ع

شع ععرعنس

انب ع يةان فععي الضعععس الغر يععس ،مععا فيمععا ش عرقي القععدس ،ع ععر الععداع و ض ع يل العععالم وجععود نيععس لديععي

ق ةععاء و ير ععي .وأوضععحآل الالارجيععس ،فععي يععان صععحعي يععوم اإلثنععين  ،2017/4/3أن ن نيععاهو يواصععل
محاون ي نشر العوالق في ةريق الجمد ا مريكي الم لول ل حري عم يس البالم وواةالق المعاوضاآل.
وأدانععآل الالارجيععس ممععا راآل ن نيععاهو انب ع يةانيس ،وحععلرآل مععن ععداعيا ما الالةي عرة ع ع فععرط قحيععاء

عم يععس البععالم وحععل الععدول ين .وشععددآل ع ع أن عم يععاآل ال نععاء انب ع يةاني وانب ع يالء رم مععا حععآل
المبمياآل وغيرها ،اةل وغير شرعي وفقا ل قانون الدولي وق ارراآل الشرعيس الدوليس.

الحياة الهجديدة ،رام هللا2017/4/3 ،

 .4النائب يحيى موسى :عباس يرهن المصالحة بمواقف أمريكا و"إسرائيل"
محمععد جابععر :قععال عضععو المج ععس ال شعريعي يحيع موبع  :قن رلععيس البع ةس محمععود ع ععاس يععرهن
المصالحس الع بةينيس ين حرك ي حماس وف ح مواقن اإلدارة ا مريكيس ودولس انح الل اإلبرالي ي .

بيعقد وفق ركي ي القديمس ،وأني ن يب ةيز أن يعةل الشرعيس
وكان ع اس أكد أن المج س الوةني ُ
الع بععةينيس أكثععر ممععا عة ععآل  ،مععدعيا أن ققععدام حمععاس ع ع مععا أبععما شععكيل حكومععس فععي غ عزة زاد

ا مور عقيدا  ،وفق قولي.

وأوضععح موبع الععالل صعريح الععاط ع الربالس نععآل  ،اإلثنععين ،أن ع ععاس انق ععب ع ع جميععز ا عاقععاآل

قرراآل صادرة عن ج باآل المصالحس ال ي ُعقدآل الالل
المصالحس ين الحرك ين ،ون ي زم ا ا أي ا
ال ع 10بععنواآل الماضععيس .وأكععد أن رلععيس البع ةس ن يع من الشعراكس الوةنيععس ،ون المصععالحس مععز حركععس
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حمععاس ،ون غيرهععا مععن العصععالل الوةنيععس واإلبععالميس .وأشععار قلع أن نمع ع ععاس واضععح ع ععر ال عععرد
البععاحس الع بععةينيس ضععار ا عععرض الحععالة كافععس ا عاقععاآل المصععالحس ،حيععه أدار لمععر شععكل كامععل

لما  ،م كدا أن ع اس نصل من جميز ان عاقاآل والاصس ال ي ُعقدآل في العاصمس ال نانيس يروآل.
وأكد أن حماس واصل ابع مرار معز العصعالل الع بعةينيس فيمعا يالعط المج عس العوةني ،رافضعا فعي

الوقآل نعبي انعقاد المج س في رام هللا حآل حراب قواآل انح الل اإلبرالي ي.
وحول شكيل حمعاس ال جنعس اإلداريعس لقةعاع غعزة ،أجعاب موبع

الالناق ع

ع عاس ي ععلر أبع اب واهيعس ل شعديد

بكان قةاع غزة  ،مشي ار قل أن ال جنس قديمس وي ع ق عم ما بيير الواقز المعيشي فعي

غزة في لل عدم قيام حكومس ال وافق ممامما في القةاع.

الرسالة ،فلسطين2017/4/3 ،

 .5غزة :األهجززة األمنية تعتقل عددا من العمالء وتعد بتخفيف عقوبة العميل الذي يسلم نفسه
المجد  -الاط :أع ن مب ول أمني ك ير في قةاع غزة عن ف ح عاب ال و عس أمعام عمعالء انحع الل،
موضععحا أن هععل فرصععس ن كععرر لي ةمععر ه ع نء مععن رجععس الاليانععس والنلالععس .وأكععد المب ع ول لموقععز
المجد ا مني أن أ واب مقار ا جمزة ا منيس ومراكز الشعرةس فعي أرجعاء قةعاع غعزة بع كون مشعرعس

ع

مدار الباعس نب ق ال من أراد ال و س من العمالء.

و دأآل الجماآل ا منيس في القةاع نعيل حم س أمنيس ك يرة ومركزة لمالحقس العمالء ،م الاللما اع قال

مجموعس من العمالء وجاري مالحقس آالرين.

وأوض ععح أن ا جمع عزة ا مني ععس بع ع قوم ال ععالل حم ععس ال و ععس العي ععن عقو ععس العمي ععل ال ععلي يبع ع م نعب ععي،

وبع عام ي وفعق عععاليم العدين الحنيععن العلي يوصعي البع ر ويحعلر مععن العضعيحس .وأشعار قلع أنعي عععد

ان مععاء حم ععس ال و ععس ،بععي م مالحقععس العمععالء الععلين لععم يبع موا أنعبععمم ،وبععي م قنعزال أشععد أنعواع العقو ععس
حقمم ،ولن ي م ال عامعل معمعم أرفعس ،م كعدا فعي الوقعآل لا عي ع ع أن أيعدي رجعال ا معن ب صعل قلع

اللين لم يبارعوا في ال و س.

المهجد األمني2017/4/3 ،

 .6الضفة الغربية :اعتقال عصابة خطيرة متورطة بعمليات تزوير ملكية أ ارض
رام هللا -العاط معععا :أفععاد مصعدر أمنععي أن جمععاز المالعا راآل العامععس الع بععةينيس ،و ععد عم يععس م ا عععس
ابع ال اريس دقيقععس ،اع قععل عصععا س الةيعرة م ورةععس عم يععاآل زويععر م كيععس أراض ،و المشععاركس مععولعين
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يعم ععون فيمععا يبععم

اإلدارة المدنيععس  .ووفقععا لععلاآل المصععدر فع ن ال حقيععق مععا زال جاريععا مععز الموقععوفين

اللين م حوي مم قل النيا س العامس المال صس ن الال اإلجراءاآل القانونيس الالزمس.

وقعال المصععدر ا منععي قنعي لععم يع م اإلفصعا حاليععا عععن المزيعد مععن ال عاصععيل ،لكعي ن يع ثر للع ع ع

مجرياآل ال حقيق اللي ما يزال مب م ار.

وفي هلا المجال يلكر أن المك ب الوةني ل دفاع ععن ا رض ،قعال قنعي معن العالل م ا ع عي لمعا ينشعر
فععي وبععالل اإلعععالم اإلب عرالي يس ف ع ن عم يععاآل زويععر وابعععس يجععري موج مععا نقععل أ ارضععي الم عواةنين

الع بةينيين قل شركاآل اب يةانيس عمل في المب عمراآل في الضعس الغر يس.

وكالة معا اإلخبارية2017/4/3 ،

 .7لهجنة االنتخابات المركزية 1,134,636 :ناخبا وناخبة يحق لزم التصويت باالنتخابات المحلية
رام هللا :أص ععدرآل لجن ععس انن الا ععاآل المركزي ععس ب ععجل الن ععاال ين النم ععالي الال ععاط انن الا ععاآل المح ي ععس
 ،2017حي ععه ي ععين م ععن ال يان ععاآل المنش ععورة أن مجم ععل الن ععاال ين المب ععج ين لالن الا ععاآل المح ي ععس ع ع
 1,134,636ناال ا وناال س يحق لمم ال صويآل ،موزعين ع

 11محافلس في الضععس الغر يعس .و لمعر

اإلحصاءاآل ال عصي يس أن أعداد الناال ين من اإلناه شعك آل معا نبع ي  %48,93معن مجمعل النعاال ين

مقا ل  %51,07هي نب س الناال ين اللكور .وفيما ي ع ق العلاآل العمريس ل ناال ين ،فقعد عين أن نبع س
الناال ين في العلس العمريس من  40-18عامعا كانعآل هعي ا ك عر حيعه وصع آل قلع  %61معن مجمعوع

المبج ين .و صدرآل دالرة الال يل محافلاآل الضعس من حيه العدد الك ي ل ناال ين حيعه ع ععددهم
ما محافلس نا س ما يزيد عن  175ألن ناالب وناال س.

أكثر من  273ألن ناالب وناال س،

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/3 ،

 .8بحر :تقرير "أمان" يشكل نقلة نوعية في عمل المؤسسة ...ولكنه تعمد تغييب دور التشريعي
غعزة :قععال د .أحمععد حععر ،النالعب ا ول لعرليس المج ععس ال شعريعي الع بعةيني ،قن قريععر أمععان حععول
واقز النزاهس لعام  2016عمد غييب دور المج س ال شريعي الع بةيني في قصدار ال شعريعاآل .ولععآل
حعر ،الععالل مع مر عقد ععي م ببعس أمععان لععرض ن ععال

الععرو س ،قل ع

قريعر واقععز الن ازهعس ومكافحععس العبعاد فععي فنععدق

زهععس ومكافحععس العبععاد ل عععام 2016
أن الم الععط ال نعيععلي واإلةععار العععام ل قريععر واقععز الن ا

يشكل نق س نوعيس في عمل الم ببس.

وبجل حر العديد من المالحلاآل ع

ال قرير لكر منما أن هنا حعديه واضعح ععن ديعوان الرقا عس

عرض الجععل قلع المجمععود
فعي المحافلعاآل الشععماليس و علعيم فعي اإلنجععازاآل الالاصعس ععي و المقا عل ال ع ُ
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الك يععر الععلي يقععوم ععي ديعوان الرقا ععس الماليععس واإلداريععس فععي قةععاع غعزة .وأضععان واضععح مععن ال قريععر أن
أم ععان ع ععاةي ش ععكل فاع ععل م ععز ال شع عريعاآل المالالع ععس ل ق ععانون الص ععادرة ع ععن جم ععاآل غي ععر مال ص ععس

حده ولو ك مس واحدة ععن ال شعريعاآل ا بابعيس والمممعس الصعادرة ععن المج عس
ال شريعي ينما ن
ُ
حاول أن شجز العباد ال شريعي ال ي قوم ي جماآل غير مال صس .
ال شريعي نعبي وكأن أمان
ُ
كما ان قد حر اب الدام مصة ح عةيل المج س ال شريعي الموحد دون بميس ا مور شكل واضح.

كمععا اب ع مجن محاولععس م ببععس أمععان غييععب المج ععس ال ش عريعي ودور فععي قصععدار ال ش عريعاآل عنععدما
ة ب من الحكومس في رام هللا صدار قانون حول الحق في الحصول ع

المع وماآل.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/3 ،

 .9عباس يدين "العمل اإلهجرامي" الذي وقع في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
رام هللا :أدان رلععيس الب ع ةس الع بععةينيس محمععود ع ععاس العمععل اإلج ارمععي الععلي وقععز فععي مدينععس بععان
ةربع ورش شععمالي روبععيا ،وال ععن عش عراآل الق ع والمصععا ين .وقععدم ع ععاس ال عععازي ل عرليس الروبععي

فالديمير و ين ول حكومس الروبيس ،ولعالالآل الضحايا والشعب الروبي ،ضحايا الحاده اإلجرامي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/3 ،

 .11هجبريل الرهجوب :لهجنة في الفيفا توصي برفع "الكارت األصفر" في وهجه "إسرائيل"!
رام هللا – ا ناض ععول :ق ععال رل ععيس ان ح ععاد الع ب ععةيني لكع عرة الق ععدم ج ري ععل الرج ععوب ،قن لجن ععس الرقا ععس
المك عس من ان حاد الدولي لكرة القدم (العيعا) لمراق س الالروقعاآل اإلبعرالي يس حعق الرياضعس والرياضعيين

الع بةينيين ،أوصآل رفز الكارآل ا صعر في وجعي قبعراليل ،لمعدة  6أشعمر .وأضعان الرجعوب ،فعي
م مر صحافي عقد فعي مقعر ان حعاد فعي عدة العرام ،شعمالي مدينعس القعدس المح عس ،أن اإلنعلار جعاء
ح

صويب ان حاد اإلبرالي ي أوضاعي وال زامي ال والح والقوانين ال ا عس لال حاد الدولي لكرة القدم.

و ين أني بي م قحالس ان حاد اإلبرالي ي ل مج س ال نعيلي في العيعا قلا لم ي زم ،وفق ال ند  72المادة
الثانيس ،اللي يحرم ع

أي ا حاد القيام أنشةس رياضيس داالل أراضي دولس أالرى.

القدس العربي ،لندن2017/4/4 ،

 .11وفد من المهجلس الوطني الفلسطيني يشارك في لهجان ونشاطات االتحاد البرلماني الدولي
دكععا :شععار يععوم انثنععين  ،2017/4/3وفععد المج ععس الععوةني الع بععةيني فععي عععدد مععن ال جععان ال ا عععس
لال حاد ال رلماني الدولي اللي ينعقد في العاصمس ال نغاليس دكا.

التاريخ :الثالثاء 2017/4/4

العدد4249 :

ص

8

فقد شار عضو الوفد الع بةيني زهير صندوقس ،في اج ماع لجنس الديمقراةيس وحقوق اإلنبعان العلي
ناقش المشاركس من الالل ال نوع مناب س اللكرى العشرين لإلعالن العالمي حول الديمقراةيس.

وأعر آل ان صار الوزير الالل مشعاركس الوفعد الع بعةيني اليعوم فعي اج ماععاآل الجمعيعس العامعس لال حعاد
ال رلمعاني الععدولي ،ال عي ناقشععآل موضععوع المجاععس ومععا عععاني منعي عععض الععدول ،أعر عآل عععن ضععامن

الشعب الع بةيني مز كل اللين ي عرضون ل مجاعس ونقط الغلاء والدواء في كافس أرجاء المعمورة.

كمععا شععار عضععو الوفععد ععالل قابععم فععي اج مععاع من ععدى رلمععانيون مععن أجععل عععدم ان شععار ا ب ع حس

النوويس ونزع البال .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/3 ،

 .12حماس :عباس يخالف اإلهجماع الوطني ويعرقل المصالحة
الربالس نآل  -مما شموان :جددآل حركس حماس ،يوم انثنين ،دعو معا لحكومعس الوفعاق العوةني ل قيعام
ممامما في قةاع غعزة ،معر عس ععن ابع غ ار ما معن ال غعس ال صععيديس ال عي ي حعده فيمعا رلعيس البع ةس

ضد حماس ينما ي ن الةا ا ناعما جا انح الل اإلبرالي ي .

وكان رلعيس البع ةس محمعود ع عاس ،ا معم الحركعس أنمعا زيعد ا معور عقيعدا ععد شعكي ما هيلعس قداريعس

ل عولي عمععل الحكومععس فععي غعزة  ،م وععدا قياهععا ععردود غيععر مبع وقس معن ق ععل بع ة ي  ،وفععق صعريحاآل
لصحيعس القدس العر ي .

ووازاء للع  ،أوضععح حععازم قابععم النععاةق ابععم حركععس حمععاس ،أن شععكيل المج ععس ال شعريعي غعزة لجنععس

قداريس جاء لبد العراش اإلداري شكل م قآل ،واللي نشأ من عدم قيام حكومس الوفاق ممامما  ،مشعي ار
في لاآل الوقآل قل أن ال جنس ليبآل ديال عن حكومس الوفاق .

وأكععد قابععم فععي صعريح صععحعي ل ربععالس نععآل  ،أن حرك ععي ن عزال ععدعو حكومععس الوفععاق الععوةني ل قيععام
ممامما في قةاع غزة ،مب غر ا ال غس ال صعيديس ال ي ي حده فيما رليس الب ةس ضد حماس ينمعا

ي ن الةا ا ناعما من انح الل اإلبرالي ي.

وفيما ي ع عق حعديه ع عاس عأن المج عس العوةني بعي ق وفعق ركي عي القديمعس ،أكعد قابعم ،أن حعديه
رليس الب ةس ي عارض مز اإلجماع العوةني العلي وصع آل لعي العصعالل فعي اج ماععاآل يعروآل حعول
ضرورة شكيل مج س وةني جديد انن الا اآل حيه أمكن و ال وافق حيه علر لل .

وعن ا مام رليس الب ةس لحماس أنما ضز قضعيس معولعي غعزة عق عس فعي ةريعق قنجعا المصعالحس،

قععال قابععم :العق ععس ا بابععيس فععي موضععوع المصععالحس هععو رغ ععس حركععس ف ع ح اب ع مرار عردهععا ععالقرار

ورفضما ل شعراكس الوةنيعس  ،م ممعا العرليس ععدم الرغ عس نجعاز نعود المصعالحس وال عي جميعمعا ن لعر
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ق ع ار ار منععي  .وفععي ال ععام حديثععي ،أكععد قابععم ع ع أن قةععار المصععالحس بععينة ق حينمععا يعةععي ال عرليس
اإلشارة كوني هو من يعة ي  ،وفق ع ير .

الرسالة ،فلسطين2017/4/3 ،

 .13فتح" :إسرائيل" تمارس أبشع سياسات "األبارتزايد" ضد الفلسطينيين
رام هللا :ق ع ععال الم ح ع ععده اب ع ععم حرك ع ععس فع ع ع ح أب ع ععامي القواب ع ععمي ،قن قبع ع عراليل م ع ععارس أ ش ع ععز بياب ع ععاآل
ا ار مايد ضد الع بةينيين.

وأوضح في يان صحعي ،يوم انثنين ،أن ما قعوم عي قبعراليل ضعد الشععب الع بعةيني معن قععداماآل
ميدانيس ،واع قانآل يوميس ل عشراآل من أ ناء الشععب الع بعةيني و حويعل جعزء معنمم لالع قعال اإلداري

دون أي ممس كانآل ،الرغم من أن كل مممم اة س أصال ،وهدم ال يوآل و شريد الععالالآل وا ةععال
والنبععاء ،ومصععادرة وب عرقس ا رض الع بععةينيس و نععاء المب ع وةناآل ع يمععا لج ععب الغر ععاء ل بععكن فيمععا

ع

حباب أصحاب ا رض ا ص يين ،وعزل المدن والقرى ضعمن كان ونعاآل منعصع س ،و نعاء جعدار

العصل العنصري ،اللي يقةز أوصال المدن والقرى ،وبيابس الالنق انق صادي ال ي قوم ي حكومس
انح الل ،ضمن بيابس م رمجس وممنمجس ،ما هي قن أ شعز أشعكال نلعام ان ار مايعد ونلعام العصعل

العنصري اللي ماربي قبراليل حق الشعب الع بةيني.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/3 ،

 .14البردويل :لدينا تخوف من التحركات اإلقليمية القائمة بشأن عودة المفاوضات
غ ع عزة :أعر عععآل حركعععس حمع ععاس ععععن الوفمع ععا مع ععن ال حركع ععاآل القالم ععس ش ععأن قعع ععادة قحيع ععاء المعاوضع ععاآل

الع بةينيس-اإلبرالي يس وفق شروة دي قل مزيد من ال راجعاآل الع بةينيس.

وقال عضو المك ب البيابي في حركس حماس صال ال ردويل في حديه الاط مز قدس عرس :

ل ععدينا ال ععون م ععن ال حرك ععاآل القالم ععس ف ععي المنةق ععس حالي ععا ،ووامكاني ععس ع ععودة المعاوض ععاآل ععين البع ع ةس

وانح ع الل كععون فععي لنععدن و رعايععس أمريكيععس ،فععي لععل لععرون ميععل لصععالح انح ع الل ،ن بععيما مععز
اب مرار انب يةان واننحياز ا مريكي الكامل لصالح انح الل .

وأضع ععان :نحع ععن نالش ع ع مع ععن رالحع ععس صع عععقس ،وغيع ععر مةملنع ععين لمع ععل ال حركع ععاآل ،ون نةمع ععلن لعع ععودة

المعاوضاآل في لل هلا الوضز البيء .
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وأكد ال ردويل أن حماس ومعما غال يس الشعب الع بةيني لن ق ل دورة جديدة من ال نازنآل  ،وقال:
نجحن ن حه مز اقي العصالل الع بةينيس ما في لل حركس ف ح ،ما يجري من حولنا من حركاآل

وب ل الوقايس منما .

قدس برس2017/4/3 ،

 .15الفصائل الفلسطينية تطالب رعاة صفقة تبادل األسرى بإلزام "إسرائيل" ببنودها
غعزة :دعععآل قيععادة القععوى الوةنيععس واإلبععالميس ،ا ةعران ال ععي رعععآل صعععقس ععادل ا بععرى ا اليعرة مععز
قبراليل ،قل قلزام انح الل نود هل الصعقس ،الاصس عد عم يس اغ يال ا بعير المحعرر ضعمن هعل

الصعقس مازن فقماء ،ق ل عدة أيام في مدينس غزة.

وجععددآل العصععالل فععي يععان لمععا عقععب اج مععاع فععي مدينععس غ عزة ،حمي مععا لالح ع الل وجمععاز المالععا راآل

العامس الش ا

وعماللي المب وليس الكام س ععن ابع مرار العرق نعود صععقس عادل ا بعرى ،معن العالل

ار كاب جريمس اغ يال ا بير فقمعاء .وشعددآل ع ع ضعرورة بعرعس ا جمعزة ا منيعس فعي كشعن اليعوة

هل الجريمس والردع الحابم لكل عمالء انح الل.

وةال ععآل كافععس ا ة عران ال ععي رعععآل الصعععقس ع ع قل عزام انح ع الل نودهععا  ،م كععدة ع ع ضععرورة ععوالي
الحلر لما يبعع لعي انحع الل معن جعر قةعاع غعزة قلع حالعس معن العوضع الداال يعس وال عويح الععدوان

والحرب ع

القةاع .

ونددآل العصالل كلل

عم ياآل اإلعداماآل الميدانيس ل ش اب وا ةعال في القدس والضعس الغر يس .

وأكدآل القوى والعصالل الع بةينيس ع

دعمما ووابنادها لألبرى في بجون انح الل.

وأكععدآل ع ع موقعمععا العرافض لمععا قععوم ععي وكالععس غععوه و شععغيل الالجلععين الع بععةينيين ا ونععروا مععن
ق يصاآل في رام الالدماآل المقدمس الالجلين.

ودع ععآل العص ععالل والق ععوى ك ععلل قلع ع قنم ععاء مش ععك س ومعان ععاة لوي ش ععمداء ع ععدوان ع ععام  2014وص ععرن

مب حقا مم أبوة اقي الشمداء.

القدس العربي ،لندن2017/4/4 ،

 .16أبو ظريفة يطالب السلطة بقطع االتصاالت السرية مع "إسرائيل"
الربععالس نععآل :حععلر ةععالل أ ععو لريعععس ،عضععو المك ععب البيابععي ل ج معس الديمقراةيععس ل حريععر ف بععةين،
رليس الب ةس محمود ع اس من العودة لمر ز المعاوضاآل العاش س مز انح الل اإلبرالي ي .
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وأكععد أ ععو لريعععس ،فععي ص عريح الععاط لع ع الربالس نععآل  ،أن الب ع ةس الع بععةينيس ح ع ال حلععس عرفض
مغادرة ةريق المعاوضاآل مز انح الل ،الاصس ما نشر عن لقاءاآل بريس جري ينما و ين مبلولين
قبرالي يين في العاصمس ال ريةانيس لندن.

وأضععان :أي معاوضععاآل بعريس أو ع نيععس ععين البع ةس و قبعراليل هععي مثا ععس قعةععاء انحع الل ةععوق

نجاة من الجرالم ال شعس ال ي ير ك ما حق شع نا الع بةيني ومقدبعا ي ،ووالمعار قبعراليل أمعام الععالم
المعاوضاآل .

أن هنا فرصس ل بالم من الالل

ولكععر أ ععو لريعععس أن الب ع ةس مةال ععس قةععز أي ا صععانآل ب عريس وع نيععس مععز انح ع الل اإلبععرالي ي

وال ركيععز الععالل المرح ععس المق ععس ع ع مواجم ععي فععي المحافععل والمحععاكم الدوليععس لمحابع س ع ع جرالمععي،

وليس محاور ي ع

ةاونآل البيابس.

الرسالة ،فلسطين2017/4/3 ،

" .17الشعبية" :لن نشارك في إضراب األسرى عن الطعام
رام هللا  -نال ععس ال يععل :أع نععآل الج مععس الشععع يس ل حريععر ف بععةين  ،يععوم اإلثنععين ،و شععكل ربععمي ،عععدم
المشاركس فعي اإلضعراب المع عو ععن الةععام العلي دععا قليعي القيعادي فعي فع ح  ،معروان ال رغعوثي ،فعي

البا ز عشر من نيبان /أ ريل الجاري ،ب ب فشل الجمود الم لولس في أن كون الةوة اإلعالن عن
اإلضعراب موحععدة و مشععاركس جميععز العصععالل ،وعععدم وافععق حركععس فع ح شععكل كامععل داالععل المعع قالآل

ع

اإلضراب.

وأصدرآل الج مس بجون انحع الل اليعوم ،يانعا ،وصع آل قلع

العر عي الجديعد نبعالس عنعي ،أكعدآل فيعي

أنع عي رغع ععم قع ععديرها و ثمينم ععا عاليع ععا الةع ععوة قع ععالن ا ة المناضع ععل القيع ععادي ف ععي حركع ععس (ف ع ع ح) مع ععروان
ال رغوثي ،ومجموعس معن حركعس (فع ح) ،العوض اإلضعراب فعي البعا ز عشعر معن أ ريل/نيبعان القعادم،

قن أنم ععا و ن ععاء ع ع ع فش ععل الجم ععود الم لولع ععس ف ععي أن كع ععون الة ععوة اإلع ععالن عع ععن اإلضع عراب موحع ععدة

و مشاركس جميز العصالل ،ف ن موقعما الربمي هو عدم المشاركس في هل الالةوة .

وأكععد القيععادي فععي الج مععس الشععع يس ،عمععر شععحادة ،فععي صعريحاآل ل ع العر ي الجديععد  ،أن الج مععس ععدعم
شععكل كامععل دعععوة مععروان ال رغععوثي ،وأن كععون هنععا دعععوة مععن حركععس ف ع ح داالععل البععجون ععدعو

لإلض عراب ع ععر يععان ابععم الحركععس ،بع ع دعمي الج مععس الشععع يس ،داالععل البععجون والارجمععا ،وبع ع ع ر
مدالال ل ععيل النضال الب مي داالل البجون اع ار مثان حيا ع

جدوى ومعن النضال البع مي،

عيدا عن الشعاراآل العارغس عن النضال الب مي ال ي ن نرى لما أي أثر ع

ا رض.

العربي الهجديد ،لندن2017/4/3 ،
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 .18إصابة ثالثة فلسطينيين بـ "انفهجار عرضي" داخل موقع للمقاومة هجنوب غزة
رفععح  -ال ععدون مل ععوم :أفععادآل مصععادر ة يععس ومح يععس ف بععةينيس ،ععأن ثالثععس معواةنين أصععي وا ص ع ا
اليععوم اإلثنععين ،جع ار م عاو ععس جعراء انعجععار عرضععي داالععل موقععز ل مقاومععس الع بععةينيس جنععوب قةععاع

غزة.

عار عرضععي وقععز ص ع ا اليععوم فععي أحععد مواقععز المقاومععس
وقععال بععكان مح ي عون لع ع قععدس ععرس  ،قن انعجع ا
الع بةينيس في حعي عل البع ةان غر عي رفعح (جنعوب قةعاع غعزة) أبععر ععن قصعا س ثالثعس ف بعةينيين
ج ار  .وأكد الناةق ابم و ازرة الصحس الع بةينيس في غزة ،أشرن القدرة ،في صريح لع قعدس عرس

يوم ،أني وص آل  3قصا اآل قل مشافي الو ازرة جراء حاده عرضي في رفح .

قدس برس2017/4/3 ،

 .19موقع "واال"" :الشاباك" يعترف بأن عملية الطعن باللد قبل أسبوع "فدائية"
الععداالل المح ععل :اع ععرن جمععاز الشععا ا يععوم اإلثنععين ،وقععوع عم يععس ةعععن لمب ع وةنس قب عرالي يس فععي
مدينس ال د المح س ق ل أب وع نعلها شاب ف بةيني من مدينس الال يل.

ولكر موقز وان الع ري ،أن الةعن كان عدافز قعومي ،ونععل الشعاب مالع قبعماعيل ي ع معن العمعر

( 19عامععا) مععن بععكان ععدة ح حععول الال يععل المح ععس ،وجععرى اب ع جوا ي واع ععرن أنععي قععام ةعععن ام عرأة
يموديس في ا ر عيناآل بكين كان يحم ي في شارع ك بن بون ال د.

ويلكر أنما أصي آل ج ار م وبةس في القبم الع وي معن جبعمما وفقعدآل وعيمعا ونق عآل قلع مب شعع

آبععان هروفيععي ل قععي العععالج .ويشععار قل ع أن انح ع الل أجععرى حقيقععاآل فععي عم يععس الةعععن وبععة

ش ماآل أنما جناليس ح

وصل قل اليوةما اليوم.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/4/3 ،

" .21الليكود" يتزم "البيت اليزودي" بافتعال أزمة ائتالفية ألسباب انتخابية
الناص عرة – ابعععد حمععي :بععود حععزب ال يكععود الحععاكم ش ع ي قناعععس ععأن حععزب المب ع وةنين ال يععآل
اليمودي  ،الشري في انل الن الحكومي اللي يقعود وزيعر ال ع عيم نع عالي ين يعآل ،ي حعه ععن اف ععال

أزمس يريد من ورالما كبب ثقس المعبكر القومي ع

حباب رليس الحكومس نيامين ن نياهو عداعي

أن ا اليععر مععا زال يوافععق ع ع حععل الععدول ين وأنععي يعرفض ضععم مبع وةنس معاليععي أدومععيم قلع البععيادة

اإلب عرالي يس .ورأى قيععاديون فععي ال يكععود فععي انن قععاداآل ال ععي وجممععا ينيععآل ل عرليس الحكومععس ،الش ع اررة

ا ول في معركس أعد لما ينيآل جيدا لالل عان ع
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وك ب ينيآل في صعح ي ع ع

عوي ر أن ال عاهمعاآل ال عي وصعل قليمعا مب شعارو ن نيعاهو معز اإلدارة

ا ميركيس حول لجم ال ناء انب يةاني في ا راضي المح س هي عويآل فرصس اب ار يجيس من جانب

قبعراليل ،من قععدا ن نيععاهو لععدم ةععر الةععس دي ععس ع ع ا ميععركيين مثععل فعرض البععيادة اإلبعرالي يس ع ع

المنةقععس (المح ععس) بععي  ،مشععككا فععي الوقععآل لا ععي فععي أن ية ععق ن نيععاهو ال عاهمععاآل شععأن معععايير
البما

ال ناء انب يةاني ،أي ال ناء فقة داالل حدود المب وةناآل القالمس .

وأصععدر ال يكععود يانععا رد فيععي شععدة ع ع أقعوال ينيععآل جععاء فيععي :مععن المثيععر ل بععالريس قعراءة مععا ك ععي
ينيآل عن رليس الحكومس ،و ينيآل آالر من يمكن أن يكون واعلا في كيعيس مواجمس الضغوة .

ورد ينيععآل ع ع ان مامععاآل ععالقول قن البيابععس ال ععي ي ناهععا ال ععن عععن بيابععس ن نيععاهو :هععو ي يععد
ققامععس دولععس ف بععةينيس وأنععا ضععدها ،هععو ي يععد حععل الععدول ين وأنععا ضععد  .وأضععان غععام از مععن قنععاة رلععيس

عآل ممعن
الحكومس :ما أقولي ق عل انن الا عاآل أقولعي ععد انن الا عاآل .فعي الحعال ين ن أغيعر معواقعي .لب ُ
يعععارض الدولععس الع بععةينيس الععالل المعركععس انن الا يععس (ن نيععاهو) وي يععدها عععد انن الا ععاآل .أنععا قنبععان
مثا ر .أنا ضد الدولس الع بةينيس .

الحياة ،لندن2017/4/4 ،

 .21ألكين :رأي ترامب حول مصير عباس والضفة مختلف عن رأينا
الناص عرة – ابعععد حمععي :قععال الععوزير زليععن ألكععين (ال يكععود) قن الالةععأ الععلي وقععز فيععي وزراء ال يععآل
اليمودي وح

وزراء من ال يكود هو أنمم اع قدوا غداة ان الاب رامب رليبا أننا غنعا أيعام المبعيح

وحلرآل في حيني من هلا انع قاد  .وأضان أني ما معن شع أن العرليس ا ميركعي الحعالي
المن لر..
ُ
يقود قدارة أكثر قصغاء لمةال نا و عمما وانع احا من ب عي لقضيس انب يةان ،قل أع عن أن انبع يةان
ليس عق س أمام البالم ،لكن رامب ليس عضوا في ال يكود ون ي ن أيديولوجي ي ،و أريعي حعول مصعير
الضعس الغر يس ورليس الب ةس محمود ع اس مال ن عن رأينا .

الحياة ،لندن2017/4/4 ،

 .22وزيرة الثقافة اإلسرائيلية تطالب بمقاضاة مسرح "الميدان" بحيفا
ةال آل وزيعرة الثقافعس اإلبعرالي يس ميعري ريغيعن عع ح حقيعق ضعد قدارة مبعر الميعدان العر عي فعي حيععا
ممس ال حريض ع

التاريخ :الثالثاء 2017/4/4

الجنود اإلبرالي يين.

العدد4249 :

ص

14

وقالععآل ريغيععن فععي ص عريحاآل لإلعععالم اإلب عرالي ي قنمععا وجمععآل ربععالس قل ع المب شععار القضععالي لع ع ح
حقيق ضد المدير العني لمبعر الميعدان ععامر ح يحعل وضعد رلعيس مج عس اإلدارة

يقوما ال حريض ع
وجعاء للع

جنودنا ،ويمر لل مرور الكرام .

نعي ن يمكعن أن

عععد أن وصعن معدير المبععر ا بعير وليععد دقعس فعي بععجن انحع الل منعل ثالثععين عامعا أنععي

البجين ا مني  ،ورفض عريعي اإلرها ي.

الدستور ،عمان2017/4/4 ،

 .23الطيبي :االستيطان نتاج لتفاهم إسرائيلي  -أمريكي مبطن
الدوحس – قنا :أكد الدك ور أحمد الةي عي العضعو العر عي فعي الكنيبعآل اإلبعرالي ي أن قععالن الحكومعس
اإلبرالي يس عن ناء مب وةنس جديدة في الضعس الغر يس المح س ،يقةنما ق ار س نصن م يون مب وةن

مرشعحين ل زيععادة ،ينبععن أي آمععال ل ح عول البيابععيس ل قضععيس الع بععةينيس ويقعوض حععل الععدول ين ويمنععز
ققامس دولس ف بةينيس مب ق س.

وأضان قلا كان ناء المب وةنس الجديدة جزءا من عاهم قبرالي ي مز اإلدارة ا مريكيس الجديعدة فع ن

لل يعكس قشكاليس الةيرة ،ويشي ضوء أالضر أمريكي وغةاء ،اب ق الممارباآل اإلبرالي يس ق ل

ال حععه عععن ح ععول بيابععيس لقضععيس انح ع الل  .منوهععا ععأن أي قدانععس أمريكيععس لالب ع يةان ،ن عكععس
حقيقععس الموقععن ا مريكععي ووانم ععا يععدالل فععي ععاب ب ععجيل المواقععن و ععادل لعععب ا دوار ،ووان اإلدان ععس
ا مريكيععس مععل الحالععس ليبععآل أكثععر مععن حقععن مبععكنس  ،الاصععس وأن هنال ع ع ع مععا ي ععدو عاهمععاآل

أمريكيععس – قب ععرالي يس م ةنععس ع ع ع اب ع مرار ال وب ععز ف ععي نععاء المبع ع وةناآل ،وداال مععا وف ععي محيةم ععا،
معن ال وبز وانن شار ا فقي نب يعاب عدد المب وةنين اللين يزدادون شكل م بارع.

الشرق ،الدوحة2017/4/3 ،

 .24ساعر يعلن عودته للسياسة ويحذر من العودة إلى حدود 67

هاشعم حمععدان :أع عن الععوزير اإلبعرالي ي البععا ق ،جعدعون بعاعر ،مبععاء يعوم اإلثنععين ،ععن عود ععي قلع
نشاةي البيابي في حزب ال يكود  ،م كدا أن هدفي هو عزيز قوة الحزب ،ومحل ار معن الموافقعس ع ع

حل بيابي ع

أباس حدود ال ار ز من حزيران /يونيو .1967

وفي ك م ي في اج ماع لعرع ال يكود في مدينس عكا ،قال باعر قني يعود قلع نشعاةي البيابعي ل عزيعز

قوة ال يكود في مواجمس حدياآل المب ق ل.
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وقععال قن هدفععي هععو ضععمان قععاء ال يكععود فععي قيععادة الدولععس فععي المب ع ق ل ،ووان لديععي مععا يقدمععي ل دولععس

وال يكود .كما حلر بعاعر معن جديعد الضعغوة ع ع قبعراليل كعي وافعق ع ع حعل بيابعي يقعوم ع ع

أباس حدود ال ار ز من حزيران .67

عرب 2017/4/3 ،48

" .25ميرتس" :نتنياهو وبينيت كالهما يقاتل من أهجل أصوات عشرات آالف المستوطنين
الناصرة – ابعد حمي :قالآل زعيمعس حركعس ميعر س اليبعاريس النالعب زهافعي غعال ون ،قن الجعدل عين
رليس الحكومس نيامين ن نياهو وزير ال ع يم نع الي ينيآل ليس جوهريا ،ل قنما كل س ك يرة ..كالهما
يقا ل من أجل أصواآل عشراآل آنن المب وةنين .

الحياة ،لندن2017/4/4 ،

 .26ضباط وهجنود بالهجيش يضغطون على الحكومة إلعادة الهجنود األسرى بغزة
الب يل :قدم عد من جنود وض اة انح ياة جيش انح الل عريضس قل رليس الوزراء اإلبعرالي ي،
ةععال وا فيمععا الضععغة ع ع حركععس حمععاس إلعععادة الجنععود ا بععرى لععدى المقاومععس قةععاع غ عزة .وقالععآل
القناة البا عس الع ريعس ال عي أوردآل الال عر وعنونعس ع اح ياة معن أجعل ا نعاء  ،قن الضع اة أعر عوا ععن

اب يالمم من ةريقس عامل الحكومس معز هعلا الم عن و عر الجنعديين هعدار غولعدن وأرون شعا ول فعي
ي ععد حم ععاس ،م ك ععدين أنم ععم ل ععن يص ععم وا ول ععن ير ععاحوا ح ع ع قع ععادة الجن ععود قلع ع ع ععالال مم .وق ععالوا ف ععي
العريضس قنمم ينلرون الةورة لإلالالل العمد اللي ين الجيش و ين عالالآل الجنود ،واللي يقعول

قن الجيش م زم عادة أي جندي يبقة في يد العدو .

وةععال وا ععأن كععون مبععألس قعععادة الجنععود ع ع رأس أولويععاآل عمععل الحكومععس اليععومي ،ومماربععس ضععغة

ع

حماس كل الوبالل.

السبيل ،عمان2017/4/3 ،

 .27النيابة اإلسرائيلية تماطل بمحاكمة الحاخام اليتسور الذي دعا لقتل الفلسطينيين
محمععد و ععد :ماةععل النيا ععس العامععس اإلب عرالي يس فععي اب ع نعال اإلج عراءاآل القانونيععس ضععد الحاالععام يوبععن
ال يبور ،م لن ك اب شريعس الم
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و م نز النيا س العامس منل أشمر عن القيام واج ما وعم ما قديم الحاالام ل محاكمعس ،ع معا أنعي يعرفض
الععرد ع ع ربععالل ج بععاآل انب ع ماع ال ععي مععن المعععروض أن يالضععز لمععا ق يععل مواص ع س اإلج عراءاآل
القانونيس حقي والشروع محاكم ي.

و حبب صحيعس هآر س  ،فقد قرر المب شار القضعالي ل حكومعس اإلبعرالي يس ،أفيحعاي منعدل يآل ،ق عل
عععدة أشععمر قععديم الحاالععام الي بععور ل محاكمععس ،واب ع دعالي لج بععس اب ع ماع ممععس الض ع وع ععال حريض

ع

العنن والق ل.

عرب 2017/4/3 ،48

 .28اإلدارة المدنية اإلسرائيلية تبدأ بتطبيق قانون "شرعنة المستوطنات"
ععل أ ي ععب :ععدأآل اإلدارة المدنيععس اإلبع عرالي يس ة ي ععق مععا يع ععرن ع ع قععانون ال ب ععويس الال ععاط ش ععرعنس
انب يةان والمب وةناآل من الالل قلغاء أوامر جميد أعمال ال ناء في عدد من المب وةناآل.

ولكععرآل قلاعععس ريشععآل يععآل اإلب عرالي يس ،أن اإلدارة المدنيععس ألغععآل أوامععر وقععن نععاء عععدة م ععاني فععي
مب ع وةناآل مال عععس منمععا يبععغوآل و كوالععان يعقععوب و مععوديعين عي يععآل  ،عععد أن قععال مواةنععون

ف بةينيون أن

ال ناياآل أقيمآل ع

أر ٍ
اض الاصس مم.

و لرعآل اإلدارة المدنيس أن قلغاء ق ارراآل ال ناء جاءآل نما صدرآل عد ققرار قانون ال بويس معن ق عل

الكنيبآل.

القدس ،القدس2017/4/3 ،

 .29ضابط إسرائيلي يتوقع انزيار وقف إطالق النار مع حماس
قععال يععوني ععن منععاحيم الضععا ة البععا ق فععي انبع ال اراآل العبععكريس اإلبعرالي يس قن وقععن قةععالق النععار
ع ع حععدود قةععاع غعزة ي آكععل فععي لععل اق عراب عيععد العصععح اليمععودي ،و مديععداآل حركععس حمععاس نعيععل
هجوم دام ك ير ضد قبراليل.

وأضان في مقال لي موقز المعمد ا ورش يمي لشع ون الدولعس قن هعلا ال عو ر ا منعي فعي قةعاع غعزة
ي زامن مز قصدار شرية فيديو يحمل مديعدا لقعادة ا جمعزة ا منيعس اإلبعرالي يس وك عار ضع اة الجعيش،
اغ يال أي منمم ان قاما لمق ل مازن فقما ،القالد العبكري في حماس.

ورأى أن للع يجعب أن يق ععق قبعراليل أيضعا ،رغععم أن ال مديعد لعم يصععدر م اشعرة معن حمععاس ،لكعن مععن

وبالل قعالميس قري س منما.
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وأكععد أن العم يععاآل العبععكريس ال ععي قععوم مععا حمععاس ووابعراليل ،قععرب الحععدود مععز غعزة منععل مععدة ةوي عس،
شير قل أنمما يب عدان لمواجمس مب حس جديدة ،ال ي ا آل مبألس وقآل ليس أكثر.

وزعععم أنععي فععي حععال نجععا حمععاس فععي اغ يععال أي شالصععيس قبعرالي يس ،فع ن للع بععيكون كعععيال ععدحرج
ا مور قل حرب ضاريس ينمما في غزة ،وانميار وقن قةالق النار.

الهجزيرة نت ،الدوحة2017/4/3 ،

 .31االحتالل يعتقل  13مواطنا من الضفة والقدس
رام هللا  -ا يام اإللك رونيس  :اع ق آل قواآل انح الل اإلبرالي ي ،فجر اليوم الثالثاء 13 ،مواةنا،
عقب حم س دهم واق حام ةالآل منازل الع بةينيين في مال ن أنحاء الضعس الغر يس ما فيما القدس.

وأفاد قرير لعجيش انح الل ،أن قوا ي اع ق آل ال ي س الماضيس  13ف بةينيا ممن وصعمم ع
المة و ين ؛ ممس مماربس أنشةس ع ق المقاومس ضد الجنود والمب وةنين.

األيام ،رام هللا2017/4/4 ،

المسهجدين األقصى واإلبراهيمي خالل آذار /مارس الماضي
 .31ادعيس 100 :اعتداء بحق
ْ
القدس المح س  -كامل ق راهيم :أكد وزير ا وقان والش ون الدينيس يوبن ادعيس ،أن انح الل
اإلبرالي ي وألرعي ار كب أكثر من  99اع داء وان ماكا حق المبجدين ا قص

واإل راهيمي ودور

الع ادة الالل آلار /مارس المنصرم.

وحلر ادعيس في يان لوبالل اإلعالم ،أمس من مالاةر ما يقوم ي انح الل في ا قص من
حصار واق حاماآل والبما ل مب وةنين أداء شعالرهم الدينيس ،وانب مدان الم واصل والم صاعد

لحرابي ،والم ار ةين فيي ،و صاعد الحمالآل واإلق ارراآل المادفس إلبكاآل صوآل الحق.

أما في مدينس الال يل الضعس الغر يس ،و حديدا في المبجد اإل راهيمي ،كشن ادعيس أن انح الل

منز رفز اولان الالل الشمر الماضي  51وق ا ،ومارس حصار و ع يشي ع

أعمال قعادة أهيل ال كيس اإل راهيميس ال ي قوم ما مديريس أوقان الال يل.
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 .32الخطيب" :إسرائيل" تعلن الحرب على فلسطينيي الداخل
محمد الع ار يد :قال نالب رليس الحركس اإلبالميس في الداالل المح ل كمال الالةيب ،قن قبراليل
أع نآل الحرب ع

ف بةيني الداالل المح ل ،من الالل كثين حم س انع قانآل ضد القياداآل

الع بةينيس ،وبن قانون منز ا لان ،وهدم منازل الع بةينيين.

وأضان الالةيب في صريح لع الربالس نآل يوم انثنين ،أن بيابس انح الل أص حآل واضحس
وغير مالعيس هدفما رحيل ف بةيني الداالل المح ل ش

القرى .

الوبالل و شدد من قرار ما ا جا هدم

وأوضح أن الكل يع م أن قبراليل ريد رحيل ف بةيني الداالل و ناء مب وةناآل يموديس وق ارراآل

كثيرة صدرآل مدم القرى ،مشي ار قل أن

المحاونآل ب واجي ع ر الث اآل والص ر وعدم ال عرية أو

ال نازل عن أي ش ر من ا رض.

وأكد الشيخ الالةيب أن هدم شرةس انح الل ال يوآل ا ب وع الماضي في الداالل مقدمس ع

مشروع ك ير لمدم أكثر من  05ألن يآل لع بةيني الداالل المح ل.
وفيما يالط صمآل الب ةس ع

ان ماكاآل انح الل في الدالل المح ل ،قال نالب رليس الحركس

اإلبالميس في الداالل المح ل ،الب ةس مشغولس في أمور مال عس مام ،فمي حه عن في س لبعيرها
في يروآل في الوقآل اللي يعاني الع بةينيين ا مرين في ماليماآل ل نان ،و حه عن ضيق

الحصار ع

غزة ،وواحياء المعاوضاآل مز انح الل .

وأضان :القضيس الع بةينيس ليبآل ع

ب م أولوياآل الب ةس ورليبما ع اس .

الرسالة نت2017/4/3 ،

 .33غزة :رفض مساعي األونروا إلهجراء تعديالت على المناهج التعليمية
ع رآل ال جنس المش ركس لالجلين غزة ،يوم انثنين ،عن رفضما المة ق لبعي وكالس الغوه أونروا
قجراء عديالآل ع

المنم ال ع يمي ل ة س من الصن ا ول ح

ال ار ز ان دالي.

واع رآل ال جنس في يان لما عقب لقاء جمعما مدير عم ياآل ا ونروا البيد وشا  ،أن مثل هل

الالةوة مس العديد من القضايا الوةنيس وال ارياليس والثقافيس الم ع قس الشعب الع بةيني.

وقال محمود ال ن منبق ال جنس غزة والمكونس من ممث ين عن القوى الوةنيس واإلبالميس وال جان
الشع يس ومج س أولياء ا مور ،أنما أكدآل ل بيد وشا ومب ولين ا ونروا أن كل مكوناآل الشعب

الع بةيني رفض هل ال عديالآل ال ي عارض مز ثقافس وقيم الشعب وأن ما حم ي من مضمون

ي ناف مز كل هل المعاهيم.
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من جم ي أكد وشا وجود عض ال عديالآل في كراس الشر وهي شكل قهانس ل ع بةينيين و حاجس
قل قعادة فحط ودرابس .مضيعا قن الوكالس م زمس منم و ازرة ال ر يس وال ع يم الع بةينيس ،وأن أي

شيء ي الل ملا الشأن بيكون من الاللما ومن الالل ال جوء لداربس جديس ومراجعس شام س لكراس
ال عرين ،مز ا الل المالحلاآل المقدمس عين انع ار والجديس.

القدس ،القدس2017/4/3 ،

 .34أزمة غاز الطزي مستمرة في القطاع
بيةرآل مشاعر اإلح اة ع

بكان قةاع غزة ،وجنو ي ع

وجي الالصوط ،جراء اب مرار أزمس

غاز الةمي منل أكثر من ب عس أشمر ،الرغم من ميل الةقس لالع دال.
وكانآل اومال معقودة ع

راجز ا زمس عد ان ماء فصل الش اء وال رد القارس ،لكن لل لم يحده،

وا زمس م واص س صورة نف س.

و وقز موزعو الغاز اب مرار ل عاقم ا زمس الالل شمر نيبان /أ ريل ،نل ار إلغالق المع ر أياما
عديدة الالل ما يبم ا عياد اليموديس ،وما يصاح ما من وقن دفق الب عس.

الدستور ،عمان2017/4/3 ،

 .35مفتي القدس يحذر من دعوات القتحام المسهجد األقصى
حلر المب ولون الع بةينيون من دعواآل ما يبم
والمشاركس في فعالياآل ما يبم

منلماآل الميكل انب يةانيس نق حام ا قص ،

مرين الل يحس عيد العصح  ،يوم الالميس المق ل؛ في منةقس

المالصقس ل مبجد ا قص الجنو ي ،ال زامن مز ا عياد ال موديس ال ي دأ هلا
القصور ا مويس ُ
ا ب وع.
وقال المع ي العام ل قدس والديار الع بةينيس والةيب المبجد ا قص الم ار  ،الشيخ محمد حبين،

قن هل المنلماآل ال ماهي مز ب ةاآل انح الل أمعنآل في جاوز القوانين وا عران الدوليس
جميعما وال ي كان آالرها قرار اليونبكو الصوط المبجد ا قص الم ار .
وأضان ،في صريح أمس ،أن اب مرار انع داء ع

المقدباآل الع بةينيس ،وع

رأبما المبجد

ا قص  ،يحول المنةقس قل قن س موقو س ،وينلر حرب دينيس وشيكس ،ومن ثم قل ن ال ن يمكن
ال كمن مداها وعواق ما  ،محمال ب ةاآل انح الل المب وليس ال امس عن لل .
ودعا المع ي العام لشد الرحال قل

ا قص ؛ إلعمار والصالة فيي؛ قفشان لدعواآل المنلماآل

انب يةانيس نق حامي وان ما حرم ي؛ في صعيد الةير يمدد أمن المبجد وقدبي ي .
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وناشد العالم أجمز ،حكوما ي ومنلما ي وهيلا ي ،ل عمل ع

لجم اع داءاآل انح الل اإلبرالي ي،

ووانقال المبجد ا قص من المالاةر ال ي ي عرض لما .

الغد ،عمان2017/4/4 ،

 .36هيئات مقدسية تدعو إلى التصدي لدعوات اقتحام "األقصى"
دعآل م بباآل وهيلاآل قبالميس في مدينس القدس المح س ،اليوم الثالثاء ،قل ال صدي لدعواآل ما
بم

ع منلماآل الميكل المزعوم ،الالاصس اق حاماآل وابعس ل مبجد ا قص

ا عياد اليموديس القادمس.

الم ار  ،الالل

وجاء في ال يان المش ر  ،ل ميلس اإلبالميس الع يا ،ودالرة اإلف اء ،ومج س ا وقان والش ون

والعمقدباآل اإلبالميس ،ودالرة أوقان القدس ،في الوقآل اللي دعي فيي ب ةاآل انح الل اإلبرالي ي
أنما ريد ال مدلس في القدس ،والعمبجد ا قص  ،بمح ل منلماآل العم ةرفس اإلرها يس ال حريض،
ودعوة جممور الم ةرفين نق حاماآل وابعس ل مبجد ،حآل ما يبم

عيد العصح  ،وال ي ألمرآل

قعالنا مم ال حريضيس ع ر المواقز اإلعالميس المال عس ،أنما دأ من العاشر من الشمر الجاري ،ح

الثامن عشر مني .

ودعآل هيلاآل القدس ،في يانما ،شع نا الم ار ة في المحافلاآل كافس ،وداالل أراضي عام ،1948

قل شد الرحال قل المبجد ا قص  ،ل عزيز قبالمي ي ،والصالة فيي.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/4 ،

 .37أطفال غزة ينتصرون ألقرانزم المعتقلين في سهجون االحتالل ويطالبون بتدخل دولي
لاهر العشراآل من ةالب المدارس ا ةعال أمام مقر ال جنس الدوليس ل ص يب ا حمر في مدينس
غزة ،ضمن انح جاجاآل المباندة لألبرى الع بةينيين في بجون انح الل ،اللين يق ر ون من نعيل

قضراب مع و عن الةعام ،رفضا لبياباآل انح الل الم عس حقمم.

ووقن ا ةعال أمام ال وا س الرليبيس لمقر الص يب ا حمر ،ورفعوا صو ار لألبرى الاصس ا ةعال

منمم ،ونف اآل نادي ةالق براحمم ،و ناشد المج مز الدولي ال دالل العوري ل حد من المعاناة ال ي

ي عرضون لما يوميا .ونلمآل هل الععاليس جمعيس واعد لألبرى والمحررين ،وهي قحدى الجماآل

ال ي م م ا برى في بجون انح الل .و ع قل قبراليل في بجونما ضمن العدد اإلجمالي لألبرى

المقدر ب عس آنن أبير ،نحو  450ةعال ،و عام مم معام س قابيس.

القدس العربي ،لندن2017/4/4 ،
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 .38شابات من غزة يحولن النفايات إلى أسمنت لمواهجزة أزمة مواد البناء
غزة – روي رز :ا كرآل ثاله ممندباآل مدنياآل في غزة ةريقس ل حويل النعاياآل قل مواد ناء ع
أمل العين حدة أزمس الندرة الحادة في اإلبمنآل ب ب القيود ال ي عرضما قبراليل ع

اب يراد

مواد ال ناء .وفي مال ر الجامعس اإلبالميس في غزة ،زن النباء عنايس المباحيق ل حصول ع

مزي ي ألن من  25في الملس من نعاياآل الزجاج ،و 20في الملس من رماد العحم و 55في الملس من

اإل بمنآل .ويمكن اب الدام هلا المزي عندما ي م ال ةي الماء في صنز ك ل الربانيس أو أباباآل

ل ناء.

ويقوم الممندبون حويل مزي نعاياآل ا بمنآل قل عجينس ثم ضغةما في قوالب ل شكيل مكع اآل
ص س يمكن اال ارها عد لل

ل أكد من أنما قويس ومقاومس ل ماء ما فيي الكعايس نب الدامما في

الم اني.

الحياة ،لندن2017/4/4 ،

 .39االحتالل يزدم عدة منازل في "الزعيم" شرق القدس
هدمآل ب ةاآل انح الل ،اليوم الثالثاء ،عدة منازل في قريس الزعيم شرقي القدس المح س ،حجس
عدم ال راليط .وأفادآل مصادر مح يس ،لمراب نا ،أن قواآل انح الل هدمآل نايس وثالثس منازل
جاهزة ل بكن ،كما جرفآل أبوا ار اب ناديس في القريس.

وكانآل جرافاآل وآلياآل انح الل رافقما قوة عبكريس معززة ،اق حمآل القريس ،وشرعآل حم ما الوابعس

عد ضرب ةو ٍ
المب مدفس ،ع ما أن الزعيم قز الارج جدار الضم
ق عبكري محكم حول المنازل ُ
وال وبز العنصري.
وفي وقآل با ق ،هدمآل جرافاآل ا عس ل ديس انح الل ،في باعس م كرة من ص ا اليوم ،ركبا

ل اليل في منةقس شرفاآل ،حي يآل صعافا جنوب القدس المح س ،حجس عدم ال راليط.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/4 ،

 .41السيسي من البيت األبيض :مستعدون لبلورة أفكار مع واشنطن إلحياء عملية السالم

لكرآل وكالة االناضول لألنباء ،2017/4/4 ،من القاهرة ،عن مراب ما ر يز البكري ،أن الرليس
المصري ع د الع ا البيبي ،أع ن اإلثنين ،اب عداد الد ل عمل مز اإلدارة ا مريكيس لع ورة أفكار

قحياء البالم وال وصل لحل عادل ودالم ل قضيس الع بةينيس وال واصل مز الةرفين اإلبرالي ي

والع بةيني.
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جاء لل في يان ل رلابس المصريس ،اة عآل ع يي ا ناضول ،كشعآل فيي عاصيل م احثاآل البيبي
و رامب ال ي جرآل اإلثنين في ال يآل ا يض العاصمس ا مريكيس واشنةن.

وم ةرقا قل

القضيس الع بةينيس ،أعرب البيبي عن ة عي ل عمل مز الرليس ا مريكي من أجل

ال وصل لحل عادل ودالم ل قضيس الع بةينيس .وم كدا أهميس الدور ا مريكي في قحياء عم يس البالم،
أشار البيبي قل

اب عداد مصر ل عمل مز اإلدارة ا مريكيس ل ورة أفكار قحياء عم يس البالم

وال واصل مز الةرفين الع بةيني واإلبرالي ي .
ووصل البيبي الب آل قل

أمريكيين ودوليين.

واشنةن ،في زيارة ب غرق  5أيام ،و ضمن مقا الآل مز مب ولين

وأضافآل الحياة الهجديدة ،رام هللا 2017/4/4 ،من واشنةن ،أن وزير الالارجيس المصري بامح
شكري ،قال قن البيبي ةر الالل لقاء رامب ،ر ي ي النب س ل حل النمالي في ف بةين ،وهو ققامس

الدول ين والعمل ع

غيير المناة اإلق يمي في المنةقس ووازالس أب اب ال و ر والصراع القالم،

مب شمدا ما حقق ي مصر و جر ما في اب قرار البالم ،ومشي ار قل العوالد ال ي عود ع

الع بةيني واإلبرالي ي من اإلقدام ع

دورها ال ق يدي في رعايس العم يس الب ميس.

الشع ين

هل الالةوة ،وانه مام أيضا أن ب عيد الونياآل الم حدة

 .41تقديرات إسرائيلية :ترامب يراهن على السيسي لبناء تحالف إقليمي
صالح النعامي :نلر قبراليل أهميس ك يرة قل الزيارة ال ي يقوم ما الرليس المصري ع د الع ا
البيبي حاليا قل واشنةن ،ون بيما ن ال لقالي يوم اإلثنين مز الرليس دونالد رامب .وع
من أن مب وياآل صنز القرار البيابي في قبراليل

الرغم

زم الصمآل قزاء هل الزيارة ون الجما المر ق س،

قن أن أوباة ال قدير انب ار يجي ا كثر ار اةا حكومس نيامين ن نياهو حثآل قدارة رامب ع

صياغس البيابس الالارجيس ا ميركيس شكل يعضي قل اب نعاد الةاقس الكامنس في وجود نلام الحكم

اللي يقود البيبي وال ال ط من قره البيابس الالارجيس ال ي ا عما الرليس البا ق ا ار أو اما.

و رى هل ا وباة أني ي وجب اب ثمار الصعحس الجديدة في العالقاآل ين القاهرة وواشنةن من أجل
ناء حالن قق يمي جديد مباند ل ونياآل الم حدة .ويرى مركز أ حاه يروش يم لدرابس المج مز

والدولس أن رامب مةالب أن يب ال ط الع ر المة و س من الالةأ اللي ار ك ي أو اما اللي ال

عن الرليس حبني م ار  ،اللي كان من أوثق ح عاء الغرب في المنةقس ،ما بمل الةريق أمام ولي

اإلالوان المب مين مقاليد ا مور في مصر ،ع
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ونشر المركز ،اللي يرأس مج س قدار ي وكيل و ازرة الالارجيس اإلبرالي ي البا ق دوري غولد ،ورقس
قدير موقن شددآل ع

أن المدن الرليس ل بيابس الالارجيس ا ميركيس في منةقس الشرق ا وبة

يجب أن ي مثل في دشين حالن عر ي مح ي م يد ل ونياآل الم حدة  ،يب ند شكل الاط ع

مصر .وحبب الورقس ،ال ي أعدها البعير اإلبرالي ي ا ب ق في القاهرة ،بعي مزال ،ف ن رامب

مةالب أون حل الالالفاآل ين مصر والبعوديس من أجل جعل ال حالن الجديد أكثر فاع يس.
واع رآل الورقس أن قرباء دعالم هلا ال حالن ك بب أهميس ك يرة من أجل ال أثير ع

ةا ز جدول

ا عمال اللي بيحكم المنةقس عد ان ماء الصراعاآل الم واص س فيما حاليا.

من ناحي ي ،يرى مركز يغن الباداآل ل دراباآل انب ار يجيس  ،ال ا ز لجامعس ار قيالن  ،ثاني أك ر
جامعس في قبراليل ،وال ي عد الصر ا كاديمي ا هم اللي يح كر اليمين الديني البيةرة ع يي ،أن
رامب اآل ي ن الةا ا بيابيا وواعالميا يرمي قل

وفي ورقس نشرها المركز ع

موقعي ا ب وع الماضي ،أشار مدير المركز ،ال رفبور قفرايم عن ار،

قل أن ق داء رامب حرصي ع
قل

حبين فرط دشين ال حالن اإلق يمي.

ال وصل ل بويس ل صراع ين قبراليل والشعب الع بةيني يمدن فقة

وفير اللرون ال ي بمح نلمس الحكم المع دلس ،ون بيما في القاهرة وعمان ،ل عاون مز

واشنةن في أقل قدر من الضجي  .وحبب عن ار ،ف ن رامب ن ي دو جادا في مبعا لحل

الصراع ،مشي ار قل أني معني فقة حياء العم يس من دون أن مالض ن ال ما عنما.

العربي الهجديد ،لندن2017/4/3 ،

 .42الطراونة :الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني هو مدخل التطرف
دكا -ار :أكد رليس مج س النواب الممندس عاةن الةراونس أن المصدر ا بابي ل غليس ال ةرن
واإلرهاب في منةق نا ،هو اب مرار انح الل اإلبرالي ي لألراضي الع بةينيس والقدس.

وأضان في ك مس لي أعمال الدورة  136لال حاد ال رلماني الدولي ،أن الل م الواقز ع

الشعب

الع بةيني ،هو مدالل ال ةرن ،ون ب يل لصد الم ةرفين بوى ردع ال ةرن ا ول في المنةقس
وهو ال ةرن اإلبرالي ي ،واللي أيضا أالل قيم العدالس والمباواة ،فجعل الع بةينيين دالس الل م

الدولي ،ع ر غييب ة يق ق ارراآل الشرعيس الدوليس وازدواجيس المعايير في ال عامل مز ابراليل ووارالاء

الح ل لعدوانما وةغيانما ضد شعب أعزل.

وأشار قل أن القمس العر يس والقادة العرب ،أجمعوا ع

أولويس القضيس الع بةينيس وأن ن ب يل قن

ا اع النم الب مي ع ر معاوضاآل الوضز النمالي ،الواجب أن كعل ل ع بةينيين حق قيام دول مم

كام س البيادة والكرامس ع
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قانوني حابم لالع داءاآل انبرالي يس الم ةرفس ع
ارياليا ل وصايس الماشميس.

وأورد الةراونس في ك م ي نصا مق با من الةاب الم
ع

المقدباآل اإلبالميس والمبيحيس ،ال ي الضز
ع د هللا الثاني في اف ا اعمال القمس العر يس

مب وى الم و والر باء ال ي انعقدآل نمايس انب وع الماضي في منةقس ال حر الميآل عندما

قال :قن اب مرار قبراليل في وبيز انب يةان ،يقوض فرط حقيق البالم ،فال بالم ون اب قرار
في المنةقس دون حل عادل وشامل ل قضيس الع بةينيس ،القضيس المركزيس في الشرق ا وبة ،من

الالل حل الدول ين.

الغد ،عمان2017/4/3 ،

 .43السعودية تدين بناء مستعمرة "إسرائيلية" هجديدة بالضفة الغربية
الرياض :أكد مج س الوزراء البعودي ،المواقن الثا س ل الد جا القضيس الع بةينيس ،واب نكارها
جميز اإلجراءاآل ال ي قوم ما ب ةاآل انح الل اإلبرالي ي ،ودعوا ما الم كررة ل مج مز الدولي
لزام قبراليل ال وقن عن جميز اإلجراءاآل ال عبعيس والعنصريس ال ي ماربما ضد أ ناء الشعب

الع بةيني ،كما أدان المج س قعالن ب ةاآل انح الل اإلبرالي ي عن ققامس مب عمرة جديدة في
الضعس الغر يس ول مرة منل عشرين عاما ،و ناء ألعي وحدة اب يةانيس جديدة ،وانب يالء ع

977

دونما من ا راضي الع بةينيس المح س.

جاء لل ضمن ج بس مج س الوزراء ال ي عقدآل رلابس الادم الحرمين الشريعين الم

ع د العزيز ،في قصر اليمامس ،مدينس الرياض ،عد لمر أمس.

ب مان ن

الشرق األوسط ،لندن2017/4/4 ،

 .44أبو الغيط لألوروبيين :ال بديل عن حل الدولتين والمبادرة العربية
القاهرة :الال ي  ،وكانآل :حه ا مين العام لجامعس الدول العر يس أحمد أ و الغية ،أمس انثنين،
في لوكبم ورش مز وزراء الارجيس دول ان حاد ا ورو ي ،ب ل دفز الجمود الدوليس واإلق يميس الراميس

قل

بويس ا زماآل المال عس في منةقس الشرق ا وبة ،وكلا ةوير آلياآل ال عاون القالمس ين

الجامعس وان حاد ا ورو ي في ش
وجدد أ و الغية ،ال أكيد ع

المجانآل لاآل انه مام المش ر ل منلم ين.

مركزيس القضيس الع بةينيس ،وال مب

ف بةينيس مب ق س عاصم ما القدس الشرقيس ،مشددا ع
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إلنماء انح الل اإلبرالي ي لألراضي الع بةينيس ،وال وصل قل

بويس شام س ودالمس ل صراع

الع بةيني اإلبرالي ي .

وأدان أ و الغية اإلجراءاآل والممارباآل اإلبرالي يس  ،ال ي مثل ان ماكا لحقوق الشعب الع بةيني
ول شرعيس الدوليس ،وع

رأبما عم ياآل انب يةان في ا راضي الع بةينيس المح س ،ولل وفق ما

جاء في ق ارراآل القمس العر يس ا اليرة ال ي عقدآل في ال حر الميآل ا ردن.

الخليج ،الشارقة2017/4/4 ،

 .45فعاليات تضامنية بالمغرب مع فلسطين والقدس
محمد الريحاني-الر اة :نلمآل الميلس المغر يس لنصرة قضايا ا مس عددا من الععالياآل ال ضامنيس مز
الشعب الع بةيني والقدس المح س شم آل عددا من المدن المغر يس ،وشاركآل فيما قةاعاآل وابعس

من الشعب المغر ي.

و أ ي الععالياآل ال ي اب مرآل أب وعا واال مآل أمس ا حد في قةار أنشةس الميلس الداعمس لقضيس

الشعب الع بةيني وواحياء للكرى يوم ا رض و زامنا مز مرور ملس بنس ع

قصدار وعد عور.

وعمآل فعالياآل الحم س ر وع المغرب و ال ما ندواآل ومحاضراآل وورشاآل كوينيس ناولآل الوضز

الع بةيني الراهن وواج اآل المغار س جا ف بةين ،اإلضافس قل

نليم حمالآل واص يس وعويس

وأنشةس قشعاعيس نالآل اه مام شرالح المج مز المغر ي ،وفي مقدم ما الش اب وا ةعال.
كما أة قآل الميلس المغر يس حم س قعالميس ع

ش كاآل ال واصل انج ماعي والمواقز اإللك رونيس،

داعيس الشعب المغر ي الاصس والشعوب العر يس واإلبالميس وأحرار العالم ل مشاركس وال عاعل الوابعين

مز الماش اش الربمي # :يآل_المقدس_مبرى_ن ينا.

وقال مدير الحم س حبن أ و القابم قن الحم س رفعآل شعار يآل المقدس مبرى ن ينا ..حارة المغار س

حق ن ينب

ولل في الع رة المم دة من  25مارس/آلار قل  2أ ريل/نيبان  ، 2017موضحا أنما

جاءآل في لرن الةير يعيشي الشعب الع بةيني.

وشمدآل الحم س عاعال ك ي ار عكبي عدد ك ير من ال دويناآل ال عاع يس ،فك ب بعيد جنا يقول لكرى
يوم ا رض هي ال يد لقضيس أ

النبيان ،و جديد لعمد ين ا جيال ح

وهي مجيد ل شعب الع بةيني ا ي ومقاوم ي ال اب س ،وهي كلل

رأبمم الحكام المب دون اللين اعوا ا رض والعرض .
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 .46وفد برلماني كويتي :الكنيست مثال للتناقض الفج مع مبادئ االتحاد البرلماني الدولي
قال رليس وفد الشع س ال رلمانيس وكيل الشع س النالب راكان النصن قن الكنيبآل اإلبرالي ي يع ر
مثان صارالا لكيان يجبد ال ناقض الع

ا رض.
جاء لل

ين م ادلنا في ان حاد ال رلماني الدولي و ين المماربس ع

في ك مس ألقاها النصن امام الوفود ال رلمانيس المشاركس انج ماع العام لم مر ان حاد

ال رلماني الدولي الع  136المنعقد حاليا في عاصمس جمموريس نغالديش (دكا).

وأضان ان الم ببس ال رلمانيس الدوليس عجزآل عن ععيل أدواآل الردع انالالقيس والدي ومابيس قزاء
انعضاء اللين يناقضون م ادئ وشعاراآل وعناوين ان حاد الرغم من نجا

وصمودها في وجي ال غيراآل واج مادا ما المب مرة في ال ةور والمواك س.

الم ببس ومثا ر ما

وأوضح ان النلام ا بابي لال حاد ن ي ةرق ل ع يق عضويس أي رلمان يشرعن القمر والقمز
وال نكيل وال مييز وانح الل ع

حقوق اوالرين اضافس ال

شرعن ي ل ق ل وال مجير واغ صاب

الحقوق وال عب ال اريخ والجغرافيا وال حدي الصارة لكل ق ارراآل ا مم الم حدة ال ي يعمل ان حاد
وفق م ادلما.

السياسة ،الكويت2017/4/3 ،

 .47تقرير أممي يصف االحتالل بنظام الفصل العنصري
ير وصن أني ا بوأ ضد
الداالل المح ل-الرأي :أعدآل لجنس أمميس ا عس لدول غرب آبيا ،قر ا
انح الل ،ب نشر الشمر المق ل.

وقالآل صحيعس يديعوآل أحرنوآل  ،قن ال قرير يصن قبراليل ع زمن نلام العصل العنصري في

جنوب أفريقيا  ،ويقارن انح الل ع عمد الع وديس في داياآل عصر الونياآل الم حدة ا ميركيس .
ولكرآل أن ال قرير بيشير ل البالر الماليس ال ي لحقآل الع بةينيين منل  50عاما ب ب انح الل.

وأفادآل الصحيعس أن بعير انح الل لدى ا مم الم حدة داني دانون يحاول جاهدا مز مب ولين
آالرين منز صدور هلا ال قرير .

ويشار قل أن دانون يحاول لل جمد مز مب ولين أميركيين لمنز نشر هلا ال قرير اللي حاولآل

ريما ال ن بويقي.
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 .48موغريني تؤكد على الموقف األوروبي الرافض لنقل السفارات إلى القدس
روكبل /حا م الصك ي :قالآل الممث س الع يا لألمن والبيابس الالارجيس لال حاد ا ورو ي ،فيديريكا
موغريني ،اليوم انثنين ،قن دول ان حاد ليس لديمم أي نيس لنقل بعا ار مم قل القدس .رافضس في

الوقآل نعبي ما أع ن عني الرليس ا مريكي دونالد رامب من قمكانيس نقل بعارة الد .
والالل لقالما اليوم في لكبم ورش ،ع

هامش اج ماع وزراء الارجيس ان حاد ا ورو ي الع  ،27مز

ا مين العام لجامعس الدول العر يس أحمد أ و الغية ،قالآل موغريني قن ان حاد ا ورو ي والدول

ا عضاء فيي لن ينق وا بعا ار مم قل القدس ،ولن نرحب أي قرار ي الل في هلا ان جا  ،في قشارة
قل قعالن رامب قمكانيس نقل البعارة ا مريكيس من ل أ يب قل القدس.

وأضافآل أن الموقن ا ورو ي فيما ي ع ق مكانيس نقل البعارة ا مريكيس قل القدس ي قي ماما مز

موقن الجامعس العر يس ،وهو موقن المج مز الدولي :قننا ن مب

ق ارراآل مج س ا من الدولي .

وفيما ي ع ق عم يس البالم في الشرق ا وبة ،أكدآل موغريني أن ان حاد ا ورو ي يشاةر نعس
وجود دول ين والمعاوضاآل ين

النم مز جامعس الدول العر يس ،أن وهو الحل الواضح والقالم ع

الةرفين في قةار قق يمي ودولي ،نبيما في قةار م ادرة البالم العر يس ال ي نع رها أيضا أكثر

ا بس فالدة ل مضي قدما في هلا الصدد .

وكالة األناضول لألنباء2017/4/3 ،

 .49باريس :االستيطان في األراضي الفلسطينية استفزاز
وصن وزير الالارجيس العرنبي جان مار أيرولآل قيام قبراليل مواص س بيابس انب يةان ع ر ناء

مب عمرة جديدة في ا راضي الع بةينيس المح س انب عزاز .

وقال الوزير العرنبي في ال ام لقاء جرى ين وزراء الارجيس دول ان حاد ا ورو ي في لوكبم ورش
وا مين العام لجامعس الدول العر يس أحمد أ و الغية اليوم انثنين نشمد اليوم اب لنافا لالب يةان ،

مضيعا وص نا الالل ا يام الق ي س الماضيس أال ار بيلس جدا ،مكاني أن أبميما اب ع اززاآل .
وأضان أيرولآل للل

من الممم أن يدر العالم أني لن يكون هنا

بالم في الشرق ا وبة في

حال لم نعال هلا النزاع اللي ةال كثي ار  ،موضحا أني يقصد قعةاء ا مل مجددا ع ر ققامس دولس

ف بةينيس في نمايس المةان .

و ا ز دولس قبراليل الة ز القالمس ،وال ي يجب حماي ما والحعال ع يما ،ودولس ف بةينيس ن د من

أن قوم وأن حمل ا مل لكل بكانما .
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 .51مهجلس دبلن األيرلندي يرفع علم فلسطين
يآل لحم :وافق مج س مدينس د ن ع

اق ار لنصب الع م الع بةيني في م ن مج س دي د ن

في ايرلندا في الةوة ل ضامن مز الشعب الع بةيني اللي يعيش حآل انح الل انبرالي ي.

في حركس قد ع عل و ار دوليا ،بيرفرن الع م في الم ن المشمور لمدة شمر كامل دايس من  15ايار

وح

انق ار

 15حزيران زامنا مز اللكرى الع 69ل نك س واح الل ا رض.

الالميس.

م قديمي من ق ل مب شار حركس  People Before Profitجون نيونز و مآل الموافقس ع يي

نيونز قال ان المق ر هو ادرة ضامن مز الشعب الع بةيني وقال ايضا ان الشعب ا يرلندي

ةالما نلم العديد من الملاهراآل شكل وابز لدعم اقامس الدولس الع بةينيس .وقد وصن نيونز
انح الل انبرالي ي ل ضعس الغر يس وقةاع غزة ع نلام العصل العنصري .

وقال اني قلا ب آل هل الالةوة اي جدل ين الناس حول الع م اللي يرفرن في م ن القاعس الرليبيس

في د ن فملا بيكون ةور مرحب ي .

وكالة معا اإلخبارية2017/4/3 ،

" .51هيومن رايتس ووتش"" :إسرائيل" تمنع موظفي منظمات حقوقية من العمل في قطاع غزة
القدس :قالآل هيومن راي س وو ش في قرير أصدر ي يوم اإلثنين قن الب ةاآل العبكريس اإلبرالي يس
منز مولعي حقوق اإلنبان اللين يوثقون انن ماكاآل ويدعون قل قنمالما من دالول قةاع غزة أو

الالروج مني .ثير هل القيود شكوكا حول مزاعم الب ةاآل العبكريس اإلبرالي يس أنما ع مد ع

منلماآل حقوق اإلنبان كمصدر ممم ل مع وماآل في حقيقا ما الجناليس في الجرالم الالةيرة المح م س

ال ي ارُك آل في حرب غزة عام .2014
يوثق ال قرير المم د ع  36صعحس عنوان غير راغ س أو غير قادرة :القيود اإلبرالي يس ع
الحقوقيين قل

دالول

غزة والروجمم منما كين منز قبراليل مولعي حقوقي اإلنبان شكل ممنم من

دالول غزة أو الالروج منما ،ح

عندما ن كون لدى الب ةاآل ا منيس اإلبرالي يس ش ماآل أمنيس

مر ةس مم كأفراد .عرض مصر هي ا الرى قيودا صارمس ع

ال نقل ع ر حدودها مز غزة .ع

مك ب المدعيس العام لع المحكمس الجناليس الدوليس أالل هل القيود عين انع ار في بياق فحصما

ال مميدي ل وضز في ف بةين.

قالآل هيومن راي س وو ش قن ع

لكل الع بةينيين الدالول قل
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ال نقل ،ع

الجبدي العردي .ووال أن ي م قلغاء الحلر ع

ا شالاط اللين لمم الحق في صاريح البعر .ع

حدودها ،وع

حركس حماس حماي مم من انن قام.

الب ةاآل قدراج الحقوقيين في نلحس

مصر أيضا بميل بعر الحقوقيين ع ر
هيومن رايتس ووتش2017/4/3 ،

 .52مظاهرة مناهضة للوبي الصزيوني تثير هجدال في فرنسا
اريس – القدس العر ي  -من هشام حصحاط :شمدآل اريس ملاهرة حاشدة لمباندة الشعب

الع بةيني ،ودعم نمقاومس الشع يس لالح الل اإلبرالي ي .و م نليم الملاهرة حآل شعار من أجل

فصل مج س ممث ي الم بباآل اليموديس في فرنبا عن الجمموريس  ،في قشارة قل

الدور الب ي

اللي ي ع ي ال و ي اليمودي والصميوني ،في ما يالط القضيس الع بةيس في فرنبا .وجاء نليم

الملاهرة ع

يد عشراآل المنلماآل والجمعياآل العرنبيس المباندة ل قضيس الع بةينيس ،رغم عدة

محاونآل منعما ،لكنما اءآل العشل.

وشمدآل الملاهرة عزيزاآل أمنيس مكثعس ،الوفا من اننعالآل ا مني وحضو ار ك ي ار لقواآل الشرةس ال ي

ةوقآل كل الةرق الم ديس قل باحس شا ي  ،وقامآل ع يش المشاركين في ال لاهرة ق ل دالولمم
ل باحس ،كما م قغالق محةاآل المي رو القري س الشيس أيس اش اكاآل مع رضس ،ين الداعمين
والرافضين ل مبيرة ،الصوصا عدما هددآل ما يعرن ع ار ةس اليمود  ،ع

انج ماعي عددا من الناشةين ،م كدة أنما ب كون حاضرة أيضا.

وبالل ال واصل

القدس العربي ،لندن2017/4/4 ،

 .53رئيس بلدية مهجري خالل محاكمته" :إسرائيل" ارتكبت هجريمة إبادة ضد الفلسطينيين
قغر /محمد ي ماز :جدد رليس ديس قر ا ا

المجريس زول ان ميمالي أوروبز  ،اليوم انثنين،

ا ماما ي إلبراليل ار كاب جريمس ق ادة جماعيس ضد الع بةينيين الالل العدوان اللي شن ي ع

قةاع غزة عام .2014

جاء لل الالل دفاعي عن نعبي الالل ج بس محاكم ي في محكمس مدينس قغر المجريس ،اليوم ،في
الدعوى المرفوعس ضد

ممس حريض الشعب ع

 2014نديدا العدوان اإلبرالي ي.
وقرر القاضي أجيل الج بس ح
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وقال أوروبز قن قبراليل ار ك آل جريمس ق ادة جماعيس ضد الع بةينيين ،وبأواصل ان قاد لل ،
م كدا أني لم ي راجز عن الع اراآل ال ي قالما الالل انح جاج ق ل عامين.

وعقب الج بس ،أوضح أوروبز لألناضول أن أي ان قاد بية ضد قبراليل في عموم أورو ا يصنن

ع

أني معاداة ل يموديس ،بعيا ل غةيس ع

جرالم الحرب ال ي ار ك ما .

وأشار قل أن النيا س المجريس رفعآل دعوى حقي ممس حريض الشعب ع

ان قد اإل ادة الجماعيس ضد الع بةينيين من ق ل دولس قبراليل.

الكراهيس والعداوة  ،ني

وكالة األناضول لألنباء2017/4/3 ،

 .54اليابان تدين مواصلة االحتالل أنشطته االستيطانية
وكانآل-الرأي :أدانآل حكومس اليا ان مواص س حكومس انح الل اإلبرالي ي أنشة ما انب يةانيس
رغم النداءاآل الم كررة من المج مز الدولي ما فيما اليا ان ل جميدها.

وفي يان ل بكر ير اإلعالمي لو ازرة الالارجيس اليا انيس نوريو ماروياما ،اليوم انثنين ،قن النشاةاآل
انب يةانيس مثِّل ان ماكا ل قانون الدولي .وأضان ال يان أن حكومس اليا ان حه قوة حكومس

انح الل ع

انم ناع من نعيل هل الالةة والكن من اإلجراءاآل ا حاديس الجانب ال ي قوض

امكانيس ال وصل ال حل الدول ين .

وأشار قل قيام حكومس قبراليل الموافقس ع

الةة ل ناء مب عمرة جديدة و ناء حوالي  2000وحدة

ار في منةقس شي و في
بكنيس في الضعس الغر يس المح س ،وكلل قررآل مصادرة ما يقارب  90هك ا

الضعس الغر يس .

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/4/3 ،

 .55خطة واشنطن إلضعاف "الزالل الشيعي" ...وتركيا
لندن  -ق راهيم حميدي نيويور – الحياة  :ع قد قدارة الرليس دونالد رامب أن البيةرة ع
الرقس ومناةق شرق نمر العراآل وواقامس المس قواعد ومةاراآل عبكريس ب دي قل

حقيق أولوي ين

لواشنةن ،مثالن مزيمس نليم داعش وواضعان المالل الشيعي من قيران والعراق قل

ول نان ،قضافس قل ال ال ط من القيود ال ي ضعما أنقرة ع

ةمران وأنقرة ب عدان لمواجمس الةس رامب .

مدينس
بوريس

اب الدام قاعس قنجرلي ال ركيس ،لكن

ووفق مب ولين غر يين ،ب ند الةس رامب قل دعم قواآل بوريس الديموقراةيس الكرديس  -العر يس
اللاليرة وا ب حس الثقي س لةرد داعش من الرقس و حوي ما قل
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وواعمارها ،وزيادة الوجود العبكري شرق نمر العراآل مشاركس ألعين من الال راء والكوماندوس
ا ميركيين ،قضافس قل دعم فصالل من الجيش الحر جنوب شرقي بوريس عد دري ما في ا ردن

لنشرها و وفير غةاء جوي لما في المعار ضد داعش قرب حدود العراق.

وقال أحد المب ولين لع الحياة  :قدارة رامب لما أولوي ان في بوريس :هزيمس داعش و ق يط نعول
قيران ،وهي ع قد أن البيةرة الكام س ع

مناةق داعش ب دي قل

حقيق هلين المدفين أقل

ك عس ممكنس ماليا وعبكريا  .وأشار قل أن واشنةن ع قد أن الوجود العبكري في هل المناةق
بي دي قل العصل ين مناةق النعول اإليراني في العراق وبوريس ول نان وواضعان المالل الشيعي

اللي عزز عد الغزو ا ميركي ل عراق في .2003

ةرد

وكانآل القواآل النلاميس البوريس و نليماآل دعمما ةمران بعآل غةاء جوي روبي قل

داعش من مناةق شرق ح ب ل قدم ا جا بد الة قس ومةارها العبكري ،لكن ال حالن الدولي
هل المناةق .وأوضح مب ول كردي لع الحياة أمس :حصل

قيادة أميركا اب عجل البيةرة ع

قنزال جوي لقواآل بوريس الديموقراةيس حيه باعد ال راء أميركيون و ريةانيون مجموعاآل ضمآل كل

واحدة منما ين  200و 270عنص ار ل بيةرة ع

بد الة قس ،لكن المماجمين فوجلوا اب عداداآل

داعش  ،نف ا قل أن ال نليم يواصل شن هجما ي ع
عر س معالالس أمس قرب مةار الة قس.

البد لمنز البيةرة ع يي ال زامن مز عجير

ويع ر هلا المةار أحد ا ركان ا بابيس في الةس رامب و قضي ةرد داعش مني و حوي ي قل
قاعدة عبكريس كام س ضمن مدرجاآل لم وة الةالراآل العبكريس ا ميركيس وانةالقما .وأوضح

مب وول غر ي لع الحياة أن لدى أميركا حاليا أر عس مةاراآل زراعيس شرق نمر العراآل ومناةق
قواآل بوريس الديموقراةيس  ،وهي مم ة ل مروحياآل قرب الحبكس ومةاري دج س والالا ور قرب مدينس

الرميالن ،قضافس قل

وعبكريس ك يرة.

وفي حال البيةرة ع

المجوم ع
ع

مةار أك ر في كو اني (عين العرب) قادر ع

اب ق ال ةالراآل مدنيس

مةار الة قس ،ف ن و ازرة الدفاع ا ميركيس ( ن اغون) ريد اب الدامي في

الرقس و ق يل انع ماد ع

قاعدة قنجرلي جنوب ركيا ،عدما لوحآل أنقرة وضز قيود

اب الدام ال حالن الدولي لمل القاعدة في حال مضآل واشنةن في انع ماد ع

حمايس الشعب الكرديس في معركس الرقس.

وقال المب ول الكردي :مجرد البيةرة الكام س ع

بد الة قس و ث يآل البيةرة ع

وحداآل

المةار ،ب دأ

قواآل بوريس الديموقراةيس حرير الرقس مشاركس القواآل ا ميركيس ومروحياآل آ ا شي نة ق من غرب
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العراق وبة وقعاآل أن ب مر المعركس قل
الةة ل حويل الرقس قل

موز (يوليو) المق ل .وأشار المب ول قل أن أميركا

نس فيغاس الشرق عد حريرها مشاريز قعمار واب ثماراآل اق صاديس.

ونحل مراق ون أن قيران و ركيا ب عدان لمواجمس الةس رامب  ،قل قن الجيش ال ركي يالةة لدعم
فصالل من الجيش الحر ل مجوم ع
انب ع اء ع

الرقس من ل أ يض ع

الحدود البوريس  -ال ركيس عد

الدب ور في  16الشمر الجاري ،في حين عزز قيران وجودها و نليماآل ا عس لما في

دمشق و ينما وحدود ل نان .وقال مب ول غر ي :قن ا عاق ادل ال مجير ين الز داني والعوعس اللي

شاركآل ةمران في قنجاز  ،يرمي قل نقل شيعس قدلب قل مناةق ين دمشق وحدود ل نان كي عزز

ةمران من وجودها في هل المناةق ونعولها ع

القرار البيابي في دمشق .

في نيويور  ،قال دي ومابيون في مج س ا من قن ا صان م اش ار بي م ل مرة ا ول

منل دايس

ا زمس البوريس ين الدول الثاله ا عضاء في المج س المك عس م ا عس الم ن اإلنباني في بوريس،

وهي البويد واليا ان ومصر ،مز ال عثس البوريس في ا مم الم حدة لع حه كيعيس عزيز المباعداآل
اإلنبانيس في بوريس  .وقال البعير البويدي في المج س أولون بكوش ان الدول قررآل ة ب لقاء

ربمي قري ا مز ال عثس البوريس في نيويور ل حه الجانب ال قني في قيصال المباعداآل مز الحكومس
البوريس ،مدن شجيعما ع

المناةق المحاصرة .

بية قجراءاآل الموافقس ع

دالول هل المباعداآل ،الصوصا ال

وكان م ع ا ،وفق المصادر نعبما ،أن أيا من الدول ا عضاء في مج س ا من لم ي د اع راضا ع
عقد هلا انج ماع .

الحياة ،لندن2017/4/4 ،

 .56بمناسبة وثيقة "حماس" الهجديدة
د .أحمد جميل عزم
حبب قارير قعالميس من الم وقز أن ع ن حركس حماس في أي وقآل ،عن وثيق ما الجديدة

البيابيس ،وي ركز انن ا كما ي دو ع

المواقن البيابيس ل حركس شأن أمور مثل الدولس

الع بةينيس ،والعالقس مز اإلالوان المب مين ،وهي أبل س ثير قوى دوليس وواق يميس أبل س حولما.
والمأمول أن ن ي وقن ا مر عند لل  ،فمنا

حاجس قل ما هو أكثر من لل  .والواقز أن هنا

نقصا لدى كل العصالل في يان أمر ممم ،وهو آلياآل حقيق ا هدان ،في بياق عالم م غير،

وهي ا بل س ال ي مم الع بةينيين أنعبمم.
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بألآل قادة من الصن ا ول ،في كل من ف ح  ،و حماس والج مس الشع يس  ،و الج مس
ق ل أشمر
ُ
الديمقراةيس  ،عن رنامجمم البيابي ،وفي حين قال مب ولو حماس قن الوثيقس ب صدر قري ا ،قال
اوالرون قن لديمم وثيقس ،ولكن ا مر ي دو غامضا وفضعاضا ،الصوصا في حالس حركس ف ح ؛

ف حبب مصادر الحركس ،وم مرها العام ،هنا

من يقول قن الةاب رليس الحركس ،الرليس

الع بةيني محمود ع اس في الم مر ،هو رنام الحركس ،ع ما ،أني في ا يام ا اليرة ل م مر كان
يجري ةوير وثيقس ل كون رنامجا بيابيا ،وكان انه مام ما في أروقس الم مر أقل من أي وثيقس

أالرى ،ون ي دو أنما الضعآل لنقاش أو نالآل اه ماما يلكر ،أو أنما نشرآل وعممآل شكل واضح.

يدور الحديه عن قعالن وثيقس حماس الجديدة منل بنواآل ،و قراءة ال غةياآل اإلال اريس عن الوثيقس

(ال ي لم ع ن ربميا ح

ك ا س هل البةور ع

ا قل) ،ي ضح أن حماس معنيس القول قني ن

معاجآآل ون جديد ،وأن ما بي م قعالني ن يعدو كوني ورقس ب ند قل موروه الحركس البيابي دون

ان قاط من ثوا ما قزاء القضايا الجوهريس ل صراع مز قبراليل  ،كما نق آل قناة الجزيرة ،عن قياداآل
في الحركس .وفي المقا ل يبارع الصوم الحركس ،لمحاولس قث اآل أنما راجعآل ،و ق ل حل الدول ين.
هنا

مشك س في ةور أفكار ور ى مال ن العصالل الع بةينيس ،قل أن هل العصالل في داي ما

ركز ع

مالاة س الشعب الع بةيني ،ثم عندما نالرة في البيابس الربميس الدوليس ،يص ح جل

اه مامما قديم مواقن ب جيب بل س وم ة اآل القوى اإلق يميس والدوليس.

ن يجب أن يكون مة و اُ ،من حماس قعالن موقن واضح من حل الدول ين ،فمبألس انع ران

ما القيادة الربميس ،ال ي هي قيادة منلمس ال حرير الع بةينيس ،ووالا

براليل وغيرها من أمور ُعن
ما أص حآل الحركس ،يوما قالدا ل منلمس ،يص ح مة و ا منما قديم مواقن محددة حينما .ويجب
لكر أن غال يس ا حزاب والقوى البيابيس الممث س لالل الن الحكومي اإلبرالي ي ن ع رن وجود

الشعب الع بةيني أو عكرة حل الدول ين.
ع

العكس من لل

ف ن وضيح عالقس حماس مز اإلالوان المب مين ،ومز القوى البيابيس

المال عس أمر أبابي ،نمما أمر يمم كل ف بةيني معني الحركس ،ونن هل العالقس عكس جزءا
من صور الحركس لمب ق ل ف بةين والعمل الع بةيني ،وموقعما من كثير من ا حداه العر يس

الجاريس.

ما يجدر حماس وغيرها من العصالل ةرحي ،هو م ادئ وأةر عمل واضحس قدر اإلمكان ل حقيق

ا هدان الع بةينيس ،ومثال قلا كان رنام

حماس ي ضمن موقعا يرى أن ف بةين واحدة موحدة،

وشع ما واحد ،فيجب أن ةر الةة عمل لكل لل  ،فمثال ن يمكن معرفس الةس عمل حماس أو
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أي فصيل آالر ،النب س لألراضي المح س عام  1948والع بةينيين هنا  .المثل ف ن ني ف ح
ربميا عودة الالجلين يعرض الةة عمل واضحس ،قن قلا كان ال عاوض هو الب يل الوحيد.

ما ةرحي حماس  ،كما قول الجزيرة ،ي ضمن نقاشا ع

قاعدة أن قضيس المقاومس ن بز لدى

ال عض قن لمعموم المقاومس المب حس لالح الل اإلبرالي ي  ،وهلا قشارة ل معموم الشامل ل مقاومس.

والواقز أن اإلالوان المب مين ،اللين ان ثقآل منمم حماس

نوا ةويال وبالل عمل أالرى بوى

المق اومس المب حس ،وا مر ال الي ليس جديدا ،ينما لم ي م ال ركيز ع

المقاومس المب حس لدى

حماس قن مة ز ال بعينياآل ،عندما راجز ركيز ف ح ع يما .وما هو مة وب من كافس العصالل،

ليس فقة موقعا من أدواآل المقاومس المعن العريض (مب حس وغير مب حس) ،ل أيضا ةوير آلياآل
اللم العصر ،من حيه م غيراآل النلام الدولي ،وعصر مج مز الش كاآل واإلن رنآل ،وأدواآل القوة

الجديدة ،وأشكال ال نليم البيابي العالميس الجديدة ،و ما يصل لمال ن ا هدان الوةنيس ،وليس

حصر النشاة في باحاآل دون أالرى.

الغد ،عمان2017/4/4 ،

 .57القمة العربية والحل اإلقليمي
ع

هاني المصري

الرغم من نعي كل من صالب عريقاآل ومحمود العالول وأحمد مجدنني والبعير الع بةيني في

القاهرة ،و أكيدهم أن مشروع القرار حول ف بةين اللي ب ناقشي القمي العر يس أربل منل أب وعين

ع

ا قل ،عاد أحمد أ و الغية ،أمين عام جامعس الدول العر يس ،لي كد أن الرليس محمود ع اس

بيةر ع

قيام

قمس ال حر الميآل م ادرة بيابيس جديدة دون أن يوضح معالمما ،ما أدى قل

مب ول ف بةيني لم يكشن هوي ي نعي ما جاء ع لبان أ و الغية جم س و عصيال ،واع ر لل
ٍ
حكمس في القمس ال العب في الق ارراآل الالاصس
الحديه يندرج في بياق محاولس أ و الغية ودو ٍل م
ع بةين قرضاء ميركا ووابراليل ،و مدن الضغة وا زاز القيادة الع بةينيس من عض دول الجوار

في بويق نعبما لدى اإلدارة ا ميركيس الجديدة.

وأضان المب ول أن المدن من كل لل قرضاء الرليس ا ميركي دونالد رامب ع

حباب الحقوق
القيادة

أنعيب مكشوفس ع
المشروعس ل شعب الع بةيني ،منوها قل أن هل الجماآل ُمارس
َ
الع بةينيس ل قديم أفكار ماش و نبجم مز أفكار ن نياهو الداعيس قل حل قق يمي ل قضيس
الع بةينيس.
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ال أكيد ،ن يمكن نجا هل المحاونآل ل عديل م ادرة البالم العر يس ما يع ح ال اب ل حل اإلق يمي
قن قلا حص آل ع

الغةاء الع بةيني ،ومثل هلا الغةاء غير م وفر ،ع

ما يمم القيادة الع بةينيس أن

حر عج س المبيرة البيابيس ع

ا قل ح

اون ،ن

أرضيس انع ران الشري

الع بةيني ،كون هلا انع ران ي من لما ال قاء ولعب دور بيابي ،ولكنما ن دو مب عدة لق ول

شروة الحل اإلبرالي ي اللي ن ب ةيز بويقي أصال ،ن بيما أني ي ضمن انع ران براليل
كدولس يموديس  ،وال ال ي عم يا عن القدس وحق العودة ،ويع ن عن نعبي الضم الزاحن اللي ب عد

ضما قانونيا ،حآل غةاء عم يس بيابيس يمكن أن أالل شكل اإلعالن عن دولس
قبراليل لجع ي ًّ
ف بةينيس م ق س ع
يجري عم يا ع

أقل أو أكثر ق يال من نصن مباحس الضعس ،أو أي شكل آالر يغةي ع

أرض الواقز من فرض المعازل وال ان وب اناآل كحل نمالي ،ح

ما

لو م قديمي

كحل ان قالي جديد .فالكل يعرن عد جر س أوب و أن أي حل ُيزَعم أني ان قالي هو حل نمالي ،فال
مجال اون ل الداع والوقوع في أوهام جديدة.
عد قيامما ع

مجمل

قلا كانآل الدولس الناقصس كما يةرحما ن نياهو ُ قي قبراليل بيةر ح
المنةقس من النمر قل ال حر هي الحل النمالي ،فما المدالل اللي يمكن أن يوصل قل هل الكارثس
الجديدة! ال مدالل هو اب لنان المعاوضاآل ال شروة مب قس ،اب ثناء ما عرضي قبراليل من
شروة ،من الالل مراكمس الحقالق انح الليس وانب يةانيس والعنصريس ع
يبم

ا رض ،وال ركيز ع

ما

ال حريض الع بةيني ،ووقن الدعم لعالالآل الشمداء وا برى وا بيراآل ،وعدم انل زام

مرجعيس واضحس وم زمس ل معاوضاآل ضمن انع ران الحقوق الع بةينيس ،ما يعني أنما ب كون

معاوضاآل من أجل المعاوضاآل ي حكم فيما الةرن القوي الةرن الضعين دون دالل من أحد،
كما قال رامب أكثر من مرة.

الةُعم اللي بيقدم ل ع بةيني نب دراجي قل هل المصيدة ا الةر من با قا ما هو محاولس اإلدارة

كثير في
ا
ا ميركيس ققناع حكومس ن نياهو ق يل انب يةان ،أو قييد  ،أو حديد  ،ما ن يمس ي
القدس وما بم

الك ل انب يةانيس .

قن ما يجري واضح وضو الشمس ون يجري انع راض الع بةيني والعر ي ع يي الشيس قغضاب

قدارة رامب ،وهو محاونآل أميركيس حثيثس لال عاق مز قبراليل ع
المش ر عد لل لعرضي ع

انب يةان ،والبعي الثنالي

الع بةينيين ،وأكرر لعرضي وليس ال عاوض حولي.

كان يجب أن يكون الموقن الع بةيني واضحا ومدويا ورافضا ل بعي لال عاق ا ميركي اإلبرالي ي
أون ،ني يحبم قضايا ال عاوض دون وجود الةرن الع بةيني.
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أمر آالر يجب انن ا قليي ،وهو البعي من جديد ل جاوز م ادرة البالم العر يس ،ال ي ع

عال ما

وما دل ع يي من عجز عر ي لم ُق ل من قبراليل ،قل يراد ل قمس أن قوم عدي ما حآل مبم
اال صارها أو ةويرها أو قعادة صياغ ما ل العين مما هو وارد حول قضيس الالجلين ،ولق ب
أولويا ما ليكون ال ة يز أون ق ل اننبحاب اإلبرالي ي اللي لن يحده في هل الحالس أ دا ،أو ع

جاوزها عد القمس ،من الالل وفير غةاء عر ي لالنالراة في

ا قل قلا لم ُعدل البما
المعاوضاآل ال ي ب مدن هل المرة فرض الحل اإلبرالي ي حآل مبم
ن نياهو اال راعي ،ويروج لي ليال نمارا ،ويقوم ع

الحل اإلق يمي  ،اللي أعاد

اب دال اإلةار الدولي ل عاوض وحل القضيس

الع بةينيس اللي يب ند قل القانون الدولي وق ارراآل الشرعيس الدوليس ،أو ي ق ع
مما ،ةار قق يمي ي جاوز القيود الدوليس ،ويركز ع

اإليراني ،وال ركيز ع

ا قل ع

عالقس

محار س اإلرهاب وال صدي لما يبم الالةر

ال عد انق صادي و ة يز العالقاآل مز قبراليل ،وواش ار العرب أو من يرض

منمم في رعايس المعاوضاآل ل وفير الغةاء العر ي ل جانب الع بةيني ،أو ا صح ل ضغة ع يمم،

لق ول الدالول في معاوضاآل ضمن الشروة اإلبرالي يس ،ال ي ب مدن قنجاز الحل اإلبرالي ي وقيام
حالن (عر ي قبرالي ي أميركي).

رغم الةورة ما ب ق ،وحجم القوى ال ي عمل من أج ي ،ن يجب انب بالم لي ،أو انع قاد أن

الةريق مع دة أمامي .ف و كان ا مر كلل

لما اضةروا ل عودة قل

قحياء المعاوضاآل الع بةينيس

اإلبرالي يس عد أن روجوا أن القضيس لم عد مركزيس ،وأن العرب أقاموا أفضل وأعمق العالقاآل
البريس ،وأحيانا الع نيس مز قبراليل .و دل عود مم ل حري الم ن الع بةيني ع

قدراكمم أن العرب

لن ي حالعوا مز قبراليل كما ةال مم دون غةاء ف بةيني يدعي أن هنا حال عادن أو مق ون أو

م احا ل قضيس الع بةينيس.

قن البيابس الع بةينيس ال ي عةي ا ولويس لالع ران القيادة اع ارها شريكا وليس الحقوق
الع بةينيس ن حقق الوحدة لمواجمس انح الل ومشروعي الواضح والحابم وال وبعي أكثر من أي ف رة

با قس ،ولن ب ةيز أن صمد ةويال أمام الضغوة الم نوعس ال ي

عرض لما؛ للا فمي قما

ب الضز ل ضغوة واإلمالءاآل ك يا أو جزليا ،دفعس واحدة أو ال دري  ،أو واجي العزلس مز زايد
القدرة ع

جاوزها في لل حالس الشرلمس ال ي مر ما الباحس الع بةينيس.

كان ون يزال ع
ع

القيادة ةر م ادرة جديدة ليس ل قديم نازنآل جديدة ،ل لشق مبار جديد قادر

اب نماض كعاءاآل وةاقاآل وقوى وأفراد الشعب الع بةيني و وحيد و ولين عناصر القوة

العر يس واإلبالميس والدوليس لصالح حقيق القضيس الع بةينيس.
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ما كان ينعز با قا لم يعد ينعز اليوم ،وما أدى قل كواره با قا ن يمكن قعادة بويقي حاليا ،من
الالل العودة لدوامس المعاوضاآل الع ثيس ال ي ن يق صر الةرها ع

شيء ،ل قنما ب الدم ل غةيس ع

ضياع كل شيء.

البارة الوقآل وعدم حقيق أي

المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيهجية2017/3/28 ،

 .58أكذوبة "السوق الحر"
جورج كرزم

الط البياباآل انق صاديس الزراعيس ل ب ةس الع بةينيس في ني ومماربس معموم البوق الحر،

ما يعنيي لل

من ال روي

لنمة اإلن اج الزراعي الرأبمالي اللي ير ة اإلن اج المح ي البوق

العالميس ،من الالل ال ركيز ع

اإلن اج الزراعي من أجل ال صدير ،اب نادا قل

م دأ العرض

والة ب في ا بواق الالارجيس ،وانل زام المواصعاآل العالميس القبريس ال ي صممما الوكانآل
العالميس ال ي عمل ع

النق ا نماة الزراعيس ال ق يديس المح يس ،و حويل المزارعين ال ق يديين قل

أجراء لدى الشركاآل الالاصس المدعومس من وكانآل ال نميس الغر يس.
هلا ما ن مبي ع

ب يل المثال ن الحصر ،من لاهرة اب لباد القةاع الالاط ع

المزارعين

الع بةينيين الصغار ،ع ر ال وبز وانن شار الك يرين في زراعاآل الناليل ال ي ب نزن كمياآل هال س

من الميا  ،في الوقآل اللي ي راجز فيي ال نوع الزراعي ووان اج المحاصيل انب ار يجيس ال ي يع رض أن
غةي انح ياجاآل المح يس ،و حررنا من ال عيس الغلاليس لالح الل اللي ي حكم حاليا في عم يس

قةعامنا و جويعنا.

ومن المعرون أن ما يحكم معموم البوق الحر هو منةق راكم رأس المال والر ح حد لا ي ،صرن

النلر عن اح ياجاآل البوق المح يس ومدى حقيق انك عاء اللا ي الغلالي الوةني لمج مز حآل
انح الل ،و ال الي انب رشاد م دأ ال وزيز العادل .فالضعس والقةاع عانيان حاليا من بيابس

فوض

البوق الحر ورأس المال الع بةيني الالاط اللي يعضل لعب دور ال اجر والوبية ال ا ز

ل رأبمال ا جن ي؛ دن من لعب دور المن

ولألبن ،ال نميس اإلن اجيس الحقيقيس المادفس قل
ق

والمب ثمر ل موارد الة يعيس وع
حقيق البيادة الوةنيس ع

رأبما ا رض.

غلالنا ،والحعال ع

ما

من أرض زراعيس ليبا من أولوياآل رأس المال الالاط الع بةيني المعولم ،دليل قنشاء

المناةق الصناعيس الحدوديس المش ركس مز رأس المال ا جن ي واإلبرالي ي ،وواقامس المنشآآل

والم اني ع

مباحاآل وابعس من المناةق الالضراء وا راضي الزراعيس؛ ل وجود قرار مب ق

نشاء مصنز قبمنآل ع
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م

نحو ث ه مالزون الثروة الحيوانيس في الضعس الغر يس وقةاع غزة (القرار المب ق ال نعيل جاهز

صرن النلر عن ن يجس درابس ا ثر ال يلي الجاري العمل ع يما حاليا) .و الة ز ،نحن لبنا ضد

انب ثمار الع بةيني الصناعي ،لكن ليس عندما يمدد هلا انب ثمار شكل م اشر الثروة الزراعيس
والحيوانيس ،قضافس قل أن المنةقس حوي محميس ة يعيس فيما ضز آ ار ماليس يب عيد منما ا هالي
هنا لرعي مواشيمم؛ ع ما أن ققامس منشآآل صناعيس ع
عالوة ع

أراضي محميس ة يعيس ن يجوز قانونيا.

لل  ،يقول أهالي منةقس الرشايدة أنمم يم كون جزءا من ا رض المنوي قنشاء المصنز

ع يما (حوض رقم  3اللي حوز مم بنداآل ربميس كد م كي مم لي) ،كما أن قنشاء مصنز اإلبمنآل
قد يرغممم ع

المجرة ب ب المالاةر ال يليس ال ي قد ةال المنةقس ،و ال الي ف ن قالالء ا راضي

بيجع ما لقمس بالغس لالب يةان.

ما أن الب ةس الع بةينيس هي أصال ب ةس غير بياديس بيابيا واق صاديا ،ف ن نيما لم ادئ

اق صاد البوق الحر شل عم يا قدر ما ع

حمايس اإلن اج الزراعي الوةني والب ز الزراعيس والغلاليس

المح يس ،ع ما أن

الحمايس في الحالس الع بةينيس (شعب حآل انح الل) ،ضروريس ل عزيز صمود

الصغار منمم؛ ولل

عد مشيم مقوماآل نمة اإلن اج الزراعي ال ق يدي اللي شكل ارياليا درع حمايس

المزارع الع بةيني و ث ي ي في أرضي؛ وفي غيا ما أص ح القةاع الزراعي ةاردا ل مزارعين و الاصس
عداد ك يرة من ا بر الع بةينيس؛ وفي المحص س دهورآل ال نيس الزراعيس ال ق يديس ا بريس المك عيس

لا يا والقالمس أبابا في الحيازاآل الصغيرة ،والمع مدة ع

آلياآل ال بويق المح ي.

وفي لل البوق الحر أة ق العنان ل ب ز الزراعيس اإلبرالي يس فأغرقآل البوق الع بةيني وازداد

حكمما ي .معن أن انح الل اإلبرالي ي فرض ويعرض نافبا قبريا غير م كافئ المة ق ين

صاد ار ي الزراعيس المحميس والمدعومس والمن جاآل الع بةينيس المكشوفس والمحرومس من الحمايس
الوةنيس والرعايس وعدم منحما ا ولويس الع بةينيس الربميس والشع يس في ال بويق المح ي.

وينبجم هلا الواقز انق صادي الزراعي مز ال وجي ال اريالي لالح الل الصميوني المادن قل بحق

المن جاآل الع بةينيس ا بابيس من الالل منز حماي ما من المنافبس اإلبرالي يس وا جن يس ،و شجيز
حويل المزارعين الع بةينيين قل الزراعس الكماليس ال ي ن يب عيد من أر احما بوى نعر من المالكين

وال جار الك ار.
أوهام بعيدة عن الواقع
هلا الواقز انق صادي الزراعي المعروض قب ار من الالارج ،أفقد أعدادا ك يرة من المزارعين ال ق يديين

الصغار قدر مم ليس فقة ع
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منافبس شركاآل القةاع الالاط الزراعيس الك يرة؛ ما ب ب في حةيم

أفقدهم أيضا القدرة ع

قبر قل قوة عمل راليصس لدى مشاريز القةاع
المجموعاآل الزراعيس ال ق يديس ال ي حول العديد منما ا

الالاط الزراعيس الع بةينيس والمب عمراآل الصميونيس ع
قن الزعم القالل قدرة الب ز الع بةينيس المح يس ع

حد بواء.

المنافبس في البوق العالمي ،ل و منافبس

الب ز ا ميركيس وا ورو يس في البوقين المح ي والعالمي ،ع ارة عن وهم عيد عن الواقز ،ون ينبجم

مز حقيقس أن ال نيس اإلن اجيس الع بةينيس غير م كافلس قةالقا مز ال ن اإلن اجيس الغر يس واإلبرالي يس
من ناحيس الكثافس الرأبماليس وال كنولوجيس؛ فضال عن قدرة المن جاآل الصناعيس والزراعيس المصنعس في

الدول الم قدمس ع
الدول ع

منافبس نلي ار ما في الدول الم ال عس ،ب ب ا بعار انح كاريس ال ي عرضما

من جا ما.

قن بيابس البوق الحر و حرير ال جارة في البياق الع بةيني ن ر كز قل

أهم م ادئ اق صاد

البوق المعروفس ،أي ال كاف ال ادلي وال نافبي ،كما أن هل البيابس جاهل اف قار المناةق
الشروة ا بابيس وال ديميس لوجود البوق الحر وأهمما البيادة

الع بةينيس المح س عام  1967قل

وانب قالل وحريس حركس القوى ال شريس والمن جاآل ور وس ا موال ،و ال الي ُ َغيِّب هل البيابس
حقيقس اب حالس ناء اق صاد حر في وةن مح ل وغير حر أصال .ل قن ني معموم البوق الحر
دول

و حرير ال جارة جاء جاو ا مز مةالب أميركيس وأورو يس ووكانآل ال نميس الدوليس ،ش رة ع

الم وبة ال ي ةالب مباعداآل ماليس واق صاديس حرير اق صادها وف ح أبواقما أمام المن وجاآل

ا جن يس ع ر قلغاء دا ير الحمايس .

هلا الواقز فرض ع

الب ةس الع بةينيس شريز قوانين وا الال ق ارراآل قوانين ن جاوب الضرورة

مز انح ياجاآل والمصالح الوةنيس الحقيقيس ،ل جاوب أبابا مز مةالب أةران العولمس ،قضافس

قل مةالب ا عاقيس اريس انق صاديس الموقعس ين منلمس ال حرير الع بةينيس ووابراليل عام .1994

وفي لل ان عاقياآل اإلبرالي يس – الع بةينيس انق صاديس والبيابيس الكولونياليس ،لم يب عد المزارعون
الع بةينيون أصال من العرط والوعود النلريس ال ي وفرها ال جارة الحرة ال ي م ز ما فع يا الب ز

اإلبرالي يس وحدها ،و ا جا واحد (من قبراليل قل البوق الع بةيني).
اع قادنا معموم اق صاد البوق الحر اللي

نا البيابس الع بةينيس الربميس ،قل

جانب ال ن

الدولي والعديد من وكانآل ال نميس الدوليس ،لم ي ر أي أثر نموي بوى اإلمعان في جعل الحياة

الريعيس الزراعيس الع بةينيس ال ق يديس أول ضحايا ؛ قل كين يمكن لمج مز يرز

حآل اح الل

اب يةاني عبكري اق العي منل عقود ةوي س ،و واصل ضد الضغوة انق صاديس والبيابيس

المال س -كين يمكن لمكلا مج مز أن يقن دفعس واحدة في اق صاد البوق ويواجي المنافباآل
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الحرة ال ي ن رحم؟ ع ما أن ال ةالس في المج معاآل الغر يس لا ما هي من أ رز ا عراض
الجان يس المدمرة نق صاد البوق الحر  ،في حين أن أعراضما في العديد من دول الجنوب ا فريقيس

وا بيويس وا ميركيس الال ينيس جبد في العقر والمجاعس وانق ال الق ي.

موقع آفاق البيئة والتنمية2017/3/1 ،

 .59ترامب ليس أوباما؟!
أليكس فيشمان

انن داب اللي قا جيبون غرين آل من الرليس رامب هو ال واصل قل صيغس بويس في الشرق
انوبة في غضون بنس .وقد وصل غرين آل قل قبراليل في الشمر الماضي زعم أني مثا س ميل،
ولكن ي ين أن الرجل ن ي ع م برعس فقة ل دأ منل انن ير ة الاليوة .والشرق انوبة – دء
الم

البعودي وان ماء رليس وزراء قبراليل ،يبير حولي ع

أةران انصا ز.

ال ن غرين آل ن يقن رليس مز ايديولوجيا رى في انماء النزاع اإلبرالي ي – الع بةيني ر يا وأمنيس
مميدا ل حصول ع

جالزة نو ل ل بالم .فقد ن

رامب فكرة انشالاط المركزيين الثالثس في

مجال ا من اللين يحيةوني :وزير الدفاع الجنرال جيمس ما س ،رليس مج س ا من القومي الجنرال

جون كيري ورليس و ازرة ا من الوةني الجنرال ه .ر .ماكماب ر .وكان الجنرانآل الثالثس ه نء

قادوا القواآل في العراق وفي أفغانب ان واة عوا ع

مدى البنين ع

النزاع اإلبرالي ي – الع بةيني كعامل يجعل صع ا ع
اننجازاآل الالزمس في هل النزاعاآل .وع

قارير اب ال اريس أشارآل قل

القواآل المب حس ا ميركيس الوصول قل

حد فكرهم ،فان النزاع اإلبرالي ي – الع بةيني هو عالق

يجب قزال ي عن الةريق من أجل ال قدم في المصالح ا منيس ،انق صاديس والبيابيس لإلدارة ا ميركيس

في العالم العر ي .ان قنماء النزاع ،حبب هلا العكر ،بيباعد اندارة ايضا في انماء قضيس داعش

ك مديد اق يمي وعالمي.

هكلا حيه أن موقن رامب من المب وةناآل ،من المناةق ج ،من نقل البعارة قل

القدس وما

شا ي ليس مصا ا الرومانبيس ل حركي مص حس اب ار يجيس أميركيس صرفس .و صميم غرين آل،

ك ين من رليس من شأني أن يرد شكل غير م وقز قلا ما فش آل الصعقس الشرق أوبةيس ال ي

يعدها – يدفز قل أن ر عد العرالط في القدس .و الععل ،فان المداونآل في الكا نآل يوم الالميس
الماضي وال ي عنيآل جميد م درج ل مب وةناآل و ادراآل ةي س وابعس في المناةق ج – حبب

الة ب ا ميركي – جرآل في صمآل اعالمي غير ق يدي .في القدس دأوا يش اقون نو اما في وقآل

م كر أكثر مما كان م وقعا.
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في انب وع الماضي ،في اح عال الوداع ل قالم أعمال رليس مج س ا من القومي ،يعقوب ناغل،
أثن رليس الوزراء ع يي وقال اني حقق ا عاق المباعداآل ا منيس ا ك ر اللي حص آل ع يي قبراليل

في أي وقآل من ا وقاآل .ولوحل الوزير ش اين س وهو يقول مدوء :من حلنا أننا عقدنا الصعقس
مز اإلدارة البا قس  .لقد دأوا عندنا اإلد ار

اني مز كل العداء ل بيابس اإلبرالي يس في المناةق ،فقد

قل المباعداآل ا منيس البنويس الدالمس م

 3م يار دونر ،عالوة  200م يون دونر م وبة بنوي

باهم او اما في أمن قبراليل أكثر من أي رليس أميركي آالر .فعي ف رة وني ي قآل قبراليل ،اضافس

لمشاريز الاصس .ووالا لم يكن هلا كان ،فقد ر ب او اما لجماز ا من ميزانيس ثا س ل عقد القادم،
بيبمح لي ان ي حر دون ق ق مالي.

من شأن رامب أن يكون أقل لةعا كثير قلا ما الرب بمو ري ش وارليل ع

صعق ي .وعندما يع ن

أ و مازن اني يبافر ل قاء مز رامب وهو م عالل جدا يجب أن يش عل ضوء أحمر في مك ب رليس

الوزراء .لقد كان او اما قمعس  :فقد حدد إلبراليل الةوةا حمراء في المب وةناآل ،ولكني لم يجب

منما ثمنا حين اج از ما .فقد بي صرن رامب قلا ما افش ي في المعاوضاآل انق يميس؟ ن يمكن أن

نعرن .ولكن عندما ن يحصل ع

ما يريد – فاني يعاقب.

رامب لم ي ردد في مةال س ح عالي انقرب – اليا ان ،كوريا الجنو يس والمانيا – أن يزيدوا جدا حجم

ميزانيا مم ا منيس ،ني غير مب عد عد اليوم نن ي حمل اباس عبء الدفاع عن أمنمم .وهل دول
غنيس .فأي ب ب لديي كي ن ية ب لل من قبراليل ايضا ،قلا لم دي المرونس البيابيس المة و س

منما.

ةاولس عشاء العصح اني قلا لم يضن رامب

ق لر باء جماز ا من ان أن يأم وا وهم ع
لم ي َ
أغورة لميزانيس الدفاع – فملا يكعينا .قلا ما ركنا لحالنا ولم ي مس ميزانيس المباعداآل ا منيس ال ي
اعةانا اياها او اما – فملا يكعينا.

"يديعوت أحرونوت"

األيام ،رام هللا2017/4/4 ،
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 .61كاريكاتير:

الهجزيرة.نت ،الدوحة2017/4/3 ،
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